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มีค ากล่ า วว่ า “ผู้ น าทางการศึก ษากาลั ง เผชิญ กั บความท้ าทายในอนาคต”ส าหรับ การศึ กษาเพื่ อ
ศตวรรษที่ 21 ทักษะแห่งอนาคตใหม่ และการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในบริบทของการศึกษาไทย เราจะ
บริหารจัดการกันอย่างไรเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของ
ผู้นาทางการศึกษาในการบริหารจัดการแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง ดังนั้น วารสารฉบับนี้
จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของผู้นาการเปลี่ยนแปลง และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในทุกระดับในการ
นาไปพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป

(อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์)
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บรรณาธิการแถลง
ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
ได้จัดทาวารสารบริหารการศึกษา มศว โดยออกปีละ 2 ฉบับ ปัจจุบันการดาเนินการจัดทาวารสารมาถึงปีที่ 14
แล้ว โดยที่วารสารฉบับนี้ นับเป็นฉบับที่ 27 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้ของนักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทั้งภายในและภายนอกสถาบันในเชิงวิชาการด้านการ
บริหารการศึกษา อีกทั้งเป็นสื่อกลางในการติดต่อทางวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป
ขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้นักวิชาการ บุคลากรต่างๆ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นาเสนอรูปแบบ
ของการเขีย นบทความวิ ช าการและบทความวิ จั ย ทุ กบทความได้ผ่ า นการกลั่ น กรองจากคณะกรรมการ
กลั่นกรองพิจารณาบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงทางด้านการบริหารการศึกษา นอกจากนี้วารสาร
ยังได้เผยแพร่ไปยังประชาคมวิชาการบริหารการศึกษา โดยส่งผ่านไปยังสานักหอสมุดของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชน
กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งบทความลงวารสารเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่
เสียสละเวลาในการพิจารณากลั่นกรองบทความเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้ง คณาจารย์และบุคคลต่างๆ ที่ส่ง
คาติชมมายังกองบรรณาธิการ เพื่อให้ปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งขอบคุณ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้เป็นอย่างสูง
กองบรรณาธิการ
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บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ งนี้มีวั ตถุป ระสงค๑เพื่อ ศึกษาระดั บประสิทธิ ภาพการสอนของครูสั งกัดสํ านักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครศึกษาระดับภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษากรุ ง เทพมหานครศึ ก ษาความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งป๓ จ จั ย ภาวะผู๎ นํ า ทางวิ ช าการของผู๎ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ
ประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและศึกษาป๓จจัยภาวะผู๎นําทาง
วิชาการของผู๎ บ ริห ารสถานศึ ก ษาที่ ส ามารถพยากรณ๑ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการสอนของครู สังกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ได๎แกํครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จํานวน 533 คน ได๎มาจากตารางกลุํมตัวอยํางของเครจซี่และมอร๑แกน (1970: 608-609) แล๎วนําไปสุํมแบบ
แบํงชั้นโดยใช๎โรงเรียนเป็นชั้นแล๎วจึงทําการสุํมอยํางงํายโดยวิธีจับสลาก ซึ่งผู๎วิจัยเก็บแบบสอบถามมาได๎จํานวน 469ฉบับ คิด
เป็นร๎อยละ 87.99 เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลในครั้งนี้คือแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ซึ่งมีคํา
ดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.60-1.00คําความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .928 โดยมีคําความเชื่อมั่นประสิทธิภาพการสอนของ
ครู .945และคําความเชื่อมั่นภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา .886 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ
คําเฉลี่ย คําความเบี่ยงเบนมาตรฐานคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สันสหสัมพันธ๑พหุคูณและสมการถดถอยพหุคูณแบบ
วิธีการคัดเลือกเข๎า
ผลการวิจัย พบวํา
1. ระดับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทั้งโดยรวม
และรายด๎านอยูํในระดับมาก ทุกด๎านโดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านการวัดและประเมินผลด๎านการใช๎สื่อ
การสอนและด๎านการจัดการเรียนรู๎ สําหรับระดับภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทั้งโดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก ทุกด๎านโดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหา
น๎อย คือด๎านการสํงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ด๎านการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอน และด๎านการจัดการ
2. ป๓จจัยภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ๑กับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครในระดับปานกลางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ป๓จจัย
ภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาทุกด๎านรํวมกันการพยากรณ๑ประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได๎ร๎อยละ 45.10 โดยภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาด๎านการ
กําหนดวิสัยทัศน๑ เปูาหมาย และพันธกิจการเรียนรู๎มีอํานาจการพยากรณ๑สูงสุด รองลงมาได๎แกํการบริหารหลักสูตรการสํงเสริม
บรรยากาศทางวิชาการ และการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอนตามลําดับ
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพการสอน, ภาวะผู๎นําทางวิชาการ
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Abstract
The purposes of this research were to study the level of teaching efficiency of teachers; the
level of instructional leadership among administrators; the relationship between the instructional
leadership of administrators and the teaching efficiency of teachers; and the instructional leadership of
administrators effecting the teaching efficiency of teachers under the authority of the Primary Education
Service Area, Bangkok.The samples consisted offive hundred and thirty three teachers under the authority
of Primary Education Service Area, Bangkok by using Krejcie and Morgan (1970 : 608-609). The stratified
random sampling was performed by using the school as a strata to calculate the sample size. The simple
random sampling was performed thereafter by lottery. There were four hundred and sixty nine
questionnaires were collected or accounted for 87.99% of the total. The instruments used for data
collection included a five point-rating scale questionnaire.The IOC was valued since 0.60-1.00 and the
reliability of the questionnaires were .928, the teaching efficiency of the teachers was .945 and the
instructional leadership of the administrators was .886. The data analysis was performed by mean and
standard deviation, Pearson product-moment correlation coefficient, multiple correlation and multiple
regressionanalysis- enter method.
The research results were as follows;
1. The level ofteaching efficiency among teachers on the whole was at a high level. When
considering each aspect, all aspects were ranked of a high level by descending order of the average, as
follows: measurement and evaluation, the use of instructional media, learning management, teachers and
students relationships and classroom environment. For the level of instructional leadership of
administrators as a whole was at a high level. When considering each aspect, all aspects were at high
level by descending order of the average as follows: the promotion of an academic atmosphere at
school, teaching supervision and evaluation, management, professional development of teachers,
curriculum management and defining vision,the goal and the learning mission
2. There was a statistically significant positive relationship at a level of .01 at a moderate level
between the factors of the instructional leadership of administrators and the teaching efficiency of
teachers under the authority of the Primary Education Service Area Bangkok. 3) The instructional
leadership of administrators effecting to teaching efficiency of teachers under the authority of the
Primary Education Service Area, Bangkok at a level of .05. All aspects of the instructional leadership of
administrators mutually predicted the teaching efficiency of teachers under the authority of Primary
Education Service Area, Bangkok with a predictive power of 45.10 percent. The aspect of defining vision,
goal and the learning mission had the highest predictive power followed by curriculum management, the
promotion of school academic atmosphere and teaching supervision and evaluation, respectively.
Keywords: Teaching Efficiency of Teachers, the Instructional Leadership of Administrators

ภูมิหลัง
ป๓จจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเข๎าสูํยุคที่เรียกวํา ยุคโลกาภิวัตน๑ ซึ่งเป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้ง
ทางด๎าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งการจะตั้งรับ
การเปลี่ ยนแปลงนั้นได๎ อยํางสมบู รณ๑ จะต๎ องให๎ ความสํ าคัญกับการพัฒนามนุษย๑ พั ฒนานั กเรี ยน เยาวชน ให๎ พร๎ อมตํ อการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถดํารงอยูํในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงนี้ได๎อยํางยั่งยืนถาวร [2] ซึ่งหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา
ครูคือผู๎มีบทบาทสําคัญที่สุดในการผลักดันการจัดการศึกษาให๎ประสบผลสําเร็จ [19] ครูคือตัวจักรสําคัญในการสร๎างคนสมัยใหมํ
ครูต๎องมีแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนให๎คนรุํนใหมํพร๎อมที่จะเผชิญกับสถานการณ๑และป๓ญหาใหมํๆ ประสิทธิภาพการ
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สอนของครูเป็นป๓จจัยสําคัญของระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นความสามารถในการจัดประสบการณ๑ที่เหมาะสมและเอื้ออํานวย
ให๎ นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู๎ อั น จะสํ ง ผลให๎ นั ก เรี ย นบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค๑ ข องการสอนที่ ตั้ งไว๎ อ ยํ า งครบถ๎ ว นสมบู ร ณ๑ [3]
การสอนของครูที่มีประสิทธิภาพนั้น ภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา ถือเป็นป๓จจัยหนึ่งที่สําคัญและ
สํงผลตํอประสิทธิภาพการสอนของครู มีอิทธิ พลตํอคุณภาพการสอนของครูและนํามาซึ่งความมีประสิทธิภาพในโรงเรียน
โดยเฉพาะภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกให๎ครูได๎รับรู๎อยํางชัดเจน เป็นความสามารถของผู๎บริหาร
สถานศึกษาในการโน๎มน๎าว จูงใจ หรือชี้นําให๎บุคลากรในสถานศึกษา ตระหนักถึงจุดมุํงหมายของการจัดการศึกษา และ
รํวมมือกันดําเนินงานเพื่อให๎งานวิชาการ ซึ่งเกี่ยวข๎องโดยตรงกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู๎เรียน ซึ่ง
เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาเพื่อให๎บรรลุผลตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎ [17]เป็นพฤติกรรมของผู๎บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพล
ตํอการเพิม่ พูนการเรียนรู๎ของนักเรียนโดยอาศัยกระบวนการเกี่ยวกับการกําหนดวิสัยทัศน๑ เปูาหมาย พันธกิจการเรียนรู๎ การ
บริหารจัดการหลักสูตรและการสอน การพัฒนานักเรียนการพัฒนาครูและการสํงเสริมบรรยากาศ สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม
การเรียนรู๎[4]
จากการศึกษาแนวนโยบายการศึกษาจากหนํวยงานตํางๆที่มีจุดมุํงหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ไทยจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง และจากเหตุผลดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารสถานศึกษาด๎วย
การมี ภ าวะผู๎ นํ า ทางวิ ชาการ จึ งมี ค วามสนใจศึ ก ษา ป๓ จ จั ย ภาวะผู๎ นํ า ทางวิ ชาการของผู๎ บ ริ ห ารสถานศึ กษาที่ สํ งผลตํ อ
ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอน
ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาป๓จจัยภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาที่สามารถพยากรณ๑ประสิทธิภาพการสอนของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ได๎แกํ ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน
533 คน ได๎มาจากตารางกลุํมตัวอยํางของเครจซีและมอร๑แกน[22]แล๎วนําไปสุํมแบบแบํงชั้นโดยใช๎โรงเรียนเป็นชั้นแล๎วจึงทํา
การสุํมอยํางงํายโดยวิธีจับสลากเครือ่ งมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณ
คํา 5 ระดับ ซึ่งมีคําดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.60-1.00 คําความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .928 โดยมีคําความเชื่อมั่น
ประสิทธิภาพการสอนของครู .945และคําความเชื่อมั่นภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริ หารสถานศึกษา .886 สถิติที่ใช๎ในการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉลี่ย คําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) สหสัมพันธ๑พหุคูณ (Multiple Correlation) และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการ
คัดเลือกเข๎า(Multiple RegressionAnalysis- Enter Method)

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ป๓จจัยภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาที่สํงผลตํอประสิทธิภาพการ
สอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสรุปผลโดยรวมและรายด๎าน ได๎ดังนี้
1. ระดับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทั้งโดยรวม
และรายด๎านอยูํในระดับมาก ทุกด๎านโดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านการวัดและประเมินผลด๎านการใช๎สื่อ
การสอนและด๎านการจัดการเรียนรู๎ สําหรับระดับภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทั้งโดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก ทุกด๎านโดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหา
น๎อย คือด๎านการสํงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ด๎านการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอน และด๎านการจัดการ
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2. ป๓จจัยภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ๑กับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัด
สํานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษากรุงเทพมหานครอยํา งมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดั บ .01 โดยมีคํ าสัม ประสิท ธิ์
สหสัมพันธ๑ (r) =.318 แสดงวําตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ๑ในระดับปานกลาง
3. ป๓จจัยภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาทุกด๎านรํวมกันพยากรณ๑ประสิทธิภาพการสอนของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได๎ร๎อยละ 45.10โดยป๓จจัย ภาวะผู๎นําทางวิชาการของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาด๎านการกําหนดวิสัยทัศน๑ เปูาหมาย และพันธกิจการเรียนรู๎มีอํานาจการพยากรณ๑สูงสุด รองลงมาได๎แกํ
การบริหารหลักสูตรการสํงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอนตามลําดับ
ตาราง ผลการวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ป๓จจัยที่สํงผลตํอประสิทธิภาพ
การสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นตัวแปรเกณฑ๑
โดยวิธี Enter
ตัวพยากรณ๑
1. การกําหนดวิสัยทัศน๑ เปูาหมาย และพันธกิจการเรียนรู๎
(X1)
2. การบริหารหลักสูตร (X2)
3.การนิเทศการสอนและประเมินผลการสอน (X3)
4.การสํงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (X4)
5. การจัดการ (X5)
6. การพัฒนาครู (X6)
R= .671
2
R = .451

b

β

SEb

t

p

.483

.518

.038

12.672*

.000

.295
-.140
-.113
.015
.008
SEest=.278
a = 1.886

.274
-.111
-.119
.014
.008
F=

.048
.059
.044
.055
.043
63.154*

6.119*
-2.385*
-2.581*
.282
.193

.000
.017
.010
.778
.847

อภิปรายผลการวิจัย
ผลวิจัยครั้งนี้สรุปประเด็นสําคัญได๎ ดังนี้
จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลและสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับป๓จจัยภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหาร
สถานศึกษาที่สํงผลตํอประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครผู๎วิจัยได๎
นําประเด็นตํางๆที่สําคัญมาอภิปรายโดยรวมและรายด๎าน ดังนี้
1. ระดับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทั้งโดยรวม
และรายด๎านอยูํในระดับมาก ทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านการวัดและประเมินผลด๎านการใช๎สื่อ
การสอน และด๎านการจัดการเรียนรู๎ที่เป็นเชํนนี้อาจเนื่องจากประสิทธิภาพการสอนของครู คือสิ่งสําคัญซึ่งเป็นความสามารถ
ของครู ในด๎านการปฏิ บัติก ารสอนหรื อดํา เนิน การสอนเพื่อให๎ผู๎เ รีย นเกิ ดการเรียนรู๎ เละเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมไปตาม
วัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎[13]และการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนด๎วยเทคนิควิธีตํางๆ ให๎ผู๎เรียนมี สํวนรํวมในกิจกรรม
การเรียนอยํางเหมาะสม การให๎สิ่งเสริมแรงที่สอดคล๎องกับผู๎เรียน มีการประเมินผลการสอนและการแก๎ไขข๎อบกพรํอง การให๎
การค๎นคว๎าเพิ่มเติมในชั้นเรียน เพื่อให๎ผู๎เรียนประสบความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจามจุดประสงค๑ที่กําหนดไว๎
หรือตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามศักยภาพและความถนัดของผู๎เรียน[20]สอดคล๎องกับงานวิจั ยของจิตรา ละมัย [5]ได๎
ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาป๓จจัยที่มีผลตํอประสิทธิภาพการสอนของโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน๑ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวําประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน๑ โดยรวมและ
รายด๎านอยูํในระดับมาก
2. ระดับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทั้งโดยรวม
และรายด๎านอยูํในระดับมาก ทุกด๎านโดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือด๎านการสํงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
ด๎านการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอน และด๎านการจัดการด๎านการพัฒนาครูที่ เป็นเชํนนี้อาจเนื่องจากผู๎บริหาร
สถานศึกษามีความสามารถในการนําความรู๎ ทักษะตลอดจนเทคนิคตํางๆ มาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการดําเนินงานวิชาการ
โดยให๎บุคลากรในโรงเรียนรํวมมือปฏิบัติงานจนบรรลุเปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพมีสร๎างบรรยากาศในโรงเรียนให๎เอื้อตํอการ
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เรียนรู๎ของผู๎เรียน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และบรรลุจุดหมายของหลักสูตร [15] มี
ความสามารถในการนําและบริหารบุคคลในการปฏิบัตงิ านของสถานศึกษา ให๎กระทําหรือจัดกิจกรรมด๎านวิชาการและกิจกรรม
การเรียนการสอนให๎บรรลุผลสําเร็จ [6]สอดคล๎องกับงานวิจัยของทินพันธ๑ บุญธรรม [7]ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงาน
วิชาการกับประสิท ธิภาพการสอนของครูค ณิตศาสตร๑ใ นโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิ ตศาสตร๑ สังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบวํา การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร๑ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก
3. ป๓จจัยภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ๑กับประสิทธิภาพการ สอนของครู สังกัด
สํานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษากรุงเทพมหานครอยํา งมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดั บ .01 โดยมีคํ าสัม ประสิท ธิ์
สหสัมพันธ๑ (r) =.318 แสดงวําตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ๑ในระดับปานกลางที่เป็นเชํนนี้ อาจเนื่องจากภาวะผู๎นําทางวิชาการ
ของผู๎บริหารสถานศึกษาเป็นพฤติกรรมของผู๎บริหารสถานศึกษา ในการแสดงออกถึง ความรู๎ ความสามารถในการโน๎มน๎าว
หรือชี้นําให๎บุคลากรตระหนักถึงจุดมุํงหมายของการจัดการศึกษา [16]สอดคล๎องกับงานวิจัยของบันดิต ทีแก๎ว [8]ได๎ศึกษาวิจัย
เรื่องความสัมพันธ๑ร ะหวํางภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูผู๎สอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงไซยะบูลีสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจัยพบวํา
ภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ๑ทางบวกกับประสิทธิภาพการสอนของครูผู๎สอนอยูํในระดับสูง อยําง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของอาทิตย๑ ขูรีรัง [21]ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ๑ระหวําง
ภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครูผู๎สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
พบวํา ภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ๑ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูผู๎สอนอยูํในระดับปานกลางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
4. ป๓จจัยภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาทุกด๎านรํวมกันพยากรณ๑ประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได๎ร๎อยละ45.10 โดยป๓จจัยภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหาร
สถานศึกษาด๎านการกําหนดวิสัยทัศน๑ เปูาหมาย และพันธกิจการเรียนรู๎มีอํานาจการพยากรณ๑สูงสุด รองลงมาได๎แกํการบริหาร
หลักสูตรการสํงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอนตามลําดับผลวิจัยที่เป็นเชํนนี้อาจ
เนื่องจากผู๎บริหารโรงเรียนมีภาวะผู๎นําและมีลักษณะเฉพาะหลายประการที่จะชํวยสํงเสริมให๎ครูมีพัฒนาการทางการจัดการ
เรียนการสอนโดยการปรับปรุงพันธกิจของโรงเรียน การประชาสัมพันธ๑เปูาประสงค๑ของโรงเรียน การสํงเสริมบรรยากาศการ
เรียนการสอนที่ดี ซึ่งเป็นภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารโรงเรียนที่จําเป็นอยํางยิ่งในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งจะสํงผลถึง
ความมีประสิทธิผลของการทํางานของครู สอดคล๎องกับงานวิจัยของเบญจมาศ กระตารัตน๑ [9]ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ป๓จจัยที่
สํงผลตํอประสิทธิภาพการสอนของครูผู๎สอน วิชาวิทยาศาสตร๑ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ผลการวิจัยพบวํา ตัวแปรที่สามารถพยากรณ๑ประสิทธิภาพการสอนของครูผู๎สอน วิชาวิทยาศาสตร๑ได๎อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 คือด๎านการจัดบรรยากาศในห๎องเรียน ด๎านแรงจูงใจและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ด๎านบุคลิกภาพของครู
ประสบการณ๑สอน และระดับการศึกษา และสอดคล๎องกับงานวิจัยของปารณีย๑ ขวัญกิจวงศ๑ธร [11]ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวแปร
ที่สํงผลตํอประสิทธิภาพการสอนของครูสงั กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ผลการวิจัยพบวําตัวแปรที่สํงผล
ตํอประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 อยํางนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 คือตัว
แปรด๎านสัมพันธภาพระหวํางครูกับนักเรียน ด๎านบรรยากาศในการเรียนการสอน ด๎านบุคลิกภาพของครู ด๎านแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และด๎านเจตคติวิชาชีพครู โดยสามารถรํวมกันพยากรณ๑ได๎ร๎อยละ 51.503
โดยเฉพาะด๎านการกําหนดวิสัยทัศน๑ เปูาหมาย และพันธกิจการเรียนรู๎นับวําเป็นภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหาร
สถานศึกษาที่สําคัญสํงผลตํอประสิทธิภาพการสอนของครู ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะผู๎บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมในการ
กําหนดวิสัยทัศน๑ทางวิชาการของโรงเรียนโดยความรํวมมือของครู บุคลากรและมีสํวนเกี่ยวข๎อง รํวมกันกําหนดเปูาหมาย
ทางด๎านวิชาการและผู๎บริหารสถานศึกษาสื่อสารเปูาหมายให๎รับทราบทั่วกันอยํางชัดเจนทั้งแบบเป็นทางการและไมํเป็ น
ทางการ กําหนดพันธกิจ แนวทางการปฏิบัติงานอยํางชัดเจน งํายตํอการปฏิบัติ เพื่อความสําเร็จ บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว๎
สอดคล๎องกับพนัส ด๎วงเอก[12] ได๎สรุปวํา สถานศึกษาจําเป็นต๎องกําหนดวิสัยทัศน๑เพื่อมองอนาคตวํา โลกและสังคมรอบๆจะ
เปลี่ยนแปลงไปอยํางไร และสถานศึกษาจะต๎องปรับตัว ปรับหลักสูตรอยํางไร จึงจะพัฒนาผู๎เรียนให๎เหมาะสมกับยุคสมัย
อี ก ทั้ ง ด๎ า นการบริ ห ารหลั ก สู ต รนั บ วํ า เป็ น ภาวะผู๎ นํ า ทางวิ ช าการของผู๎ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ สํ า คั ญ สํ ง ผลตํ อ
ประสิทธิภาพการสอนของครู ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะผู๎บริหารสถานศึกษามีการสร๎างหลักสูตรที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
ท๎องถิ่ น การปรั บหลักสูตรให๎ สอดคล๎องกั บสภาพป๓จจุบั นการให๎ผู๎ มีสํ วนเกี่ยวข๎ องในการสร๎ างหลั กสูตร การกํ าหนดเปูาหมาย
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สอดคล๎องกับหลักสูตรการแนะนําการนําหลักสูตรไปใช๎งานแกํครู การกํากับติดตามการใช๎หลักสูตร การประเมินผลการใช๎หลักสูตร
การรายงานผลการใช๎หลักสูตร การประชาสัมพันธ๑การ ใช๎หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง สอดคล๎องกับป๓ทมา สกุล
นคร [10]ได๎สรุปวําการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษานั้นต๎องประกอบด๎วย 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ หนึ่งต๎องมีการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา ต๎องมีการวางแผน เตรียมความพร๎อมการจัดทําหลักสูตร
รวมถึงด๎านการสํงเสริมบรรยากาศทางวิชาการนับวําเป็นภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาที่สําคัญ
สํงผลตํอประสิทธิภาพการสอนของครูที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะผู๎บริหารสถานศึกษามีการสํงเสริมบรรยากาศทางวิชาการที่
เอื้อตํอการเรียนรู๎ จะทําให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพซึ่งมีความสําคัญอยํางยิ่งในการพัฒนาการจัดการศึกษา
รวมทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู และพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียนสอดคล๎องกับพิสมัย ชุมภู [14]ได๎สรุปวํา
ความสําคัญของการสํงเสริมบรรยากาศทางวิชาการได๎แกํโรงเรียนซึ่งมีบรรยากาศที่ดี จะทําให๎ผู๎เรียนทุกคนทํางานกันอยําง
เต็มที่และมีความสุข แตํถ๎าบรรยากาศของโรงเรียนไมํดี ทุกคนก็จะมีแตํความทุกข๑การสํงเสริมบรรยากาศทางวิชาการมีคําเบต๎า
(คําสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ๑ในรูปคะแนนมาตรฐาน)เทํากับ -.119 แสดงให๎เห็นการสํงผลตํอประสิทธิภาพการสอน
ของครูในทางตรงกันข๎าม นั่นคือหากแม๎วําครูจะได๎รับการสนับสนุนจากภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาด๎านการ
สํงเสริมบรรยากาศทางวิชาการแตํก็ยังไมํสามารถทําให๎ครูมีประสิทธิภาพการสอนที่เพิม่ ขึ้นได๎มากเทําที่ควร
ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะความไมํสอดคล๎องซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎ในชีวิตประจําวันที่ยากจะหลีกเลี่ยง ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตํางกันในการรับรู๎
และความคิดของแตํละบุคคล
ด๎านการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอนนับวําเป็นภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาที่สําคัญ
สํงผลตํอประสิทธิภาพการสอนของครูที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะผู๎บริหารสถานศึกษามีการทํางานรํวมกับครูในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎ มีการแนะนําปรับปรุงให๎คณะครูได๎ทําการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสํงผลโดยตรงตํอการพัฒนาผูเ๎ รียน
อยํางชัดเจนสอดคล๎องกรองทอง จิรเดชากุล [1]ได๎สรุปวําการนิเทศการสอนและการประเมินผลการสอน มีความสําคัญและ
จําเป็นอยํางยิ่งตํอการจัดการเรียนรู๎และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายซึ่งเป็นหน๎าที่ของผู๎บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา จะต๎องรํวมมือรํวมใจกันดําเนินการพัฒนาทุกด๎านในสถานศึกษา การนิเทศการสอนและ
ประเมินผลการสอนมีคําเบต๎า(คําสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ๑ในรูปคะแนนมาตรฐาน) เทํากับ -.111 แสดงให๎เห็นการ
สํงผลตํอประสิทธิภาพการสอนของครูในทางตรงกันข๎าม นั่นคือหากแม๎วําครูจะได๎รับการสนับสนุนจากภาวะผู๎นําทางวิชาการ
ของผู๎บริหารสถานศึกษาด๎านการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอนแตํก็ยังไมํสามารถทําให๎ครูมีประสิทธิภาพการสอนที่
เพิ่มขึ้นได๎มากเทําที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพฤติกรรมของครูที่เกิดจากการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนทัศน๑เกําสูํ
กระบวนทัศน๑ใหมํนั้นผู๎บริหารต๎องเจอกับสิ่งตํอต๎านการเปลี่ยนแปลงที่แสดงโดยเปิดเผยหรือไมํเปิดเผยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติและเป็นสิ่งตํอต๎านที่สํวนใหญํมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของคนในองค๑กรผู๎บริหารต๎องให๎ความเอาใจใสํเพื่อหาทาง
ขจัดหรือลดให๎เหลือน๎อยลงสอดคล๎องกับสมบูรณ๑ นนท๑สกุล [18]ได๎สรุปวําพฤติกรรมตํอต๎านการเปลีย่ นแปลงเป็นพฤติกรรมที่
ขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคทําให๎การเปลีย่ นแปลงไมํประสบความสําเร็จเพราะการเปลี่ยนแปลงให๎สําเร็จเป็นเรื่องของบุคลากร
ทุกคน มิใชํเป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งหรือกลุํมใดกลุํมหนึ่ง เป็นเรื่องที่ทุกคนต๎องทํางานรํวมกัน ดังนั้นการที่จะทําให๎การ
เปลี่ยนแปลงบรรลุเปูาหมายจะต๎องทําให๎บุคลากร หรือผู๎มสี ํวนได๎สํวนเสียยอมรับการเปลี่ยนแปลง อธิบายรายละเอียดให๎
ชัดเจนกํอให๎เกิดเจตคติคํานิยม ความเชื่อ ความเข๎าใจที่ตรงกันเป็นผลทําให๎ได๎รับความรํวมมือรํวมใจจากทุกฝุาย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ข๎อเสนอแนะด๎านประสิทธิภาพการสอนของครู
1.1 ศึกษาวิเคราะห๑มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรเพื่อกําหนดเกณฑ๑การประเมิน กําหนดภาระงาน และใช๎
วิธีการหลากหลายในการวัดและประเมินผล มีกรอบเวลากําหนดการวัดและประเมินผลทั้งกํอนเรียน ระหวํางเรียน และหลัง
เรียน โดยมุํงเน๎นเพื่อพัฒนานักเรียนทําให๎สามารถจัดการเรียนรู๎ได๎ตรงตามความต๎องการ
1.2 เลือกใช๎สื่อวัสดุ อุปกรณ๑ เทคนิค วิธีการที่เหมาะสม และนําสื่อมาใช๎ประกอบการเรียนการสอน เพื่อชํวยให๎
นักเรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
1.3 ออกแบบการจัดการเรียนรู๎ การเลือกใช๎วิธีการสอน เทคนิคการสอน ศึกษาข๎อมูลนักเรียน การวางแผน
การให๎คําปรึกษาเพื่อให๎นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูท๎ ี่กําหนดไว๎
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1.4 ให๎ความสําคัญกับการแสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ๑อันดี เป็นกันเองกับนักเรียน เอาใจใสํนักเรียน มีการ
ติดตาม ชํวยเหลือนักเรียนทีม่ ีปญ
๓ หา คอยแนะนําตักเตือนให๎นักเรียนปฏิบตั ิอยูํในระเบียบวินัยและให๎ความสนใจกับการเรียน
ทั้งในและนอกห๎องเรียน การสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีทําให๎นักเรียนเกิดความรูส๎ ึกเป็นกันเอง
1.5 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนทางด๎านสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพให๎มีบรรยากาศเหมาะสมกับ
การเรียนรู๎ เพื่อให๎การจัดการเรียนรู๎ดําเนินไปอยํางราบรื่นบรรลุตามวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎
2. ข๎อเสนอแนะด๎านป๓จจัยภาวะผูน๎ ําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา
2.1 จัดสภาพแวดล๎อม บรรยากาศในโรงเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ ทั้งในและนอกห๎องเรียน การจัดให๎มีสิ่งจูงใจ
ให๎กับครู การสํงเสริมให๎มีการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาและสร๎างมาตรฐานด๎านวิชาการ การจัดให๎มสี งิ่ สํงเสริมสภาพการ
เรียนรู๎
2.2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของครูและสะท๎อนให๎เห็นผลการปฏิบัติงานของครูในด๎านปฏิบัติการสอนบรรลุตรงตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎
2.3 วางแผนการใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด การจัดการให๎บุคลากรทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยใช๎
เทคนิควิธีการตํางๆ มาใช๎ในการควบคุมดูแลเพื่อให๎การบริหารบรรลุจุดมุํงหมายที่กําหนดไว๎
2.4 สํงเสริมศักยภาพ การเพิ่มพูนความรู๎ให๎กับครู เพื่อให๎ครูมีความรู๎เหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรมการเรียน
การสอน จัดครูเข๎าอบรม ให๎คําแนะนําในการปฏิบัติงาน พัฒนาวิธีการดําเนินงานของครูให๎มีความเหมาะสมกับการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนและงานที่ได๎รับมอบหมายเพื่อให๎การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค๑ที่ต๎องการ
2.5 จัดการเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตร การกํากับดูแลคุณภาพหลักสูตร โดยการบริหารจัดการหลักสูตรให๎ผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องรํวมดําเนินการด๎วย เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุเปูาหมายของการจัดการศึกษา
2.6 กําหนดวิสัยทัศ น๑ ทางวิชาการของโรงเรีย นโดยความรํ วมมือของครู บุคลากรและมีสํวนเกี่ยวข๎อ ง โดย
ผู๎บริหารสถานศึกษาสื่อสารเปูาหมายให๎รับทราบทั่วกันอยํางชัดเจน กําหนดพันธกิจ แนวทางการปฏิบัติงานอยํางชัดเจน งําย
ตํอการปฏิบัติ เพื่อความสําเร็จบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว๎
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาที่สามารถพยากรณ๑ประสิทธิภาพการสอนของครูจาก
กลุํมตัวอยํางในระดับมัธยมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆเพื่อเป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาส
ตํอไป
2. ควรหาตัวแปรภาวะผู๎นํารูปแบบอื่นเชํน ภาวะผู๎นําเชิงสร๎างสรรค๑ ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ที่สํงผลตํ อ
ประสิทธิภาพการสอนของครู
3. ควรทําวิจัยในรูปแบบตํางๆ เชํน กรณีศึกษา วิจัยเชิงคุณภาพ เป็นต๎น
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รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
A Model of the 21st Century Desired Characteristics For student Quality Development
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาองค๑ประกอบการบริหารสถานศึกษาและสร๎างรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนและยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึง
ประสงค๑ในศตวรรษที่ 21 ตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู๎บริหาร ครูวิชาการ และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนทั้งสิ้น 178 โรงเรียน จํานวน 534 คน ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช๎ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีคําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.95 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ
ความถี่ ร๎อยละคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิงสํารวจ
ผลการวิจัยพบวํา
1. องค๑ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ใน
ศตวรรษที่ 21 พบวํา มีจํานวน 5 องค๑ประกอบ และตัวแปรในทุกองค๑ประกอบมีคําน้ําหนักองค๑ประกอบอยูํระหวําง 0.6680.952 เรียงตามลําดับ น้ําหนักองค๑ประกอบรวมคือ การวางระบบการบริหารและพัฒนาองค๑กรอยํางมีสํวนรํวมของทุกภาค
สํวน มีจํานวน 59 ตัวแปร การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ โดยมีวิจัยเป็ นฐาน มีจํานวน 6 ตัวแปร การบริหาร
จัดการทรัพยากรและงบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพ มีจํานวน 5 ตัวแปร การจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร มีจํานวน 5 ตัวแปร การพัฒนาระบบข๎อมูลและสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและ
งบประมาณ มีจํานวน 5 ตัวแปร
2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
รูปแบบทีมีความเหมาะสม ประกอบด๎วย 5 องค๑ประกอบคือ การวางระบบการบริหารและพัฒนาองค๑กรอยํางมีสํวนรํวมของ
ทุกภาคสํวน, การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎โดยมีวิจั ยเป็นฐาน, การบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ
อยํางมีประสิทธิภาพ, การจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร และการพัฒนาระบบข๎อมูลและ
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ
3. การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ใน
ศตวรรษที่ 21 พบวํา ทุกองค๑ประกอบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได๎ และความเป็นประโยชน๑
คาสาคัญ: รูปแบบการบริหารสถานศึกษา, การพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน, คุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21
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Abstract
The purposes of this research were to study the components of the school management model
of the 21st century desired characteristics for student quality development, to develop and to evaluate
the model of the 21st century desired characteristics for student quality.
The samples used in this research were 534administrators, academic teachers, and school
committee in schools under the Office of Basic Education Commission from 178 schools by using the
multi-stage random sampling. The research instrument was a questionnaire with a reliability at 0.95. The
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and exploratory
factor analysis.
The research revealed that:
1. It was found that there were 5 factors of the school management model of the 21st century
desired characteristics for student quality development. The variables in each factor had the component
weight between 0.668-0.952, ranking in order The first element, organizational development and
participatory organizational development have varied by 59 variables. There are 6 variables in curriculum
development and learning process with base research.There are 5 variables in resource and budget
management. There are 5 variables in learning management for learner performance in technology and
communication. There are 5 variables for developing information and information systems to manage
resources and budgets.
2. The school management model of the 21st century desired characteristics for student quality
development consisted of 5 factors:'the organizational development and participatory organizational
development, curriculum development and learning process with base research. resource and budget
management. learning management for learner performance in technology and communication. for
developing information and information systems to manage resources and budgets.
3. The evaluation of the school management model of the 21st century desired characteristics
for student quality development was appropriate, possible and beneficial.
Keyword:Student Quality Development, A Model of the 21st Century Desired Characteristics

ภูมิหลัง
ในการก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งในกลุํมประเทศอาเซียน มีจุดมุํงหมายสําคัญรํวมกันในการ
ยกระดับการแขํงขันของภูมิภาค การรํวมแบํงป๓นทรัพยากรทางการศึกษาระหวํางกัน นํา ไปสูํการสํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (single market) เพื่อรองรับการปรับตัว การเคลื่อนย๎ายสินค๎า บริการ การ
ลงทุน และแรงงานเสรี โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษารํวมกันของสถาบันการศึกษาในภูมิภาค และการรับรอง
ระบบเทียบหนํวยกิตระหวํางกันจะนําไปสูํการขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคลากรในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงมี
ความจําเป็นที่จะต๎องพัฒนากําลังคนให๎เป็นมาตรฐานเทียบกับอาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจนเตรียมความพร๎อมประชากรวัย
เรียนให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑หรือทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมายความวํา เรียนรู๎เพื่อให๎ได๎วิชาแกน
และแนวคิดสําคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต๎องให๎ได๎ทั้งสาระวิชา และได๎ทักษะ 3 ด๎าน คือ ทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม ทักษะ
ด๎านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อความสําเร็จทั้งด๎านการทํางานและการดําเนินชีวิต[1]
ทิศทางในการพัฒนาทุนมนุษย๑ทั้งวงการศึกษาและวงการธุรกิจเพื่อรองรับการเรียนรู๎และมีทักษะแหํงศตวรรษที่ 21
(21 century skills) ซึ่งกรอบแนวคิดนี้ได๎รับการเผยแพรํตั้งแตํปี พ.ศ. 2551 โดยมีขอบขํายของทักษะ 3 ด๎าน คือ ทักษะด๎าน
การเรียนรู๎และนวัตกรรม (learning and innovation skill) เพราะเป็นยุตแหํงการสร๎างผลผลิตทางธุรกิจ การเมือง สังคม
การศึกษาและวัฒนธรรม ล๎วนต๎องการความคิดริเริ่ม (Initiatives) ความรักที่จะเรียนรู๎ ความจริงจังที่จะพัฒนาทักษะของตน
เพื่อมุํงความเป็นเลิศในสิ่งที่ตนทําด๎วยการศึกษาและสอบถามผู๎รู๎ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และการเรียนรู๎ด๎วยตนเองจากแหลํง
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เรียนรู๎ที่หลากหลาย ซึ่งล๎วนเป็นสิ่งจําเป็นอยํางยิ่งในการเชื่อมโยงและตํอยอดความรู๎ที่ได๎รับมาให๎กลายเป็นผลงานใหมํที่มี
คุณคําสูงขึ้นจนสามารถแขํงขันได๎ในตลาดการค๎าเสรี สําหรับทักษะด๎านชีวิตและอาชีพ (life and career skills) เนื่องจากใน
ยุคอุตสาหกรรม ประเทศต๎องการทุนมนุษย๑ที่มีทักษะความเป็นผู๎เชี่ยวชาญ สามารถทํางานเฉพาะอยํางของตนตามที่กําหนดใน
เส๎นทางของกระบวนการผลิต แตํยุคโลกแหํงไร๎พรมแดนนี้ต๎องการมนุษย๑ที่มีทักษะชีวิตและอาชีพมากกวํา เนื่องจากโลกได๎
เปลี่ยนเป็นการดําเนินธุรกิจเชิงสร๎างสรรค๑ที่เน๎นการสร๎างมูลคําเพิ่มและความแปลกใหมํให๎กับผลิตภัณฑ๑ การพัฒนาทักษะชีวิต
ด๎านความสามารถในการทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางดีจึงมีความจําเป็นเพื่อให๎เกิดการผสมผสานลักษณ๑และความคิดสร๎างสรรค๑
ระหวํางกลุํมบุคคล สํวนทักษะด๎านสารสนเทศ สื่ อและเทคโนโลยี (information medial and technology skills) เป็นการ
เชื่อมโยงโลกเข๎าด๎วยกันผํานทางเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (ICT) ทําให๎มีการพัฒนาระบบและโปรแกรมตําง ๆ
สําหรับใช๎งานทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม การเมืองการปกครองและวัฒนธรรม รวมถึงการดํารงชีวิตประจําวั น ซึ่งกลายเป็น
สํวนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู๎คน ทักษะด๎านการใช๎สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นเรื่องที่ต๎อง
ฝึกฝนและมี การพัฒนาอีกมาก เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและทันสมัยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หากไมํรู๎จักใช๎อยํางถูกวิธี
และทําให๎เกิดประโยชน๑เชิงสร๎างสรรค๑ ก็อาจเป็นอันตรายหรือเกิดผลเสียหายได๎มหาศาล[2]
นอกจากนี้ยังมีประเด็นสําคัญในยุคศตวรรษที่ 21 ที่จําเป็นต๎องบูรณาการในการจัดการศึกษาโดยถักทอหรือประสาน
ไปพร๎อมกับองค๑ความรู๎หลักที่จําแนกออกเป็น 5 ด๎าน ได๎แกํ ความตระหนักเกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ความรู๎ความ
เข๎าใจด๎านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู๎ประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial
Literacy) ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหน๎าที่พลเมือง (Civic Literacy) ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสุขภาพ (Health Literacy)
และความรู๎ความเข๎าใจด๎านสิ่งแวดล๎อม (Environmental Literacy) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนจะต๎องบูรณาการผสาน 3
ทักษะดังกลําวข๎างต๎นกับองค๑ความรู๎วิชาหลัก 5ประเด็นควบคูํกันไป เพราะทักษะ 3 ประการ คือ ทักษะการเรียนรู๎และ
นวัตกรรม (Learning and Innovation) ทักษะด๎านข๎อมูลขําวสาร สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and
Technology Skills) และการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) เด็กในศตวรรษที่ 21 ควรมีทักษะที่ยืดหยุํนและ
สามารถปรับตัวได๎ ริเริ่มและเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง มีทักษะทางสังคมและก๎าวข๎ามวัฒนธรรม มีความรับผิด ชอบ และสามารถ
ผลิตสร๎างสรรค๑งานได๎ ตลอดจนมีความเป็นผู๎นําและรับผิดชอบตํอสังคม [3] จากแนวคิดดังกลําว สะท๎อนให๎เห็นวําคนที่จะ
ประสบความสําเร็จได๎จะต๎องมีทักษะในการเผชิญกับโลกที่ซับซ๎อนขึ้น แตํป๓จจุบันระบบการศึกษาของรัฐยังไมํได๎สํงเสริมให๎
นักเรียนมีคุณลักษณะดังกลําว จึงทําให๎เกิดคําถามขึ้นวํา แล๎วการจัดการศึกษาแบบใดที่จะสามารถสร๎างนักเรียนพันธุ๑ใหมํให๎มี
คุณลักษณะที่พร๎อมสําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคต
ด๎วยสภาพป๓จจุบัน ป๓ญหา และแนวโน๎มทางการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ดังกลําวมาแล๎วข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการปรับกลยุทธ๑และรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ให๎ทันสมัยอยูํเสมอ เพื่อนําพาองค๑การให๎เจริญก๎าวหน๎า และไปสูํความเป็นเลิศทางด๎านการศึกษาอันจะสํงผลในการเตรียมเยา
ชนเพื่อสร๎างเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงปรารถนาของนักเรียนให๎สอดคล๎องกับยุคศตวรรษที่ 21ผู๎วิจัยจึงดําเนินการ
วิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21 เพื่อนํา
ผลของการวิ จัยสูํ การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง เทคนิค วิธีก าร กลยุ ทธ๑ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาอัน จะกํ อให๎ เกิ ด
ประโยชน๑สูงสุดตํอการจัดการศึกษาและเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึง
ประสงค๑ในศตวรรษที่ 21 มีดังตํอไปนี้
1. เพื่อศึกษาองค๑ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึง
ประสงค๑ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อสร๎างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่
21
3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษ
ที่ 21
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1.ประชากรและกลุํมตัวอยําง
1.1 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เป็นโรงเรียนในฝ๓น (โรงเรียนดีประจําอําเภอ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 1,330
โรงเรียน ทั้งนี้ ผู๎วิจัยใช๎โรงเรียนเป็นหนํวยในการสุํม กลุํมตัวอยําง (Unit of Analysis) โรงเรียนละ 3 คนประกอบด๎วย
ผู๎บริหาร ครูวิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งสิ้น 3,990 คน
1.2. กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ ผู๎บริหาร ครูวิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็น
โรงเรียนในฝ๓น (โรงเรียนดีประจําอําเภอ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพราะโรงเรียนในฝ๓นเป็นโรงเรียนที่มี
บริบทและมาตรฐานคุณภาพใกล๎เคียงกัน เนื่องจากผํานเกณฑ๑การประเมินเหมือนกัน ด๎วยวิธีการสุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน
(multi stage random sampling) กําหนดขนาดตัวอยํางของเครจซีและมอร๑แกน [4] จํานวนทั้งสิ้น 178 โรงเรียน ได๎
ตัวอยํางจํานวน 534 คน
2. วิธีดําเนินการวิจัย แบํงออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที1่ วิเคราะห๑และสังเคราะห๑แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข๎อง มี 2 ขั้นตอนคือ
1.1 การวิเคราะห๑และสังเคราะห๑แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา
หลักการบริหารในศตวรรษที่ 21 แนวคิดการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะพึงประสงค๑ และงานวิจัยที่
เกี่ ย วข๎ อ งทั้ งในประเทศ และตํ า งประเทศ ให๎ ไ ด๎ ตั ว แปรของการบริ ห ารสถานศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู๎ เ รี ย นให๎ มี
คุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21
ผลที่ได๎รับจากการศึกษาในข๎อ 1.1 คือ ได๎ตัวแปรของการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎
มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21 จํานวน 130 ตัวแปร
1.2 การสร๎างเครื่องมือ นําตัวแปรจากข๎อ ข๎อ 1.1 มาสร๎างเป็นแบบสอบถาม ที่เป็นแบบมาตรประมาณคํา 5
ระดับ เพื่อใช๎ในการศึกษาองค๑ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มี คุณลักษณะพึง
ประสงค๑ในศตวรรษที่ 21
ผลที่ได๎รับจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 คือ แบบสอบถาม จํานวน 130 ข๎อเพื่อใช๎ในการศึกษาองค๑ประกอบ
ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข๎อมูล ดังนี้
2.1 สํงแบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21 ไปยังกลุํมตัวอยําง
2.2 การเก็บรวบรวมข๎อมูล
ผลที่ได๎รับจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 2.1และ 2.2 คือ ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับองค๑ประกอบของรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษ ที่ 21
2.3 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ดังนี้
2.3.1 วิเคราะห๑องค๑ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มี
คุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21 โดยการวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิงสํารวจ(exploratory factor analysis)
2.3.2 โครงรํางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑
ในศตวรรษที่ 21 จากองค๑ประกอบที่ได๎จากข๎อที่ 2.3.1
ผลที่ได๎รับจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 คือ ได๎รํางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21
ขั้นตอนที3่ การประเมินตรวจสอบรูปแบบที่เหมาะสมโดยการเสนอรํางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21 โดยให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิ พิจารณาประเด็นด๎านความเหมาะสม
ความเป็นไปได๎ และเป็นประโยชน๑
ผลที่ได๎รับจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 3 คือ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มี
คุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21ที่มีความเหมาะสม ความเป็นไปได๎ และเป็นประโยชน๑
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ผลการวิจัย
การวิจัยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21
ครั้งนี้ ผู๎วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. องค๑ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ได๎จากการวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิงสํารวจ ด๎วยวิธีการสกัดป๓จจัย พบวํา รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด๎วย 5 องค๑ประกอบ และตัวแปรในทุก
องค๑ประกอบมีคําน้ําหนักองค๑ประกอบอยูํระหวําง 0.668 - 0.952 เรียงตามลําดับน้ําหนักองค๑ประกอบรวมคือ การวางระบบ
การบริ ห ารและพั ฒ นาองค๑ ก รอยํ า งมี สํ วนรํ ว มของทุ ก ภาคสํ วน มี ตั ว แปร จํ า นวน 59 ตั ว แปร การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรู๎ โดยมีวิจัยเป็นฐาน มีตัวแปร จํานวน 6 ตัวแปร การบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณอยํางมี
ประสิทธิภาพ มีตัวแปร จํานวน 5 ตัวแปร การจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร มีตัวแปร
จํานวน 5 ตัวแปร การพัฒนาระบบข๎อมูลและสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ มีตัวแปร จํานวน 5 ตัว
แปร
ซึ่งแสดงระดับความจําเป็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นองค๑ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน
ให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21 ในแตํละองค๑ประกอบดังนี้
1.1 องค๑ประกอบการวางระบบการบริหารและพัฒนาองค๑กรอยํางมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน พบวํา ในภาพรวม
ระดับความจําเป็นอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา สํวนใหญํอยูํในระดับมากเรียงตามลําดับคําเฉลี่ย 3 ลําดับ
แรกคือ จัดทําแผนการใช๎จํายงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณ รองลงมาคือวางแผนอัตรากําลังให๎สอดคล๎องกับบริบทของ
งาน และวางแผนการบริหารงานการศึกษา สําหรับข๎อที่มีระดับความจําเป็นต่ําสุดคือ จัดทําแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลงโทษนักเรียน
1.2 องค๑ประกอบการพั ฒนาหลั กสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ โดยมีวิ จัยเป็ นฐาน พบวํา ในภาพรวมระดั บ
ความจําเป็นอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ เรียงตามลําดับคําเฉลี่ย 3 ลําดับแรกคือ
พัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให๎ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน รองลงมาคือ
ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ดําเนินอยํางตํอเนื่องเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน สําหรับข๎อที่มีระดับความจําเป็นต่ําสุดคือ พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นไปอยํางตํอเนื่องเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน
1.3 องค๑ประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพ พบวํ า ในภาพรวมระดับ
ความจําเป็นอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา สํวนใหญํอยูํในระดับมาก เรียงตามลําดับคําเฉลี่ย 3 ลําดับแรกคือ
จัดทํารายงานผลการเบิกจํายงบประมาณ รองลงมาคือเงินสํงคลังให๎ถูกต๎องตามระเบียบกระทรวงการคลังและปฏิบัติงานอื่นใด
ตามที่ได๎รับมอบหมายเกี่ ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษาด๎วยความอดทน สําหรับข๎อที่มีระดับความจําเป็นต่ําสุดคือ ตรวจสอบ
ติดตามและรายงานการใช๎ผลผลิตจากงบประมาณ
1.4 องค๑ประกอบการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร พบวํา ในภาพรวมระดับ
ความจําเป็นอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ เรียงตามลําดับคําเฉลี่ย 3 ลําดับแรกคือ
พัฒนาและใช๎สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารองลงมาคือจัดหลักสูตรมุํงเน๎นให๎นักเรียนอนุรักษ๑และสืบทอดภูมิป๓ญญาไทยและจัด
หลักสูตรมุํงเน๎นให๎นักเรียนปฏิบัติตามข๎อตกลง กฎเกณฑ๑ ระเบี ยบ สําหรับข๎อที่มีระดับความจําเป็นต่ําสุดคือ จัดหลักสูตร
มุํงเน๎นให๎นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
1.5 องค๑ประกอบการพัฒนาระบบข๎อมูลและสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ พบวํา ใน
ภาพรวมระดับความจําเป็นอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํ า อยูํในระดับมากทุกข๎อ เรียงตามลําดับคําเฉลี่ย 3
ลําดับแรกคือ กําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ๑ หรือสิ่งกํอสร๎างที่ใช๎เงินงบประมาณรองลงมาคือ
วางแผนด๎านงานพัสดุ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งทรัพยากรที่ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาให๎
เกิดประโยชน๑โดยแท๎จริง สําหรับข๎อที่มีระดับความจําเป็นต่ําสุดคือ พัฒนาระบบข๎อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหา
พัสดุ
2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
รูปแบบทีมีความเหมาะสม ประกอบด๎วย 5 องค๑ประกอบคือ การวางระบบการบริหารและพัฒนาองค๑กรอยํางมีสํวนรํวมของ
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ทุกภาคสํวน มีตัวแปร จํานวน 59 ตัวแปร การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ โดยมีวิจัยเป็นฐาน มีตัวแปร จํานวน 6
ตัวแปร การบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพ มีตัวแปร จํานวน 5 ตัวแปร การจัดการเรียนรู๎ให๎
ผู๎เรียนมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร มีตัวแปร จํานวน 5 ตัวแปร การพัฒนาระบบข๎อมูลและสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ มีตัวแปร จํานวน 5 ตัวแปร
3. การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษ
ที่ 21 พบวํา ทุกองค๑ประกอบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได๎ และความเป็นประโยชน๑

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ใน
ศตวรรษที่ 21 ตามที่ได๎สรุปผลตามลําดับมาแล๎วนั้น มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผลได๎ดังนี้
1. องค๑ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ใน
ศตวรรษที่ 21 พบวํา มีโครงสร๎างองค๑ประกอบ มีจํานวน 5 องค๑ประกอบคือ การวางระบบการบริหารและพัฒนาองค๑กรอยําง
มีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ โดยมีวิจัยเป็นฐาน การบริหารจัดการทรัพยากรและ
งบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู๎ให๎ผเู๎ รียนมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีและการสือ่ สาร การพัฒนาระบบข๎อมูล
และสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ การสํงเสริมและสนับสนุนความรํวมมือในการพัฒนาวิชาการและ
แหลํงเรียนรู๎ สร๎างและจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนรู๎บูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 สร๎าง
สภาวะแวดล๎อมแหํงการเรียนรู๎สูํวิชาชีพที่ยั่งยืน จัดวางระบบบริหารการเงินและพัสดุให๎เกิดประโยชน๑และคุ๎มคํ า สร๎างชุมชน
แหํงการเรียนรู๎สูํมาตรฐานและการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ สร๎างความตระหนักและรับผิดชอบให๎กับผู๎เรียน สํงเสริมการ
เรียนรู๎และฝึกปฏิบัติจริงในชุมชนหรือสังคม จัดกิจกรรมและโครงการที่บูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 ออกแบบวิธีการ
เรียนรู๎สูํมาตรฐานชาติและสากล รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สูํแนวปฏิบัติที่ดี การที่ผลการวิจัยได๎ข๎อสรุปเชํนนี้ อาจเนื่องมาจาก
ความสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ป๓จจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว
อันสืบเนื่องมาจากการใช๎เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข๎อมู ลตําง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข๎าด๎วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทาง
สังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 สํงผลตํอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยํางทั่วถึง ผู๎บริหารและครูจึงต๎องมีความตื่นตัวและ
เตรียมพร๎อมในการจัดการเรียนรู๎เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎นักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21
นั้นจะต๎องเกิดจากการสร๎างนวัตกรรมใหมํ เครือขํายสมาชิกขององค๑กรที่เน๎นการกระจายอํานาจให๎ความอิสระในการตัดสินใจ
บนพื้นฐานข๎อมูลที่ถูกต๎อง ซึ่งสอดคล๎องกับ ปรียาพร วงศ๑อนุตรโรจน๑ [5]ที่วํา ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษาเป็น
ภารกิจหลั กของผู๎บริหารที่จะต๎องกําหนดแบบแผน วิธีการ และขั้นตอนตําง ๆ ในการปฏิบัติงานไว๎อยํางมีระบบ และเมื่อ
พิจารณาในแตํละองค๑ประกอบ สามารถอภิปรายผล ได๎ดังนี้
1.1 องค๑ประกอบการวางระบบการบริหารและพัฒนาองค๑กรอยํางมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ประกอบด๎วยตัว
แปรสําคัญ จํานวน 59 ตัวแปรองค๑ประกอบนี้สามารถอธิบายความความแปรปรวนของระดับความจําเป็นได๎ร๎อยละ 37.367
เป็นองค๑ประกอบที่สําคัญที่สุด โดยภาพรวมระดับความจําเป็นอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อสํวนใหญํอยูํในระดับ
มาก เรียงตามลําดับคําเฉลีย่ 3 ลําดับแรกคือ จัดทําแผนการใช๎จํายงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณ วางแผนอัตรากําลังให๎
สอดคล๎องกับบริบทของงาน และวางแผนการบริหารงานการศึกษา ตามลําดับ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 กําหนดให๎สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) กําหนดให๎ขอบขําย และ
ภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ด๎านคือการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไป ซึ่งคํอนข๎างจะครอบคลุมองค๑ประกอบและตัวแปรที่สําคัญขององค๑ประกอบนี้คือจัดทําแผนการใช๎จําย
งบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณวางแผนอัตรากําลังให๎สอดคล๎องกับบริบทของงาน และวางแผนการบริหารงานการศึกษา
ที่กลําวถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณ อัตรากําลัง และการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ สัมมา รธ
นิตย๑ [6]ที่วําการวางแผนเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญมากที่สุดของกระบวนการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับ
แนวคิดของ คูทซ๑ และ โอ ดอนเนลล๑ (Koontz & O’Donnell) [7]ที่วํา กระบวนการบริหารที่ดี ผู๎บริหารองค๑การต๎องมีขั้นตอน
การทํางานหรือการวางแผน (planning) ที่ประกอบด๎วย การกําหนดเปูาหมาย และวัตถุประสงค๑ขององค๑การและการปฏิบัติ
เพื่อให๎การทํางานบรรลุผล ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษ
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ที่ 21 จําเป็นต๎องมีแผนหรือระบบการบริหารและพัฒนาองค๑กรอยํางมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู๎เรียน ซึ่งเป็นองค๑ประกอบที่ถือวําสําคัญที่สุด
1.2 องค๑ประกอบการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎โดยมีวิจัยเป็นฐาน ประกอบด๎วยตัวแปรสําคัญ
จํ า นวน 6 ตั ว แปร องค๑ ป ระกอบนี้ ส ามารถอธิ บ ายความความแปรปรวนของระดั บ ความจํ า เป็ น ได๎ ร๎ อ ยละ 4.116 เป็ น
องค๑ประกอบที่สําคัญอันดับที่ 2 โดยภาพรวมระดับความจําเป็นอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎ออยูํในระดับมากทุกข๎อ
เรียงตามลําดับคําเฉลี่ย 3 ลําดับแรกคือ พัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให๎ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ดําเนิน
อยํางตํอเนื่องเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ความสําคัญขององค๑ประกอบนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนโดยมีวิจยั เป็นพื้นฐาน ซึ่งเป็นองค๑ประกอบที่สําคัญรองลงมา แตํเป็นกระบวนการนําสูํการปฏิบัติเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21 ที่ได๎ข๎อสรุปเชํนนี้ อาจเนื่องมาจากการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเป็นหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา อันเป็นการนําสูํกระบวนการปฏิบัติจริงของ
ผู๎บริหารและครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาต๎องให๎ความสําคัญและตระหนักในประเด็นนี้ ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ
ปรียาพร วงศ๑อนุตรโรจน๑ [8] ที่วํางานวิชาการเป็นงานหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่จะต๎องดําเนินการการวางแผน
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช๎ และการจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อให๎การสอนใน
สถานศึกษาดําเนินไปด๎วยดีและสามารถปฏิบัติได๎ จึงต๎องมีการจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกและการสํงเสริมการจัดหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผล ที่เป็นกระบวนการการ
ตรวจสอบและวิเคราะห๑การจัดการเรียนการสอนและผลการเรียนให๎มีประสิทธิภาพและคุณภาพ จากนี้ยังสอดคล๎องกับ
งานวิ จั ย ของ จุ ฬ าลงกรณ๑ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ วํ า การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นต๎ อ งมี ก ารเปลี่ ย นผํ า นในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
คุณ ลัก ษณะผู๎เ รีย นที่ พึ งประสงค๑ การจัด หลั ก สูต รที่ เน๎ น ผู๎เ รีย นเป็ นสํ าคั ญ ดั งนั้ น องค๑ป ระกอบการพัฒ นาหลั ก สูต รและ
กระบวนการเรียนรู๎โ ดยมีวิจั ยเป็นฐาน จึ งเป็นองค๑ประกอบที่สํ าคัญในระดับต๎ น ๆ ที่สามารถอธิบ ายรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21
1.3 องค๑ประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพ ประกอบด๎วยตัวแปรสําคัญ
จํ า นวน 6 ตั ว แปร องค๑ ป ระกอบนี้ ส ามารถอธิ บ ายความความแปรปรวนของระดั บ ความจํ า เป็ น ได๎ ร๎ อ ยละ 3.364 เป็ น
องค๑ประกอบที่สําคัญอันดับที่ 3 โดยภาพรวมระดับความจําเป็นอยูํในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา สํวนใหญํอยูํใน
ระดับมาก ซึ่งเรียงตามลําดับคําเฉลี่ย 3 ลําดับแรกคือ จัดทํารายงานผลการเบิกจํายงบประมาณ เงินสํงคลังให๎ถูกต๎องตาม
ระเบี ยบกระทรวงการคลั ง และปฏิ บัติ งานอื่ น ใดตามที่ไ ด๎ รั บ มอบหมายเกี่ย วกั บกองทุน เพื่ อ การศึ กษาด๎ วยความอดทน
องค๑ประกอบนี้นับวําเป็นองค๑ประกอบที่สําคัญไมํน๎อย เนื่องจากเป็นป๓จจัยสําคัญที่จะสนับสนุนให๎การจัดการศึกษาดําเนิ นการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ได๎ด๎วยดี นั้นคือสถานศึกษาต๎องการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การ
จัดสรรทรัพยากร ทั้งคน เงิน วัสดุอุปกรณ๑ และอาคารสถานที่ให๎เหมาะสมและเพียงพอที่จําเป็นต๎องใช๎ในการปฏิบัติตามแผน
และเกื้อกูลป๓จจัยตํางๆในการดําเนิน การตามกระบวนการบริหารโรงเรียน การที่นําเอาทรัพยากรการบริหารทุกประเภทมา
บูรณาการเพื่อดําเนินการให๎การจัดการศึกษาเกิดสัมฤทธิผลได๎อยํางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ
[9]ที่วํา การบริหารเพื่อให๎สถานศึกษามีคุณภาพนั้น มีทฤษฎี แนวคิด การบริหารที่ หลากหลาย ซึ่งทฤษฎีระบบ เป็นทฤษฎีที่
ทําให๎นักบริหาร สามารถที่จะมองเห็นภาพรวมขององค๑การทั้งหมดตามหน๎าที่ที่สัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อมการบริหารป๓จจัยนําเข๎า
(Inputs) ได๎แกํ ทรัพยากรตําง ๆ ที่ต๎องใช๎ในกระบวนการบริหาร นั่นคือทรัพยากรมนุษย๑ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากร
ทางการเงิน และข๎อมูลที่ต๎องใช๎ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให๎บรรลุถึงเปูาหมายได๎ นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ
สมศักดิ์ พิเศษสุทธิกุล [10]ที่ได๎วิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก พบวํา ในด๎านการบริหาร
งบประมาณ ควรจัดงบประมาณนอกเหนื อรายหัวแบบยึดหยุํนตามความจําเป็น อยํางอิสระสามารถตรวจสอบได๎ ดังนั้น
องค๑ประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพ จึงมีความสําคัญประการหนึ่งของรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21
1.4 องค๑ประกอบการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกอบด๎วยตัวแปร
สําคัญ จํานวน 5 ตัวแปร องค๑ประกอบนี้สามารถอธิบายความความแปรปรวนของระดับความจําเป็นได๎ร๎อยละ 2.823 เป็น
องค๑ประกอบที่สําคัญอันดับที่ 4 ในภาพรวมระดับความจําเป็นอยูใํ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมาก
ทุกข๎อ ซึ่งเรียงตามลําดับคําเฉลี่ย 3 ลําดับแรกคือ พัฒนาและใช๎สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดหลักสูตรมุํงเน๎นให๎นักเรียน
อนุรักษ๑และสืบทอดภูมิป๓ญญาไทยและจัดหลักสูตรมุํงเน๎นให๎นักเรียนปฏิบัติตามข๎อตกลง กฎเกณฑ๑ ระเบียบ ป๓จจุ บันเป็นยุคที่
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โลกมีความเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช๎เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข๎อมูลตําง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลก
เข๎าด๎วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 สํงผลตํอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยํางทั่วถึง ครูจึงต๎อง
มีความตื่นตัวและเตรียมพร๎อมในการจัดการเรียนรูเ๎ พื่อเตรียมความพร๎อม ดังนั้นการจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนมีสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีและการสือ่ สารเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอยํางยิ่ง ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุํงเจริญ และวรางคณา
ทองนพคุณ [11] ที่วําการเรียนรู๎ ในป๓จจุบัน จําเป็นที่จะต๎องกําหนดแนวทางยุทธศาสตร๑ในการจัดการเรียนรู๎ โดยรํวมกันสร๎าง
รูปแบบ และแนวปฏิบัติในการเสริมสร๎างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู๎ใน โดยเน๎นที่องค๑ความรู๎ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
และสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู๎เรียนเพื่อใช๎ในการดํารงชีวิตในสังคมแหํงความเปลี่ยนแปลงในป๓จจุบัน นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับ
แนวคิดของ วิจารณ๑ พานิช [12] ที่วําทักษะของผู๎เรียนทุกคนจะต๎องเรียนรู๎ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21ที่สําคัญทักษะหนึ่งของ
ผู๎เรียนได๎แกํทักษะด๎านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู๎เทําทันสื่อ ดังนั้นองค๑ประกอบการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีและการสือ่ สาร จึงมีความสําคัญและจําเป็นสําหรับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มี
คุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21
1.5 องค๑ ป ระกอบการพั ฒ นาระบบข๎ อ มู ล และสารสนเทศเพื่ อ บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและงบประมาณ
ประกอบด๎วยตัวแปรสําคัญ จํานวน 5 ตัวแปร องค๑ประกอบนี้สามารถอธิบายความความแปรปรวนของระดับความจําเป็นได๎
ร๎อยละ 2.807 เป็นองค๑ประกอบที่สําคัญอันดับที่ 5 โดยภาพรวมระดับความจําเป็นอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ
พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ ซึ่งเรียงตามลําดับคําเฉลี่ย 3 ลําดับแรกคือ กําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ๑ หรือสิ่งกํอสร๎างที่ใช๎เงินงบประมาณ วางแผนด๎านงานพัสดุ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งทรัพยากรที่ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาให๎เกิดประโยชน๑โดยแท๎จริง ทั้งนี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในยุคศตวรรษที่
21 ซึ่งสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและตํอเนื่อง จึงมีความจําเป็นอยํางยิ่งที่ผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต๎องมี
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ๑การบริหารสถานศึกษาให๎สอดรับกับ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอยํางหลีกเลี่ยงมิได๎ โดยต๎อง
ประยุกต๑ใช๎ทฤษฎี แนวคิดและรูปแบบการบริหารอื่นๆ โดยเฉพาะการบริหารจัดการระบบข๎อมูลและสารสนเทศเพื่อให๎
สถานศึกษาเกิดคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ ลีวีน (Levine) ที่วํา คุณคําของผู๎นําอยูํที่ความสามารถในการ
ปรับตัว มีการเรียนรู๎ และการตอบสนองเชิงบวก เป็นผู๎นําในศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะที่สําคัญหลายประการจึงจะสามารถ
นําองค๑กรไปสูํการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะสามารถพัฒนาการใช๎ระบบการนําในทุกระดับ นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับการศึกษา
ของ Fryer[13]ที่ได๎ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร๑การเรียนรู๎ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของสหราชอาณาจักร ที่ วําการเข๎าถึง
สารสนเทศเป็นการเตรียมความพร๎อมเพื่อความทันสมัย การเข๎าถึงข๎อมูล ทําให๎ประชาชนสํวนใหญํสามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎
ตลอดชี วิ ต ได๎ อ ยํ างมี คุ ณภาพ ความถู ก ต๎ องของข๎ อ มูล การมี ข๎ อมู ล จํ านวนมากและแมํน ยํ า เป็ น รากฐานสํ งเสริ ม การนํ า
ยุทธศาสตร๑ตํางๆไปใช๎เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21 พบวํา
ประกอบด๎วย 16 องค๑ประกอบ และตัวแปรในทุกองค๑ประกอบมีคําน้ําหนักองค๑ประกอบอยูํระหวําง 0.668 - 0.952 สามารถ
อธิบายความแปรปรวนสะสมทั้งหมดได๎ร๎อยละ 83.358 มีคําน้ําหนักองค๑ประกอบรวมอยูํระหวําง 1.681- 48.577 เรียง
ตามลําดับน้ําหนักองค๑ประกอบรวมคือ การวางระบบการบริหารและพัฒนาองค๑กรอยํางมีสวํ นรํวมของทุกภาคสํวน, การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ โดยมีวิจัยเป็นฐาน, การบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพ , การ
จัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร, การพัฒนาระบบข๎อมูลและสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรและงบประมาณ, การสํงเสริมและสนับสนุนความรํวมมือในการพัฒนาวิชาการและแหลํงเรียนรู๎ , สร๎างและจัดหาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี, จัดกิจกรรมการเรียนรู๎บูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21, สร๎างสภาวะแวดล๎อมแหํงการเรียนรู๎สูํ
วิชาชีพที่ยั่งยืน, จัดวางระบบบริหารการเงินและพัสดุให๎เกิดประโยชน๑และคุ๎มคํา , สร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎สูํมาตรฐานและ
การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ, สร๎างความตระหนักและรับผิดชอบให๎กับผู๎เรียน, สํงเสริมการเรียนรู๎และฝึกปฏิบัติจริงในชุมชน
หรือสังคม, จัดกิจกรรมและโครงการที่บูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21, ออกแบบวิธีการเรียนรู๎สูํมาตรฐานชาติและสากล
และรํ วมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎สูํ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ทั้ งนี้ รูป แบบการบริ หารสถานศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นาคุณ ภาพของผู๎ เ รีย นให๎ มี
คุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21 เป็นรูปแบบสิ่งที่แสดงโครงสร๎างและความสัมพันธ๑ของป๓จจัยตัวแปรหรือองค๑ประกอบ
ของสิ่งที่ศึ กษา ซึ่ งอธิบายคุ ณลั กษณะสํ าคั ญของปรากฏการณ๑ที่ คาดวํา จะเกิ ดขึ้น เพื่อ ทําให๎เ ราได๎เ ข๎า ใจความ สั มพั นธ๑ ที่
สลับซับซ๎อนของปรากฏการณ๑นั้น ๆ ได๎งํายขึ้น โดยให๎รายละเอียดทุกแงํมุม ผํานกระบวนการทดสอบอยํางเป็นระบบ เพื่อให๎
เกิดความแมํนตรงและเชื่อถือได๎ การที่ได๎ข๎อสรุปหรือผลการวิจัยเชํนนี้ เนื่องมาจากวําผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข๎องการบริหารสถานศึกษา และหลักการบริหารในศตวรรษที่ 21 แนวคิดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21แนวคิดของเครือขําย
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องค๑กรความรํวมมือเพื่อทักษะแหํงการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะของผู๎บริหารในศตวรรษที่ 21 และวิธีการจัดการ
เรียนรู๎ของครูในศตวรรษที่ 21 จึงทําให๎ได๎องค๑ประกอบทั้ง 16 องค๑ประกอบของรูปแบบดังกลําว ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิด
ของคีพ (Keeves) [14]ที่วํา รูปแบบเป็นสิ่งที่แสดงโครงสร๎างความสัมพันธ๑เชิงเหตุผลของป๓จจัยหรือตัวแปรตําง ๆ หรือ
องค๑ประกอบที่สําคัญของสิ่งที่ศึกษา เพื่อชํวยให๎เข๎าใจข๎อเท็จจริงหรือปรากฏการณ๑ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให๎งํายขึ้น โดยอาจแสดง
ออกมาในรูปของแผนภาพทางความคิดด๎วยภาษาหรือสัญลักษณ๑ และยังสอดคล๎องกับ ชัยพร สกุลพนารักษ๑ [15]ได๎ศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาสําหรับประเทศไทย พบวํา องค๑ประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษาสําหรับ
ประเทศไทย มีจํานวน 7 องค๑ประกอบ ได๎แกํ การประเมินผล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงานบุคคล การบริหาร
วิชาการ การบริหารแบบมีสํวนรํวม การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารทั่วไป เชํนเดียวกับ นริสานันท๑ เดชสุระ [16]
ที่ศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎ พบวํา องค๑ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ มี 9 องค๑ประกอบ ได๎แกํ ด๎านการจัดการเรียนรู๎และนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ด๎านโครงสร๎าง
การบริหารและการบริหารจัดการ ด๎านการพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ ด๎านผู๎บริหารมืออาชีพ ด๎านการประสานความรํวมมือกับ
ผู๎ปกครองและชุมชน ด๎านการเป็นหนํวยรํวมผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ด๎านการวิจัยของการศึกษาปฐมวัย ด๎านการ
บริหารวิชาการเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น และด๎านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในท๎องถิ่น จะเห็นวําองค๑ประกอบของรูปแบบจะ
เกี่ยวข๎องกับการวางระบบหรือแผนในการบริหารและพัฒนาองค๑ก รอยํางมีสํวนรํวม รวมทั้งรํวมมือในการการพัฒนาวิชาการ
และแหลํงเรียนรู๎หลักสูตร เพื่อให๎การจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่สามารถบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถสร๎างชุมชน
แหํงการเรียนรู๎ได๎สิ่งสําคัญที่เป็นป๓จจัยเอื้อหรือสนับสนุนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ ระบบ
ข๎อมูลและสารสนเทศ ตลอดจนการจัดหาและใช๎นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา
3. การประเมินตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑
ในศตวรรษที่ 21 พบวํา ทุกองค๑ประกอบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได๎ และความเป็นประโยชน๑ ทั้งนี้รูปแบบแสดง
โครงสร๎างและความสัมพันธ๑ของป๓จจัยตัวแปรหรือองค๑ประกอบของการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มี
คุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21 โดยให๎รายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรในแตํละองค๑ประกอบ ผํานกระบวนการตรวจสอบ
ทางสถิติโดยการวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิงสํารวจ ด๎วยวิธีการสกัดป๓จจัยและผํานการพิจารณาตรวจสอบของผู๎ทรงคุณวุฒิ
(Face Validity) ที่เป็นความตรงเชิงพินิจ เพื่อให๎เกิดความแมํนตรงและเชื่อถือได๎ ที่ได๎ข๎อสรุปเชํนนี้เพราะวํา ผู๎วิจัยได๎
ทํา การศึ กษาวิ เ คราะห๑ สั งเคราะห๑ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข๎อ งทั้ งด๎ านการบริ หารสถานศึก ษา ขอบขํ า ยของการบริ ห าร
สถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 และหลักการบริหารในศตวรรษที่ 21 แล๎วนํามาเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย จึงทําให๎ได๎รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มีความแมํนตรง เชื่อได๎ รวมทั้งมีความเหมาะสม ความเป็นไปได๎ และความมีประโยชน๑ ในการที่จะนําไป
ประยุกต๑ใช๎ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล๎อง
กับการศึกษาของ นริสานันท๑ เดชสุระ [16]ได๎ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ผลการวิจัย พบวํา รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎเป็นรูปแบบที่สําคัญ 9 องค๑ประกอบมี
ความถูกต๎อง เป็นไปได๎ และสามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎ นอกจากนี้ยังมีความสอดคล๎องกับ ศักดา พันธุ๑เพ็ง [17]ที่ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวํา ผลการประเมินรูปแบบโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ มีความเหมาะสมและความเป็นประโยชน๑อยูํในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ใน
ศตวรรษที่ 21 ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะตํอบุคคลที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ผลการวิจัยพบวํา องค๑ประกอบที่สําคัญที่สุดเป็นประเด็นเกี่ยวกับ การวางระบบการบริหารและพัฒนาองค๑กร
อยํางมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ดังนั้นหนํวยงานในระดับนโยบายการจําเป็นต๎องกําหนดนโยบายอยํางมีสํวนรํวมจากผู๎เกี่ยว
ของทุกภาคสํวน และได๎รับความรํวมมือจากผู๎ใช๎นโยบาย และในหนํวยงานระดับปฏิบัติในการกําหนดแผน หรือระวางระบบ
ขั้นตอนปฏิบัติงานก็ต๎องดําเนินการอยํางมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให๎มีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
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2. ผลการวิจัยพบวํา องค๑ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะ
พึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21 มีจํานวน 16 องค๑ประกอบที่มี ความสัมพันธ๑และสําคัญสําหรับการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่ 21 หนํวยงานในระดับปฏิบัติสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎หรือปรับใช๎
บางองค๑ประกอบที่สอดคล๎องกับป๓ญหาหรือบริบทของสถานศึกษาได๎ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ให๎เป็นไปตามมาตรฐาน และบรรลุเปูาหมายการศึกษาของสถานศึกษา
ข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตํอไป
1. ในการวิจัยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่
21 ครั้งนี้ การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึก ษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่
21 ในความเหมาะสม ความเป็นไปได๎ และความเป็นประโยชน๑ โดยการพิจารณาของผู๎ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นการตรวจสอบความ
ตรงเชิงพินิจ (Face validity) ควรมีการศึกษาวิจัยโดยทําการตรวจสอบการวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิง ยืนยัน (Confirmatory
factor analysis)
2. การวิจัยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ในศตวรรษที่
21 ครั้งนี้ เป็นรูปที่แสดงโครงสร๎างและความสัมพันธ๑ของป๓จจัยตัวแปรหรือองค๑ประกอบที่เป็นการนําเสนอโมเดล ( Purpose
model) ควรมีการวิจัยเพื่อนํารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะพึงประสงค๑ใน
ศตวรรษที่ 21 ไปดลองใช๎จริงการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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วารสารบริหารการศึกษา มศว
ปีที่ 14 ฉบับที่ 27 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ภาวะผู้นาแบบเพิ่มคุณค่าส่งผลต่อการบริหารกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2
Value‐added Leadership Affecting Strategic Management of Primary School
Administrators under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2
1

ดร.สมชาย เทพแสง 2ดร.พรรัชต๑ ลังกะสูตร และ3ดร.ศิริพร อนุสภา
1
อาจารย๑ประจําหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
2
รองผู๎อํานวยการโรงเรียนวรรัตน๑ศึกษา นนทบุรี
3
ผู๎รับใบประกอบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลพอเพียง

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําสํงผลตํอการบริหารกลยุทธ๑ของผู๎บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2 มีวัตถุประสงค๑เพื่อ1) ศึกษาภาวะผู๎นําแบบ
เพิ่มคุณคําของผู๎บริหารโรงเรียน 2)ศึกษาการบริหารกลยุทธ๑ของผู๎บริหารโรงเรียน 3)ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางภาวะผู๎นําแบบ
เพิ่มคุณคําของผู๎บริหารโรงเรียนกับการบริห ารกลยุทธ๑ของผู๎บริหารโรงเรียน และ4)ศึกษาภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําสํงผลตํอ
การบริหารกลยุทธ๑ของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2
กลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2 สังกัด จํานวน 291 คน
ได๎มาโดยการกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางตามตารางของเครจซี และมอร๑แกน และทําการสุํมแบบแบํงชั้น โดยใช๎ขนาดของ
โรงเรียนเป็นชั้น ตํอจากนั้นนําไปสุํมอยํางงํายด๎วยวิธีจับสลาก เครื่องมือในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราสํวน
ประมาณคํา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร๑ต และนําไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
แล๎วนํามาหาคําความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และหาคําความเชื่อมั่นด๎วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค สถิติที่ใช๎ในการ
วิจัย ได๎แกํ คําเฉลี่ย ( X ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สหสัมพันธ๑อยํางงําย (Simple Correlation) สหสัมพันธ๑พหุคูณ
(Multiple Correlation) และการวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด๎วยวิธี Enter

สรุปผลการวิจัย
1. ภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสระบุรีเขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับ
คําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ การสร๎างแรงบันดาลใจ การเพิ่มพลังอํานาจ การเน๎นผู๎รับบริการเป็นสําคัญ และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑
2.การบริหารกลยุทธ๑ของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
สระบุรีเขต 2โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน๎อย ดังนี้ การสร๎างกลยุทธ๑ การนํากลยุทธ๑ไปปฏิบัติ และการควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ๑ ตามลําดับ
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3. ภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําของผู๎บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ๑ในระดั บสูงเชิงบวกกับการบริหารกลยุทธ๑ของ
ผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
4. ภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําสํงผลตํอการบริหารกลยุทธ๑ของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําด๎านการ
เพิ่มพลังอํานาจมีอํานาจการพยากรณ๑สูงสุด รองลงมาได๎แกํด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ และด๎านการเน๎นผู๎รับบริการเป็นสําคัญ
ตามลําดับ ภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําทุกด๎านรํวมกันพยากรณ๑การบริหารกลยุทธ๑ของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2ได๎ร๎อยละ 89.10
คาสาคัญ ภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคํา การบริหารกลยุทธ๑

Abstract
The purposes of this research were to study the level of value- added leadership of primary
school administrators; study the level of strategic management of primary school administrators; study
the relationship between value- added leadership and the strategic management of primary school
administrators; and study value‐added leadership affecting strategic management of primary school
administrators under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2. The samples consisted of 291
teachers under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 by using Krejcie and Morgan (1970 :
607-610). The proportional stratified random sampling was done by using school size as strata to use for
calculate the sample size. Simple random sampling was done thereafter by lottery. The instruments used
for data collection were 5 point-rating scale questionnaires. This questionnaire was sent to five experts to
examine the quality and accuracy by content validity index and the Cronbach's alpha coefficient. Basic
data analysis was done by mean and standard deviation. The tests of hypothesis were done by using
pearson product-moment correlation coefficient, multiple correlation and multiple regression analysisenter method.
The research results were revealed as follows;
1. The level of value- added leadership of primary school administrators
under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 as a whole was at a high level. When
considering each individual aspect was also at a high level by ranking from the highest to the lowest mean
as follows; building inspiration, empowerment, customer focus and human resource development.
2. The level of strategic management of primary school administrators under
Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 as a whole was at a high level. When considering each
individual aspect was also at a high level by ranking from the highest to the lowest mean as follows;
strategy formulation, strategic implementation and strategic evaluation and control respectively.
3. There was a statistically significant high positive relationship at .01 level between
value- added leadership of primary school administrators and strategic management of primary school
administrators under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2.

23

4. Value- added leadership affecting strategic management of primary school administrators
Under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 at .01 level of significance. Value- added leadership
in aspect of empowerment had the highest power of prediction followed by building inspiration and
customer focus respectively. All aspect of the value- added leadership mutually predicted strategic
management of primary school administrators under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2
with the predictive power was at 89.10 percent.
Keywords: Value- added Leadership, strategic management

ภูมิหลัง
ในป๓จจุบันกระแสโลกาภิวัตน๑ และการเปลีย่ นแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว ทั้งด๎านวิทยาการ สังคม เศรษฐกิจ
และ เทคโนโลยี ทําให๎หลายประเทศต๎องพัฒนาระบบการศึกษาให๎เจริญก๎าวหน๎า และต๎องเตรียมคนรุนํ ใหมํที่มีทักษะและ
สามารถปรับตัวให๎มีคุณลักษณะสําคัญในการดํารงชีวิตในโลกยุคใหมํได๎อยํางรู๎เทําทัน สงบ สันติมีความสุข มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
เหมาะสมเพียงพอ ให๎ก๎าวทันกับสิ่งตํางๆ ที่เปลี่ยนแปลง [1]
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่12 ยึดหลัก คนเป็นศูนย๑กลางการพัฒนา โดยสร๎างความมั่นคงของ
ชาติ พัฒนาคนทุกวัยให๎เป็นคนดี คนเกํง มีศักยภาพ และความคิดสร๎างสรรค๑ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการเพิ่มศักยภาพการ
แขํงขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสร๎างความเข๎มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตํอสํวนรวมนําไปสูํ
การสร๎างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ๑ รักษา ฟื้นฟู และใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยําง
ถูกต๎องและเหมาะสม [2] ในสภาพป๓จจุบันป๓ญหาของการบริหารการศึกษามีป๓ญหาหลายประการที่สําคัญ ทั้งการรวมศูนย๑
อํานาจไว๎ในสํวนกลาง การขาดเอกภาพในการบริหาร การขาดประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพ การขาดการมีสํวนรํวม
ของประชาชน การขาดการพัฒนานโยบายอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง การขาดความเชื่อมโยงกับหนํวยงานอื่น การละเลย
การจัดระบบบริหารงานในโรงเรียน ขาดวิสัยทัศน๑ในการบริหารงานให๎บรรลุวัตถุประสงค๑และเปูาหมาย ป๓ญหาการขาด
กระบวนการพัฒนานโยบายเพื่อการศึกษาอยํางเป็นระบบ ทําให๎แผนงาน โครงการบางสํวนไมํสํงผลในทางปฏิบัติ ผู๎มีอํานาจ
กําหนดนโยบายก็ดําเนินไปภายใต๎การสนองความต๎องการสํวนตนและพรรคพวก อีกทั้งป๓ญหาการขาดระบบของการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ [3]
จากสภาพป๓จจุบันและป๓ญหาดังกลําวถ๎าผู๎บริหารสถานศึกษานําการบริหารกลยุทธ๑ มาใช๎ในสถานศึกษา จะสามารถ
แก๎ป๓ญหาได๎ เพราะการบริหารกลยุทธ๑เป็นหัวใจสําคัญตํอความสําเร็จของสถานศึกษา ทําให๎การดําเนินงานบรรลุเปูาหมายที่
กําหนดไว๎ [4] การบริหารกลยุทธ๑สามารถชํวยวางแผนกลยุทธ๑ได๎ดีทําให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาสามารถคาดการณ๑ถึงป๓ญหา และ
โอกาสที่จะเป็นไปในอนาคตได๎ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสําคัญที่ชํวยให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา บริหารงานในขอบเขตที่กว๎างได๎
เทํากับชํวยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน[5] นอกจากนี้การบริหารกลยุทธ๑ทําให๎บุคลากรมีความเข๎าใจวิสัยทัศน๑เชิงกลยุทธ๑ที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น บุคลากรทุกคนมุํงเปูาประสงค๑ไปสูํความสําคัญของกลยุทธ๑ได๎แมํนยําปรับความเข๎าใจตํอสภาพแวดล๎อมที่กําลัง
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วได๎ดียิ่งขึ้น ที่สําคัญชํวยทําให๎ผู๎บริหารมีความตื่นตัวที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง กําหนดทิศทางใน
การบริหารที่ชัดเจนและปรับการบริหารเป็นเชิงรุกมากกวําเชิงรับ [6]
การบริหารกลยุทธ๑จะประสบผลสําเร็จได๎ต๎องอาศัยผู๎นําที่มีภาวะเข๎มแข็ง มีการสร๎างแรงจูงให๎บุคลากรทํางานด๎วย
ความหวังและความตั้งใจ ทําให๎ทุํมเทเสียสละในการทํางาน ภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําชํวยแก๎ป๓ญหาบุคลากรในการสร๎างแรง
บันดาลใจให๎บุคลากรทํางานด๎วยพลังใจ ยกระดับจิตวิญญาณของบุคลากรไปสูํมืออาชีพ [7] ภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําจึงเป็น
ภาวะผู๎นําสมัยใหมํเป็นผู๎ขับเคลื่อนให๎โรงเรียนไปสูํคุณภาพ เน๎นผู๎รับบริการเป็นสําคัญ มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
และนํามาสนับสนุนการบริหารงานและการอํานวยความสะดวกแกํบุคลากรในการปฏิบัติงาน [8] เพิ่มพลังอํานาจให๎ครู
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ทํางาน เน๎นการทํางานเชิงบูรณาการ และยังชํวยทําให๎ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให๎สูงขึ้นทําให๎นักเรียนมีคุณภาพ [9]
โดยเฉพาะอยํางยิ่งภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําชํวยให๎การบริหาร กลยุทธ๑ประสบผลสําเร็จ ผู๎บริหารสามารถเตรียมแผนได๎ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงให๎ บุคลากรเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานไปสูํความแปลกใหมํและท๎าทาย แก๎ป๓ญหาได๎ตรงประเด็น
รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ได๎อยํางสอดคล๎องเป็นไปตามความต๎องการของบุคลากร อํานวยความสะดวกให๎การปฏิบัติงาน
รวดเร็ว สร๎างวัฒนธรรมองค๑การให๎ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ ทําให๎เกิดความรักความศรัทธาในโรงเรียน
ทํางานโดยเน๎นลูกค๎าเป็นสําคัญ เน๎นการชํวยเหลือแบํงป๓นผลประโยชน๑ สร๎างมูลคําเพิ่มในการจูงใจบุคลากร เพื่อให๎เกิดความ
พึงพอใจและประทับใจ [10]
ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงสนใจทําวิจัยเรื่อง ภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําของผู๎บริหารโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรเี ขต 2 เพื่อนําผลการวิจัยที่ได๎รับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารกลยุทธ๑ของ
ผู๎ บ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา รวมทั้ ง ใช๎ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาภาวะผู๎ นํ า แบบเพิ่ ม คุ ณ คํ า ของผู๎ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2 ให๎เกิดคุณภาพตํอไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารกลยุทธ๑ของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2
2. เพื่อศึกษาภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําของผู๎บริหารโรงเรียนกับการบริหารกลยุทธ๑ของผู๎บ ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2
4. เพื่อศึกษาภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําสํงผลตํอการบริหารกลยุทธ๑ของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2
จํานวน 291 คน ได๎มาโดยการกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางตามตารางของเครจซี และมอร๑แกน และทําการสุํมแบบแบํงชั้น
(Stratified Random Sampling) โดยใช๎ขนาดของโรงเรียนเป็นชั้น (Strata) ตํอจากนั้นนําไปสุํมอยํางงํายด๎วยวิธีจับสลาก
(Simple Random Sampling) เครื่องมือในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ (Rating
Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร๑ต (Likert Scale) และนําไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
แล๎วนํามาหาคําความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index : CVI) พบวําแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู๎นําแบบเพิ่ม
คุณคํา มีคําความเที่ยงตรงอยูํระหวําง 0.80-1.00 และแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารกลยุทธ๑ของผู๎บริหารโรงเรียนมีคํา
ความเที่ยงตรงอยูํระหวําง 0.80-1.00 และคําความเชื่อมั่น แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคํา มีคําเทํากับ.94
และการบริหารกลยุทธ๑ของผู๎บริหารโรงเรียนมีคํา เทํากับ.93 การวิเคราะห๑ข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยใช๎คอมพิวเตอร๑
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติ โดยการคํานวณหาคําเฉลี่ย ( X ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การ
วิเคราะห๑ สหสัมพันธ๑อยํางงําย(Simple Correlation) สหสัมพันธ๑พหุคูณ(Multiple Correlation และการวิเคราะห๑การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด๎วยวิธี Enter

25

สรุปผลการวิจัย
1. การบริหารกลยุทธ๑ของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
สระบุรีเขต 2โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน๎อย ดังนี้ การสร๎างกลยุทธ๑ การนํากลยุทธ๑ไปปฏิบัติและการควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ๑ ตามลําดับ
2. ภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสระบุรีเขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับ
คําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ ด๎านการเพิ่มพลังอํานาจ ด๎านการเน๎นผู๎รับบริการเป็นสําคัญ และ
ด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑
3. ภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําของผู๎บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ๑ในระดับสูงเชิงบวกกับการบริหารกลยุทธ๑ของ
ผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
4. ภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําสํงผลตํอการบริหารกลยุทธ๑ของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําด๎านการ
เพิ่มพลังอํานาจมีอํานาจการพยากรณ๑สูงสุด รองลงมาได๎แกํด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ และด๎านการเน๎นผู๎รับบริการเป็นสําคัญ
ตามลําดับ ภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําทุกด๎านรํวมกันพยากรณ๑การบริหารกลยุทธ๑ของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2 ได๎ร๎อยละ 99.10

อภิปรายผล
ผู๎วิจัยสามารถอภิปรายผล โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
การบริหารกลยุทธ๑ของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี
เขต 2โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหา
น๎อย ดังนี้ การสร๎างกลยุทธ๑ การนํากลยุทธ๑ไปปฏิบัติและการควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ๑ ตามลําดับ ที่เป็นเชํนนี้อาจ
เป็นเพราะการบริหารกลยุทธ๑เป็นกระบวนการที่จะทําให๎ผู๎บริหารระดับสูงบรรลุผลตามภารกิจและเปูาหมายขององค๑การ ชํวย
ในการตัดสินใจทางการบริหารและการปฏิบั ติ ซึ่งกําหนดผลการปฏิบัติงานระยะยาวขององค๑การ เป็นหัวใจสําคัญตํอ
ความสําเร็จขององค๑การสมัยใหมํที่มีความสําคัญตํอการบริหารงานในป๓จจุบัน เนื่องจากองค๑การตําง ๆ ต๎องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากสภาพแวดล๎อมภายนอกและสภาพแวดล๎อมภายใน การบริหารกลยุทธ๑ทําให๎ชํวยวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม
ขององค๑การได๎อยํางมีประสิทธิผล สามารถกําหนดทิศทางในการบริหารหรือการปฏิบัติงานของบุคลากรได๎เป็นอยํางดี ทําให๎
เกิดความสําเร็จเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับทอมป์สัน และสตริคแลน [11] สรุปวําการบริหารกลยุทธ๑ทําให๎
องค๑การมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง โดยอาศัยความคิดทั้งระยะยาวและระยะสั้น เข๎าใจลักษณะงานในหน๎าที่ และทําให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุดทั้งป๓จจุบันและอนาคต ตลอดจนทําให๎องค๑การเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล๎องกับ ฮิกกินและจู
เลียน [12] สรุปวําการบริหารกลยุทธ๑ทําให๎ผู๎บริหารทํางานอยํางมีทิศทางและบรรลุผลตามภารกิจและเปูาหมายขององค๑การ
โดยเฉพาะด๎านการสร๎างกลยุทธ๑เป็นด๎านที่สําคัญของการบริหารกลยุทธ๑ เพราะเป็น จุดเริ่มต๎นของการบริหารงาน
ผู๎บริหารต๎องเข๎าใจป๓ญหาอยํางชัดเจนจึงจะสามารถสร๎างกลยุทธ๑ในการแก๎ป๓ญหาได๎ตรงประเด็น อีกทั้งการสร๎างกลยุทธ๑ เป็น
การออกแบบกลยุทธ๑ซึ่งจะนําไปสูํการได๎เปรียบในการแขํงขัน และเป็นการสร๎างโอกาสในด๎านตําง ๆ ให๎แกํองค๑การอยําง
ตํอเนื่องตลอดไป สอดคล๎องกับแนวคิดของวีระยุทธ ชาตะกาญจน๑ [13] กลําวถึงการสร๎างกลยุทธ๑ เป็นการจัดทํากลยุทธ๑ โดย
การนําข๎อมูลและความรู๎ตํางๆที่ได๎รับจากการกําหนดทิศทางขององค๑การและการวิเคราะห๑ป๓จจัยภายนอกและภายในมาจัดทําเป็น
กลยุทธ๑ระดับตํางๆ สอดคล๎องกับไอร๑แลนด๑และฮอสกิสสัน [14] กลําวถึงการสร๎าง กลยุทธ๑ เป็นการนําข๎อมูลและความรู๎ตําง
ๆ ที่ได๎รับจากการวิเคราะห๑ถึงป๓จจัยตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค๑การมากําหนดทิศทาง วิสัยทัศน๑ ภารกิจ ปรัชญา และ
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วัตถุประสงค๑ขององค๑การ ทําให๎การกําหนดกลยุทธ๑มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได๎ การดําเนินงานขององค๑การสามารถ
บรรลุถึงวัตถุประสงค๑ และเปูาหมายที่ได๎กําหนดไว๎
การนํากลยุทธ๑ไปปฏิบัติ เป็นกระบวนการในการนํากลยุทธ๑ตํางๆที่กําหนดไว๎มาดําเนินการโดยผํานทางโครงการตํางๆ
เป็นรายละเอียดที่ระบุถึงกิจกรรมหรือขั้นตอนตํางๆที่ต๎องการให๎สําเร็จ โดยการนําเทคนิคใหมํๆมาใช๎ในการปฏิบัติทําให๎การ
ดําเนินการลุลํวงไปด๎วยดีและเกิดประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรม ความรํวมมือในการทํางาน มี
การประสานงานที่ดีชํวยทําให๎บรรลุวิสัยทัศน๑ขององค๑การที่กําหนด สอดคล๎องกับฟรีแมน [6] สรุปวํา การนํากลยุทธ๑ไป
ปฏิบัติ อยํางมีระบบชํวยทําให๎การทํางานเป็นไปตามแผนที่ได๎วางไว๎ สอดคล๎องกับเคาวน๑เตอร๑ [4] สรุปวํา การนํากลยุทธ๑ไป
ปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่มีระเบียบแบบแผน หรือเป็นชุดของกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันอยํางเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งสํงเสริมให๎
องค๑การหนึ่ง ๆ สามารถเลือกกลยุทธ๑และขับเคลื่อนไปสูํรูปธรรมได๎ หากปราศจากแนวทางการดําเนินกลยุทธ๑ที่ได๎วางแผนมา
เป็นอยํางดียํอมไมํสามารถบรรลุถึงเปูาหมายการบริหารกลยุทธ๑ได๎
การควบคุ ม และประเมิ น กลยุ ท ธ๑ นั บ วํ า เป็ น ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ เพราะวํ า การควบคุ ม และประเมิ น กลยุ ท ธ๑ เ ป็ น
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมและการดําเนินงานของบุคลากรเพื่อตรวจสอบวําบรรลุเปูาหมายหรือ
เป็นไปตามวิสัยทัศน๑หรือไมํ ทําให๎ผู๎บริหารทราบผลผลิตที่เกิดขึ้ นอยํางแท๎จริงและสามารถปรับปรุงการทํางานของบุคลากร
ตลอดจนปรับปรุงระบบตํางๆที่เป็นป๓ญหาเพื่อแก๎ไขป๓ญหาได๎ตรงประเด็นโดยอาศัยปฏิกิริยาย๎อนกลับ (Feedback Control)
อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเพื่อให๎สามารถควบคุมกลยุทธ๑และการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภ าพ สอดคล๎องกับ
แนวคิดของไคเชล [5] สรุปวํา การควบคุมและประเมินกลยุทธ๑เป็นขั้นตอนที่มีความหมาย และมีนัยสําคัญ การควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ๑ที่ดีชํวยทําให๎การปฏิบัติงานทันเวลาและทันเหตุการณ๑ ตรงเวลา รวดเร็วและไมํล๎าสมัย สามารถปฏิบัติได๎ มี
ความเป็นไปได๎ในการประเมิน สอดคล๎องกับแนวคิดของธงชัย สันติวงษ๑ [15] การควบคุมและประเมินกลยุทธ๑เป็นการกําหนด
แนวทางปฏิบัติสําหรับผู๎บริหารที่จะนําไปใช๎เพื่อการประเมินผลงานทางด๎านกลยุทธ๑อยํางเป็นระบบ สามารถตอบสนองตํอระบบ
การควบคุมได๎ในทุกสถานการณ๑ ชํวยให๎เห็นภาพการปฏิบัติงานขององค๑การได๎ อยํางแท๎จริงและสามารถจัดหาข๎อมูลได๎อยําง
เหมาะสมและทันเวลา
ภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
สระบุรีเขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ย
จากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ ด๎านการเพิ่มพลังอํานาจ ด๎านการเน๎นผู๎รับบริการเป็นสําคัญ และด๎าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําเป็นรูปแบบของผู๎นําสมัยใหมํที่เน๎นการ
ตอบสนองความต๎อ งการของผู๎รั บบริ การเป็นสํา คัญ ทําให๎ผู๎รั บบริก ารมี ความประทั บใจและพึ งพอใจในการบริหารงาน
โดยเฉพาะบุคลากรภายในโรงเรียนตํางทุํมเทเสียสละเพื่อให๎การทํางานประสบผลสําเร็จเป็นไปตามเปูาหมายและวิสัยทัศน๑ของ
โรงเรียน
โดยเฉพาะด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจชํวยสร๎างความสัมพันธ๑อยํางใกล๎ชิดกับบุคลากรโดยผู๎นํากําหนดเปูาหมายใน
อนาคตขององค๑การเพื่อทําให๎ผู๎ตามเข๎าใจ และชํวยกันปฏิบัติภารกิจให๎สําเร็จลุลํวงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ บางสถานการณ๑ผู๎นํา
จําเป็นต๎ องใช๎ป๓จ จัยหรือรางวั ลมากระตุ๎น หรือ ชักนํ าให๎ บุคคลแสดงพฤติก รรมเพื่ อให๎ การปฏิบั ติงานบรรลุเ ปูา หมายหรื อ
วัตถุประสงค๑ สอดคล๎องกับแนวคิดของสร๎อยตระกูล (ติวยานนท๑) อรรถมานะ [16] การสร๎างแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่
สนับสนุนกระตุ๎นให๎ บุคลากรทํางานเต็มศักยภาพ สอดคล๎องกับแบสและอเวลิโอ [17] การสร๎างแรงบันดาลใจเป็นการให๎
กําลังใจยกยํอง ชมเชยผู๎รํวมงานอยํางสม่ําเสมอ เปิดโอกาสให๎ผู๎รํวมงานแสดงความสามารถสร๎างเจตคติที่ดีและการคิดในแงํ
บวก ทําให๎บุคลากรทุํมเทความพยายามในการทํางานอยํางเต็มศักยภาพ
ด๎านการเพิ่มพลังอํานาจเป็นป๓จจัยสําคัญของภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําเพราะชํวยกระตุ๎นบุคลากรในการทํางานเป็น
อยํางดี ทําให๎เกิดผลทางด๎านจิตวิทยาในการทํางานของแตํละคน ทุกคนมีความภาคภูมิใจในการทํางานที่ได๎รับมอบหมายจึง
ตํางทํางานด๎วยความรักความเสียสละและศึกษาหา ความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอการพัฒนาองค๑การ อีกทั้งชํวยให๎บุคลากร
มีพลังในการทํางานเพื่อมุํงให๎ผลงานมีคุณภาพ และสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางบุคลากรกับผู๎นํา ทําให๎ทํางานอยํางมีความสุข
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ไมํเครํงเครียดกับงาน สอดคล๎องกับแนวคิดของดาฟท๑ [18] สรุปวํา การเพิ่มพลังอํานาจทําให๎บุคลากรเกิดการยอมรับนับถือ
ตนเองและที่สําคัญชํวยให๎บุคลากรมี ความสุขในการทํางาน องค๑การอยูํรอดปลอดภัย ไมํเกิดการย๎ายหนี เพระองค๑การมีการ
ปรับปรุงให๎ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สอดคล๎องกับงานวิจัยของเฮเลนและซีชอร๑ [19] ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
เพิ่มพลังอํานาจให๎บุคลากร และความสามารถสําหรับการเรียนรู๎ขององค๑การ การเพิ่มพลังอํานาจทําให๎บุคลากรเกิดการเรียนรู๎
มีประสบการณ๑ในการทํางานของบุคลากรแตํละคน และเสริมสร๎างศักยภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร และประสบการณ๑
ในโรงเรียนของนักเรียน
ด๎านการเน๎นผู๎รับบริการเป็นสําคัญเป็นป๓จจัยสําคัญของภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคํา เพราะผู๎บริหารมีการสํารวจความ
พึงพอใจแกํผู๎รับบริการ การสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับผู๎รบั บริการ การปรับปรุงวิธีการทํางานให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ผู๎รับบริการ รวมถึงการสร๎างความประทับใจแกํผู๎รับบริการสอดคล๎องกับแนวคิดของโคโน [20]
สรุ ป วํ า
การเน๎ น
ผู๎รับบริการเป็นกุญแจสําคัญทําให๎การดําเนินงานทางด๎านบริการได๎เปรียบและสามารถชนะคูํแขํงขันได๎ มีการสํารวจความพึง
พอใจของผู๎รับบริการชํวยสํารวจป๓ญหาที่เกิดและนําข๎อมูลมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาหาทางเข๎าถึงผู๎รับบริการให๎ได๎เพื่อให๎เกิด
สัมพันธภาพที่ดี สร๎างศักยภาพขององค๑การเพื่อแขํงขันกับองค๑การอื่น ๆ และที่สําคัญปรับปรุงผลผลิตและกระบวนการอยําง
ตํอเนื่องเพื่อให๎สามารถแขํงขันกับองค๑การอื่นได๎ สอดคล๎องกับงานวิจัยของโคบายลานสกี [21] ศึกษาการชํวยเหลือและ
สํงเสริมการสร๎างความพึงพอใจของลูกค๎าในประเทศโปแลนด๑ พบวําการสร๎างความพึงพอใจแกํผู๎รับบริการเป็นผลทางตรงและ
ทรงอ๎อมทําให๎ผู๎รับบริการพึงพอใจและภักดีตํอองค๑การในระยะยาว
ด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ เป็นสํวนสําคัญของภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคํา เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑
อยํางเป็นระบบและชัดเจนชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เพิ่มพูนความรู๎ ทักษะในการปฏิบัติงาน กระตุ๎นบุคลากรสนใจ
ในการปฏิบัติงาน และแก๎ไขข๎อบกพรํอง ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานอยูํเสมอ สํงเสริมให๎เกิดการประหยัด ทําให๎
ลดความสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการดําเนินงาน ตลอดจนชํวยประหยัดคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจากข๎อผิดพลาด ชํวยลด
ระยะเวลาในการเรียนรู๎งาน ทําให๎บุคลากรเกิดความรู๎ความเข๎าใจในธรรมชาติ และสามารถลงมือปฏิบัติได๎รวดเร็วภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม กระตุ๎นบุคลากรให๎ปฏิบัติงานเพื่อความก๎าวหน๎าของตน สอดคล๎องกับแนวคิดของ เดลและคูเปอร๑ [22]
สรุปวําการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑เป็นหัวใจสําคัญของภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคํา เพราะชํวยให๎ผู๎นําวางแผนพัฒนาบุคลากรได๎
อยํางเป็นระบบ สามารถโน๎มน๎าวใจให๎บุคลากรพัฒนาความสามารถของตนตามความถนัดและความต๎องการ เพื่อนําความรู๎ไป
ใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับงานวิจัยของโพเอล [23] ศึกษายุทธศาสตร๑การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย๑ในโปรแกรมการพัฒนาองค๑การแหํงการเรียนรู๎ ผลวิจัยพบวําการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ใช๎ยุทธศาสตร๑ที่สําคัญ และชํวย
ทําให๎บุคลากรเกิ ดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ทําให๎การทํางานประสบผลสําเร็จ รวมทั้งบุคลากรมีเจตคติที่ดีตํอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑
ภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําของผู๎บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ๑ในระดับสูงเชิงบวกกับการบริหารกลยุทธ๑ของ
ผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะ ภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําเป็นภาวะผู๎นําที่เน๎นผู๎รับบริการเป็นสําคัญ การบริหารงาน
มุํงเน๎นให๎บุคลากรทั้งภายในและภายนอกเกิดความพึงพอใจและประทับใจ โดยผู๎นําจะสํงเสริมขวัญกําลังแกํบุคลากรอยําง
ตํอเนื่อง เป็นผู๎นําอํานวยความสะดวกในด๎านการบริการเพื่อให๎การปฏิบัติงานของบุคลากรมีความสุข สอดคล๎องกับผลวิจัย
ของ เคน [9] ทําการวิจัยเรื่องภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําสํงผลตํอการบริหารงาน ทําให๎บุคลากรเกิดความพึงพอใจในงาน
สอดคล๎องกับแนวคิดของเซอร๑จิโอวานนิ [7] สรุปวําภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําชํวยสนับสนุนการบริหารให๎ประสบผลสําเร็จ
เป็นไปตามวัตถุประสงค๑และวิสัยทัศน๑ของโรงเรียน
ภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําสํงผลตํอการบริหารกลยุทธ๑ของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําด๎านการเพิ่ม
พลังอํานาจมีอํานาจการพยากรณ๑สูงสุด รองลงมาได๎แกํ ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ และด๎านการเน๎นผู๎รับบริการเป็นสําคัญ
ตามลําดับ ภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําทุกด๎านรํ วมกันพยากรณ๑การบริหารกลยุทธ๑ของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรเี ขต 2ได๎ร๎อยละ 89.10 ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะ ภาวะผู๎นําแบบเพิ่ม
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คุณคําเป็นภาวะผู๎นําสมัยใหมํที่เน๎นการกระจายงานกระจายอํานาจสูํบุคลากรให๎มากที่สุด เน๎นการสร๎างผู๎นําทุกระดับชั้น โดย
มีวิธีการสร๎างแรงบันดาลใจให๎บุคลากรอยํางหลากหลาย ทําให๎บุคลากรทํางานอยํางทุํมเท เสียสละเพื่อให๎งานสําเร็จ ผู๎นํา
สร๎ างความหวังให๎บุ คลากรทํา งานอยํ างตั้งใจ สร๎ า งบรรยากาศในการทํา งานแบบอบอุํน บรรยากาศแหํงความไว๎ว างใจ
ตลอดจนเน๎ น ผู๎รับบริการทั้งบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจนคิดค๎น และนํานวัต กรรมและเทคโนโลยีม า
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกให๎กับบุคลากรทํางานอยํางเชื่อมั่นและมีความสุขในการทํางาน สอดคล๎องกับแนวคิดของ
แฟร๑โฮล๑ม [10] สรุปวําภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําเป็นรูปแบบภาวะผู๎นําสมัยใหมํที่สํงผลตํอการบริหารงานให๎ประสบผลสําเร็จ
สร๎างความผูกพันและความภักดีของบุคลากรในองค๑การ ทําให๎การทํางานบรรลุวิสัยทัศน๑ขององค๑การ สอดคล๎องกับผลวิจัย
ของไคเรส [24] ศึกษาภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําสํงผลตํอความพึงพอใจในงานและผูกพันตํอองค๑การ ผลวิจัยพบวําภาวะผู๎นํา
แบบเพิ่มคุณคําสํงผลตํอการบริหารงาน ทําให๎งานประสบผลสําเร็จและสร๎างความพึงพอใจในงานแกํบุคลากรรวมทั้งสร๎างความ
ผูกพันตํอองค๑การของบุคลากร

ข้อเสนอแนะ
1. ข๎อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช๎
1.1 ภาวะผู๎นํ า แบบเพิ่ ม คุ ณคํ า ของผู๎บ ริ หารโรงเรีย นประถมศึ ก ษา สังกั ดสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2 ด๎านการเพิ่มพลังอํานาจมีอํานาจการพยากรณ๑สูงสุด
สมควรให๎ผู๎บริหารโรงเรียนสนับสนุนให๎บุคลากรได๎ปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิผลและสร๎างวัฒนธรรมองค๑ก ารให๎เกิดความ
ยอมรับและไว๎วางใจ
1.2 ภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2 ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจมีอํานาจการพยากรณ๑รองลงมา สมควรให๎ผู๎บริหารโรงเรียนฝุา
ฟ๓นอุปสรรคทั้งหลายสูํความสํา เร็จที่ต๎องการให๎จงได๎ รวมทั้งกระตุ๎นให๎บุคลากรทํางานเต็มกําลังความสามารถ เพื่อให๎บรรลุ
วัตถุประสงค๑
1.3 ภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2 ด๎านการเน๎นผู๎รับบริการมีอํานาจการพยากรณ๑รองลงมาเป็นอันดับสาม สมควรให๎ผู๎บริหาร
โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับผู๎รับบริการ และกําหนดเปูาหมายในการให๎บริการรํวมกันระหวํางโรงเรียน
และผู๎รับบริการ
2. ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตํอไป
2.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําของบริหารสถานศึกษา ควรจะศึกษาภาวะ
ผู๎นําอื่นๆ เชํน ภาวะผู๎นําสมดุล ภาวะผู๎นํากลยุทธ๑ที่สํงผลตํอประสิทธิผลของโรงเรียน เป็นต๎น
2.2 การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยศึกษาตัวแปรต๎นที่สํงผลตํอตัวแปรตามเป็นการวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) เทํานั้ น จึ งควรมี การศึก ษาในลัก ษณะความสั มพั นธ๑ เชิงพหุร ะดับ (Multilevel
Regression Analysis)
2.3 ควรศึกษาภาวะผู๎นําแบบเพิ่มคุณคําด๎วยรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให๎ได๎ผลวิจัยที่ลึกซึ้งตํอไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษา 1) ทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2) แนวทางการสํงเสริมทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยศึกษาจากกลุํมตัวอยํางที่เป็นสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 36 เขต กําหนดขนาดตัวอยํางโดยการเปิดตารางประมาณการขนาดกลุํมตัวอยํางของเครจซีและ
มอร๑แกน (Krejcie and Morgan) กําหนดผู๎ให๎ข๎อมูลเขตละ 8 คน ประกอบด๎วย บุคลากรระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาแบํงเป็นฝุายบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 2 คน และศึกษานิเทศก๑ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 2 คน บุคลากรระดับปฏิบัติการแบํงเป็นฝุายบริหารของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 2 คน และครูผู๎ปฏิบัติงานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน จํานวน 2 คน
รวมผู๎ให๎ข๎อมูลทั้งสิ้น 288 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ๑แบบไมํมีโครงสร๎างและแบบสอบถามความคิดเห็น
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ ความถี่ ร๎อยละ คํามัชฌิมเลขคณิต สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห๑องค๑ประกอบ
เชิงสํารวจ
ผลการวิจัยพบวํา
1. ทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เป็นพหุทักษะ ประกอบด๎วย 4 ทักษะ คือ 1) ทักษะด๎านนวัตกรรม ประกอบด๎วย 3 ทักษะ คือ 1.1) ทักษะ
การใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ 1.2) ทักษะการสร๎างสรรค๑ผลงานจากเทคโนโลยี และ 1.3) ทักษะการเก็บรวบรวมข๎อมูล
2) ทักษะการสังเคราะห๑ข๎อมูล 3) ทักษะการประยุกต๑ใช๎ในการบริหารงาน และ 4) ทักษะการจัดการเรียนรู๎
2. แนวทางการสํงเสริมทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นพหุแนวทาง มีจํานวนทั้งหมด 234 แนวทาง ได๎แกํ 1) ทักษะด๎านนวัตกรรม ประกอบด๎วย 3
ทักษะ คือ 1.1) ทักษะการใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ 33 แนวทาง 1.2) ทักษะการสร๎างสรรค๑ผลงานจากเทคโนโลยี 36
แนวทาง และ 1.3) ทักษะการเก็บรวบรวมข๎อมูล 24 แนวทาง 2) ทักษะการสังเคราะห๑ข๎อมูล 48 แนวทาง 3) ทักษะ
การประยุกต๑ใช๎ในการบริหารงาน 48 แนวทาง และ 4) ทักษะการจัดการเรียนรู๎ 45 แนวทาง
คาสาคัญ : ทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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Abstract
The purposes of this research were to identify: 1) the school administrators’ information and
communication technology skills under the Secondary Educational Service Area Offices and 2) the
enhancement guidelines of information and communication technology skills of school administrators
under the Secondary Educational Service Area Offices. The sample of this study were 36 Secondary
Educational Service Area Offices, which determined by Krejcie and Morgan Table. The respondents from
each office divided into two groups 1) the officers from the Office of Secondary Educational Service Area’s
were 2 administrators and 2 educational supervisors, 2) the respondents from school composed of 2
administrators and 2 teachers whose concerning on information and communication technology with the
total of 288 respondents. The instruments for collecting the data were unstructured interview form and
opinionnaires. The statistic used for data analysis was frequency, percentage, arithmetic mean, standard
deviation and Exploratory Factor Analysis.
The findings of this study were as follows:
1) The school administrators’ information and communication technology skills under the
Secondary Educational Service Area Offices were multiple skills composed of four skills 1) innovative skill,
which composed of three sub skills: 1.1) using skill of computer technology 1.2) creative skill of
production from technology and 1.3) collection skill of data, 2) synthesis skill of information 3) applying
skill of administration and 4) learning management skill.
2) The enhancement guidelines of information and communication technology skills for the
school administrators under the Secondary Educational Service Area Offices were multiple guidelines
composed of 234 enhancement guidelines. 1) innovative skill, which composed of three sub skills: 1.1)
33 enhancement guidelines for using computer technology skill 1.2) 36 enhancement guidelines for
production from technology creative skill and 1.3) 24 enhancement guidelines for data collection skill, 2) 48
enhancement guidelines for information synthesis skill 3) 48 enhancement guidelines for administrative
applying skill and 4) 45 enhancement guidelines for learning management skill.
Keyword: the information and communication technology skills

ภูมิหลัง
ยุคสังคมโลกป๓จจุบันนั้นเป็นยุคการเปลี่ยนแปลงสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ที่ไร๎พรมแดน มีความเจริญก๎าวหน๎า
ทางด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเครือขํายคอมพิวเตอร๑ รวมทั้งระบบ
การสื่อสารที่ทันสมัยในรูปแบบตําง ๆ เป็นตัวเรํงผลักดันให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกสํวนของสังคมโลก ทางด๎านเศรษฐกิจ การ
เกิดระบบการผลิตจากทรัพยากรเป็นการใช๎องค๑ความรู๎มาเป็นฐานการผลิตภายใต๎ระบบเศรษฐกิจฐานความรู๎ที่อาศัยความรู๎
ความสามารถของทรัพยากรบุคคลเป็นหลักในการผลิตนวัตกรรมและบริการใหมํ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการแขํงขัน
องค๑กรใดที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถมากกวํายํอมได๎เปรียบในการแขํงขัน [1] ดังที่คอตเลอร๑ (Kotler) [2] ได๎
กลําววํา ความตื่นตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํงผลตํอชีวิตและระบบเศรษฐกิจ การเตรียมความพร๎อมที่จะมี
สํวนรํวมในการเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคือหนทางรอด ความเหลื่อมล้ําทางดิจิตอลมีแ นวโน๎มที่จะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ผู๎ที่ไมํพร๎อมจะถูกลดบทบาท และจะตกอยูํสํวนลํางของความเหลื่อมล้ํา ประเทศที่มีกลยุทธ๑ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่อํอนแอจะพบกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ช๎า การเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเกี่ยวพันโดยตรงกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค๑กรหลักในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ เพื่อสร๎างความเป็นอยูํ
ที่ดี สร๎างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมให๎กับประเทศ ด๎วยฐานความรู๎ ความคิดสร๎างสรรค๑ และ
ศักยภาพของประเทศ โดยมีพันธกิจในการพัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให๎กับ
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ประชาชนให๎ได๎มีอาชีพที่สามารถสร๎างรายได๎ที่มั่งคั่งและมั่นคง เพื่อให๎เป็นบุคลากรที่มีวินัย เปี่ยมไปด๎วยคุณธรรม จริยธรรม
มี สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบตํ อ ตนเองและสั ง คม สํ า หรั บ ประเทศไทยนั้ น เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร
ได๎เข๎ามามีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาของประเทศ ดังปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด
9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในมาตราที่ 63-69 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการผลิตและพัฒนา
แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สิ่งสิ่งพิมพ๑อื่น โดยเปิดให๎มีการแขํงขันโดยเสรีอยํางเป็นธรรม การพัฒนาบุคลากรทั้ง
ด๎านผู๎ผลิตและผู๎ใช๎ การพัฒนาขีดความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สํงเสริมให๎มีการวิจัยและพัฒนาการผลิต
และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยมุํงเน๎นการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสังคมไทยสูํสังคมแหํงภูมิป๓ญญาและการเรียนรู๎ [3] ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผํานมากระทรวงศึกษาธิการมีการ
พัฒนาและประยุกต๑ใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการบริหารจัดการภายในองค๑กร สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและการเรียนรู๎ที่ทันสมัยของสถานศึกษา จึงได๎จัดทําแผนแมํบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2557-2559 และแผนแมํบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2557-2561 เพื่อ
ตอบสนองทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง (Stakeholders) ทั้งในด๎านบริหารจัดการและการเรียนการสอน ในการยกระดับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สํงเสริมการเรียนรู๎ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา
การศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนการเรียนรู๎ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ด๎วยรูปแบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ โดย
มียุทธศาสตร๑คือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให๎บรรลุพันธกิจและเปูาหมายการยกระดับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุํงสํงเสริมให๎ผู๎สอน บุคลากรทางการศึกษาและผู๎เรียนสามารถใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ใช๎เพื่อการศึกษาตามบริบทของแตํละฝุายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนา
ผู๎สอนและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนาและประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีการพัฒนาผู๎เรียนด๎วยการพัฒนาและใช๎สื่อการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู๎แบบอิเล็กทรอนิกส๑ รวมทั้งกระบวนการเรียน
การสอน เพื่อสร๎างแรงจูงใจหรือกระตุ๎นให๎เกิดความนําสนใจในการศึกษาค๎นคว๎า พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการและการ
บริการ คือ พัฒนาโปรแกรม ซอฟต๑แวร๑ หรือระบบงานที่ใช๎ในการเก็บและประมวลผลข๎อมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร
จัดการและบริการด๎านการศึกษา และสํงเสริมการวิจัยพัฒนาองค๑ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา โดยเปิด
โอกาสให๎ผู๎เรียน ผู๎สอน และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในกระบวนการวิจัยอยํางกว๎างขวาง ซึ่งจะเป็นประโยชน๑ตํอการ
พัฒนาความรู๎ความสามารถของผู๎วิจัย ตลอดจนถึงการมีผลงานวิจัยที่สามารถนํามาใช๎งานเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได๎อยํางเหมาะสม ดังที่ บิล คลินตัน (Bill Clinton) [4] ได๎กลําววํา ในโรงเรียนระดับตําง ๆ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาทุกห๎องเรียนทุกห๎องสมุดต๎องสามารถเชื่อมตํอกับระบบทางดํวนข๎อมูลได๎ โดยเชื่อวําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจะสามารถชํวยให๎สังคมพัฒนาอยํางเทําเทียมกันและสามารถสํงตํอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
สังคมดีขึ้นกวําเดิม
การสร๎างความเข๎มแข็งทางการศึกษาของไทยภายใต๎บริบทแหํงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทุกฝุาย
ควรตระหนักและมองเห็นถึงความสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร๑ของการพัฒนาคนสูํการพัฒนาชาติ เพื่อก๎าวสูํโลกทํามกลาง
สภาพการณ๑ แ หํ ง การแขํ ง ขั น ในป๓ จ จุ บั น การสร๎ า งความเข๎ ม แข็ ง ของคนในชาติ ใ นการจั ด การศึ ก ษาจะเป็ น ป๓ จ จั ย
ที่ ทุ ก ฝุ า ยต๎ อ งรํ ว มกั น ทํ า งานอยํ า งเป็ น องค๑ ร วม [5] โดยเฉพาะอยํ า งยิ่ ง ภายใต๎ ยุ ท ธศาสตร๑ ข องการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
(Educational Reform) นั้นยํอมมีความสําคัญและจําเป็นที่ต๎องรํวมกันกําหนดยุทธศาสตร๑เพื่อสร๎างความรู๎แกํ คนในชาติ
อยํางมีคุณคําและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สํงผลตํอการปฏิรูปและเกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Sustainable Development)
ดังนั้นเมื่อสังคมโลกได๎ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นสํวนหนึ่ง
ในการศึกษา การบริห ารสถานศึกษาเพื่ อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบทบาทของผู๎บริหารจึงจะต๎องทํางานด๎วยจิตใจ
ที่แนํวแนํ จะต๎องเรียนรู๎เพื่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู๎นําที่ดี มีทักษะความเป็นผู๎นํา มีป๓ญญา มีความรู๎ความสามารถ และ
ใช๎ ก ารวิ จั ย เพื่ อ การบริ ห ารและการจั ด การเพื่ อ ปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพผลการปฏิ บั ติ งานของโรงเรี ย นให๎ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เกิ ด ประสิ ท ธิผ ล ซึ่ งนั กการศึ ก ษาทั้งหลายตํ า งมี ค วามคิ ด เห็ น วํ า ผู๎ บ ริ หารสถานศึ กษาจะต๎ อ งเป็ น ผู๎ นํ า ยุ ค ใหมํ ที่ มี ทั ก ษะ
การบริหารงาน เป็นผู๎นําทีมแหํงการเรียนรู๎ เป็นผู๎นําทางวิชาการ มีความรู๎ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ สามารถ
บริหารงานให๎เกิดประสิทธิผลทั่วทั้งองค๑กร สร๎างบรรยากาศที่กํอให๎เกิดการมีสํวนรํวม สามารถเชื่อมโยงสภาพป๓จจุบันและ
ภาพอนาค ต มุํ งพั ฒ นาขี ด ควา มสาม ารถของบุ คลา กรให๎ ส าม ารถปฏิ บั ติ งานให๎ บ ร รลุ เ ปู า หม ายรํ วมกั น
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จึงต๎องปรับตัวให๎เข๎ากับการเรียนรู๎ให๎เทําทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด๎วย และต๎องพัฒนาทักษะด๎าน
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ตําง ๆ อยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เข๎ามามีบทบาทอยํางมากในวงการศึกษาทั้งใน
ป๓จ จุ บัน และอนาคต เพื่ อ ให๎ ส ามารถชี้ แนะและสํงเสริ ม ให๎ ค รู และนัก เรีย นเรี ย นรู๎ ไ ด๎ด๎ ว ยตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้
ยังต๎องมีเทคนิควิธีการให๎ครูและนักเรียนสร๎างองค๑ความรู๎จากประสบการณ๑ รวมทั้งกําหนดนโยบายที่เชื่อมโยงความรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ภายนอก จัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ โดยในการที่บุคคลจะเกิดการเรียนรู๎นั้นจําเป็นจะต๎องมีป๓จจัย
หลายอยํางมาสนับสนุน ผู๎บริหารจะต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจ ทักษะปฏิบัติและเจตคติที่ดี รวมถึงสมรรถนะและความสามารถ
พื้นฐานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จําเป็นสําหรับการศึกษา การเลือกรับ เลือกปฏิเสธ การเข๎าถึงความรู๎
จนกระทั่งการประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑อยํางสร๎างสรรค๑ โดยไมํหลงลืมคุณธรรมจริยธรรม ผู๎บริหารจึงถือได๎วําเป็นบุคคล
กลุํมแรกที่ทุกฝุายให๎ความสําคัญ เป็นผู๎มีสํวนในการให๎ความรู๎แกํผู๎เรียนที่จะพัฒนาให๎เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในศตวรรษหน๎า ใน
ด๎านการดําเนินงานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ผํานมาของกระทรวงศึกษาธิการพบวํา การนํา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช๎ในการบริหารจัดการศึกษายังไมํประสบผลสําเร็จเทําที่ควรเนื่องจากผู๎บริหารไมํมีความรู๎ด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการใช๎เทคโนโลยีนั้นถือเป็นสํวนหนึ่งของการทํางานทุกระดับ ผู๎บริหารทุกระดับจึง
ต๎องเผชิญกับสภาวการณ๑ของการทํางานในสิ่งแวดล๎อมที่ใช๎เทคโนโลยีมากขึ้น แบบแผนการทํางานของผู๎บริหารจึงเปลี่ยนไป
ด๎วย เทคโนโลยีที่สามารถรวบรวมข๎อมูล เก็บข๎อมูล นําเสนอข๎อมูลและเผยแพรํข๎อมูลอยํางรวดเร็ว ผลักดันให๎ผู๎ บริหารต๎อง
มีการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหมํ ๆ ทําให๎ต๎องเรียนรู๎เพิ่มเติมเพื่อให๎ทันตํอพัฒนาการของ
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงกระบวนการตัดสินใจของผู๎บริหาร การปรับตัวให๎ทัน เพื่อการเรียนรู๎สิ่งใหมํตลอดเวลา รวมทั้ง
แบบแผน วิธีการ และกระบวนทัศน๑ (approach and paradigm) [6] ในการทํางานที่เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่ผู๎บริหาร
จําเป็นต๎องมีความรู๎ ทักษะ และวิสัยทัศน๑เพื่อที่จะสามารถทํางานในสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นได๎วําทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสําคัญตํอผู๎บริหารสถานศึกษา ดังนั้นใน
การบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ผู๎บริหารจึงควรพัฒนาศักยภาพทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของตนเอง
ให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑เพื่อนํามาใช๎ประโยชน๑ในการบริหารงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพสอดรับกับกระแสเทคโนโลยีใน
ป๓จจุบัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยกําหนดวัตถุประสงค๑ของการวิจัยไว๎ดังนี้
1. เพื่อศึกษาทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการสํงเสริมทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (mixed methodology) โดยผสมผสานทั้งขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณ
(quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช๎ผู๎ให๎ข๎อมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จํานวน 36 เขตเป็นหนํวยวิเคราะห๑ (unit of analysis) ดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัย โดยแบํง
ขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด๎วยขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย
และขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย ผู๎วิจัยจะนําเสนอในสํวนของขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย ดังรายละเอียดตํอไปนี้

การดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห๑แนวคิดทฤษฎี เอกสาร นโยบายของรัฐ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง และการสัมภาษณ๑
ผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช๎ในการสร๎างและพัฒนาเครื่องมือ นําไปทดลองใช๎ ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ แล๎วนํา
เครื่องมือที่พัฒนาแล๎วไปเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง จากนั้นนําข๎อมูลที่ได๎มาทดสอบความถูกต๎อง วิเคราะห๑ข๎อมูลและแปลผล
ข๎อมูล ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
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1. การศึกษาวิเคราะห๑ตัวแปรที่เกี่ยวข๎องกับทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู๎วิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการ ดังนี้
1.1 ศึกษาวิเคราะห๑เอกสาร (document analysis) จากแนวคิดทฤษฎี เอกสาร นโยบายของรัฐ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข๎องกับทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา จากนั้นสรุปข๎อมูลตัวแปรที่ได๎จาก
การศึกษาวิเคราะห๑เอกสาร เพื่อใช๎เป็นแนวทางหรือกรอบในการสร๎างแบบสัมภาษณ๑แบบไมํมีโครงสร๎าง(Unstructured
Interview)
1.2 นําแบบสัมภาษณ๑แบบไมํมีโครงสร๎าง (Unstructured Interview) ที่สร๎างขึ้นให๎อาจารย๑ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ๑ตรวจสอบ แก๎ไขตามคําแนะนํา แล๎วนําไปสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด๎วยตัว แทนจาก
1) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา 2) โรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา และ
3) นักวิชาการที่มีความรู๎ความสามารถด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสรุปข๎อมูลตัวแปรที่ได๎จากการสัมภาษณ๑
ผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง ผู๎วิจัยใช๎วิธีการคัดเลือกผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง (Purposive method)
คือ ฝุายบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศึกษานิเทศก๑ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผู๎บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และนักวิชาการที่มีความรู๎ความสามารถด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งสิ้นจํานวน 9 คน
1.3 รวบรวมข๎อมู ลตัวแปรที่ได๎ จากการวิเคราะห๑ แนวคิ ดทฤษฎี เอกสาร นโยบายของรัฐ งานวิจั ย และ
การสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ทรงคุณวุฒิมาสังเคราะห๑ (Content synthesis) เพื่อนําไปสร๎างเป็นข๎อคําถามของเครื่องมือ
การวิจัยตํอไป
2. การสร๎างและพัฒนาเครื่องมือ ผู๎วิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการ ดังนี้
2.1 นําตัวแปรที่เกี่ยวข๎องกับทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา
ที่ได๎จากขั้นที่ 1 มาพัฒนาเป็นเครื่องมือการวิจัยในลักษณะของแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา และนําแบบสอบถามที่สร๎างขึ้นเสนออาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑เพื่อตรวจสอบและแก๎ไข
ตามคําแนะนํา
2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยด๎านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถาม
เสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทําน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยการพิจารณาคําดัชนี
ความสอดคล๎อง IOC (Index of Item-Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาข๎อกระทงคําถามที่มีคํา IOC มากกวํา 0.5 ขึ้นไป
และปรับปรุงแก๎ไขสํานวนภาษาตามข๎อเสนอแนะ
2.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยด๎านความเชื่อมั่น (Reliability) นําไปทดลองใช๎ (Try Out) กับ
ประชากรที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางเดียวกับการวิจัย แตํมีคุณสมบัติเหมือนกับกลุํมตัวอยํางทุกประการจํานวน 4 เขต ผู๎ให๎ข๎อมูลแตํ
ละเขตประกอบด๎วย บุคลากรระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแบํงเป็นฝุายบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 2 คน ศึกษานิเทศก๑ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 2 คน และบุคลากร
ระดับปฏิบัติการแบํงเป็นฝุายบริหารของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 2 คน และครูผู๎ปฏิบัติงานด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน จํานวน 2 คน รวม 8 คน จํานวนผู๎ให๎ข๎อมูลรวมทั้งสิ้น 32 คน จากนั้นนํา
ข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑หาคําความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด๎วยการคํานวณคําสัมประสิทธิ์แอลฟา (  coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) [7] ได๎เทํากับ .963
3. การวิเคราะห๑หาทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู๎วิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการดังนี้
3.1 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ๑ไปเก็บรวบรวมข๎อมูลกับกลุํมตัวอยําง คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จํานวน 36 เขต โดยมีจํานวนผู๎ให๎ข๎อมูลเขตละ 8 คน ประกอบด๎วย บุคลากรระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาแบํงเป็นฝุายบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 2 คน ศึกษานิเทศก๑ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 2 คน และบุคลากรระดับปฏิบัติการแบํงเป็นฝุายบริหารของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 2 คน และครูผู๎ปฏิบัติงานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน จํานวน
2 คน ได๎จํานวนผู๎ให๎ข๎อมูลรวมทั้งสิ้น 288 คน
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3.2 วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการวิเคราะห๑ตัวประกอบประเภทการวิเคราะห๑องค๑ประกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อทราบทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
4. การวิเคราะห๑หาแนวทางการสํงเสริมทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยการสอบถามความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู๎บริหารของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 7 คน โดยใช๎แบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห๑หาแนวทางการสํงเสริม
ทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา

สรุปผลการวิจัย
ผู๎วิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัยคือเพื่อศึกษา 1) ทักษะด๎า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ 2) แนวทางการสํงเสริมทักษะ
ด๎ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของผู๎ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
รายละเอียดดังนี้
1. ทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เป็นพหุทักษะ ประกอบไปด๎วย 4 ทักษะ ได๎แกํ ทักษะที่ 1 “ทักษะด๎านนวัตกรรม” ประกอบด๎วย 3 ทักษะ คือ
ทักษะที่ 1.1 “ทักษะการใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑” ประกอบด๎วย 1) ผู๎บริหารสามารถใช๎งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลของสถานศึกษา 2) ผู๎บริหารปฏิบัติตนตามกฎหมายและพระราชบัญญัตทิ ี่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอยํางถูกต๎อง
3) ผู๎บริหารสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร๎างสถานการณ๑จําลอง
เพื่อชํวยในการตัดสินใจเลือกใช๎ วิธีการที่เหมาะสมในการบริหารสถานศึกษา 4) ผู๎บริหารสามารถเรียกใช๎ข๎อมูลจากระบบ
คอมพิวเตอร๑ 5) ผู๎บริหารสามารถแนะนํารูปแบบการนําเสนอผลการปฏิบัติงานด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย 6)
ผู๎บริหารสามารถใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยไมํละเมิดตํอลิขสิทธิ์ทางเทคโนโลยี 7) ผู๎บริหารสามารถแนะ
แนวทางการจัดรูปแบบเอกสารตามแบบหนังสือราชการให๎กับบุคลากรในสถานศึกษาได๎ 8) ผู๎บริหารสามารถใช๎งานโปรแกรม
สําเร็จรูปด๎านกราฟิกในการสร๎างภาพและตกแตํงภาพ 9) ผู๎บริหารสามารถแนะนําการสร๎างชิ้นงานนําเสนอจากคอมพิวเตอร๑
ให๎กับบุคลากรในสถานศึกษา 10) ผู๎บริหารสามารถติดตั้งอุปกรณ๑ตํอพํวงเพื่อใช๎งานกับคอมพิวเตอร๑ เชํน Printer, Scanner และ
11) ผู๎บริหารสามารถจัดหาซอฟต๑แวร๑ที่จําเป็นสําหรับสถานศึกษาโดยไมํละเมิดลิขสิทธิ์ ทักษะที่ 1.2 “ทักษะการสร๎างสรรค๑
ผลงานจากเทคโนโลยี” ประกอบด๎วย 1) ผู๎บริหารปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ๑ กติกา มารยาทในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได๎อยํางเหมาะสม 2) ผู๎บริหารสามารถใช๎ Social Network ในการติดตํอสื่อสาร เชํน Facebook, Line 3) ผู๎บริหาร
สามารถแนะนําวิธีการสร๎างกราฟและแผนภูมิในรูปแบบตําง ๆ เพื่อนําเสนอข๎อมูลของสถานศึกษาได๎ 4) ผู๎บริหารสามารถใช๎งาน
โปรแกรมประมวลผลคําเพื่อพิมพ๑เอกสารได๎ 5) ผู๎บริหารสามารถใช๎เทคโนโลยีในการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 6)
ผู๎บริหารสามารถสร๎างเว็บไซต๑หรือบล็อกได๎ด๎วยตนเอง 7) ผู๎บริหารสามารถเลือกและพิจารณาคุณภาพของข๎อมูลที่ได๎จากการ
สืบค๎นกํอนนํามาใช๎งาน 8) ผู๎บริหารสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสํงข๎อมูลขําวสาร 9)
ผู๎บริหารสามารถใช๎สมาร๑ทโฟนในการอําน เขียน แก๎ไขไฟล๑เอกสาร 10) ผู๎บริหารสามารถเลือกใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการถํายทอดและแลกเปลี่ยนความรู๎ ความคิด และทัศนะของตนเอง 11) ผู๎บริหารสามารถใช๎เทคโนโลยีในการ
จดบันทึกการประชุม และ 12) ผู๎บริหารสามารถใช๎งานโปรแกรมจัดการฐานข๎อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข๎าถึงข๎อมูล
ของสถานศึกษา และทักษะที่ 1.3 “ทักษะการเก็บรวบรวมข๎อมูล” ประกอบด๎วย 1) ผู๎บริหารสามารถปฏิบัติตนอยํางถูกต๎องใน
การใช๎งานคอมพิวเตอร๑ เชํน การใสํ USERNAME และ PASSWORD กํอนใช๎งานคอมพิวเตอร๑, การ LOGOUT เมื่อเลิกใช๎งานทุก
ครั้งเพื่อความปลอดภัยของข๎อมูล 2) ผู๎บริหารสามารถตรวจสอบ กําจัด และปูองกันข๎อมูลจากไวรัสคอมพิวเตอร๑ 3) ผู๎บริหาร
สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยของข๎อมูลในการติดตํอสื่อสารผํานอินเทอร๑เน็ต 4) ผู๎บริหารสามารถจัดการบํารุงรักษาข๎อมูล
เชํน Scan Disk, Disk Defragmenter 5) ผู๎บริหารสามารถใช๎งานอุปกรณ๑บันทึกข๎อมูล เชํน CD, Flash Drive 6) ผู๎บริหาร
สามารถใช๎เทคโนโลยีในการคํานวณ เชํน เครื่องคิดเลข การคํานวณภาษี 7) ผู๎บริหารสามารถใช๎คอมพิวเตอร๑และอุปกรณ๑ตํอ
พํวง เชํน Printer, Scanner และ 8) ผู๎บริหารสามารถบํารุงรักษาอุปกรณ๑ตํอพํวงคอมพิวเตอร๑ได๎ ทักษะที่ 2 “ทักษะการ
สังเคราะห๑ข๎อมูล” ประกอบด๎วย 1) ผู๎บริหารสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาสํงเสริม
สนับสนุนการเรียนรู๎ของบุคลากรในสถานศึกษา 2) ผู๎บริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการให๎บริการภายใน
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สถานศึกษา เชํน บริการยืม-คืนหนังสือ การตรวจสอบผลการเรียน 3) ผู๎บริหารสามารถให๎ข๎อเสนอแนะครูในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู๎ 4) ผู๎บริหารสามารถให๎ความรู๎เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแกํบุคลากรในสถานศึกษาได๎ 5) ผู๎บริหารสามารถแนะนําการพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส๑เพื่อใช๎ในการเรียนการสอนได๎
6) ผู๎บริหารสามารถสร๎างเครือขํายการเรียนรูเ๎ พื่อสนับสนุนให๎บุคลากรมีโอกาสได๎ใช๎เครือขํายเพื่อแสวงหาความรู๎ที่เป็นประโยชน๑
ตํอการศึกษา 7) ผู๎บริหารสามารถวิเคราะห๑และคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ในสถานศึกษา 8)
ผู๎บริหารสามารถวิจัยและพัฒนางานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 9) ผู๎บริหารสามารถแนะนําการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอนโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10) ผู๎บริหารสามารถสรรหาบุคลากรเพื่อพัฒนา
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา 11) ผู๎บริหารสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได๎อยํางเหมาะสม 12) ผู๎บริหารสามารถแก๎ไขป๓ญหาที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได๎อยํางถูกต๎องตามลักษณะของงาน 13) ผู๎บริหารสามารถวางแผนการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาใช๎ในการ
บริหารและการจัดการเรียนรู๎ 14) ผู๎บริหารสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเก็บข๎อมูลที่
จําเป็นตํอการบริหารงาน 15) ผู๎บริหารปรับหลักสูตรของสถานศึกษาให๎มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กับการเรียนการสอนในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ และ 16) ผู๎บริหารปรับหลักสูตรของสถานศึกษาให๎มีการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ทักษะที่ 3 “ทักษะการประยุกต๑ใช๎ในการบริหารงาน”
ประกอบด๎วย 1) ผู๎บริหารสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อนํามาใช๎ในการบริหารสถานศึกษา 2)
ผู๎บริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารงานชุมชน 3) ผู๎บริหารสามารถเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากภายในและภายนอกสถานศึกษาไว๎ด๎วยกันอยํางเป็นระบบ 4) ผู๎บริหารสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาชํวย
ตรวจสอบผลการดําเนินงานในสถานศึกษา 5) ผู๎บริหารสามารถใช๎ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ใช๎กับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได๎อยํางเหมาะสม 6) ผู๎บริหารสามารถใช๎งานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส๑ผํานระบบ
เครือขํายอินเทอร๑เน็ต เชํน E-Office, E-Filling 7) ผู๎บริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต๑ใช๎ใน
การบริหารงานบุคลากร 8) ผู๎บริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารงานการเงิน
9) ผู๎บริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารทั่วไป 10) ผู๎บริหารสามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารงานธุรการ 11) ผู๎บริหารสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเข๎า
มาวิเคราะห๑หาสาเหตุของป๓ญหาเพื่อหาวิธีแก๎ไข 12) ผู๎บริหารสามารถประมวลผลข๎อมูลเพื่อชํวยสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
การบริหารสถานศึกษา 13) ผู๎บริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารงานพัสดุ
ครุภัณฑ๑ 14) ผู๎บริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารงานกิ จการนักเรียน 15)
ผู๎บริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารงานวิชาการ และ 16) ผู๎บริหารสามารถ
จัดหาวิธีการบริหารงานโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทักษะที่ 4 “ทักษะการจัดการเรียนรู๎” ประกอบด๎วย
1) ผู๎บริหารสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีโอกาสในการใช๎และพัฒนาความรู๎ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกสาขาวิชา 2) ผู๎บริหาร
สนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูม๎ ากขึ้น 3) ผู๎บริหารสามารถแนะนําการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการศึกษาค๎นคว๎าเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 4) ผู๎บริหารสามารถพัฒนาเครือขํายการเรียนรู๎ใน
สถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 5) ผู๎บริหารสามารถแนะแนวทางการจัดระบบการเรียนการสอนด๎วยเทคโนโลยีไร๎สาย 6) ผู๎บริหาร
สามารถบูรณาการความรู๎ด๎านเทคโนโลยีและทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรี ยนรู๎ให๎กับ
ครูผู๎สอน 7) ผู๎บริหารสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู๎ของสถานศึกษาให๎มีการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ทุกหนแหํง โดย
เรียนรู๎จากสื่อ เชํน คอมพิวเตอร๑ วีดิทัศน๑ โทรทัศน๑ 8) ผู๎บริหารสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู๎ของสถานศึกษาให๎มีการเรียนรู๎
ตลอดเวลา โดยใช๎อุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑เชื่อมตํออินเทอร๑เน็ต 9) ผู๎บริหารสามารถแนะแนวทางการจัดระบบการเรียนการสอน
ทางไกลด๎วยการสํงสัญญาณผํานดาวเทียม 10) ผู๎บริหารติดตามความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อนํามาใช๎ให๎
เป็นประโยชน๑ในการบริหารสถานศึกษา 11) ผู๎บริหารติดตามขําวสารด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูํเสมอ 12)
ผู๎บริหารสามารถเผยแพรํเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สํงเสริมการบริหารและการจัดการเรียนรู๎ของสถานศึกษา 13)
ผู๎บริหารสามารถพัฒนาความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได๎ด๎วยตนเอง 14) ผู๎บริหารสามารถใช๎
อินเทอร๑เน็ตเป็นสื่อการเรียนรู๎ออนไลน๑ และการทัศนศึกษาเสมือนด๎วยแหลํงเรียนรู๎เสมือนจากเว็บไซต๑ และ 15) ผู๎บริหาร
สามารถแนะนําการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็นเครือ่ งมือในการจัดการเรียนการสอน เชํน การเก็บคะแนน การคํานวณ
ผลการเรียน
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2. แนวทางการสํงเสริมทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นพหุแนวทาง มีจํานวนทั้งหมด 234 แนวทาง ได๎แกํ 1) ทักษะด๎านนวัตกรรม ประกอบด๎วย 3
ทักษะ คือ 1.1) ทักษะการใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ 33 แนวทาง 1.2) ทักษะการสร๎างสรรค๑ผลงานจากเทคโนโลยี 36 แนวทาง
และ 1.3) ทักษะการเก็บรวบรวมข๎อมูล 24 แนวทาง 2) ทักษะการสังเคราะห๑ข๎อมูล 48 แนวทาง 3) ทักษะการประยุกต๑ใช๎
ในการบริหารงาน 48 แนวทาง และ 4) ทักษะการจัดการเรียนรู๎ 45 แนวทาง โดยมีแนวทางการสํงเสริมทักษะด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษาในภาพรวมดังนี้ ผู๎บริหารต๎องมีความใฝุเรียนใฝุรู๎ ติดตามความก๎าวหน๎า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยํางสม่ําเสมอ มีการสํงเสริมและจัดหาบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถมาชํวยให๎
คําแนะนําในการปฏิบัติงาน และมีการจัดทําคูํมือการใช๎ระบบงานสารสนเทศตําง ๆ เผยแพรํในหนํวยงาน หนํวยงานต๎นสังกัดจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช๎ระบบสนับสนุนการบริหาร โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป็น เชํน โปรแกรมทางสถิติ โปรแกรม
สํานักงาน การใช๎คอมพิวเตอร๑เบื้องต๎น เพื่อให๎ผู๎บริหารได๎ลงมือฝึกปฏิบัติจริง และหนํวยงานต๎นสังกัดจัดทําแผนการนิเทศ กํากับ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการพัฒนาทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎
เกิดความยั่งยืน หนํวยงานต๎นสังกัดให๎ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และสํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดอบรมให๎กับผู๎บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อฝึกปฏิบัติโดยใช๎กระบวนการชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)

อภิปรายผล
ผู๎วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัยคือเพื่อศึกษา 1) ทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ 2) แนวทางการสํงเสริมทักษะด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รายละเอียดดังนี้
1. ทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จากการศึกษาพบวําทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นพหุทักษะ ประกอบไปด๎วย 4 ทักษะ ได๎แกํ 1) ทักษะด๎านนวัตกรรม ประกอบไปด๎วย 3 ทักษะ ได๎แกํ
ทักษะการใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ ทักษะการสร๎างสรรค๑ผลงานจากเทคโนโลยี และทักษะการเก็บรวบรวมข๎อมูล ที่เป็น
เชํนนี้เพราะการพัฒนาของโลกที่เข๎าสูํยุคศตวรรษที่ 21 ที่เป็นยุคแหํงการดําเนินชีวิตในแบบดิจิตอล การรู๎เทคโนโลยี จะทําให๎
บุคคลสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค๎นหาความรู๎เพื่อสร๎างสรรค๑ให๎เกิดประโยชน๑ ด๎วยเหตุผลดังกลําวจึงมี
ความจําเป็นที่จะต๎องมีการพัฒนาความรู๎และทักษะความสามารถในด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยํางจริงจัง
เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะชํวยให๎การดําเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด๎านการ
ผลิตและการบริหารจัดการ ตลอดจนการสํงเสริมการเรียนรู๎ รวมทั้งเป็นองค๑ประกอบที่สําคัญในการเพิ่มคุณภาพชีวิตและ
กํอให๎เกิดประโยชน๑ตํอการพัฒนาประเทศให๎เจริญเติบโตอยํางก๎าวหน๎า สมดุลและยั่งยืน และในการดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให๎ได๎ประสิทธิภาพสูงสุดและทัดเทียมสูํระดับสากลได๎นั้น ทรัพยากรบุคคลจึ งเป็นรากฐานที่สําคัญใน
การผลักดันการเสริมสร๎างศักยภาพบุคลากร ผู๎บริหารจําเป็นต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เซอร๑จิโอวานนี่ (Sergiovanni) [8] ได๎เสนอแนวคิดวําผู๎บริหารที่จะบริหารงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพจําเป็นต๎องอาศัยทักษะด๎าน
เทคนิค (Technical Skills) ซึ่งเป็นทักษะที่ผู๎บริหารต๎องเข๎าใจกระบวนการ วิธีดําเนินการและเทคนิคด๎านการศึกษา ซึ่งได๎แกํทักษะด๎าน
นวัตกรรมที่เป็นสํวนหนึ่งของทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั่นเอง และโคโรสกี (Kozloski) [9] ได๎เสนอวํา ทักษะ
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารมุํงเน๎นการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกิจวัตรประจําวัน
มีการปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง มีการสร๎างทีมงานและกลุํมเรียนรู๎ในองค๑กรเพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช๎ในการ
พัฒนางาน สร๎างผลิตภาพของงาน สร๎างโอกาสการพัฒนาความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพแกํผู๎ที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช๎ในการปฏิบัติงาน ในทางเดียวกัน สก๏อต (Scott) [10] ได๎กลําวถึงการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู๎บริหารไว๎วําเป็นการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเข๎าถึงข๎อมูล การประเมินคําและการติดตํอสื่อสาร มีความรู๎
พื้นฐานในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร๎างหรือพัฒนาความรู๎ใหมํ ๆ หรือทักษะด๎านอื่น ๆ และสามารถใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารชํวยในการคิดแก๎ป๓ญหาได๎ และบรรจบ บุญจันทร๑ [11] ยังได๎ให๎นิยามขององค๑ประกอบทักษะของ
ผู๎ นํ า ด๎ านกา ร ใช๎ เ ทคโ นโ ล ยี ส า ร ส นเ ทศ แล ะ กา รสื่ อส าร ในการ บ ริ ห าร วํ า หม า ย ถึ งพฤติ กร ร ม ที่ ผู๎ บ ริ ห า ร
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มีความสามารถในการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มขยายขีดความสามารถเชิงวิชาชีพอันนําไปสูํการ
ปฎิ บั ติ งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และยั งรวมไปถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของการใช๎ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เชํ น
การสร๎างมาตรการรักษาความปลอดภัยของข๎อมูล การสํงเสริมและบังคับใช๎มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยของข๎อมูล
กําหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับใช๎กฎหมายลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข๎อง การคุ๎มครองทรัพย๑สินทางป๓ญญา
และความรับผิดชอบตํอสังคมในการใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้เพราะผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องเป็น
แบบอยํางให๎กับครูและนักเรียนในสถานศึกษาในการใช๎ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยํางมีคุณธรรมและจริยธรรม
สอดคล๎องกับที่สมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ (International Society For Technology in Education (ISTE)) [12]
ได๎กําหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีการศึกษาแหํงชาติ มาตรฐานที่ 6 สังคม กฎหมายและประเด็นทางจริยธรรม ซึ่งมีขอบขํายคล
อบคลุมถึงการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยํางเสมอภาคอีกด๎วย 2) ทักษะการสังเคราะห๑ข๎อมูล ที่เป็นเชํนนี้เพราะ
ในป๓จจุบันมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข๎ามาใช๎ในสถานศึกษาจึงจําเป็นต๎องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างสถานศึกษา
เพื่อให๎สอดคล๎องกับสิ่งใหมํที่เข๎ามาและใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น ผู๎บริหารต๎องมีการสังเคราะห๑ ข๎อมูลเพื่อนํามาใช๎
ประโยชน๑ในการสร๎างสารสนเทศใหมํซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญอยํางยิ่งในสถานศึกษา เลาดอนและเลาดอน (Laudon and Laudon)
[13] กลําววําเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดจากความก๎าวหน๎าของคอมพิวเตอร๑ มีองค๑ประกอบ 3 สํวน คือ กระบวนการการ
ประยุกต๑ใช๎อุปกรณ๑ ซึ่งกระบวนการหมายถึง ความต๎องการสารสนเทศ การเลือก รวบรวม วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ ประเมินและ
นํามาใช๎ ตลอดจนการออกแบบจัดการโครงสร๎างและระบบสารสนเทศจนถึงการติดตั้งใช๎งาน และ พนิดา พานิชกุล [14] ยัง
ได๎กลําววําระบบงานสํวนใหญํได๎นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ประมวลผลสารสนเทศ เริ่มตั้งแตํการนําเข๎าข๎อมูล การจัดเก็บ
การจัดการ และอื่น ๆ เพื่อให๎กลายเป็นสารสนเทศได๎อยํางรวดเร็ว ถูกต๎องและแมํนยํา กํอให๎ เกิดประโยชน๑มากมายตํอ
องค๑กร สอดคล๎องกับการศึกษาของ ปิยวรรณ เกาะแก๎ว [15] ที่ได๎ศึกษาระบบสารสนเทศที่รวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลจาก
แหลํงข๎อมูลตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค๑การอยํางมีหลักเกณฑ๑ เพื่อนํามาประมวลผลและสังเคราะห๑ข๎อมูล เพื่อให๎ได๎
สารสนเทศที่ชํวยสนั บสนุ นการทํ างานและการบริ หารงานของผู๎ บริหาร เพื่ อให๎ การดําเนินงานขององค๑ การเป็ น ไปอยํา งมี
ประสิทธิภาพ 3) ทักษะการประยุกต๑ใช๎ในการบริหารงาน ที่เป็นเชํนนี้เพราะผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องกําหนดให๎มีการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกิจวัตรปกติ มีการสร๎างทีมงานเพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช๎ในการ
พัฒนาการทํางานให๎มีประสิทธิภาพ ชํวยเหลือทีมงานโดยการสร๎างโอกาสในการพัฒนาความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพแกํผู๎ที่นําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช๎ในการปฏิบัติงาน และมีการพัฒนาแหลํงทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพอยํางยั่งยืน เพื่อเป็นการสร๎างความมั่นใจวําจะนําไปสูํการบริหารและจัดการเรียนการสอนให๎บรรลุผลที่ตั้งไว๎ การ
บริหารเป็นกระบวนการที่มีเปูาหมายเพื่อสร๎างความสําเร็จให๎กับองค๑การ เพื่อกําหนดทิศทางและกําหนดทางเลือกและตัวชี้วัด
ตําง ๆ ดังที่ ลูกัส (Lucas) [16] ได๎เสนอกรอบงานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศวํามี 4 องค๑ประกอบคือ การวางแผนกล
ยุทธ๑เทคโนโลยีสารสนเทศขององค๑การ การจัดองค๑การด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล๎องกับที่ ถนอมพร เลาหจรัสแสง [17] ได๎แสดงทัศนะถึงการใช๎คอมพิวเตอร๑เพื่อการ
บริหารงานวํา คอมพิวเตอร๑จะถูกนํามาใช๎ในฝุายธุรการเพื่อชํวยงานประมวลผลข๎อมูลตําง ๆ เชํน การจัดทําทะเบียนประวัติ
นักเรียนและบุคลากรภายใน การทําบัญชีงบประมาณและข๎อมูลสินทรัพย๑ของโรงเรียน อีกทั้งใช๎ในงานพิมพ๑ทั่วไป เชํน การพิมพ๑
เอกสารราชการ รายงานการประชุม เป็นต๎น และ 4) ทักษะการจัดการเรียนรู๎ ที่เป็นเชํนนี้เพราะทักษะการจัดการเรียนรู๎นั้นมี
ความเกี่ยวข๎องอยํางใกล๎ชิดกับการที่ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องสร๎างกระบวนการให๎แกํครูและนักเรียน สํงเสริมให๎ครูและนักเรียน
เข๎าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสร๎างความมั่นใจวํามีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข๎า
ไปในหลักสูตร สิ่งนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญในการตอบสนองนโยบายการศึกษาที่เป็น “การศึกษาเพื่อประชาชนทุกคน” ที่จะเป็นการ
สร๎างความเทําเทียมทางสังคมโดยเฉพาะอยํางยิ่งความเทําเทียมทางด๎านการศึกษา ตัวอยํางที่สําคัญคือการเรียนการสอนทางไกลที่
ทําให๎ผู๎เรียนในที่หํางไกลในชนบทที่ด๎อยโอกาสให๎มีโอกาสเทําเทียมกับผู๎ที่เรียนอยูํในสถานที่ในเมือง รวมทั้งการที่ผู๎เรียนมีโอกาส
เข๎าถึงแหลํงข๎อมูลของโลกผํานทางเครือขํายอินเทอร๑เน็ต เรียนรู๎โดยสามารถใช๎เวลาเพิ่มเติมกับบทเรียนด๎วยสื่อซีดีรอมเพื่อตามให๎
ทันเพื่อน ผู๎เรียนสามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู๎ ด๎วยตนเองได๎มากขึ้นจากความหลากหลายของเนื้อหาในการสื่อสาร
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ นอกจากนี้อิ น เทอร๑ เ น็ ตยั งเปิด โอกาสให๎ ผู๎เ รี ย นสามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพของการเรีย นรู๎ จ ากฐานข๎ อ มู ล ที่
หลากหลายและกว๎ างขวางอยํ างที่ร ะบบฐานข๎อมู ลหรือ ห๎องสมุดเดิ มไมํส ามารถรองรั บได๎ ผู๎บริ หารที่ มีความรู๎ในการใช๎
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารประกอบการเรี ย นการสอน การสร๎ างผู๎มี ความรู๎ ความชํา นาญเฉพาะศาสตร๑ท าง
คอมพิวเตอร๑ในระดับตําง ๆ เพื่อที่จะนําไปสูํการคิดค๎นสร๎างสรรค๑เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังที่ AIR [18] ได๎เสนอวํา ผู๎บริหาร
สถานศึกษาที่มีทักษะด๎านการเรียนรู๎และการสอนต๎องสามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข๎าไปในหลักสูตร
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หรือกิจกรรมตําง ๆ อํานวยความสะดวกให๎ครูและนักเรียนเข๎าถึงสาระความรู๎ได๎อยํางรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา เกิดความมั่นใจใน
ระบบการเรียนการสอน สอดคล๎องกับที่ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ๑ [19] ได๎เสนอวํา ทักษะด๎านการศึกษาและด๎านการจัดการ
เรียนรู๎นั้นเป็นสิ่งจําเป็นอยํางยิ่งสําหรับผู๎บริหารสถานศึกษา ถ๎าผู๎บริหารไมํเข๎าใจการจัดการเรียนการสอนแล๎วยํอมจะบริหาร
สถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพได๎โดยยาก และไพรินทร๑ ชมมะลิ [20] ที่พบวําการนําอินเทอร๑เน็ตมาใช๎ในการศึกษานั้นจะชํวย
เสริ มสร๎ างคุ ณภาพให๎ กั บผู๎ เรี ยน ทํ าให๎ สามารถเข๎ า ถึ งการเรี ย นการสอนของอาจารย๑ และสถาบั น การศึ ก ษาอาจมี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกันได๎อีกด๎วย
2. แนวทางการสํงเสริมทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จากการศึกษาพบวําแนวทางการสํงเสริมทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นพหุแนวทาง มีจํานวนทั้งหมด 234 แนวทาง ได๎แกํ 1)
ทักษะด๎านนวัตกรรม ประกอบด๎วย 3 ทักษะ คือ 1.1) ทักษะการใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ 33 แนวทาง 1.2) ทักษะการสร๎างสรรค๑ผลงาน
จากเทคโนโลยี 36 แนวทาง และ 1.3) ทักษะการเก็บรวบรวมข๎อมูล 24 แนวทาง 2) ทักษะการสังเคราะห๑ข๎อมูล 48 แนวทาง
3) ทักษะการประยุกต๑ใช๎ในการบริหารงาน 48 แนวทาง และ 4) ทักษะการจัดการเรียนรู๎ 45 แนวทาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระแส
เทคโนโลยีในป๓จจุบันที่ทําให๎วิถีการดํารงชีวิตเปลี่ยนไป เกิดการแขํงขันทางป๓ญญา โดยการใช๎ข๎อมูลขําวสาร ความรู๎ใหมํ ๆ ที่
ทันสมัยมากขึ้น บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการแสวงหาความรู๎ ปรับประยุกต๑ใช๎เครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ในรูปแบบตําง ๆ
ยํอมมีข๎อได๎เปรียบในดําเนินชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็เป็นเครื่องมือที่ชํวยเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการแสวงหา
ความรู๎ การพัฒนาของโลกที่ไมํหยุดนิ่งเข๎าสูํยุคศตวรรษที่ 21 ที่เป็นยุคแหํงการดําเนินชีวิตในแบบดิจิตอล การรู๎เทคโนโลยีจะ
ทําให๎บุคคลสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค๎นหาความรู๎เพื่อสร๎างสรรค๑ให๎เกิดประโยชน๑ จึงมีความ
จําเป็นที่จะต๎องมีการพัฒนาความรู๎และทักษะความสามารถด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยํางจริงจัง ผู๎บริหารที่
ไมํมีทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นคนที่ตามไมํทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาทักษะเป็น
กระบวนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงบุคคลให๎มีทัศคติที่ถูกต๎องหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมที่ไมํถูกต๎องให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะ พฤติกรรม มีทัศนคติ ที่ได๎มาตรฐานที่องค๑กรต๎องการให๎เป็นไป เพื่อเป็นการปรับปรุง
และพัฒนาองค๑กร เมื่อเข๎ามาอยูํในองค๑กรที่มีมาตรฐานต๎องมีความสามารถในการปรับตัวให๎เข๎ากับระบบมาตรฐานขององค๑กร
จึงจะทําให๎องค๑กรเกิดการพัฒนา มีความก๎าวหน๎า มีความสามารถในการแขํงขันและสร๎างชื่อเสียงได๎ ดังที่ พัฒนา สุขประเสริฐ
[21] ได๎กลําววํา การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีที่จะเพิ่มพูนสมรรถภาพของบุคลากรในการทํางานทั้งในป๓จจุบันและอนาคตในการ
พัฒนานิสัยแหํงความคิดและการกระทํา ความชํานิชํานาญ ความรู๎ และ สมชาย หิรัญกิตติ [22] ได๎เสนอลักษณะของการพัฒนา
ทักษะดังนี้ 1) การอบรมขณะปฏิบัติงาน (On-the-Job Training : OJT) เป็นการอบรมอยํางไมํเป็นทางการเกี่ยวกับวิธีที่
บุคลากรทํางานและให๎บุคลากรทํางานภายใต๎การควบคุมของผู๎ฝึกอบรม 2) การอบรมแบบสอนงาน (Job Instruction Training
: JIT) เป็นการอบรมโดยตรงจากการทํางาน เนื่องจากมีงานจํานวนมากที่ต๎องทําตามลําดับขั้นตอน ซึ่งการสอนที่ดีที่สุดคือการ
สอนเป็นขั้น ๆ ไป กระบวนการดังกลําวจะเริ่มตั้งแตํการเขียนขั้นตอนที่จําเป็นทั้งหมด โดยเรียงตามลําดับวําควรทําอะไร
แล๎วเขียนจุดสําคัญเพื่อแสดงวิธีการและเหตุผลที่ต๎องทําในแตํละขั้นตอน 3) วิธีการบรรยาย (Lectures) เป็นการติดตํอสื่อสาร
ทางเดียว ซึ่งผู๎สอนใช๎ในการนําเสนอข๎อมูลโดยใช๎วิธีการพูดเป็นสํวนใหญํ เป็นวิธีการที่รวดเร็วและงํายในการให๎ความรู๎แกํผู๎เข๎ารับ
การฝึกอบรมกลุํมใหญํ 4) เทคนิคการใช๎โสตทัศนูปกรณ๑ 5) การใช๎โปรแกรมการเรียนรู๎ 6) การอบรมโดยการสร๎างสถานการณ๑
จําลอง (Vestibule) 7) การอบรมโดยอาศัยพื้นฐานทางคอมพิวเตอร๑ จะเห็นได๎วําในการดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให๎ได๎ประสิทธิภาพสูงสุดได๎นั้น ทรัพยากรบุคคลเป็นรากฐานที่สําคัญในการผลักดัน การเสริมสร๎างศักยภาพ
บุคลากรด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและควรได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถในวิชาชีพ
เฉพาะทางอยํางตํอเนื่อง ดังนั้นการสร๎างความพร๎อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ท๎าทายศักยภาพและ
ความสามารถของมนุษย๑ที่จะพัฒนาการเรียนรู๎ในลักษณะตําง ๆ ให๎เกิดขึ้น สอดคล๎องกับการศึกษาของ กัญญนันทน๑ ภัทร๑สรณ๑สิริ
[23] ที่ได๎ศึกษาป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพการทํางานของบุคคล พบวํา ป๓จจัยในด๎านความก๎าวหน๎านั้น เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพของการทํางานบุคคลเป็นอยํางมาก
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัย การสํงเสริมทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎ผู๎บริหารมีความรู๎ความสามารถ
ในการจั ดระบบการเรี ยนการสอนด๎ว ยเทคโนโลยีไ ร๎ส าย ทั้งนี้เนื่ องจากผลการวิจั ยพบวํา ผู๎บริ หารสามารถแนะแนวทาง
การจัดระบบการเรียนการสอนด๎วยเทคโนโลยีไร๎สายเป็นตัวแปรที่มีคํามัชฌิมเลขคณิตน๎อยที่สุด
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรสํงเสริมทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู๎บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากผลการวิจัยพบวําทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะ ได๎แกํ
ทักษะด๎านนวัตกรรม ทักษะการสังเคราะห๑ข๎อมูล ทักษะการประยุกต๑ใช๎ในการบริหารงาน และทักษะการจัดการเรียนรู๎ เป็น
ทักษะที่ผู๎บริหารจําเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎เกิดความยั่งยืนตํอไป
3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรนําแนวทางการสํงเสริมทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ไปกําหนดเป็นนโยบายในการพัฒนา
ทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา และนําไปสร๎างเป็นหลักสูตรพัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษา
กํอนดํารงตําแหนํงและระหวํางปฏิบัติหน๎าที่ตํอไป
4. ในการสํงเสริมทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษา ควรให๎ความสําคัญ
กับโครงสร๎างพื้นฐานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นลําดับแรก มีการจัดระบบภายในสถานศึกษาให๎เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส๑ มีการพัฒนาโครงขํายด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารให๎สามารถเชื่อมโยงกันได๎ มีการใช๎ทรัพยากร
รํวมกัน รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาโปรแกรมที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
5. ผู๎บริหารสถานศึกษาจําเป็นต๎องมีความเข๎าใจและเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช๎ในสถานศึ กษา มี การพัฒ นาหลักสู ตรการสํงเสริ มการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร
ในสถานศึกษา เพื่อสามารถใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด

ข้อเสนอแนะเพื่อทาการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาป๓จจัยเชิงสาเหตุที่สํงผลตํอการพัฒนาทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหาร
สถานศึ กษา และพั ฒนาเป็ นรู ปแบบการสํ งเสริ มทั กษะด๎านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของผู๎ บริ หารสถานศึ กษา
ที่สามารถนําไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพตํอไป
2. พัฒนางานวิ จั ยโดยการนํ าไปปฏิ บั ติ ในสถานศึ กษาที่ สนใจอยํ างตํ อเนื่ อง เพื่อการปรับปรุ งและพั ฒนาทั กษะ
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู๎บริหารสถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ
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วารสารบริหารการศึกษา มศว
ปีที่ 14 ฉบับที่ 27 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
Mathematics Skill Practice Development by Using Learning Pattern of Constructivist
Theory that emphasised Polya’s Solving Process in the Apply of Linear Equations with
One Variable for Mattayomsuksa Two Students.
วรินธร พรมขันธ๑ 1
Varinthorn Promkhun1
1
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนโนนหันวิทยายน สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน

บทคัดย่อ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑โดยใช๎รูปแบบ
การเรียนรู๎ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑ที่เน๎นกระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต๑สมการเชิงเส๎นตัวแปร
เดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กํอนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด๎วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑โดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑ที่เน๎นกระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต๑ส มการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีตํอการเรียนด๎วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑โดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑ที่เน๎นกระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต๑สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว กลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการทดลอง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนโนนหันวิทยายน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกํน
สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ได๎มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาวิจัย
ได๎แกํ 1) ชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ จํานวน 3 หนํวย 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กํอนเรียนและหลังเรียน และ 3)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑
ผลการวิจัยพบวํา
1. ชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร๎างขึ้น มีประสิทธิภาพ 87.18/93.82
ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ 80/80 ที่กําหนดไว๎
2. ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของนัก เรีย นหลั งเรี ย นด๎ ว ยชุ ด ฝึก ทั กษะการเรี ย นรู๎ ค ณิต ศาสตร๑สํ า หรั บ นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกวําคะแนนกํอนเรียน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตํอชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยูํในระดับ
มาก
คาสาคัญ : ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร๑, ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑, กระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยา, สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว
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Abstract
The objectives of this study were 1) to find out the efficiency of mathematics skill practice
development by using pattern of constructivist theory that emphasized Polya’s solving process in the
apply of linear equations with one variable for Mattayomsuksa two for 80/80 efficiency standard, 2) to
compare the achievement results both before and after classes of Mattayomsuksa two who used this
mathematics skill practice, and 3) to study the level of satisfactions of Mattayomsuksa two about this
mathematics skill practice. The sample group in this experimentation was 35 students of Mattayomsuksa
2/5 of Nonhanwittayayon school, Chum Phae district, Khonkaen province, and used purposive sampling.
The statistical instrument of this research were 1) three sets of mathematics skill practice, 2) achievement
test both before and after classes, and 3) questionnaires that was for finding out the satisfaction level of
students towards to mathematics skill practice.
The result of research were as follows;
1. The efficiency of mathematics skill practice for Mattayomsuksa two students was
87.18/93.82 that was higher than 80/80 efficiency standard.
2. The achievement result of Mattayomsuksa two students on after-class test of mathematics
skill practice was higher than before-class test.
3. The Mattayomsuksa two students’ satisfaction level towards mathematics skill practice was
at the high level.
Keywords : Mathematics Skill Practice, Constructivist Theory, Polya’s Solving Process, Linear Equations
with One Variable

ภูมิหลัง
ป๓จจุบันกระทรวงศึกษาธิการได๎บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ กลําวคือ เป็นการ
เรียนการสอนที่เน๎นให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ฝึกฝนทักษะในด๎านตําง ๆ ทั้งด๎านอารมณ๑ สังคม และสํวนตัว การเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญนั้น สิ่งที่ควรคํานึงถึงประการแกรกคือ การจัดกิจกรรมการเรียนเรียนรู๎ได๎ตามความสนใจและความต๎องการ
ของผู๎เรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให๎ผู๎เรียนพัฒนาความคิด พัฒนาอารมณ๑ พัฒนา
บุคลิกภาพ สร๎างองค๑ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง และเสริมสร๎างบุคลิกภาพการกล๎าแสดงออกแกํผู๎เรียนอยํางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ทํางานและดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมตําง ๆ ได๎
การศึกษาถือวํามีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของคน [1] โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ดังนั้น
การพัฒนาเด็กที่เป็นอนาคตของชาติต๎องเริ่มจากการศึกษาเป็นรากฐานสํา คัญ ซึ่งสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พุทธศักราช 2551 หมวด 1 มาตรา 6 ที่มีความมุํงหมายให๎ผู๎ผํานระบบการศึกษาเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ ทั้งรํายกาย
จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข การ
เลือกเนื้อหามาใช๎ในการเรียนการสอนจึงมีความจําเป็นอยํางยิ่ง โดยเนื้อหาวิชาหรือสาระการเรียนรู๎ที่เลือกมานั้น จะเป็นเพียง
สื่อหรือตัวกลางที่ใช๎สําหรับทําให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตามจุดมุํงหมายที่กําหนดไว๎ เนื้อหาวิชาดังกลําวนี้ก็คือ องค๑ความรู๎นั่นเอง
ซึง่ องค๑ความรู๎เหลํานี้จะมีนิยามและข๎อจํากัดเฉพาะอยูํในตัวเอง ดังเชํน ข๎อเท็จจริง และ ความคิดรวบยอด ซึ่งเป็นองค๑ความรู๎ที่
ยังไมํซับซ๎อน ได๎มาจากการสังเกต พิสูจน๑ และปฏิบัติยืนยันวําถูกต๎องจริง ในขณะหนึ่งก็ยังอาจเปลี่ยนแปลงได๎ หรืออาจไมํเป็น
ความจริงอีกตํอไปในเวลาตํอมา ถ๎าหากมีผลการสังเกตที่ถูกต๎องกวํามาหักล๎างได๎
คณิตศาสตร๑เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการดํารงชีวิตของคนเราทั้งในอดีตและป๓จจุบัน เป็นสํวนหนึ่งในการพัฒนา
ความคิด สติป๓ญญา ชํวยให๎คนมีความเฉลียวฉลาด สามารถแก๎ป๓ญหาของตนเอง สังคม และสิ่งแวดล๎อมได๎อยํางมีระบบ มี
เหตุผล เป็นเครื่องมือนําไปสูํความเจริญก๎าวหน๎าทางสังคม เศรษฐกิจ มีความจําเป็นในการการใช๎ชีวิตความเป็นอยูํประจําวัน
และเป็นเครื่องมือในการปลูกฝ๓งอบรมให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรอบคอบ ชํางสังเกต มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ นอกจากนี้ยังสํงเสริม
ทักษะในการวิเคราะห๑ป๓ญหา วิเคราะห๑ปรากฏการณ๑ธรรมชาติด๎านตําง ๆ และเป็นเครื่องมือให๎ผู๎เรียนแสดงออกทางความคิดที่
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เป็นระเบียบมีหลักเกณฑ๑แนํนอน ฉะนั้นการวางรากฐานทางคณิตศาสตร๑ในทุกระดับชั้นจึงมีความสําคัญมาก เพราะจะชํวยให๎
เด็กดํารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข และมีคุณภาพในสังคมป๓จจุบันและอนาคต ด๎วยเหตุผลดังกลําวนี้ทําให๎คณิตศาสตร๑เป็นวิชาที่
จําเป็นตํอชีวิตและความเป็นอยูํของมนุษย๑มาก หลักสูตรการศึกษาระดับชาติจึงจัดให๎คณิตศาสตร๑เป็นวิชาบังคับในกลุํมวิชา
ทักษะที่ต๎องใช๎เป็นเครื่องมือในการดํารงชีวิต โดยจัดให๎เรียนตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา จัดเป็นวิชา
พื้นฐานที่พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนมีความรู๎ มีทักษะ สามารถคิดแก๎ป๓ญหา เห็นคุณคําของการเรียนรู๎ และสามารถนําความรู๎ที่
ได๎รับไปใช๎ในการดําเนินชีวิตประจําวันได๎ โดยเฉพาะหลักสูตรมัธยมศึกษาที่ตั้งจุดประสงค๑ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร๑ไว๎
วํา เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาความสามารถในการคิดคํานวณ สามารถนําความรู๎ทางคณิตศาสตร๑ไปใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
สิ่งตําง ๆ ให๎สามารถดํารงชีวิตได๎อยํางมีคุณภาพ โดยการปลูกฝ๓งให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะดังตํอไปนี้คือ มีความรู๎ความเข๎าใจ
คณิตศาสตร๑พื้นฐาน และมีทักษะการคิดคํานวณ รู๎จักคิดอยํางมีเหตุผล และแสดงความคิดออกมาอยํางมีระเบียบ ชัดเจน
รัดกุม รู๎คุณคําของคณิตศาสตร๑ มีเจตคติที่ดี สามารถนําประสบการณ๑ ความรู๎ ความคิด และทักษะที่ได๎ไปใช๎เรียนรู๎สิ่งตําง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
วิธีสอนหรือกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ คณิตศาสตร๑ที่นิยมใช๎มีหลายวิธี แตํไมํมีข๎อมูล
ยืนยันวํา มีวิธีสอนหรือกิจกรรมใดที่ดีที่สุด เหมาะสมกับทุกสถานการณ๑ ดังนั้น ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ จึงต๎องใช๎
ดุลยพินิจในการเลือกใช๎วิธีสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เนื้อหาวิชา ตลอดจนอุปกรณ๑ก ารสอนที่มีอยูํ จาก
การศึกษาเกี่ยวกับวิธีสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑พบวํามีอยูํหลายวิธี ครูผู๎สอนจึงควรเลือกวิธีสอนหรือกิจกรรมที่เน๎น
ให๎นักเรียนมีประสบการณ๑ด๎วยตนเองมากที่สุด อาจเลือกใช๎วิธีสอนวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือนําหลายวิธีมาผสมผสานกัน เพื่อให๎
เหมาะสมกับเรื้อหาและสภาพการณ๑โดยทั่วไปในชั้นเรียน
การใช๎อุปกรณ๑หรือสื่อการสอนนับเป็นสิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งที่จะสํงผลตํอประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ดังนั้น
ควรสํงเสริมให๎ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อนําไปใช๎ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อ ให๎
ผู๎เรียนสนุกสนาน มีความสนใจ กระตือรือร๎นที่จะทํากิจกรรม ไมํทําให๎เกิดความเบื่อหนําย แตํวิธีการที่ผํานมาไมํสามารถทําให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ตามจุดหมายของหลักสูตร ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่นําจะเอื้อตํอการเรียนการสอนกลุํมสาระคณิตศาสตร๑
คือ การให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎และฝึกทักษะจากสื่อการสอนหลาย ๆ อยํางที่สัมพันธ๑กัน อยํางเชํน “ชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎” [2] ซึ่ง
จะชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพได๎ อาจใช๎ประกอบการสอนรายจุดประสงค๑หรือทุกจุดประสงค๑ในรายวิชานั้น ๆ
ไมํน๎อยกวํา 1 รายวิชา
จากความเป็นมาและความสําคัญ ของการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร๑ที่ได๎กลําวมาข๎างต๎น ป๓ญหาเรื่องสื่อ
การสอนและคุณ คําของชุดฝึกทั กษะการเรียนรู๎ดังกลําว ผู๎วิ จัยจึงมีความสนใจที่จะทําการพัฒนาชุดฝึกทั กษะการเรียนรู๎
คณิตศาสตร๑โดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑ที่เน๎นกระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยา เรื่อง การ
ประยุกต๑สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ของนักเรียนที่
ผู๎วิจัยเป็นครูผู๎สอน จึงเล็งเห็นวํา หากสร๎างชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎ดงั กลําวให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรูแ๎ ล๎ว ผู๎เรียนจะเกิดการเรียนรูอ๎ ยําง
อิสระ จึงเป็นสํวนสําคัญที่จะชํวยให๎นักเรียนได๎พัฒนาตนเอง และมีการจัดกิจกรรมที่บูรณาการกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ๆ เข๎า
ด๎วยกัน จึงจะทําให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑โดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎ตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัค ติวิส ต๑ที่เ น๎นกระบวนการแก๎ป๓ ญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต๑ สมการเชิ งเส๎ นตัวแปรเดียว สําหรับนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กํอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด๎วยชุดฝึกทักษะการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร๑โดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑ที่เน๎นกระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยา เรื่อง
การประยุกต๑สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ งพอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ มี ตํ อ การเรี ย นด๎ ว ยชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะการเรี ย นรู๎
คณิตศาสตร๑โดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑ที่เน๎นกระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยา เรื่อง การ
ประยุกต๑สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช๎ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได๎ แ กํ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/4
โรงเรี ย นโนนหั น
วิ ท ย า ย น อํ า เ ภ อ ชุ ม แ พ จั ง ห วั ด ข อ น แ กํ น สั ง กั ด อ งค๑ ก า ร บ ริ ห า ร สํ ว นจั ง ห วั ด ข อ น แ กํ น ภ า ค เ รี ย น ที่ 1
ปีการศึกษา 2559 จํานวน 12 คน เพื่อทดลองแบบหนึ่งตํอหนึ่ง และแบบกลุํมเล็ก กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีปีที่ 2/5 โรงเรียนโนนหันวิทยายน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกํนสังกัดองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดขอนแกํน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 35 คน เพื่อทดลองแบบกลุํมใหญํ เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้
คือ 1. ชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ จํานวน 3 ชุด 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กํอนเรียนและหลังเรียน และ 3.
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ ขั้นตอนดําเนินการวิจัย คือ 1. ศึกษาสภาพ
ป๓ญหาการเรียนการสอนกลุํมสาระคณิตศาสตร๑ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 2.
ศึกษาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร คูํมือครู แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร๑เพื่อกําหนดเนื้อหาในการสอนและนําไปใช๎สร๎าง
ชุดฝึกทักษะ เนื้อหาประกอบด๎วย การแก๎สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ๑ และ โจทย๑ป๓ญหา
เกี่ยวกับสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว 3. ศึกษาเทคนิควิธีการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ โดยใช๎รูปแบบการ
เรียนรู๎ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑ที่เน๎นกระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต๑สมาการเชิงเส๎นตัวแปร
เดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1) ชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร๎างขึ้น มีประสิทธิภาพ 87.18/93.82
ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ 80/80 ที่กําหนดไว๎
2) ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นของนั กเรี ยนหลั งเรี ยนด๎ว ยชุด ฝึก ทัก ษะการเรีย นรู๎ คณิ ต ศาสตร๑ สํา หรั บนั ก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกวําคะแนนกํอนเรียน
3) นักเรียนมีความพึงพอใจตํอชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยูํในระดับ
มาก

สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ โดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต๑ที่เน๎นกระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต๑สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 มีประสิทธิภาพ 87.18/93.82 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ 80/80 ที่กําหนดไว๎
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด๎วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ โดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑ที่เน๎นกระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต๑สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกวําคะแนนกํอนเรียน โดยนักเรียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค๑แตํละข๎อของหนํวย
การเรียนในชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎ หนํวยที่ 1-3 โดยมีคะแนนทดสอบระหวํางเรียนรวมเฉลี่ยทั้งหมด เทํากับ 87.18% และ
นักเรียนทุกคนสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนรวมเฉลี่ย เทํากับ 93.82
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ โดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต๑ที่เน๎นกระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต๑สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย
จากการสร๎างชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ โดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑ที่เน๎น
กระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต๑สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แล๎ว
นําไปทดสอบกับกลุํมเปูาหมาย ผู๎วิจัยได๎นําประเด็นสําคัญมาอภิปรายดังนี้
1. จากการทดสอบโดยใช๎แบบทดสอบวัดความรู๎พื้นฐานกํอนเรียน ต่ํากวําเกณฑ๑?กําหนดคือ 80% โดยได๎คะแนน
รวมเฉลี่ย เทํา กับ 42.84 คะแนน แสดงวํา นั กเรี ยนทุก คนทํ า แบบทดสอบวัด ความรู๎ พื้ นฐานกํ อนเรีย นไมํ ผํา นเกณ ฑ๑ต าม
จุดประสงค๑ที่กําหนดไว๎ และต๎องเรียนในชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ โดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎ตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัค ติวิส ต๑ที่เ น๎นกระบวนการแก๎ป๓ ญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต๑ สมการเชิ งเส๎ นตัวแปรเดียว สําหรับนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 นี้ และจากการสังเกตของครูผู๎สอนพบวํา หลังจากนักเรียนเริ่มเรียนด๎วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎ดังกลําวแล๎ว
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นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนสูง และชอบเรียนด๎วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎เป็นพิเศษ และเมื่อพิจารณากิจกรรมในบทเรียน
จํานวนร๎อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด สามารถทํากิจกรรมได๎ถูกต๎อง จึงเป็นสํวนหนึ่งที่ชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ได๎
เร็ว และสํงผลตํอคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังเรียนที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎คือ ผํานเกณฑ๑ นอกจากเหตุผล
ดังกลําว ซึ่งสํงผลตํอคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนโดยสามารถบรรลุตามเกณฑ๑มาตรฐาน 80/80 แล๎ว ยังมี
อีกสาเหตุหนึ่งที่ผู๎วิจัยตั้งข๎อสังเกตไว๎ กลําวคือ นักเรียนกลุํมเปูาหมายที่ใช๎ในการศึกษา มีความพยายามในการทํากิจกรรม และ
ซักถามครูผู๎สอนทันทีเมื่อไมํเข๎าใจกิจกรรม การสร๎างสภาพแวดล๎อมดังกลําวเป็นการชํวยสํงเสริมการเรียนรู๎ได๎ดี ทั้งนี้เพราะครู
กับนักเรียนได๎สร๎างความสัมพันธ๑และรํวมมือกันในระหวํางเรียน จึงชํวยสร๎างบรรยากาศอันดีที่ชํวยสํงเสริมการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนแตํละคนด๎วย จากการใช๎ชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ โดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต๑ที่เน๎นกระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต๑สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ที่สร๎างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวําเกณฑ๑มาตรฐานที่กําหนดไว๎ ซึ่งผู๎วิจัยยึดระบบการสอนของดิกส๑และแครี่ (Dick and Carry)
มาประยุกต๑ใช๎ในการสร๎างชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎ และผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิดและหลักการของชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎อยํางถํอง
แท๎ในการประยุกต๑ทฤษฎีความแตกตํางระหวํางบุคคล ความพยายามที่จะเปลี่ยนแนวการเรียนการสอน จากการยึดครูเป็น
หลัก มาเป็นจัดประสบการณ๑ให๎ผู๎เรียนเรียนเอง เปลี่ยนจากการใช๎สื่อเพื่อชํวยครูสอน มาเป็นใช๎สื่อการสอนเพื่อชํวยผู๎เรียนให๎
เกิดการเรียนรู๎ จึงทําให๎ชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎ที่สร๎างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวําเกณฑ๑มาตรฐานที่กําหนดไว๎
2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กํอนเรียนและหลังเรียนของผู๎เรียนที่เรียนด๎วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑
โดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑ที่เน๎นกระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต๑สมการ
เชิงเส๎นตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะเห็นวํานักเรียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค๑แตํละข๎อของ
หนํวยการเรียนในชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎ทั้ง 3 หนํวย โดยนักเรียนทุกคนสามารถทําแบบทดสอบกํอนเรียนรวมเฉลี่ยได๎เทํากับ
42.84 คะแนนทดสอบระหวํางเรียนรวมเฉลี่ยทั้งหมดได๎เทํากับ 87.18% และนักเรียนทุกคนสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียน
รวมเฉลี่ยได๎เทํากับ 93.82 นั่นคือชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ โดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต๑ที่เน๎นกระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต๑สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ที่สร๎างขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพเทํากับ 42.84 / 93.82 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎ สอดคล๎องกับ ธวัชชัย นาควงศ๑ [3] ที่ได๎
ศึกษาการใช๎ ชุดฝึ กทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑เป็นสื่อกลาง โรงเรียนบ๎านรํอ งส๎าน ชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 2 พบวํ า
นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร๑สูงขึ้นอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงสรุปได๎วํา การเรียนการสอนโดยใช๎ชุดฝึก
ทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ ทําให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนสูงกวําผู๎เรียนที่เรียนด๎วยวิธีการสอนแบบปกติ อีก
ทั้งยังชํวยแก๎ป๓ญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอนได๎เป็นอยํางดี และยังพบวํา หลังจากใช๎ชุดฝึกทักษะทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร๑ ผู๎เรียนและผู๎สอนมีทัศนคติตํอชุดฝึกทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ในทางบวก ทั้งนี้เพราะชุดฝึก
ทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ มีบทบาท คุณคํา และมีประโยชน๑อยํางมาก
3. จากการศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ โดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑ที่เน๎นกระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต๑สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เห็นได๎วํา ผู๎เรียนมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูํในระดับมากเกือบทุกรายการ ยกเว๎ยในรายการที่
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนไมํยากเกินไป และวิชาคณิตศาสตร๑ที่เรียนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจําวัน ที่นักเรียนพึงพอใจมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ คอนลีน [4] ที่ศึกษาผลการใช๎ชุดฝึกทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ด๎วยเกม
สําหรับนักเรียนตามหลักสูตรระดับ 6 เพื่อให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบํงเป็ นกลุํมทดลองกับ
กลุํมควบคุม พบวํา นักเรียนที่เรียนด๎วยชุดฝึกทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ด๎วยเกม มีความคิดสร๎างสรรค๑สูงกวํา
นักเรียนที่ไมํได๎เรียนด๎วยชุดฝึกทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ด๎วยเกม ซึ่งหลังจากการทดลองพบวํา นักเรียนพึงพอใจและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น นักเรียนมีความชื่นชอบในการเรียนด๎วยชุดฝึกทักษะทางการเรียนคณิตศาสตร๑ด๎วยเกม

ข้อเสนอแนะ
1. ข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช๎
1.1 ควรมีการเสริมแรงเพื่อแสดงให๎เห็นถึงการให๎กําลังใจ กลําวคําชมเชย ยกยํองขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
มีการให๎รางวัลเมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได๎ถูกต๎อง เพื่อให๎นักเรียนมีกําลังใจในการเรียนตํอไป
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1.2 ในการปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ แตํละครั้ง ผู๎สอนควรให๎อิสระในการคิ ดแกํผู๎เรียน ซึ่งอาจจะมีการชี้แนะบ๎าง
หากผู๎เรียนไมํเข๎าใจ
2. ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป
2.1 ควรมีการนําชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ โดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต๑ที่เน๎นกระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต๑สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ไปทดลองกับนักเรียนกลุํมใหมํ เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นและนํามาปรับปรุงแก๎ไข
2.2 ควรมีการนําชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ โดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต๑ที่เน๎นกระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต๑สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ไปทดลองกับนักเรียนที่ไมํมีประสบการณ๑ทางด๎านการเรียนเรื่อง การประยุกต๑สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว และดูผลที่เกิดขึ้น
2.3 ควรมีการสร๎างชุดฝึกทักษะการเรียนรู๎ในลักษณะนี้ เพื่อนําไปจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาใหมํ และใน
ระดับชั้นอื่น ๆ ตํอไป
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1
นิสิตการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
ที่ปรึกษาหลัก อาจารย๑ประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
ที่ปรึกษารํวม อาจารย๑ประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ งทั ก ษะของผู๎ บ ริ ห ารที่ สํ งผลตํ อ ความเป็ น เลิ ศ ของโรงเรี ย นเอกชน ประเภทสามั ญ ศึ ก ษา ใน
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค๑เพื่อ1) ศึกษาความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 2)
ศึกษาทักษะของผู๎บริหารของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางทักษะ
ของผู๎บริหารกับความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร และ4) ศึกษาทักษะของผู๎บริหาร
ที่สํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ได๎แกํ
ครูจากโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 390 คน
เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ซึ่งผู๎วิจัยสร๎างขึ้น
โดยแบบสอบถามมีคําความเชื่อมั่นเทํากับ .90 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สันสหสัมพันธ๑พหุคูณและสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข๎า
ผลการวิจัย พบวํา
1. ระดับความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูํในระดับมากเมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายด๎ า น พบวํ า อยูํ ใ นระดั บ มากทุ ก ด๎ า น โดยเรี ย งลํ า ดั บ คํ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน๎ อ ย คื อ ด๎ า นการบริ ห าร
กระบวนการด๎านการมุํงเน๎นนักเรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียด๎านการมุํงเน๎นทรัพยากรสํวนบุคคลด๎านการนําองค๑กรด๎านการวัด
การวิเคราะห๑และการจัดการความรู๎ และด๎านการวางแผนกลยุทธ๑
2. ระดับทักษะของผู๎บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูํในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านเทคนิคด๎านการ
ประเมินผลและให๎รางวัล ด๎านการติดตํอสื่อสาร ด๎านการศึกษาและการสอน ด๎านมนุษยสัมพันธ๑ และด๎านความคิดรวบยอด
3. ทั ก ษะของผู๎ บ ริ ห ารมี ค วามสั ม พั น ธ๑ กั บ ความเป็ น เลิ ศ ของโรงเรี ย นเอกชนประเภทสามั ญ ศึ ก ษา ใน
กรุงเทพมหานครในระดับต่ําอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ทักษะของผู๎บริหารสํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานครโดย
ทักษะของผู๎บริหารทุกด๎านรํวมกันการพยากรณ๑ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานครได๎
ร๎อยละ5.80 โดยทักษะของผู๎บริหารด๎านการศึกษาและการสอนมีอํานาจการพยากรณ๑สูงสุด รองลงมาได๎แกํ ด๎านการ
ประเมินผลและให๎รางวัลและด๎านมนุษยสัมพันธ๑ตามลําดับ
สมการพยากรณ๑ในรูปคะแนนมาตรฐาน
̂ = .166 (Z4) + .147 (Z5)+ .110 (Z2)+.034(Z1) + .003(Z3) +.002(Z6)
สมการพยากรณ๑ในรูปคะแนนดิบ
̂ = 2.860 + .248(X5) + .151(X4) + .108(X2) + .037(X1) + .004(X6) + .002(X3)
คาสาคัญ :ทักษะของผู๎บริหาร ความเป็นเลิศของโรงเรียน
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Abstact
The purposes of this research are 1) to study the level of the excellence of private general
education schools in Bangkok; 2) tostudy the levelof the skill of school administrator’s skills of private
general education schools in Bangkok; 3) to study relationship between the skill of a school administrator
and the excellence of private general education schools in Bangkok; and to 4)tostudy skill of school
administrators in fluencing the excellence of private general education schools in Bangkok. The samples
in this research were 390 teachers from private schools from the pre-school to the senior high
school level in Bangkok. The instumentsfor datadata collection was a 5 point-rating scale questionnaires.
The Cronbach’s alpha coefficient showed the value of .90. Data analysis of the data use was mean and
standard deviation. The tests of hypothesis used Pearson product-moment correlation coefficient,
multiple correlation andMultiple RegressionAnalysis-Enter Method.
The research results were as following; (1) The level of the excellence of private general
education schools in Bangkok as a whole is a high level. When considering each individual aspect, they
are all at a high level in all aspects of descending by the average as follows; process management,
students and stakeholders focus, human resource focus, organizational leading, measurement, analysis
and management of knowledge and strategic planning. (2) The level ofthe skills of school administrators
at private general education schools in Bangkok as a whole was at a high level. When considering each
individual aspect, they are all at a high level in all aspects by descending order of the average as
follow;technical skills, evaluation and reward skills, communication skills, educational and instructional
skills, relationship skills and conceptual skills. (3) There was a statistically significant and
positive relationship at a level of .01 between the skills of school administrators and the excellence of
private general education schools in Bangkok. The two variables had a relationship at a low level. (4) The
skills for school administrators influencing the excellence of private general education schools in Bangkok.
All aspect of the skills of school administrator’s skills mutually predicted the excellence general
education schools in Bangkok with a predictive power of 5.80 percent. The aspect of educational and
instructional skills had the highest predictive power, followed by evaluation and reward skills and
relationship skills, respectively.
Standardized Regression Equation
̂ = .166 (Z4) + .147 (Z5)+ .110 (Z2)+.034(Z1) + .003(Z3) +.002(Z6)
Unstandardized Regression Equation
̂ = 2.860 + .248(X5) + .151(X4) + .108(X2) + .037(X1) + .004(X6) + .002(X3)
Keywords: Administrator’s Skills,School of Excellence
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ความสามารถ มีคุณภาพอยํางทั่วถึงและยั่งยืน จึงนับเป็นป๓จจัยสําคัญที่กําหนดความอยูํรอดของประเทศ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชาตินั้น คุณภาพทรัพยากรมนุษย๑ นับเป็นหัวใจสํา คัญ และการศึกษานั่นเองที่เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาทุกด๎าน เพราะการศึกษาคือการสร๎างทุนแหํงป๓ญญา โดยเฉพาะในสมัยนี้การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม เป็นไปอยํางรวดเร็วและตํอเนื่อง มีการนําเทคโนโลยี รูปแบบการเรียนรู๎ การใช๎ชีวิต และวัฒนธรรมใหมํๆมาสูํ สังคมไทย
การศึกษาจึงเป็นป๓จจัยสําคัญในการชํวยให๎คนมีหลักคิด รู๎จักใครํครวญ เลือกสรร พัฒนาและปรับตัวให๎เข๎ากับเหตุการณ๑ที่เข๎า
มาสูํชีวิตตลอดเวลาทํามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เป็นกระแสแหํงความเป็นโลกาภิวัตน๑ (globalization) เป็นสังคมที่
ต๎องอาศัยองค๑ความรู๎ (knowledgebasedsociety) และเศรษฐกิจฐานความรู๎ (knowledge basedeconomy) ซึ่งมีผลให๎
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การบริหารจัดการศึกษาไทยต๎องอยูํภายใต๎เงื่อนไขของการแขํงขัน และความมุํงมั่นตามความคาดหวังของสังคม กระบวนการ
บริหารจัดการจึงต๎องปรับเปลี่ยนและพัฒนาให๎สอดคล๎องกับสภาพการณ๑ดังกลําว [1]
ซูล ซ๑[2] นัก เศรษฐศาสตร๑ค นสํา คั ญได๎ก ลํ าวไว๎วํ า ในยุ คการปฏิรู ป การศึก ษา การจั ด การศึก ษาเอกชนมี
ความสําคัญตํอการปฏิรูปการเรียนรู๎และการสํงเสริมสนับสนุนให๎เอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมจัดการศึกษา จะทําให๎ประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษาของรัฐสูงขึ้นเพราะเกิดการแขํงขัน บทบาทของภาคเอกชนจึงไมํเพียงแตํชํวยทําให๎มีทรัพยากรในการจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น แตํยังชํวยสํงเสริมประสิทธิภาพและความสําเร็จของการจัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเอกชนสามารถชํวย
แบํงเบาภาระของรัฐในการให๎บริการทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนมีความพร๎อมและมีศักยภาพในการสนองความต๎องการของ
ผู๎ปกครองได๎เป็นอยํางดี
อยํางไรก็ดีการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนก็ยังพบกับป๓ญหา กลําวคือ การพัฒนาการศึกษาที่ผํานมา
ในด๎านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา การสํงเสริมการมีสํวนรํวมและการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันตํางๆ มีสํวนรํวมการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น แตํยังมีสัดสํวนน๎อยมาก อีกทั้งขาด
แรงจูงใจให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ [3]
การที่โรงเรียนเอกชนจะอยูํรอดและมีเสถียรภาพได๎นั้นป๓จจัยที่สําคัญคือคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียน
[4] สอดคล๎องกับ บุญชํวย สายราม [5]ได๎อธิบายวําการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสําเร็จหรือไมํตัว
แปรที่สําคัญที่สุดก็คือ ผู๎บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะต๎องเรียนรู๎เพื่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู๎นําที่ดีมีทั กษะความเป็นผู๎นํา มี
ป๓ญญา มีความรู๎ความสามารถเป็นผู๎นํายุคใหมํที่มีทักษะการบริหารงานการสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล มีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค๑ มีความสามารถในการแก๎ไขป๓ญหาที่ซับซ๎อน มองเห็นภาพอนาคต และสามารถสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎รํวมงานทุกคน
ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยํางสูงสุด สอดคล๎องกับจันทรานีสงวนนาม[6] ได๎อธิบายวําผู๎บริหาร
จําเป็นจะต๎องมีทักษะเพื่อนําความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมกับสถานการณ๑ทักษะในการบริหารจึงถือเป็นเรื่องที่
สําคัญในการบริหารสํวนสมกิต บุญยะโพธิ์ [7] ได๎อธิบายวํา การจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ กระบวนการบริหารในการบริหาร
สถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ซึ่งต๎องอาศัยผู๎บริหารที่มีความรู๎ ความสามารถ มีทักษะรวมถึงธีระรุญเจริญ [8] ได๎กลําววําการจะนํา
สถานศึกษาไปสูํความสําเร็จและความก๎าวหน๎าได๎ผู๎บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่สําคั ญของสถานศึกษาที่ต๎องมีสมรรถนะ
ความรู๎ความสามารถทักษะในการบริหารจึงจะนําไปสูํการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของเวียเจล[9] พบวําผู๎บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจะต๎องมีทักษะในการปฏิบัติงาน และมี
ความสามารถในการแก๎ปญ
๓ หาที่ซับซ๎อน ถ๎าผู๎บริหารโรงเรียนขาดทักษะภาวะผูน๎ ําก็จะไมํสามารถแก๎ไขป๓ญหาของโรงเรียนได๎ ผู๎บริหาร
โรงเรียนจึงต๎องได๎รับการสนับสนุนให๎ได๎รับการพัฒนาทักษะ ความรู๎ และประสบการณ๑ในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร๎อมสําหรับ
การแขํงขันในบริบทของโลกยุคใหมํ
โรงเรียนเอกชนจึงต๎องทบทวนบทบาทและกลยุทธ๑ในการดําเนินงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาเอกชนให๎
สูงขึ้น เพื่อความอยูํรอดและความก๎าวหน๎า [10] สํวนเกรก[11] ได๎กลําววํากระบวนทัศน๑การบริหารที่มุํงเน๎นความเป็นเลิศคือ
กรอบแนวคิดแบบใหมํวิธีคิดและวิธีการของบุคคลในการบริหารเพื่อให๎องค๑การมีการปรับปรุงซึ่งสอดคล๎องกับพันธ๑ศักดิ์พลาสา
รัมย๑[12] ได๎กลําววําการเปลี่ยนกระบวนทัศน๑สูํความเป็นเลิศต๎องเปลี่ยนจากกรอบแนวคิดเดิมไปสูํกรอบแนวคิดใหมํต๎อง
เริ่มต๎นที่ผู๎บริหารโดยให๎มีการปรับปรุงคุณภาพทั่วทั้งองค๑การและปรับปรุงอยํางตํอเนื่องเพื่อยกระดับความสามารถในการ
แขํงขันขององค๑การให๎ดํารงอยูํได๎ตามสภาพแวดล๎อมหรือป๓จจัยที่เปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่องสอดคล๎องกับ สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา [13] ได๎กลําวถึงการบริหารโรงเรียนสูํความเป็นเลิศวําเป็นการบริหารการจัดการศึกษา ที่ผู๎บริหารโรงเรียนเป็นบุคคล
สําคัญที่มีผลตํอการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ ดังนั้นผู๎บริหารจะต๎องมีหลักการ แนวคิดเทคนิค วิธีการ เพื่อบริหารจัดการศึกษา
ตามภารกิจ การที่ผู๎บริหารจะสามารถบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจและทรัพยากรให๎มีคุณภาพได๎นั้น ผู๎บริหารจะต๎องมี
เครื่องมือในการบริหารจัดการ ที่เรียกวํา กระบวนการบริหาร
กรมวิชาการ[14] ได๎ให๎คําจํากัดความ “ความเป็นเลิศของโรงเรียน” หมายถึงการพัฒนาโรงเรียนให๎มีมาตรฐาน
โดยการปรับระบบภายในให๎มีความพร๎อมที่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยอาศัยกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียน
การสอน และกระบวนการนิเทศทางการศึกษาเพื่อนําไปสูํ ผลผลิต คือ นักเรียนมีคุณภาพสูง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของ
หลักสูตร ซึ่งทุกกระบวนการของการดําเนินการ ผู๎บริหารจะเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดที่จะทําให๎ผลงานบรรลุเปูาหมายได๎
ดังนั้นผู๎บริหารต๎องมีความรู๎ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการโรงเรียนจึงสามารถพัฒนาสูํความเป็นเลิศได๎
การศึกษาไทยได๎มีความพยายามในการสํงเสริมสถานศึกษาให๎ก๎าวสูํความเป็นเลิศมาโดยลําดับเชํนโครงการหนึ่ง
อําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝ๓นโรงเรียนดีเดํนรางวัลพระราชทานเป็นต๎นโรงเรียนคุณภาพดังกลําวมุํงให๎เกิดการพัฒนาการจัด
การศึกษาให๎มีคุณภาพมีความเป็นเลิศและเกิดความเสมอภาคในการให๎บริการทางการศึกษาที่เทําเทียมกันและได๎มาตรฐาน

52

[15] โดยความเป็นเลิศของโรงเรียนเป็นการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให๎ได๎มาตรฐานตามเกณฑ๑การจัดการศึกษาของระบบ
สากล โดยนําเกณฑ๑การจัดการศึกษาตามรางวัลคุณภาพแหํงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา ตํอมาประเทศที่ พัฒนาแล๎วทั่วโลกได๎
นําแนวคิดดังกลําวมาใช๎เกิดผลสําเร็จ เชํน สิงคโปร๑ ญี่ปุน ออสเตรเลีย ฮํองกง เป็นต๎น ไทยได๎นํามาปรับใช๎ในการศึกษา
เชํนเดียวกันเรียกวํา เกณฑ๑รางวัลคุณภาพแหํงชาติประเทศไทย (Thailand Quality Award: TQA) โดยสํานักงานรางวัล
คุณภาพแหํงชาติ ภายใต๎การบริหารจัดการของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหํงชาติเป็นหนํวยงานหลักในการประสานความรํวมมือ
เผยแพรํสนับสนุนและผลักดันให๎องค๑กรตํางๆ ทั้งภาคผลผลิตการบริหารและทางด๎านการศึกษานําเกณฑ๑รางวัลคุณภาพ
แหํงชาติประเทศไทย (TQA) ไปพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการให๎สูํความเป็นเลิศตํอไป [16]
จากความสําคัญดังกลําวข๎างต๎นจะเห็นวําในการจัดการศึกษาในยุคแหํงการเปลี่ยนแปลงจําเป็นต๎องบริหารแบบ
มุํ งเน๎ น ความเป็ น เลิ ศ เพื่ อ เป็ น กํ า ลั งสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาไทยให๎ ทั ด เที ย มกั บ อารยะประเทศ ซึ่ งผู๎ บ ริ ห าร
สถานศึกษาเป็นกุญแจหลักที่สําคัญต๎องเป็นผู๎ขั บเคลื่อนและมีบทบาทหน๎าที่สําคัญ ใช๎ความรู๎ความสามารถและทักษะในการ
บริหารสถานศึกษา ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะของผู๎บริหารที่สํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน ประเภท
สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาอยํางตํอเนื่องในการ
บริหารงานอยํางมีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ให๎มีการบริหารสูํความเป็นเลิศตํอไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาทักษะของผู๎บริหารของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางทักษะของผู๎บริหารกับความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
4. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ก ษะของผู๎ บ ริ ห ารที่ สํ งผลตํ อ ความเป็ น เลิ ศ ของโรงเรี ย นเอกชน ประเภทสามั ญ ศึ ก ษา ใน
กรุงเทพมหานคร

วิธีดาเนินการวิจัย

กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ได๎แกํครูของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่เปิดสอนในระดับปฐมวัยถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา2559 ผู๎วิจัยได๎ใช๎เกณฑ๑จํานวนตัวแปรที่ศึกษาของลิ นด๑แมน
เมเรนดา และ โกลด๑ [17] ที่เสนอแนะในการกําหนดอัตราสํวนของจํานวนหนํวยตัวอยํางตํอจํานวนตัวแปรที่ขั้นต่ํา 20:1 ดังนั้น
เพื่อให๎เกิดความเหมาะสมผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเลือกกลุํมตัวอยํางโดยการสุํมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random
Sampling) ที่ใช๎จํานวนโรงเรียน และจํานวนครู เป็นหนํวยในการสุํม (Strata) และนําไปเทียบสัดสํวน หลังจากนั้นทําการสุํม
อยํางงําย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร๑ท (Likert) โดยผํานขั้นตอนการวิเคราะห๑ความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาจากผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทําน และคําดัชนีความสอดคล๎องระหวําง .60-1.00ซึ่งมีคําความเชื่อมั่นของความเป็น
เลิศของโรงเรียนเอกชน เทํากับ.956 คําความเชื่อมั่นของทักษะของผู๎บริหาร เทํากับ.843 และคําความเชื่อมั่นโดยรวม เทํากับ
.900การวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนและทักษะของผู๎บริหารโรงเรียนเอกชนทําการวิเคราะห๑
ข๎อมูลโดยใช๎สถิติวิเคราะห๑คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑
ระหวํางทักษะของผู๎บริหารกับความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยใช๎การวิเคราะห๑
หาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)และวิเคราะห๑ทักษะของ
ผู๎บริหารที่สํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห๑ถดถอยพหุคูณ
แบบวิธีการคัดเลือกเข๎า(Multiple RegressionAnalysis- Enter Method)

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยสรุปผลได๎ดังนี้
1. ระดับความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูํในระดับมากเมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายด๎ า น พบวํ า อยูํ ใ นระดั บ มากทุ ก ด๎ า น โดยเรี ย งลํ า ดั บ คํ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน๎ อ ย คื อ ด๎ า นการบริ ห าร
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กระบวนการด๎านการมุํงเน๎นนักเรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียด๎านการมุํงเน๎นทรัพยากรสํวนบุคคลด๎านการนําองค๑กรด๎านการวัด
การวิเคราะห๑และการจัดการความรู๎ และด๎านการวางแผนกลยุทธ๑
2. ระดับทักษะของผู๎บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูํในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านเทคนิคด๎านการ
ประเมินผลและให๎รางวัล ด๎านการติดตํอสื่อสาร ด๎านการศึกษาและการสอน ด๎านมนุษยสัมพันธ๑ และด๎านความคิดรวบยอด
3. ทักษะของผู๎บริหารมีความสัมพันธ๑กับความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ในระดับต่ําอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ทักษะของผู๎บริหารสํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานครโดยทักษะ
ของผู๎บริหารทุกด๎านรํวมกันการพยากรณ๑ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานครได๎ร๎อยละ
5.80 โดยทักษะของผู๎บริหารด๎านการศึกษาและการสอนมีอํานาจการพยากรณ๑สูงสุด รองลงมาได๎แกํ ด๎านการประเมินผลและ
ให๎รางวัลและด๎านมนุษยสัมพันธ๑ตามลําดับ
ผลการวิจัยสามารถเขียนเป็นสมการได๎ ดังนี้
สมการพยากรณ๑ในรูปคะแนนมาตรฐาน
̂ = .166 (Z4) + .147 (Z5)+ .110 (Z2)+.034(Z1) + .003(Z3) +.002(Z6)
สมการพยากรณ๑ในรูปคะแนนดิบ
̂ = 2.860 + .248(X5) + .151(X4) + .108(X2) + .037(X1) + .004(X6) + .002(X3)

อภิปรายผล

จากผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลสามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. ระดับความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูํในระดับมากเมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายด๎ า น พบวํ า อยูํ ใ นระดั บ มากทุ ก ด๎ า น โดยเรี ย งลํ า ดั บ คํ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน๎ อ ย คื อ ด๎ า นการบริ ห าร
กระบวนการด๎านการมุํงเน๎นนักเรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียด๎านการมุํงเน๎นทรัพยากรสํวนบุคคลด๎านการนําองค๑กรด๎านการวัด
การวิเคราะห๑และการจัดการความรู๎ และด๎านการวางแผนกลยุทธ๑ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะระดับความเป็นเลิศ แสดงถึงระดับ
ความสําเร็จ หรือประสิทธิผลของการดําเนินงานที่มีคุณภาพ ผู๎บริหารโรงเรียนจึงพัฒนาโรงเรียนให๎มีมาตรฐาน โดยการปรับ
ระบบภายในให๎มีความพร๎อมที่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยอาศัยกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และ
กระบวนการนิเทศทางการศึกษาเพื่อนําไปสูํผลผลิต คือ นักเรียนมีคุณภาพสูงรวมทั้งสํงเสริมให๎ครูเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎
สนับสนุนสถานศึกษาเป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎และเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการความรู๎และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน
เพื่อให๎การปฏิบัติงานดําเนินไปสูํผลสําเร็จอยํางดีเลิศ โดยเน๎นการปฏิบัติที่เป็นเลิศอันเป็นวิธีทํางานที่เกิดผลงานในลักษณะที่นํา
ภูมิใจ มีความโดดเดํน เป็นที่พึงพอใจและยอมรับของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง สามารถเป็นแบบอยํางที่ดีและดํารงคุณภาพไว๎ได๎อยํางยั่งยืน
สอดคล๎องกับงานวิจัยของเกรียงไกรยิ่งยง [18]ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู๎นําแบบผู๎รับใช๎ของผู๎บริหารที่สํงผลตํอความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวําความเป็นเลิศของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
นครราชสีมาโดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก
2. ระดับทักษะของผู๎บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูํในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านเทคนิคด๎านการ
ประเมินผลและให๎รางวัล ด๎านการติดตํอสื่อสาร ด๎านการศึกษาและการสอน ด๎านมนุษยสัมพันธ๑ และด๎านความคิดรวบยอดที่
เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะผู๎บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสําคัญที่มีผลตํอการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ ดังนั้น ผู๎บริหารจะต๎องมี
หลักการ แนวคิดเทคนิค วิธีการ เพื่อบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจ ตลอดจนปรับทักษะของตนเองเพื่อใช๎ทรัพยากรการ
บริหารให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดและคุ๎มคํา โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเลิศของโรงเรียน และสามารถนําพาโรงเรียนก๎า วไป
ข๎างหน๎าเหนือคูํแขํงขันรายอื่นๆ ซึ่งทักษะของผู๎บริหารสถานศึกษามีความสําคัญและจําเป็นอยํางมากตํอผู๎บริหารทุกระดับและ
ทุกองค๑การ เพราะการที่จะบริหารโรงเรียนให๎ประสบผลสําเร็จตามที่มุํงหวังไว๎นั้น จําเป็นต๎องอาศัยทักษะในด๎านตํางๆ
ตลอดจนการจัดการศึกษาในยุคปฏิรู ปการศึกษาจะประสบความสําเร็จหรือไมํตัวแปรที่สําคัญที่สุดก็คือ ผู๎บริหารสถานศึกษา
ซึ่งจะต๎องเรียนรู๎เพื่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู๎นําที่ดี มีทักษะความเป็นผู๎นํา มีป๓ญญา มีความรู๎ความสามารถ[5] สอดคล๎อง
กับงานวิจัยของดํารงรอดสิน[19] ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผู๎บริหารที่สํงผลตํอประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห๑กลุํมที่ 1 และกลุํมที่ 2 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผลการวิจัยพบวําระดับทักษะการบริหารของผู๎บริหาร
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑กลุํมที่ 1 และกลุํมที่ 2 อยูํในระดับมากเชํนเดียวกับงานวิจัยของพิสมัยสิ มสีพิมพ๑[20]ได๎ศึกษาวิจัย
เรื่องความสัมพันธ๑ระหวํางทักษะการบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีผลการวิจัยพบวําทักษะการบริหารของผู๎บริหารโรงเรียนอยูํในระดับมากทั้งโดยรวมและ
รายด๎าน
3. ทักษะของผู๎บริหารมีความสัมพันธ๑กับความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ในระดับต่ําอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะทักษะทางการบริหารของผู๎บริหารมีความสําคัญ
อยํางยิ่งในการบริหารสถานศึกษาให๎ประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะทักษะด๎านการศึกษาและการสอน ผู๎บริหารสถานศึกษา
สามารถเป็นแบบอยํางและแนะนําแกํค รูได๎อยํา งมีคุณภาพ รวมทั้งนิเ ทศหรือ สอนงานแกํครูด๎ านการสอนเพื่อ ให๎ทันตํ อ
ความก๎าวหน๎าและการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสมัยใหมํ อีกทั้งผู๎บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู๎นําสูงคือกุญแจสําคัญของการ
ปฏิ รูป การศึ กษาที่ ยั่ งยื น ผู๎บ ริห ารจะต๎อ งเป็ นผู๎ นํ ายุ คใหมํ ที่ มี ทัก ษะการบริห ารงาน เป็ น ผู๎นํ า ทีม แหํ งการเรี ยนรู๎ มี ค วามรู๎
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ สามารถบริหารงานให๎เกิดประสิทธิผลทั่วทั้งองค๑กร ผู๎บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่
สําคัญของสถานศึกษาและเป็นผู๎นําวิชาชีพที่ต๎องมีสมรรถนะความรู๎ความสามารถทักษะในการบริหารและคุณธรรมจริยธรรม
จึงจะนําไปสูํการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ [8] สอดคล๎องกับงานวิจัยของกัลยกร หอมเพชร
[21] ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องทักษะการบริหารกับผลการบริหารงานของผู๎บริหารโรงเรียนผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ผลวิจัยพบวําทักษะ
การบริหารมีความสัมพันธ๑กับผลการบริหารงานของผู๎บริหารโรงเรียนผู๎นําการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมและรายด๎าน อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01และงานวิจัยของพิสมัยสิมสีพิ มพ๑ [20]ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ๑ร ะหวํางทักษะการบริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีผลวิจัยพบวํา
ทักษะการบริหารของผู๎บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ๑ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการและเป็นความสัมพันธ๑ใน
ระดับปานกลางถึงสูงมาก
4. ทักษะของผู๎บริหารสํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทักษะของผู๎บริหารทุกด๎านรํวมกันการพยากรณ๑ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครได๎ร๎อยละ 5.80 โดยทักษะของผู๎บริหารด๎านการศึกษาและการสอนมีอํานาจการพยากรณ๑
สูงสุด รองลงมาได๎แกํด๎านการประเมินผลและให๎รางวัลและด๎านมนุษยสัมพันธ๑ตามลําดับที่ เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะยุคโลกาภิ
วัตน๑มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอยํางรวดเร็วการบริหารจัดการในทุกวิชาชีพจําเป็นต๎องปรับตัวอยํางมากจึงจะนําไปสูํความสําเร็จ
และความก๎าวหน๎าซึ่งผู๎บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่สําคัญของสถานศึกษาที่ต๎องมีสมรรถนะทักษะในการบริหารเพื่อนําไปสูํ
การบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผล บุคลากรในโรงเรียนเป็นองค๑ประกอบสําคัญในการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพได๎
กระบวนการบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณภาพต๎ องอาศัยผู๎บริหารที่มีความรู๎ ความสามารถ มีทักษะ การบริหารจัดการศึกษา
ผู๎บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลสําคัญ ที่มีผลตํอการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ [7]สอดคล๎องกับงานวิจัยของดํารงรอดสิน [19]ได๎
ศึกษาวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผู๎บริหารที่สํงผลตํอประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑กลุํมที่ 1 และกลุํมที่ 2 สังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบวําทักษะการบริหารของผู๎บริหารที่สํงผลตํอประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑
กลุํมที่ 1 และกลุํมที่ 2 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะด๎านการศึกษาและการสอนนับวําเป็นทักษะของ
ผู๎บริหารสําคัญสํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะ
ผู๎บริหารมีความสามารถในการเป็นผู๎นําทางการศึกษาทางด๎านการเรียนการสอน มีทักษะในด๎านการสอน การให๎คําปรึกษา
การใช๎หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การนิเทศ การนํา แหลํงวิทยาการมาใช๎ในการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีการเรียนการสอนเพื่อเกิดประโยชน๑สูงสุดแกํนักเรียนสอดคล๎องกับจันทรานีสงวนนาม[6] ได๎สรุปวําทักษะทางการ
ศึกษาและการสอนนั้นเป็นทักษะที่จําเป็นอยํางยิ่งสําหรับผู๎บริหารสถานศึกษาถ๎าผู๎บริหารสถานศึกษาไมํเข๎าใจการศึกษาก็
ยํอมจะบริหารงานให๎มีประสิทธิผลได๎ยากซึ่งสถานศึกษาหรือโรงเรียนเป็นองค๑การทางการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะและมีความ
แตกตํางจากองค๑การประเภทอื่นนอกจากนี้ผู๎บริหารจําเป็นจะต๎องเป็นผู๎นําทางการสอน (Instructional Leader) ผู๎บริหารที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนให๎บรรลุเปูาหมายจะต๎องมีทักษะทางการศึกษาและการสอนเป็นอยํางดี เชํนเดียวกับสุฑา
ทิพย๑รุทธิฤทธิ์ [22] ได๎สรุปวําทักษะทางการศึกษาและการสอนเป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับผู๎บริหารสถานศึกษาในฐานะผู๎นําทาง
การศึกษาซึ่งจะต๎องมีความเข๎าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารงานวิชาการสามารถที่จะให๎ข๎อเสนอแนะแกํ
ครูและบุคลากรในโรงเรียนได๎พัฒนาตนเองอยํางเต็มศักยภาพและเกิดประโยชน๑สูงสุดกับผู๎เรียนและยังสอดคล๎องกับสายทอง
โพธิ์น้ําเที่ยง[23] ได๎สรุปวําทักษะทางการศึกษาและการสอนเป็นความรู๎และความสามารถของผู๎บริหารสถานศึกษาในการเป็น
ผู๎นําทางการศึกษาเป็นผู๎มีภูมิความรู๎และเป็นนักวิชาการที่ดีในการใช๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเรียนและการสอนถํายทอด
เสนอแนะแกํบุคลากรในโรงเรียนให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจในการเรียนการสอนเพื่อเกิดประโยชน๑สงู สุดแกํนักเรียนสํงเสริมให๎ครู
มีความก๎าวหน๎าทางวิชาการมีการติดตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอยํางใกล๎ชิดและสามารถใช๎ข๎อมูลย๎อนกลับ
กับคณะครูได๎เหมาะสม
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รวมถึงด๎านการประเมินผลและให๎รางวัลนับวําเป็นทักษะของผู๎บริหารสําคัญสํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ทีเ่ ป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะผู๎บริหารมีความสามารถในกระบวนการตรวจสอบ
สมรรถภาพการปฏิบัติงานของผู๎ปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎วําเกิดขึ้น จริงหรือไมํ มีประสิทธิภาพ
มากน๎อยเพียงใด เป็นการบริหารงานชํวยให๎ผู๎บริหารทราบถึงจุดเดํน จุดด๎อย ระดับขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงาน
ผู๎ปฏิบัติแตํละคนด๎วย สอดคล๎องกับสมเดช สีแสง [24]ได๎สรุปวํา การประเมินผลเป็น การสรุปผลอยํางเป็นระบบตํอผลลัพธ๑ที่
เกิดจากโครงการ ทั้งทางตรงและทางอ๎อม ทั้งที่ตั้งใจและไมํตั้งใจ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎วําเกิดขึ้นจริง
หรือไมํ มีประโยชน๑หรือไมํมีประโยชน๑มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ๎างและมีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงใดและยังสอดคล๎องกับทวี
วงศ๑สุวรรณ [25]ได๎สรุปวําทักษะด๎านการประเมินและให๎รางวัลเป็นการแสดงออกถึงความสามารถหรือความชํานาญของ
ผู๎บริหารโรงเรียนในกระบวนการตรวจสอบสมรรถภาพการปฏิบัติงานของผู๎ปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค๑และ
เกณฑ๑ที่ตั้งไว๎วํา มีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงใด
อีกทั้งด๎านมนุษยสัมพันธ๑นับวําเป็นทักษะของผู๎บริหารสําคัญสํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ทีเ่ ป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะผู๎บริหารมีความยืดหยุํนเข๎าใจในความแตกตํางระหวํางพฤติกรรม
และวัฒนธรรมมีมนุษยสัมพันธ๑อัธยาศัยที่ดีกับผู๎รํวมงานทุกระดับสามารถทํางานรํวมกับคนได๎ทุกประเภทมีความเป็นกันเอง
ทํางานแบบครอบครัวและเพื่อนรํวมงานเปิดใจกว๎างมุมมองโลกทัศน๑ใหมํๆรับฟ๓งความคิดเห็นที่แตกตํางและนํามาบูรณาการ
อยํางสร๎างสรรค๑รวมทั้งสร๎างกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ๑ที่ดีกับชุมชนอยํางตํอเนื่องให๎ความรํวมมือและบริการชุมชนในทุกๆ
เรื่องสอดคล๎องกับนพพงษ๑บุญจิตราดุลย๑[26]ได๎สรุปวําทักษะด๎านมนุษย๑ในการบริหารโรงเรียนไมํวําจะเป็นการบริหารทางใด
รวมทั้งการจัดการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนผู๎บริหารจําเป็นต๎องมีทักษะด๎านมนุษยสัมพันธ๑เป็นอยํางดีเพราะวําผู๎บริหาร
ทํางานสัมพันธ๑กับบุคคลหลายประเภทซึ่งมีความแตกตํางกันทางด๎านขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมสังคมสิ่งแวดล๎อมเศรษฐกิจ
ทัศนคติและคํานิยมเชํนเดียวกับสุฑาทิพย๑รุทธิฤทธิ์[21] ได๎สรุปวําทักษะทางมนุษยสัมพันธ๑เป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับผู๎บริหาร
จะต๎องทํางานรํวมกับคนดังนั้นผู๎บริหารจะต๎องเป็นผู๎เข๎าใจมนุษย๑มีมนุษยสัมพันธ๑ดีจึงจะทําให๎การปฏิบัติงานสําเร็จลุลํวงไป
ด๎วยดี

ข้อเสนอแนะการวิจัย

ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช๎และข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป ดังนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากข๎อค๎นพบงานวิจัยความเป็นเลิศของโรงเรียนด๎านการนําองค๑กรในข๎อผู๎บริหารกํากับดูแลให๎ครู บุคลากร และ
นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ และหลักจริยธรรมมีคําเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นผู๎บริห ารโรงเรียนควรกํากับดูแลให๎ครู
บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบรวมถึงมีการวัดและประเมินผลการประพฤติตน ตามกฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ และ
หลักจริยธรรมครู
2. จากข๎อค๎นพบงานวิจัยความเป็นเลิศของโรงเรียนด๎านการบริหารกระบวนการในข๎อโรงเรียนมีการติดตาม ควบคุม
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและผลการดําเนินงานที่สําคัญ เพื่อบรรลุผลในภาพรวมมีคําเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นโรงเรียนควรมีการ
ติดตามตัวชี้วัดและผลการดําเนินงาน ตลอดจนกํากับการปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื่อให๎ผู๎เรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียมั่นใจวํา
ระบบโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริมสร๎างโรงเรียนให๎ไปในทางเดียวกัน
3. จากข๎อค๎นพบงานวิจัย ความเป็นเลิศของโรงเรียนด๎านการวางแผนกลยุทธ๑ในข๎อ โรงเรียนมีวิธีการรวบรวมและ
วิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับป๓จจัยที่สําคัญทั้งภายในและภายนอกมาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ๑ของโรงเรียนมีคําเฉลี่ยสูงสุด
ดังนั้นโรงเรียนควรวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับป๓จจัยที่สําคัญทั้งภายในและภายนอกรวมถึงระบุขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการ
จัดทํากลยุทธ๑
4. จากข๎อค๎นพบงานวิจัยความเป็นเลิศของโรงเรียนด๎านการมุํงเน๎นนักเรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในข๎อ โรงเรียนมี
การค๎นหาป๓จจัยความพึงพอใจและความผูกพันของนักเรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และนํามาใช๎ประโยชน๑ในการพัฒนา
สถานศึกษามีคําเฉลี่ยสูงสุดดังนั้นโรงเรียนควรรับฟ๓งเสียงของนักเรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเพื่อค๎นหาป๓จจัยความพึงพอใจ
รวมถึงข๎อเสนอแนะจากนักเรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา
5. จากข๎อค๎นพบงานวิจัยความเป็นเลิศของโรงเรียนด๎านการมุํงเน๎นทรัพยากรสํวนบุคคลในข๎อโรงเรียนมีระบบการ
ให๎รางวัล การยกยํองชมเชย ครูที่มีผลงานดี เพื่อสร๎างแรงจูงใจในการทํางานมีคําเฉลี่ยสูงสุดดังนั้นโรงเรียนควรมีการ
เสริมสร๎างขวัญและกําลังใจเพื่อให๎บุคลากรมีความกระตือรือร๎นในการทํางาน โดยการให๎รางวัลกับครูที่ปฏิบัติดี
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6. จากข๎อค๎นพบงานวิจัยความเป็นเลิศของโรงเรียนด๎านการวัดการวิเคราะห๑และการจัดการความรู๎ ในข๎อโรงเรียนมี
เทคโนโลยีสารสนเทศพร๎อมใช๎งานเพื่อให๎ครูและบุคลากรผู๎เรียน ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และพันธมิตร ได๎ใช๎ประโยชน๑ ตามที่
ต๎องการมีคําเฉลี่ยสูงสุดดังนั้นโรงเรียนควรมี วิธีการในการจัดการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู๎ขององค๑กร ทั้ง
ด๎านการจัดการข๎อมูลสารสนเทศ และการจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู๎
7. จากข๎อค๎นพบงานวิจัย ทักษะของผู๎บริหารโรงเรียนด๎านเทคนิคในข๎อผู๎บริหารมีความรู๎ความสามารถในการ
เลือกใช๎เครื่องมืออุปกรณ๑เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพมีคําเฉลี่ยสูงสุดดังนั้นผู๎บริหารควร
เลือกใช๎เครื่องมืออุปกรณ๑ในการปฏิบัติงาน มีแนวทางในการพัฒนาหรือค๎นหาความสร๎างสรรค๑ใหมํๆแปลกๆเพื่อจะได๎นํา มาใช๎
ให๎เกิดประโยชน๑
8. จากข๎อค๎นพบงานวิจัย ทักษะของผู๎บริหารโรงเรียนด๎านมนุษยสัมพันธ๑ในข๎อผู๎บริหารมีความรู๎ความสามารถในการ
พูดโน๎มน๎าวหรือจูงใจบุคคลภายนอกให๎มีสํวนรํวมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมีคําเฉลี่ยสูงสุดดังนั้นผู๎บริหารควร
เรียนรู๎ศิลปะในการเข๎ากับคนตลอดจนเทคนิคการครองใจคนเพื่อจะทําให๎ทุกคนในองค๑กรให๎ความรํวมมือชํวยกันปฏิบัติงานให๎
เกิดผลดีตํอองค๑กรให๎มากที่สุด
9. จากข๎อค๎นพบงานวิจัย ทักษะของผู๎บริหารโรงเรียนด๎านความคิดรวบยอดในข๎อผู๎บริหารมีความรู๎ความสามารถใน
การวิเคราะห๑จุดแข็ง จุดอํอนของโรงเรียน เพื่อนํามาใช๎เป็นข๎อมูลในการวางแผนจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพมีคําเฉลี่ย
สูงสุดดังนั้นผู๎บริหารควรมีความสามารถในการมองภาพรวมขององค๑การ วิเคราะห๑จุดแข็ง จุดอํอนของโรงเรียน สามารถ
วิเคราะห๑ป๓ญหาและเลือกตัดสินใจได๎อยํางเหมาะสม ความสามารถในการใช๎วิธีใหมํๆในการแก๎ป๓ญหา
10. จากข๎ อ ค๎ น พบงานวิ จั ย ทั ก ษะของผู๎ บ ริ ห ารโรงเรี ย นด๎ า นการศึ ก ษาและการสอนในข๎ อ ผู๎ บ ริ ห ารมี ค วามรู๎
ความสามารถในการแนะนําและให๎ความรู๎แกํครูเกี่ยวกับวิธีการวัดผลการประเมินผลการเรียนการสอนให๎ถูกต๎องตามระเบียบมี
คําเฉลี่ยสูงสุดดังนั้นผู๎บริหารควรมีทักษะในด๎านการสอน การให๎คําปรึกษา การใช๎หลักสูตร การนิเทศ การนําแหลํงวิทยาการ
มาใช๎ ในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอนเพื่อเกิดประโยชน๑สูงสุด
11. จากข๎อค๎นพบงานวิจัย ทักษะของผู๎บริหารโรงเรียนด๎านการประเมินผลและให๎รางวัลในข๎อผู๎บริหารมีความรู๎
ความสามารถในการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อใช๎ในการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกให๎แกํ
บุคลากรในโรงเรียนได๎อยํางเหมาะสมมีคําเฉลี่ยสูงสุดดังนั้นผู๎บริหารควรตรวจสอบสมรรถภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎วํามีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงใด เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนํง
และการชมเชย
12. จากข๎อค๎นพบงานวิจัย ทักษะของผู๎บริหารโรงเรียนด๎านการสื่อสารในข๎อผู๎บริหารมีความรู๎ความสามารถใน
ประชาสัมพันธ๑กิจกรรมของสถานศึกษาสูํชุมชนและองค๑กรภายนอกโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมํมคี ําเฉลีย่ สูงสุดดังนั้นผู๎บริหาร
ควรแลกเปลี่ยนขําวสาร ข๎อมูล ทัศนคติ เพื่อสร๎างความเข๎าใจอันดี และนํามาซึ่งการปฏิบัติของบุคลากรที่เกี่ยวข๎องตลอดจนมี
ทักษะด๎านการสื่อสารชัดเจน เพื่อสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับบุคคลอื่น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาทักษะของผู๎บริหารที่สํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียนจากกลุํมตัวอยํางในระดับอื่นๆ และเขตพื้นที่
การศึกษาอื่นๆเพื่อเป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสตํอไป
2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่สํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียน เชํน ภาวะผู๎นํา บรรยากาศโรงเรียน เป็นต๎น
3. ควรทําวิจัยในรูปแบบตํางๆ เชํน กรณีศึกษา วิจัยเชิงคุณภาพ เป็นต๎น
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีความมุํงหมายเพื่อพัฒนาตัวบํงชี้คุณภาพการบริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยการดําเนินการวิจัย มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอน ที่ 1 การกําหนดและพัฒนาตัวบํงชี้
คุณภาพการบริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ดําเนินการโดยศึกษา
แนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง นํามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งประกอบไปด๎วย 8 องค๑ประกอบ นํา
องค๑ประกอบดังกลําวไปสัมภาษณ๑ผู๎ทรงคุณวุฒิ นํามาวิเคราะห๑เนื้อหา ได๎ตัวบํงชี้คุณภาพการบริ หารโครงการห๎องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร๑ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 8 องค๑ประกอบ 71 ตัวบํงชี้ ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห๑ตัวบํงชี้ของ
องค๑ประกอบคุณภาพการบริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยกลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ที่จัดเปิด
ห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ประกอบด๎วย
ผู๎บริหาร 64 คน และครู 256 คน รวมทั้งหมด 320 คน ซึ่งได๎มาจากตารางกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางของเครซี่ และมอร๑แกน
(Krejcie & Morgan. 1970: 608-609) สุํมจํานวนโรงเรียนโดยใช๎วิธีการสุํมกลุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้น (Stratified Random
Sampling) จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาและขนาดของโรงเรียน เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5
ระดับ มีคําดัชนีความสอดคล๎องอยูํระหวําง .60 ถึง 1.00 และมีคําความเชื่อมั่น .98 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ
คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิงสํารวจ
ผลการวิจัยพบวํา ตัวบํงชี้คุณภาพการบริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร มี 8 องค๑ประกอบ 73 ตัวบํงชี้ ได๎แกํ ด๎านผู๎เรียน มี 10 ตัวบํงชี้ ด๎านครูผู๎สอน มี 18 ตัวบํงชี้ ด๎านผู๎บริหาร มี 9
ตัวบํงชี้ ด๎านหลักสูตร มี 8 ตัวบํงชี้ ด๎านการจัดการเรียนการสอน มี 6 ตัวบํงชี้ ด๎านสื่อการเรียนการสอน มี 7 ตัวบํงชี้ ด๎านการจัด
สภาพแวดล๎อม มี 7 ตัวบํงชี้ และด๎านผู๎ปกครองและองค๑กรที่เกี่ยวข๎อง มี 8 ตัวบํงชี้
คาสาคัญ: การพัฒนาตัวบํงชี้ คุณภาพการบริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑

Abstract
The objective of this research was to develop indicators for the quality administration of the
Science Enrichment Classroom Project of secondary schools in Bangkok. The research was conducted in
two following stages: The first stage was the determination and development of Indicators for the quality
administration of the Science Enrichment Classroom Project of Secondary Schools in Bangkok conducted
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by reviewing and synthesizing documents and other research related to construct the concept which
consisted of eight factors. After that, an interview with six experts and content analysis, the research
found eight factors and seventy one indicators. The second stage was the analysis of indicators for the
quality administration of the Science Enrichment Classroom Project of Secondary Schools in Bangkok. The
research samples consisted of sixty four school administrators and two hundred and fifty six teachers,
totally three hundred and twenty samples, in secondary schools in Bangkok having the Science
Enrichment Classroom Project in 2016. The sample size was acquired using the work of Krejcie & Morgan
(1970: 608-609). It was determined by the number of schools and applying the method of stratified
random sampling, with a diverse area and school size. The research instrument was a five point rating
scale questionnaire. The Index of Objective Congruency ranged between .60 to 1.00 and the index of
reliability was at .98. The statistics used in this research included mean, standard deviation, and
Exploratory Factor Analysis.
The research results revealed that the indicators for the quality administration of the
Science Enrichment Classroom Project of secondary schools in Bangkok comprised of eight factors and
seventy three indicators. They were divided into ten indicators of students, eighteen indicators
of teachers, nine indicators of school administrators, eight indicators of curriculum, six indicators of
instruction, seven indicators of learning and teaching media, seven indicators of environment
management, and eight indicators of parents and related organizations.
Keywords: The Development of Indicators, Quality of The Science Enrichment Classroom Project

ภูมิหลัง
การพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและยั่งยืน จะต๎องให๎ความสําคัญกับการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย๑ให๎เข๎มแข็ง พร๎อม
รับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร๎างป๓จจัยแวดล๎อมที่เอื้อตํอการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิง
สถาบัน ระบบโครงสร๎างของสังคมให๎เข๎มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต [1] จึงมี
ความจําเป็นอยํางสูงสุดและรีบดํวนที่ประเทศชาติต๎องสร๎างนักวิจัยและนักประดิษฐ๑คิดค๎นที่มีความสามารถระดับมาตรฐานโลก
ในปริมาณเพียงพอ ซึ่งต๎องดําเนินการตั้งแตํระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการวิจัยพั ฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเป็นแรง
ขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในการปรับเปลีย่ นการผลิตจากการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มี
ผลผลิตต่ํา ไปสูํการใช๎ความรู๎และความชํานาญด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี สังคมเศรษฐกิจฐานความรู๎ เป็นพลัง
ขับเคลื่อนและภูมิคุ๎มกันประเทศในกระแสโลกาภิวัตน๑
บุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนาที่ทํางานเต็มเวลา มีจํานวนเฉลี่ยเพียง 34,805 คนตํอปี หรือคิดเป็น 5.4 คนตํอ
จํานวนประชากร 10,000 คน มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 23 ตํอปี มีการทํางานในภาคเอกชนเพียง 7,164 คนตํอปี หรือ
คิดเป็น 1 คนตํอจํานวนประชากร 10,000 คน และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพียงร๎อยละ 4 ตํอปี [2] ประเด็นป๓ญหาของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร๑และการสร๎างนักวิทยาศาสตร๑ของประเทศไทยดังกลําวข๎างต๎น รัฐบาลในฐานะที่เป็นผู๎รับผิดชอบโดยตรงได๎
มีความพยายามที่จะแก๎ไขป๓ญหาดังกลําวอยํางตํอเนื่อง จึงได๎มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร๑เพื่อความเป็นเลิศแบํงเป็น
2 ลักษณะ คือ 1) การจัดการศึกษาทางด๎านวิทยาศาสตร๑แกํนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร๑ในโรงเรียนเฉพาะ
ทาง เชํน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และ 2) การจัดการศึกษาทา งด๎านวิทยาศาสตร๑แกํ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร๑ โดยให๎เรียนรํวมกับนักเรียนปกติ แตํทั้งนี้จะมีกิจกรรมสําหรับเสริมสร๎างเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทางด๎านวิทยาศาสตร๑ให๎แกํนักเรียนโดยเฉพาะ โดยจัดห๎องเรียนพิเศษด๎านวิทยาศาสตร๑สําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถด๎านนี้ โดยจัดเปิดห๎องเรียนพิเศษในโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นที่นิยมเชื่อถือของประชาชน ซึ่งมีกระจายอยูํทั่วทุก
ภูมิภาค สามารถให๎บริการการศึกษาได๎อยํางทั่วถึง [3]
การบริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวํามีป๓ญหาด๎านการปฏิบัติตาม
แผนโครงการเป็นป๓ญหามากกวําด๎านอื่น เนื่องจากในการดําเนินการปฏิบัติตามแผน พบวํามีการมอบหมายงานให๎ครูและ
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บุคลากรให๎ปฏิบัติหน๎าที่ของโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ไมํครอบคลุมทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ อีกทั้งภาระงานของครู
ที่มีมากและมีความซ้ําซ๎อนกับภาระงานอื่นๆ จึงทําให๎ค รูปฏิบัติหน๎าที่ตามแผนของโครงการไมํเต็มที่ นอกจากนี้ยังพบครูและ
บุคลากรขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานตามภาระงานของโครงการที่ได๎รับมอบหมาย ครูและบุคลากรบางสํวนไมํตระหนัก
ถึงความสําคัญของโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ และขาดการมีสํวนรํวมในการวางแผนโครงการห๎องเ รียนพิเศษ
วิทยาศาสตร๑ เนื่องจากในการวางแผนโครงการ จะกําหนดให๎คณะกรรมการที่รับผิดชอบด๎านการวางแผนโครงการเป็ น
ผู๎ดําเนินการ ซึ่งอาจจะทําให๎ การวางแผนไมํครอบคลุมความต๎องการของหลายฝุาย ไมํวําจะเป็นจากครูผู๎สอนนักเรียนโครงการ
ห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ ผู๎ปกครองและนักเรียน หากโรงเรียนมีการกําหนดให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผน
จะทําให๎การวางแผนครอบคลุมความต๎องการของทุกฝุายและจะได๎เห็นมุมมองด๎านอื่นๆ ที่อาจจะมองข๎ามไป [4] ทําให๎
โครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ยังไมํประสบผลสําเร็จเทําที่ควร
จากแนวคิดของนักวิชาการ นักการศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องพบวํา แนวคิดเกี่ยวกับองค๑ประกอบคุณภาพของ
การจัดการศึกษาหรือของโรงเรียน มีความคล๎ายคลึงกัน กลําวคือ องค๑ประกอบด๎านผู๎เรียน ด๎านบุคลากร ด๎านสภาพแวดล๎อมที่
เอื้อตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ด๎านกระบวนการเรียนการสอน ด๎านสื่ อ วัสดุ และอุปกรณ๑ รวมถึงด๎านหลักสูตรด๎วย สอดคล๎อง
กับเจื อจัน ทร๑ จงสถิตอยูํ [5] ที่ ได๎ใ ห๎แนวคิดเกี่ยวกับป๓ จจัย ในการจัด การศึกษาได๎อ ยํางมีประสิท ธิผลไว๎วํา ป๓จ จัยภายใน
สถานศึกษาเป็นป๓จจัยพื้นฐานหรือสํวนประกอบตํางๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาซึ่งเป็นองค๑ประกอบสําคั ญที่สัมพันธ๑กับ
ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา ประกอบด๎วย ป๓จจัยด๎านผู๎บริหาร ป๓จจัยด๎านครูผู๎สอน ป๓จจัยด๎านผู๎เรียน และป๓จจัยด๎าน
ทรั พ ยากร และป๓ จ จั ย ภายนอกสถานศึ ก ษาเป็ น ป๓ จ จั ย หรื อ สํ ว นประกอบตํ า งๆ ที่ เ กิ ด จากภายนอกสถานศึ ก ษาซึ่ งเป็ น
องค๑ประกอบสําคัญที่สัมพันธ๑กับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา ประกอบด๎วย ป๓จจัยด๎านหนํวยงานบังคับบัญชา ป๓จจัย
ด๎านผู๎ปกครองและป๓จจัยด๎านองค๑กรที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งหากมีการพัฒนาตัวบํงชี้ในแตํละป๓จจัยหรือองค๑ประกอบที่จะสํงผลตํอ
คุณภาพการบริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ จะชํวยให๎การดําเนินโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑มีคุณภาพ
และมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู๎วิจัยจึงสนใจพัฒนาตัวบํงชี้คุณภาพการบริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยมุํงหวังให๎เป็นตัวบํงชี้ที่สามารถนําไปใช๎เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาการ
ดําเนินงานโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ให๎มีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค๑ และสํงเสริมผู๎มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีให๎ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากําลังคนด๎านวิทยาศาสตร๑
คณิตศาสตร๑และเทคโนโลยีของประเทศตํอไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นาตั ว บํ ง ชี้ คุ ณ ภาพการบริ ห ารโครงการห๎ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร๑ ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดําเนินการวิจัย ได๎แบํงเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดและพัฒนาตัวบํงชี้คุณภาพการบริหาร
โครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ดําเนินการโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง นํามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งประกอบไปด๎วย 8 องค๑ประกอบ นําองค๑ประกอบ
ดังกลําวไปสัมภาษณ๑ผู๎ทรงคุณวุฒิ นํามาวิเคราะห๑เนื้อหา เพื่อ ให๎ได๎ตัวบํงชี้คุณภาพการบริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร๑ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห๑ตัวบํงชี้ขององค๑ประกอบคุณภาพการ
บริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิ จัย ได๎แกํ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ที่จัดเปิดห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ประกอบด๎วย ผู๎บริหาร 64 คน และครู
256 คน รวมทั้งหมด 320 คน ซึ่งได๎ มาจากตารางกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางของเครซี่ และมอร๑แกน (Krejcie & Morgan.
1970: 608-609) สุํมจํานวนโรงเรียนโดยใช๎วิธีการสุํมกลุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้น (Stratified Random Sampling) จําแนกตาม
เขตพื้นที่การศึกษาและขนาดของโรงเรียน เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ มีคําดัชนี
ความสอดคล๎องอยูํระหวําง .60 ถึง 1.00 และมีคําความเชื่อมั่น .98 สถิติที่ใช๎ใน การวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉลี่ย คําสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิงสํารวจ
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ผลการวิจัย
ตัวบํงชี้คุณภาพการบริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ประกอบด๎วย 8 องค๑ประกอบ 73 ตัวบํงชี้ ได๎แกํ ด๎านผู๎เรียน มี 10 ตัวบํงชี้ ด๎านครูผู๎สอน มี 18 ตัวบํงชี้ ด๎านผู๎บริหาร มี 9 ตั ว
บํงชี้ ด๎านหลักสูตร มี 8 ตัวบํงชี้ ด๎านการจัดการเรียนการสอน มี 6 ตัวบํงชี้ ด๎านสื่อการเรียนการสอน มี 7 ตัวบํงชี้ ด๎านการจัด
สภาพแวดล๎อม มี 7 ตัวบํงชี้ และด๎านผู๎ปกครองและองค๑กร ที่เกี่ยวข๎อง มี 8 ตัวบํงชี้ สรุปได๎ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบ สรุปผลการพัฒนาตัวบํงชี้คุณภาพการบริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร
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อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัยพบตัวบํงชี้ที่สะท๎อนคุณภาพการบริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร และมีความสอดคล๎อง ประกอบด๎วย 8 องค๑ประกอบ และ73 ตัวบํงชี้ ผู๎วิจัยได๎นําประเด็น
ตํางๆ ที่สําคัญมาอภิปรายในแตํละองค๑ประกอบได๎ดังนี้
1. ด๎านผู๎เรียน มี 10 ตัวบํงชี้ที่สะท๎อนคุณภาพการบริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตัวบํงชี้ที่มีคําน้ําหนักองค๑ประกอบมากที่สุด คือ มีบุคลิกภาพของนักวิทยาศาสตร๑ เชํน มีความ
ใฝุรู๎ใฝุเรียน มีความอยากรู๎อยากเห็น ชํางสังเกตสิ่งตํางๆ รอบตัว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลิกภาพของนักวิทยาศาสตร๑ของ
ผู๎เรียนเป็นสิ่งสําคัญที่จะบํงชี้ลักษณะของผู๎มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร๑แสดงถึงความกระตือรือร๎น ความสนใจ ความ
พอใจ ที่จะแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง เป็นแรงขับที่สําคัญที่จะทําให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ สามารถแสวงหาความรู๎หรือคําตอบ
ของสิ่งที่ตัวเองอยากรู๎จากแหลํงตํางๆ ได๎ทุกที่ทุกเวลา สํงผลให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงและจิตวิญญาณความเป็น
นัก วิจั ย อยํ า งลึ กซึ้ ง ผํ า นกระบวนการศึ กษาค๎ น คว๎ า ด๎ว ยตนเอง สอดคล๎อ งกับ สถาบัน สํ งเสริม การสอนวิท ยาศาสตร๑แ ละ
เทคโนโลยี [6] ที่สรุปลักษณะของผู๎มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร๑ที่วําต๎องมีบุคลิกภาพของนักวิทยาศาสตร๑ ซึ่ง
พิจารณาได๎จากคุณลักษณะยํอยๆ คือ ความอยากรู๎อยากเห็น ชอบซักถาม สนใจและสังเกตในสิ่งแวดล๎อมรอบตัว และ
สอดคล๎องกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [7] ที่ได๎สรุปลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร๑ วําเป็นคนชํางสังเกตและมักสังเกตอยํางลึกซึ้งใกล๎ชิด อยากเรียน อยากรู๎ มีคําถามมากมายตลอดเวลา มี
ความสนใจใฝุรู๎ และกระหายที่จะหาเหตุผลของสิ่งตํางๆ
2. ด๎านครูผู๎สอน มี 18 ตัวบํงชี้ที่สะท๎อนคุณภาพการบริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตัวบํงชี้ที่มีคําน้ําหนักองค๑ประกอบมากที่สุด คือ สามารถถํายทอดความรู๎ให๎ผู๎เรียนเข๎าใจใน
เนื้อหาสาระได๎อยํางเป็นรูปธรรมตามหลักการและทฤษฎี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความสามารถในการถํายทอดความรู๎และตํอ
ยอดความรู๎ ใ ห๎ ผู๎ เ รี ย นได๎ อ ยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จะกํ อ ให๎ เ กิ ด ประโยชน๑ กั บ ผู๎ เ รี ย นเป็ น อั น ดั บ แรก ถึ งแม๎ วํ า ผู๎ เ รี ย นจะผํ า น
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกด๎วยวิธีการพิเศษมาแล๎วระดับหนึ่ง แตํการถํายทอดความรู๎ของครูจะสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถ
พัฒนาการตํอยอดความรู๎ในระดับสูงได๎เต็มตามศักยภาพซึ่งจะต๎องเป็นนักวิทยาศาสตร๑ในอนาคต รวมถึงสามารถทําให๎ผู๎เรียนมี
ความสามารถและมีทักษะในการดํารงชีวิต มีบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค๑อยํางยั่ งยืน พร๎อมที่จะเจริญเติบโต
ทํามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งด๎านรํางกาย อารมณ๑ จิตใจ สังคม สอดคล๎องกับจักรแก๎ว นามเมือง [8] ได๎วิเคราะห๑บุคลิกภาพ
ของครูที่ดีและลักษณะการสอนที่ดี ไว๎วํา ครูต๎องสามารถถํายทอดความรู๎ เชํน ประยุกต๑ใช๎เทคนิคการสอน สามารถพัฒนาให๎
ผู๎เรียนใฝุรู๎ใฝุเรียนและก๎าวทันเทคโนโลยี สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎คิดกว๎าง คิดไกล และมีวิจารณญาณที่จะวิเคราะห๑ขําวสาร
ตํางๆ ได๎ดี และสอดคล๎องกับสํานักงานทดสอบการศึกษา [9] ที่ได๎สรุปองค๑ประกอบที่เกี่ยวข๎องกับครูไว๎ 2 สํวน ได๎แกํ คุณภาพ
ของตัวครู และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ แตํสิ่งสําคัญที่สุดคือ ครูต๎องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ถํายทอดความรู๎และตํอยอดความรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยให๎ความสําคัญกับประโยชน๑ที่จะเกิดกับผู๎เรียนเป็น
อันดับแรก และสอดคล๎องกับฃทวีศักดิ์ จินดานุรักษ๑ [10] ที่ได๎สรุปวํา ครูวิทยาศาสตร๑มืออาชีพ หมายถึง ครูที่มีความสามารถ
ในการปฏิบัติการสอน ถํายทอดความรู๎ให๎กับผู๎เรียนได๎ดี
3. ด๎านผู๎บริหาร มี 9 ตัวบํงชี้ที่สะท๎อนคุณภาพการบริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตัวบํงชี้ที่มีคําน้ําหนักองค๑ประกอบมากที่สุด คือ มีการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อดําเนินงาน
โครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารจัดการเป็นหน๎าที่หลักของผู๎บริหารสถานศึกษาในการ
ขับเคลื่อนให๎เกิดการดําเนินงานบรรลุเปูาหมายของโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ การดําเนินงานของโครงการในแตํละ
ขั้นตอนเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑และแก๎ป๓ญหาที่เกิดขึ้นกับหนํวยงานตามสภาวะแวดล๎อมในขณะนั้น ผู๎บริหารโครงการซึ่งเป็น
กําลังสําคัญในการบริหารโครงการจะต๎องคํานึงถึงความเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะตัวของโครงการ มีวัตถุประสงค๑ที่ชัดเจน ภายใต๎
ข๎อจํากัด เชํน ข๎อจํากัดของงบประมาณตามที่ได๎รับจัดสรร โดยการนําโครงการที่เขียนไว๎ไปปฏิบัติให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ที่
กําหนดไว๎ในแผนอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายในระยะเวลาที่กําหนดด๎วยงบประมาณที่มีอยูํให๎ได๎ผลคุ๎มคําซึ่งสิ่ง
สําคัญในการบริหารโครงการก็คือ การวางแผนโครงการและการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สอดคล๎องกับสํานักงาน
ทดสอบการศึกษา [9] ที่สรุปวําผู๎บริหารที่ดีต๎องมีความสามารถในการจัดการองค๑กร มีการวางแผนการปฏิบัติงาน บริหาร
จัดการให๎มีครูสอนอยํางพอเพียง มอบหมายงานให๎บุคลากรได๎เหมาะกับศักยภาพ สอดรับกับภาระและปริมาณงาน ใช๎หลักการ
กระจายอํานาจและการมีสํวนรํวมในการบริหาร เพราะผู๎บริหารต๎องปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิด
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ประสิทธิผล คือ มีการวางแผนและการจัดการบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามที่กําหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ มี
การวางแผนสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจายอํานาจ ให๎คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใสํการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา และต๎องทําให๎นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา
4. ด๎านหลักสูตร มี 8 ตัวบํงชี้ที่สะท๎อนคุณภาพการบริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตัวบํงชี้ที่มีคําน้ําหนักองค๑ประกอบมากที่สุด คือ มีการประเมินหลักสูตร เพื่อนําข๎อมูลมา
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตรเป็นตัวสะท๎อนคุณภาพของผู๎สําเร็จการศึกษาได๎เป็น
อยํางดีเพราะหลักสูตรสถานศึกษาจะมีการกําหนดจุดหมาย แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาสาระที่เรียนตลอดจนวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน ซึ่งจะสะท๎อนวําผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถ เจตคติ และพฤติกรรมตามจุดมุํงหมายของ
โครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑หรือไมํ จึงจําเป็นที่จะต๎องมีการประเมินหลักสูตร เพื่อนําข๎อมูลมาปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรอยํางสม่ําเสมอและตํอเนื่อง เพื่อให๎สอดคล๎องกับบริบทของผู๎เรียน ท๎องถิ่นและชุมชน และมีความยืดหยุํนหลากหลาย
สอดคล๎องกับสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี [1] ที่ได๎จัดการประเมินหลักสูตรห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑
พุทธศักราช 2549โดยปรับปรุงเป็นหลักสูตรห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2555
เพื่อให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรมาตรฐานสากล และให๎มีความยืดหยุํน
หลากหลาย เหมาะสมกับศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของนักเรียนให๎มากขึ้น และสร๎างความตระหนักและจิตวิทยา
ศาสตร๑ และสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ทํากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑
5. ด๎ า นการจั ด การเรี ย นการสอน มี 6 ตั ว บํ ง ชี้ ที่ ส ะท๎ อ นคุ ณ ภาพการบริ ห ารโครงการห๎ อ งเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร๑ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตัวบํงชี้ที่มีคําน้ําหนักองค๑ประกอบมากที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญให๎เหมาะสมกับเนื้อหา สถานการณ๑ โอกาส และเวลา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการ
เรียนการสอนที่ดีต๎องยึดหลักการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ความคิดอยูํเสมอ โดยการซักถามหรือให๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ป๓ญหางํายๆ สําหรับผู๎เรียนในระดับตํางๆ เพื่อจะได๎เป็นการฝึกให๎ผู๎เรียนคิดหาเหตุผล คิดเปรียบเทียบ และคิดพิจารณาถึง
ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งสิ่ ง ตํ า งๆ จั ด กิ จ กรรมตํ า งๆ ผู๎ เ รี ย นจะเป็ น ผู๎ ล งมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตํ า งๆ เอง สํ งเสริ ม ให๎ ผู๎ เ รี ย นมี
ประสบการณ๑ตรงให๎มากที่สุดด๎วยการเรียนโดยการกระทําด๎วยตนเอง เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.
2542 ที่ได๎ระบุวํา การจัดการเรียนการสอนควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎ส อดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู๎เรียน โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งในป๓จจุบันการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนคิดเป็น ทําเป็น และแก๎ป๓ญหาได๎
ด๎วยตนเองอยํางเป็นเหตุเป็นผลโดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ วิธีการจัดการเรียนรู๎ที่นิยมใช๎กันอยํางกว๎ างขวางใน
ป๓จจุบันคือ การจัดการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ (Inquiry based learning) ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ฝึก
ปฏิบัติทักษะตํางๆ ซึ่งนําไปสูํการแก๎ป๓ญหาและการสร๎างองค๑ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง และสอดคล๎องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ๑ ในพระบรมราชูปถัมภ๑ [11] ที่สรุปหลักการการจัดการเรียนรู๎ที่ดีต๎องสอนแบบเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ (Child center)
ในการจัดกิจกรรมตํางๆ ผู๎เรียนจะเป็นผู๎ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตํางๆ เอง ผู๎สอนจะเป็นเพียงผู๎คอยให๎ความชํวยเหลือแนะนําใน
การทํากิจกรรม
6. ด๎านสื่อการเรียนการสอน มี 7 ตัวบํงชี้ที่สะท๎อนคุณภาพการบริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน ตัวบํงชี้ที่มีคําน้ําหนักองค๑ประกอบมากที่สุด คือ มีแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนที่เป็นลักษณะการเรียนรู๎
ด๎วยตนเอง เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนเป็น
ลักษณะการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ซึ่งเป็นแหลํงข๎อมูลขําวสาร สารสนเทศ และประสบการณ๑ ที่สนับสนุนสํงเสริมให๎ผู๎เรียนใฝุเรียน
ใฝุรู๎ แสวงหาความรู๎และเรียนรู๎ด๎วยตนเองตามอัธยาศัยอยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง เมื่อใดก็ตามที่ผู๎เ รียนมีใจรักที่จะศึกษา
ค๎นคว๎าตามความต๎องการ ก็จะเกิดการศึกษาตํอเนื่องโดยไมํต๎องบอก และมีแรงกระตุ๎นให๎เกิดความอยากรู๎อยากเห็นไมํสิ้นสุด
ซึ่งจะนําไปสูํการเป็นผู๎เรียนรู๎ตลอดชีวิตหรือบุคคลแหํงการเรียนรู๎ที่ยั่งยืน อันเป็นเปูาหมายสูงสุดของการศึกษาในโครงการ
ห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ สอดคล๎องกับกระทรวงศึกษาธิการ [12] ที่ได๎สรุปการจัดแหลํงเรียนรู๎ไว๎วําควรจัดให๎มีแหลํงการ
เรียนรู๎ ศูนย๑สื่อการเรียนรู๎ ระบบสารสนเทศการเรียนรู๎ และเครือขํายการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน
เพื่อการศึกษาค๎นคว๎าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑การเรียนรู๎ ระหวํางผู๎เรียน สถานศึกษา ท๎องถิ่น ชุมชน และสังคมโลก
และสอดคล๎อ งกั บฆนั ท ธาตุท อง [13] ที่ไ ด๎ส รุป ไว๎ วํา ควรจั ดให๎มี แหลํ งการเรี ยนรู๎ สื่อการเรี ยนรู๎ที่ มีประสิ ทธิ ภาพทั้ งใน
สถานศึกษาและที่ชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑การเรียนรู๎แ ละพัฒนาสื่อ จัดเครือขํายการเรียนรู๎ เพื่อเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู๎ระหวํางสถานศึกษา ท๎องถิ่น ชุมชน และสังคม
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7. ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อม มี 7 ตัวบํงชี้ที่สะท๎อนคุณภาพการบริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาใน ตัวบํงชี้ที่มีคําน้ําหนักองค๑ประกอบมากที่สุด คือ มีจุดบริการคอมพิวเตอร๑ที่เชื่อมตํออินเทอร๑เน็ตอยูํ
บริเวณตํางๆ ของโรงเรียน ให๎นักเรียนเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลสารสนเทศได๎งําย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการค๎นหาข๎อมูลความรู๎ใน
ป๓จจุบันสามารถค๎นหาความรู๎ผํานเว็บไซต๑ผํานเครือขํายอินเทอร๑เน็ตได๎ อยํางสะดวกรวดเร็ว มีข๎อมูลความรู๎ที่หลากหลายให๎
เลือกศึกษา จึงทําให๎ผู๎เรียนสามารถแสวงหาความรู๎หรือคําตอบของป๓ญหาที่ตนเองสงสัยด๎วยตนเองได๎อยํางรวดเร็ว สํงเสริมให๎
เกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง สอดคล๎องกับสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี [14] ที่กลําวถึงการเรียนรู๎วิชา
ตํางๆ ควรมีการสํงเสริมการเรียนการสอนผํานระบบสื่อ ICT แตํละสถานศึกษาที่ทําโครงการจะต๎องมีห๎องเรียนปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร๑สําหรับนักเรียนในโครงการ 1 ห๎องเพื่อเป็นห๎องศึกษาค๎นคว๎าที่มีความคลํองตัวในการเรียนรู๎ผํานสื่ออินเทอร๑เน็ตได๎
อยํางเหมาะสม
8. ด๎านผู๎ปกครองและองค๑ กรที่ เกี่ย วข๎ อง มี 8 ตั วบํงชี้ที่ส ะท๎ อนคุ ณภาพการบริหารโครงการห๎อ งเรี ยนพิ เศษ
วิทยาศาสตร๑ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตัวบํงชี้ที่มีคําน้ําหนักองค๑ประกอบมากที่สุด คือ มีสํวนรํวมในการ
แสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมตํางๆ ของโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสํงเสริมให๎เกิดความสําเร็จของโครงการ จะต๎องให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายได๎มีสํวนรํวมในการแสดงความ
คิดเห็น จะชํ วยให๎ เกิ ดความเข๎า ใจในสภาพป๓ ญหาและความต๎อ งการพัฒ นาที่แ ท๎จริ ง และได๎ รั บข๎ อมู ลที่ หลากหลายเป็ น
ประโยชน๑ตํอการวางแผนการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมของโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ สามารถเกิดการสร๎าง
เครือขําย การสํงเสริมสนับสนุนทางวิชาการ โดยถ๎ามีการสร๎างการมีสํวนรํวมอยํางเป็นระบบในพัฒนาการจัดการศึกษาและการ
จัดกิจกรรมตํางๆ จะทําให๎สามารถปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมตํางๆ ของโครงการห๎องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร๑ได๎เป็นอยํางดี สอดคล๎องกับสุวัฒนา พรหมศิริ [15] ที่ได๎กลําวถึงองค๑กรที่เกี่ยวข๎องสามารถมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษาได๎อยํางเหมาะสม เนื่องจากสภาพความเป็นอยูํในสังคมป๓ จจุบันต๎องมีการชํวยเหลือ พึ่งพาอาศัยกัน จึงจะเกิด
ประโยชน๑สูงสุดด๎วยกันทุกฝุาย และสอดคล๎องกับธนสาร บัลลังก๑ป๓ทมา [16] ที่กลําววําสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับควร
เปิดโอกาสให๎ประชาชน ผู๎ปกครองและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา จะชํวยขับ เคลื่อนให๎การบริหาร
จัดการศึกษาดําเนินไปตามความต๎องการของผู๎ปกครองและองค๑กรตํางๆ ชํวยให๎สถานศึกษาได๎รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
สํงผลให๎ผู๎ปกครองและองค๑กรตํางๆสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา และรํวมกับสถานศึกษาในการดําเนินกิจกรรมตําง ๆ ด๎วย
ความเต็มใจ ทําให๎ การดําเนินกิจกรรมเป็นไปด๎วยดีและประสบผลสําเร็จ เปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเข๎ามามีสํวนรํวม
ดําเนินกิจกรรม ตั้งแตํการศึกษาป๓ญหา การวางแผนดําเนินการ การตัดสินใจ การแก๎ไขป๓ญหา และการประเมินรํวมกัน เพื่อ
ขับเคลื่อนให๎การจัดกิจกรรมนั้นดําเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีสํวนรํวม คือ รํวมคิด รํวมทํา รํวมตรวจสอบ
รํวมรับผิดชอบ และรํวมรับประโยชน๑ สนับสนุนทรัพยากรการศึกษา รวมถึงการเชิญผู๎ปกครองที่มีความรู๎และมีเวลาวํางมาเป็น
ครูพํอครูแมํให๎ความรู๎ด๎านวิชาการด๎านภูมิป๓ญญากับบุตรหลาน ยํอมเกิดผลดีทั้งตํอโรงเรียนที่ได๎บุค ลากรเพิ่ม สํวนผู๎ปกครอง
ยํอมภาคภูมิใจที่ได๎สอนบุตรหลานในโรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่จะมีความเคารพและนับถือในตัวผู๎ปกครองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็น
การสํงเสริมการจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยให๎ข๎อเสนอแนะเป็น 2 แนวทางคือ
1. ข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช๎
1.1 ผู๎บริหารหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรมีการสนับสนุนให๎นําตัวบํงชี้คุณภาพการบริหารโครงการห๎องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร๑ ไปใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษาตลอดจนใช๎เป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม กํากับ และการประเมิน
คุณภาพการบริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑
1.2 ผู๎บริหารหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรสํงเสริมและมีการจัดกิจกรรมที่ทําให๎ผู๎เรียนเกิดบุคลิกภาพของ
นักวิทยาศาสตร๑ มีความใฝุรู๎ใฝุเรียน มีความอยากรู๎อยากเห็น ชํางสังเกตสิ่งตํางๆ รอบตัว และ มีศักยภาพที่จะเรียนรู๎ทาง
วิทยาศาสตร๑และการคิดค๎นนวัตกรรมใหมํๆ
1.3 ผู๎บริหารหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรมีการสนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูได๎พัฒนาศักยภาพของตนเอง ให๎
มีความรู๎ความเข๎าใจเนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอน และสามารถถํายทอดความรู๎ให๎ผู๎เรียนเข๎าใจในเนื้อหาสาระได๎อยํางเป็น
รูปธรรมตามหลักการและทฤษฎี
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1.4 ผู๎บริหารควรมีการกําหนดวิสัยทัศน๑ นโยบาย เปูาหมาย ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร๑ที่ชัดเจน และมีการวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อดําเนินงานโครงการห๎องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร๑
1.5 ผู๎บริหารและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรสํงเสริมให๎มีการประเมินหลักสูตร เพื่อนําข๎อมูลมาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง และจัดทํากลุํมรายวิชาเพิ่มเติมที่เน๎นทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร๑ ทักษะการใช๎เครื่องมือ
ให๎สอดคล๎องกับศักยภาพความถนัดและความสนใจของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล
1.6 ผู๎บริหารและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรสํงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรตํางๆ ให๎มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญให๎เหมาะสมกับเนื้อหา สถานการณ๑ โอกาส และเวลา และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน๎นกระบวนการคิดวิเคราะห๑ และการลงมือปฏิบัติจริง
1.7 ผู๎บริหารและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรสนับสนุนให๎มีแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนที่เป็นลักษณะการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าตามความถนัดและความสนใจ และดําเนินการใช๎แหลํงเรียนรู๎ของสถาบันการวิจัยและ
สถาบันการศึกษาเป็นแหลํงเรียนรู๎รํวมด๎วย
1.8 ผู๎บริหารและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรสนับสนุนให๎มีการจัดจุดบริการคอมพิวเตอร๑ที่เชื่อมตํออินเทอร๑เน็ต
อยูํบริเวณตํางๆ ของโรงเรียน ให๎นักเรียนเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลสารสนเทศได๎งําย และจัดให๎มีหนังสือ ตําราเรียน ทั้งในประเทศ
และตํางประเทศที่หลากหลาย ทันสมัย ในห๎องสมุดภายในโรงเรียน
1.9 ผู๎บริหารควรสํงเสริมให๎ผู๎ปกครองและองค๑กรที่เกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการแสดง ความคิดเห็นเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมตํางๆ ของโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ สร๎างความสัมพันธ๑อันดี
สํงเสริมให๎ผู๎ปกครองและองค๑กรที่เกี่ยวข๎องเข๎ามาให๎ความรํวมมือ ให๎คําปรึกษา และประสานงานการดําเนินโครงการห๎องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร๑
2. ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป
2.1 ควรมีการทําวิจัยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักวิทยาศาสตร๑ของผู๎เรียน ให๎มีความใฝุรู๎ใฝุ
เรียน มีความอยากรู๎อยากเห็น ชํางสังเกตสิ่งตํางๆ รอบตัว
2.2 ควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพในการถอดบทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู๎สอนในโครงการ
ห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ที่ประสบความสําเร็จในการถํายทอดความรู๎ให๎ผู๎เรียนเข๎าใจในเนื้อหาสาระได๎อยํางเป็นรูปธรรม
ตามหลักการและทฤษฎี
2.3 ควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาการวางแผนการปฏิบัตงิ านเพื่อดําเนินงานโครงการห๎องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร๑ในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑
2.4 ควรมีการทําวิจัยเพื่อศึกษาและสํารวจแหลํงการเรียนรู๎ของสถาบันการวิจัยและสถาบันการศึกษา เพื่อใช๎
เป็นข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ประกอบการจัดการศึกษาของโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑
2.5 ควรมีการทําวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการสร๎างความรํวมมือและการเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษาของผู๎ปกครองและองค๑กรที่เกี่ยวข๎อง ในโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
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วารสารบริหารการศึกษา มศว
ปีที่ 14 ฉบับที่ 27 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ระบาโอฆะบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงสังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร
อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
Report of Local Curriculum Development: O-Kha Buri Dance of Art Group (Performing
Arts Learning) for Prathomsuksa Six Students of Tessaban Bantaluang School under
Phichit Municipality, Muang Phichit District, Pichit Province.
นฏกร ปิ่นสกุล 1
Natakron Pinsakul 1
1
ครูชํานาญการพิเศษ
1
Senior Professional Level Teacher

บทคัดย่อ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ สร๎างและใช๎หลักสูตรท๎องถิ่นเรื่อง ระบําโอฆะบุรี กลุํมสาระการเรียนรู๎
ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาผลการใช๎หลักสูตรท๎องถิ่นเรื่อง ระบําโอฆะบุรี กลุํม
สาระการเรียนรู๎ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการทดลอง เป็นนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ๎านทําหลวง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร ได๎มาจากการเลื อกแบบเจาะจง
จํานวน 11 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาวิจัย ได๎แกํ 1) หลักสูตรท๎องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู๎ประกอบเพลง ระบํา
โอฆะบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 9 แผน รวม 19 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดความรู๎ความเข๎าใจ เรื่อง
ระบําโอฆะบุรี เป็นแบบเลือกตอบ จํานวน 10 ข๎อ 3) แบบประเมินทักษะการระบําโอฆะบุรี และ 4) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการระบําโอฆะบุรี

ผลการวิจัยพบว่า
1. หลักสูตรหลักสูตรท๎องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู๎เรื่องระบําโอฆะบุรีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เหมาะสมกับนักเรียนและสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน จํานวน 9 แผน ใช๎เวลาในการสอน 19 ชั่วโมง
2. ผลการเรียนของนักเรียนด๎านความรู๎ความเข๎าใจและทักษะปฏิบัติการรําระบําโอฆะบุรี มีคําคะแนนร๎อยละ 77.80
ซึ่งอยูํในระดับดี ความคิดเห็นที่มีตํอการระบําโอฆะบุรี พบวํา เนื้อหาสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน กิจกรรมการเรียน
การสอนมีความหลากหลาย นักเรียนรํวมกิจกรรมอยํางสนุกสนาน และได๎รับความรู๎จากวิทยากร การวัดผลมีการประเมินที่
หลากหลาย ด๎านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่สร๎างขึ้นพบวํา ทําให๎ผู๎เรียนมีความภูมิใจและตระหนักถึงคุณคําของ
นาฏศิลป์พื้นบ๎าน และได๎รับความรู๎ความเป็นมาของนาฏศิลป์พื้นบ๎านและความเป็นมาของการระบําโอฆะบุรี นักเรียนต๎องการ
อนุรักษ๑วัฒนธรรมพื้นบ๎าน และเผยแพรํการระบําโอฆะบุรีในโอกาสตําง ๆ และยังต๎องการที่จะสืบสานวัฒนธรรมภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น
คาสาคัญ : หลักสูตรท๎องถิ่น, ระบําโอฆะบุรี, นาฏศิลป์พื้นบ๎าน

Abstract
The objectives of this study were 1) to create and use local curriculum on O-Kha Buri dance,
and 2) to study the use of local curriculum on O-Kha Buri dance of Art group (Performing Arts Learning)
for Prathomsuksa Six. The sample group in this experimentation was 11 students of Prathomsuksa six of
Tessaban Bantaluang school under Phichit Municipality, Muang district, Phichit province, and used

69

purposive sampling. The statistical instrument of this research were 1) nine plans of local curriculums and
learning plans of performed music of O-Kha Buri dance for Prathomsuksa six that was totally 19 hours, 2)
knowledge and understanding test about O-Kha Buri dance that was set into multiple choice test for 10
questions, 3) measurement test about O-Kha Buri dance, and 4) questionnaires that was for finding out
the opinion of students towards to O-Kha Buri dance.
The results of research were as follows;
1. Nine local curriculums and learning plans of performed music of O-Kha Buri dance for
Prathomsuksa six was suitable and consistent with the needs of the community that spent totally for 19
hours.
2. The result of students on knowledge, understanding, and practical skills were 77.80% that
was at the good level. The results about the opinion of students towards to O-Kha Buri dance showed
that the content was consistent with the needs of the community, learning and teaching activities were
various, students joined the activities happily, and students got knowledge from lecturers and there were
various kinds of measurement. The results of learning and teaching management from this created
curriculum showed that the students were proud and realized to the values of folk dance, got knowledge
about the history of folk dance and O-Kha Buri dance that made them take care of local cultures and
propagate the O-Kha Buri dance on various occasions, and eventually made them carry on local wisdom
cultures.
Keywords: Local Curriculum, O-Kha Buri Dance, Folk Dace.

ภูมิหลัง
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากการสร๎างสรรค๑ สั่งสม และสืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน ศิลปวัฒนธรรมไทยนั้นถือวํา เป็น
มรดกอันทรงคุณคําของชาติ เป็นเอกลักษณ๑ที่สําคัญที่แสดงให๎เห็นถึงความเป็นชาติไทยที่นําภาคภูมิใจยิ่ง เพราะการที่เรามี
ศิลปวัฒนธรรมเป็นแบบฉบับของตนเองมาเป็นเวลายาวนาน ยํอมเป็นเครื่องบํงชี้วําชาติไทยของเรามีความเจริญและมีอารย
ธรรมไมํยิ่งหยํอนไปกวําชาติใด ๆ ในโลก
ในบรรดาศิลปวัฒนธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่แสดงออกถึงเอกลักษณ๑ของชาติ และเป็นสิ่งที่สามารถบํงชี้ความเป็นมา
ของประวัติศาสตร๑ได๎อยํางดียิ่งนั้น “นาฏศิลป์” นับวําเป็นศิลปะที่โดดเดํนที่สุด สามารถแสดงออกได๎โดยตนเองทั้งในลักษณะที่
เข๎มแข็งและอํอนโยน นาฏศิลป์ถือวําเป็นภาษาสากลเชํนเดียวกับดนตรี แตํดีตรงที่ได๎เห็นด๎วยตาซึ่งทําความเข๎าใจได๎ทันที อีก
ทั้งมีความแนบเนียนกวําภาษาทั่วไปตรงที่มีความละมุนละไมกวํา [1] นอกจากนี้นาฏศิลป์ไทยถือวําเป็นศาสตร๑ทางศิลปะที่
สําคัญยิ่ง เป็นที่รู๎จักกันดีในรูปแบบของการแสดงที่มีลีลาอํอนช๎อยงดงาม บํงบอกถึงความเป็นอารยธรรมที่รุํงเรืองและความ
มั่นคงของชาติที่ได๎สืบทอดตํอกันมาตั้งแตํโบราณ [2]
ความสําคัญของนาฏศิลป์ นอกจากจะมีคุณคําทางด๎านศิลปะและการแสดงถึงความเป็นอารยธรรมที่เจริญรุํงเรื่อง
แล๎ว นาฏศิลป์ยังมีประโยชน๑ตํอผู๎ที่ได๎ศึกษาเรียนรู๎เพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถเสริมสร๎างผู๎เรียนให๎มีวินัยในตนเอง รู๎จัก
ระเบียบในการแสดงออกรํวมกับผู๎อื่น มีสมาธิ มีความพยายาม อดทนในการฝึกซ๎อม มีความรับผิดชอบตํอผลงาน รู๎จั กความ
ไพเราะของเสียงเพลงและการแสดง เสริมสร๎างความรู๎ความสามารถในการวิจารณ๑และตัดสินได๎อยํางมีเหตุผล ชํวยให๎ใช๎เวลา
วํางในทางที่เป็นประโยชน๑ สํงเสริมความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑และจินตนาการ ที่สําคัญคือชํวยให๎เด็กได๎รู๎คุณคําของดนตรีและ
นาฏศิลป์ รู๎คุณคําของศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ เข๎าใจศิลปะของชาติอื่น ๆ และชํวยกันสืบทอดแอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมไทย
ให๎คงอยูํตํอไป [3]
จุดเน๎นของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎มีจุดมั่งหมายพัฒนาคน
ไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ เป็นคนดี มีป๓ญญา มีความสุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษ๑ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป๓ญญา
ไทย จึงได๎กําหนดให๎นาฏศิลป์อยูํในสาระการเรียนรู๎ศิลปะ สาระที่ 3 มาตรฐาน ศ 3.1 และ 3.2 โดยมีจุดมั่งหมายให๎ผู๎เรียน
เข๎าใจและแสดงออกนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค๑ วิเคราะห๑ วิพากษ๑วิจารณ๑คุณคํานาฏศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดอิสระ ชื่น
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ชม เห็นคุณคําของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาไทย และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น [4] ซึ่งการจัดการศึกษาที่จะ
สอดคล๎องกับจุดเน๎นของหลักสูตรที่มุํงให๎มีการจัดการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่นนั้น
ท๎องถิ่นต๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาหลักสูตร โดยการนําหลักสูตรแมํบทจากสํวนกลางไปพัฒนาหรือปรับให๎สอดคล๎องกับ
สภาพความต๎องการของแตํละท๎องถิ่น
ทํานเจ๎าคุณพระธรรมปิฎก และ ประเวศ วะสี กลําวไว๎วํา เป็นเพราะคนไทยขาดการศึกษาเรียนรู๎ ไมํเห็นคุณคําของ
ภูมิป๓ญญาของตน การพัฒนาเฉพาะการจัดการศึกษาที่ผํานมาเป็นเพียงกลไกที่สร๎างคนเพื่อรับใช๎ระบบสังคมและเศรษฐกิจ
แบบรวมศูนย๑ หลักสูตรการเรียนการสอนไมํสอดคล๎องกับชีวิต ความจําเป็น
และสภาพแวดล๎อมที่แตกตํางหลากหลาย [5] อยํางไรก็ตาม รัฐได๎ให๎ความสําคัญกับการใช๎ทุนภุมิป๓ญญาเพื่อบูรณะเศรษฐกิจ
และสังคมไทย โดยคณะรัฐมนตรีได๎ให๎ความเห็นชอบนโยบายสํงเสริมภูมิป๓ญญาไทยในการจัดการศึกษาเป็นนโยบายระดับชาติ
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ที่ผํานมา สาระสําคัญตอนหนึ่งคือ “นโยบายสํงเสริมภูมิป๓ญญาไทย เป็นการนําภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นเข๎าสูํการศึกษาของชาติ โดยเลือกสรรสาระและกระบวนการเรียนรู๎ผํานบุคคลผู๎รู๎ที่ได๎รับยกยํองวํา เป็นครูภูมิป๓ญญา
ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาวิจัย และประมวลข๎อมูลเกี่ยวกับสารัตถะ องค๑กรและเครือขํายภูมิป๓ญญาทั้งในท๎องถิ่นและใน
ระดับชาติ โดยคํานึงถึงความหลากหลายและความสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชนและท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง”
อีก ทั้ งพระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแหํ งชาติ พุ ท ธศัก ราช 2551 ได๎ กํ า หนดให๎ ท๎ องถิ่ น เข๎ า มามี สํ วนรํ ว มในการจั ด
การศึกษา สนับสนุนแหลํงเรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับท๎องถิ่นนั้น ได๎มีการสํงเสริมและ
เป็นเปูาหมายหนึ่งที่กําหนดไว๎ในหลักสูตรในรูปของการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นที่มีสาระการเรียนรู๎และมีประสบการณ๑ตรง
เกี่ยวกับชีวิตจริงของตนเองและท๎องถิ่นที่ตนอาศัยอยูํ ทั้งในด๎านสิ่งแวดล๎อม สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความ
เป็นอยูํ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รู๎จักท๎องถิ่นของตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของตนเอง การที่จะพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น
ให๎มีความสัมพันธ๑สอดคล๎องกับสภาพจริงของผู๎เรียนนั้น สามารถพัฒนาได๎หลายลักษณะ [6] เชํน 1) เพิ่มเติมรายละเอียด
เนื้อหาตําง ๆ 2) ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 3) พัฒนาสื่อให๎เหมาะสม
สอดคล๎องกับท๎องถิ่น 4) จัดทําเนื้อหาและรายวิชาขึ้นมาใหมํ ซึ่งในการพัฒนาต๎องเปิดโอกาสให๎ชุมชนหรือบุคลากรในท๎องถิ่นที่
มีความรู๎ความสามารถเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น เชํน ศึกษานิเทศก๑ ผู๎นําท๎องถิ่น ผู๎ปกครองนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา และปราชญ๑ชาวบ๎าน ซึ่งถือได๎วําเป็นแหลํงวิทยาการที่สําคัญในการให๎คําแนะนํา วิธีการถํายทอด
ความรู๎ได๎เป็นอยํางดี
โรงเรียนเทศบาลบ๎านทําหลวง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร ได๎จัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ตั้งแตํระดับอนุบาลถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อีกทั้งยังจัดให๎มีชมรมนาฏศิลป์เพื่อให๎นักเรียนเกิดความรัก ชื่นชม ซาบซึ้ง และตระหนักถึงการ
อนุรักษ๑นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ๎าน จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดเกําแกํมาตั้งแตํสมัยกรุงสุโขทัย เชื่อกันวํา เจ๎ากาญจน
กุมาร (พระยาโคตระบอง) โอรสพระยาโคตมเทวราช เป็นผู๎สร๎างเมื อง เหนือฝ๓่งแมํน้ํานํานในปี พ.ศ. 1601 เดิมมีหลายชื่อ คือ
เมืองสระหลวง เมืองโอฆะบุรี เมืองชัยบวร และเมืองปากยม ในด๎านศิลปวัฒนธรรม ชุมชนมีการฟูอนรําที่เป็นเอกลักษณ๑ของ
ท๎องถิ่น เพื่อใช๎แสดงในโอกาสตําง ๆ อีกทั้งบุคคลในท๎องถิ่นมีความรู๎ความสามารถในด๎านนาฏศิลป์ จึ งมีแนวคิดรํวมกั บ
ครูผู๎สอนนาฏศิลป์ คิดประดิษฐ๑ทํารําฟูอนเพื่อให๎เด็กและเยาวชนในท๎องถิ่นเกิดความหวงแหน รักในศิลปะพื้นบ๎านและอนุรักษ๑
สืบทอดตํอไป
จากเหตุผลดังกลําว ผู๎ศึกษาในฐานะเป็นครูผู๎สอนนาฏศิลป์เห็นวํา ควรมีการนําภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การจัดการเรียนการสอน โดยนําเอาเรื่องราวในท๎องถิ่นที่สามารถสร๎างความรู๎ความสามารถด๎านนาฏศิลป์มาประยุกต๑ใช๎และ
ประดิษฐ๑ทํารําประกอบเพลงโอฆะบุรีขึ้นมาใหมํ เพื่อจะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ในสิ่งที่มีความสัมพันธ๑กับเรื่องราวขุมขน เพื่อใช๎
ในการเรียนการสอนนาฏศิลป์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยอาศัยขั้นตอนของการออกแบบหลักสูตรในลักษณะของการ
ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ซึ่งผู๎ศึกษาคาดวําการศึกษาในครั้งนี้จะชํวยให๎
ได๎หลักสูตรท๎องถิ่นนาฏศิลป์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนให๎นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู๎ เกิดความรักและ
หวงแหน ตระหนักในคุณคําของนาฏศิลป์พื้นบ๎านของตนเอง เป็นการจรรโลงนาฏศิลป์พื้นบ๎านให๎ดํารงอยูํคูํแผํนดินสืบตํอไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร๎างและใช๎หลักสูตรท๎องถิ่นเรื่อง ระบําโอฆะบุรี กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อศึกษาผลการใช๎หลักสูตรท๎องถิ่นเรื่อง ระบําโอฆะบุรี กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กําลังศึกษาอยูํในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 ของโรงเรียนเทศบาลบ๎านทําหลวง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จํานวน 10 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีพื้นฐานทางด๎านนาฏศิลป์ เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด๎วย 1) หลักสูตร
ท๎องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรูป๎ ระกอบเพลง ระบําโอฆะบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 9 แผน รวม 19
ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาที่นํามาใช๎ 3 หนํวย คือ การประดิษฐ๑ทํารํา เพลงที่ใช๎ประกอบการรํา การออกแบบเครื่องแตํงกายชุดรํา 2)
แบบทดสอบวัดความรู๎ความเข๎าใจ เรื่อง ระบําโอฆะบุรี เป็นแบบเลือกตอบ จํานวน 10 ข๎อ 3) แบบประเมินทักษะการระบํา
โอฆะบุรี และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการระบําโอฆะบุ รี วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการหาคําร๎อยละ
และการบรรยาย ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดย 1) ดําเนินการสอนโดยใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎เรื่อง ระบําโอฆะบุรี ซึ่ง
แผนการเรียนรู๎ในภาคปฏิบัติแผนที่ 3-6 จะมีการประเมินทักษะการรําของนักเรียนโดยครูและวิทยากร 2) ทําการทดสอบหลัง
เรียนด๎วยแบบทดสอบวัดความรู๎ความเข๎าใจ 3) ให๎นักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบําโอฆะบุรี

สรุปผลการวิจัย
1. หลักสูตรหลักสูตรท๎องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู๎เรื่องระบําโอฆะบุรีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เหมาะสมกับนักเรียนและสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน จํานวน 9 แผน ใช๎เวลาในการสอน 19 ชั่วโมง
2. นักเรียนมีผลการเรียนในด๎านความรู๎ความเข๎าใจ และทักษะปฏิบัติการระบําโอฆะบุรีมีคําคะแนนร๎อยละ 77.80
ซึ่งอยูํในระดับดี
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการระบําโอฆะบุรี สรุปได๎ดังนี้
3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนพบวํา เนื้อหาที่เรียนมีความสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน
กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมอยํางสนุกสนาน และยังได๎รับความรู๎จากวิทยากร
ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านนาฏศิลป์ การวัดผลมีการประเมินอยํางหลากหลายและมีความยุ ติธรรม เพราะครูและวิทยากรรํวมกัน
ประเมิน
3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการระบําโอฆะบุรีพบวํา การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่สร๎างขึ้น ทําให๎ผู๎เรียน
มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณคําของนาฏศิลป์พื้นบ๎าน ได๎รับความรู๎ความเป็นมาของนาฏศิลป์พื้นบ๎านและความเป็นมา
ของระบําโอฆะบุรี นักเรียนต๎องการอนุรักษ๑วัฒนธรรมพื้นบ๎าน และเผยแพรํการระบําโอฆะบุรีในโอกาสตําง ๆ รวมถึงยัง
ต๎องการสืบสานวัฒนธรรมภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นอีกด๎วย

อภิปรายผลการวิจัย
ผู๎วิจัยได๎นําประเด็นสําคัญมาอภิปรายดังนี้
1. การจัดทําหลักสูตรท๎องถิ่น เรื่อง ระบําโอฆะบุรี
ผู๎ศึกษาได๎จัดทําหลักสูตรท๎องถิ่นการระบําโอฆะบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 19 ชั่วโมง ซึ่งใน
หลักสูตรประกอบด๎วย จุดประสงค๑การเรียนรู๎ สาระการเรียนรู๎ กระบวนการเรียนรู๎ สื่อและอหลํงเรียนรู๎ กระบวนการวัดผล
ประเมินผล เมื่อนําไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีการเรียนด๎านความรู๎และ
ทักษะการปฏิบัติ อยูํในระดับดี และความคิดเห็นของนักเรียนด๎านการจัดการเรียนการสอน ด๎านการรํา ระบําโอฆะบุรี และ
ด๎านตําง ๆ เป็นไปในทางบวก ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎เรื่อง ระบําโอฆะบุรี ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู๎ โดยอิงทฤษฎีและขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น โดยได๎วิเคราะห๑หลักสูตร คําอธิบาย
รายวิชา จากหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได๎ศึกษาข๎อมูล แนวคิด การรําในท๎องถิ่น โดยการ
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สัมภาษณ๑ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในชุมชนที่ต๎องการให๎มีการรําที่เป็นเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น เพื่อที่จะแสดงในโอกาสตําง ๆ และให๎
เด็กเห็นคุณคําและการสืบสารภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น และได๎ทําการวิเคราะห๑เนื้อหา ข๎อมูล ความรู๎ แนวคิด ที่ได๎จากการสัมภาษณ๑
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น จากตํารา เอกสาร เพื่อสร๎างและประดิษฐ๑ทํารํา รํวมกัน รวมทั้งปรึกษาผู๎เชี่ยวชาญด๎านดนตรีเพื่อใช๎บรรเลง
ประกอบการระบําโอฆะบุรี และผู๎เชี่ยวชาญด๎านเครื่องแตํงกายที่ใช๎ในการระบําโอฆะบุรี ซึ่งกระบวนการที่กลําวมาสอดคล๎อง
กับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นของ วิชัย ประสิทธิวุฒิเวชช๑ [7] ที่ได๎เสนอขั้นตอนในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ท๎องถิ่นวํา ต๎องศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร ศึกษาและรวบรวมข๎อมูลในเรื่องสภาพป๓ญหาและความต๎องการของท๎องถิ่น
ดําเนินการเลือกเนื้อหาสาระหรือประสบการณ๑ที่มีอยูํในหลักสูตรแกนกลาง ปรับขยายเนื้อหาสาระ ดําเนินการใช๎หลักสูตร โดย
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ และประเมินผลการใช๎
นอกจากนี้ ผู๎ศึกษาได๎จัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎นาฏศิลป์เรื่อง การระบําโอฆะบุรี โดยมีกระบวนการในการปรับ
ขยายให๎มีความสอดคล๎องกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ในสํวนของจุดประสงค๑การเรียนรู๎ สาระการเรียนรู๎ กระบวนการ
เรียนรู๎ สื่อและแหลํงเรียนรู๎ การวัดผลประเมินผลให๎มีความสอดคล๎องกัน ซึ่งเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
จุดประสงค๑การเรียนรู๎ ครอบคลุมถึงพฤติกรรมการเรียนรู๎ทั้ง 3 ด๎าน คือ ด๎านพุทธิพิสัย ด๎านจิตพิสัย และด๎านทักษะพิสัย
การนําเอาเนื้อหาสาระการเรียนรู๎ที่ได๎จากผู๎รู๎ในหมูํบ๎าน ถือวําเป็นการนําเอาภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นมาจัดทําเป็นสาระการ
เรียนรู๎ ชํวยให๎ผู๎เรียนสนใจและตั้งใจเรียนอยํางดี ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของกรมวิชาการ [8] ที่ระบุวํา การนําเอาภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นมาชํวยในการจัดการเรียนการสอน จะทําให๎การเรียนรู๎มีความหมายตํอผู๎เรียน ทําให๎เกิดความรู๎ เกิดความภาคภูมิใจใน
การให๎ความรู๎แกํลูกหลานของตน
ในสํวนของกระบวนการเรียนรู๎ ได๎เน๎นกระบวนการที่หลากหลาย เชํน การอภิปราย การสรุป การสาธิต การฝึก
ปฏิบัติ และการใช๎วิทยากรในท๎องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎กับผู๎เรียน ซึ่งทําให๎ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ๑ที่เป็น
ประโยชน๑และมีความหมาย ซึ่งสอดคล๎องกับ วัลลภ กันทรัพย๑ [9] ที่ได๎เสนอถึงลักษณะของแผนการสอนที่ดี ควรมีกิจกรรม
การเรียนรู๎ที่มีลักษณะ 4 ประการคือ กิจกรรมที่ผู๎เรียนลงมือปฏิบัติมากที่สุด เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนค๎นพบคําตอบ หรือทําสําเร็จ
ด๎วยตนเอง เน๎นทักษะกระบวนการมุํงให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ในการทํางานเป็นกระบวนการ และสํงเสริมการใช๎วัสดุอุปกรณ๑
ที่สามารถจัดหาได๎ในท๎องถิ่น
สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ มีการใช๎สื่อการสอนที่มีอยูํในท๎องถิ่นมาใช๎ประกอบการเรียนการสอน สื่อที่คิดค๎นขึ้นมาใหมํ
ชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางดี และทบทวนฝึกปฏิบัติได๎ด๎วยตนเอง ซึ่งสอดคล๎องกับ ป๓ญญา ทองนิล [10] ที่กลําวถึงการนํา
แหลํงวิทยาการในท๎องถิ่นที่สามารถนํามาใช๎ในโรงเรียนมี 4 ประเภท คือ บุคคล สถานที่ ประเพณีวัฒนธรรม และวัสดุ
อุปกรณ๑ โดยการนําแหลํงวิทยาการมาใช๎ในการจัดกิจกรรมกาเรียนการสอนนั้นมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นสํารวจและศึกษา ขั้น
วางแผนการใช๎แหลํงวิทยาการซึ่งต๎องวางแผนอยํางรัดกุมจึงจะชํวยให๎กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นมีคุณคํา ขั้นการใช๎แหลํง
วิทยาการซึ่งการเลือกใช๎ขึ้นอยูํกับป๓จจัยหลายประการ เชํน ความปลอดภัย คําใช๎จําย ความรู๎ที่นักเรียนจะได๎รับ ความสนใจ
ของนักเรียน และขั้นสุดท๎ายคือ การประเมินผลการใช๎แหลํงวิทยาการ
การวัดผลประเมินผล โดยการวัดทุกพฤติกรรมการเรียนรู๎ และยังเปิดโอกาสให๎วิทยากรได๎รํวมประเมิน มีการวัดผล
ระหวํางกิจกรรมการเรียนการสอนและหลังกิจกรรม วัดและประเมินครอบคลุมทั้งด๎านความรู๎ ทักษะปฏิบัติ และกระบวนการ
และจากการที่ได๎ประเมินการระบําโอฆะบุรีในด๎านทํารํา เครื่องแตํงกาย ดนตรีและทํานองเพลง พบวํา อยูํในระดับดี ดังนั้นการ
วัดผลประเมินผลการเรียนการสอนนาฏศิลป์ จึงสอดคล๎องกับ กรมวิชาการ [9] ที่ระบุไว๎วํา การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎
นาฏศิลป์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 จําเป็นที่ครูผู๎สอนจะต๎องวัดและประเมินผลให๎ครอบคลุม ทั้งด๎านความรู๎
โดยการใช๎คําถามหรือข๎อ ทดสอบ เพื่อต๎องการทราบถึงความเข๎าใจหรือการรับรู๎ และประเมินผลจากทักษะการปฏิบัติ หรือ
พฤติกรรมที่ผู๎เรียนแสดงออก
2. ผลการใช๎หลักสูตรท๎องถิ่นเรื่อง ระบําโอฆะบุรี
ผลการใช๎หลักสูตรด๎านความรู๎ความเข๎าใจและทักษะการระบําโอฆะบุรี พบวํา นักเรียนมีคะแนนภาคความรู๎และ
ทักษะการระบําโอฆะบุรี อยูํในระดับดีมาก คือ ตั้งแตํร๎อยละ 80 ขึ้นไป จํานวน 4 คน อยูํในระดับดี ตั้งแตํร๎อยละ 70 -79
จํานวน 4 คน และอยูํในระดับปานกลาง คือ ตั้งแตํร๎อยละ 60-69 จํานวน 2 คน โดยภาพรวมแล๎วนักเรียนมีผลการเรียนด๎าน
ความรู๎ความเข๎าใจและทักษะการระบําโอฆะบุรี มี คําคะแนนร๎อยละ 77.80 ซึ่งอยูํในระดับดี และความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนพบวํา เนื้อหาที่เรียนมีความสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน กิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
หลากหลาย นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมอยํางสนุกสนาน และยังได๎รับความรู๎จากวิทยากรผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านนาฏศิลป์ การ
วัดผลมีการประเมินที่หลากหลายและยุติธรรม เพราะครูและวิทยากรรํวมกันประเมิน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
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สร๎างขึ้นทําให๎ผู๎เรียนมีค วามภาคภูมิ ใจและตระหนักเห็นคุณ คําของนาฏศิลป์พื้นบ๎าน และได๎รับ ความรู๎ความเป็นมาของ
นาฏศิลป์พื้นที่บ๎านและระบําโอฆะบุรี นักเรียนต๎องการอนุรักษ๑วัฒนธรรมท๎องถิ่น และเผยแพรํการระบําโอฆะบุรีในโอกาสตําง
ๆ นอกจากนี้ยังต๎องการสืบสานวัฒนธรรมภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
จากผลที่ได๎จากการใช๎หลักสูตรท๎องถิ่น และผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนดังที่นําเสนอข๎างต๎น อาจเป็น
เพราะการเตรียมการสอนของครูและวิทยากรได๎มีการเตรียมตัววางแผนกํอนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล๎องกับ ดารัตน๑
พุสดี [12] ที่วํา การเตรียมตัวกํอนการสอนจริงโดยการศึกษาทําความเข๎าใจแผนการสอน รวมทั้งวิธีสอน การจัดการเรียนการ
สอน การใช๎สื่อและอุปกรณ๑ จะชํวยให๎การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และการนําเอาภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
เข๎ามาใช๎ในการพัฒนาหลักสูตร ทําให๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในการมีสํวนรํวมในการให๎ความรู๎แกํลูกหลานของ
ตนเอง และสํงผลให๎นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนการสอน ดังที่ บัณฑิต ไชยวงค๑ [13] ได๎ศึกษาพบวํา ผลการใช๎หลักสูตร
ท๎องถิ่นเรื่อง เมี่ยง ในด๎านความรู๎ความเข๎าใจและด๎านทักษะการปฏิบัติงาน พบวํา นักเรียนมีคะแนนอยูํในเกณฑ๑ดี และผลการ
สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนการสอนในด๎าน เนื้อหาที่เรียน นักเรียนมีความเข๎าใจได๎ดี เนื้อหามี
ความสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน ซึ่งตรงกับ รุํง แก๎วแดง [14] ที่กลําววํา วิกฤติที่สําคัญของการศึกษาไทยเนื่องจาก
เนื้อหาที่เรียนไมํสอดคล๎องกับความเป็นจริงในชีวิตประจําวันของเด็ก เด็กต๎องจําใจเรียนรู๎สิ่งที่เป็นเรื่องไกลตัว สร๎างจินตนาการ
ด๎วยความยากลําบาก การนําเอาภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นกลับมาสูํระบบการศึกษาจะชํวยให๎เราสามารถแก๎ป๓ญหาการศึกษาได๎หลาบ
เรื่อง ไมํวําจะเป็นการขาดแคลนครู ขาดภาคปฏิบัติ และลดคําใช๎จํายลงได๎

ข้อเสนอแนะ
1. ข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช๎
1.1 ในขั้นตอนของการประเมินทักษะการระบําโอฆะบุรี เพื่อปูองกันการลําเอียงของผู๎ประเมิน ควรเพิ่มจํานวนผู๎
ประเมินอยํางน๎อย 3 คน ขึ้นไป
1.2 หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สร๎างขึ้น ใช๎สอนสําหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางด๎านนาฏศิลป์
2. ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป
2.1 ควรมีการสร๎างและประดิษฐ๑ทํารํานาฏศิลป์พื้นบ๎าน ในระดับชั้นอื่น ๆ
2.2 ควรมีการสร๎างและประดิษฐ๑ทํารํานาฏศิลป์พื้นบ๎าน สําหรับการรําคูํระหวํางชายและหญิง
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วารสารบริหารการศึกษา มศว
ปีที่ 14 ฉบับที่ 27 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

สภาพแวดล้ อ มในโรงเรี ย นที่ ส่ ง ผลต่ อ ภาวะผู้ น าคุ ณ ภาพของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี
The School Environments Affecting Quality Leadership of School Administrators under
Office of the Private Education Commission in Pathum Thani Province.
ดร.คณิต สุขรัตน๑1 ดร.พรรัชต๑ ลังกะสูตร2 และดร.เดชา พวงงาม3
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาสภาพแวดล๎อมในโรงเรียน 2) ศึกษาภาวะผู๎นําคุณภาพของ
ผู๎บริหารโรงเรียน 3)เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนกับภาวะผู๎นําคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี และ 4) เพื่อศึกษาสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนที่
สํงผลตํอภาวะผู๎นําคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี
กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน
ทั้งสิ้น 162 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ แบบสอบถามมีคํา
ความเชื่อมั่นเทํากับ 0.92 การวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยการหาคําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑
และสมการถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกตัวแปรเข๎า
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1) สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ใน
จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน๎อย ได๎แกํ ด๎านกายภาพ ด๎านบริหารและด๎านวิชาการ 2) ภาวะผู๎นําคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียน โดยรวมอยูํในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ ด๎านวิสัยทัศน๑ ด๎าน
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด๎านการใช้แรงจูงใจ ด๎านการเน้นการบริการ ด๎านการตัดสินใจ และด๎านการติดต่อสื่อสาร 3)
สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนมีความสัมพันธ๑เชิงบวกในระดับสูงกับภาวะผู๎นําคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียน อยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ 4) สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนสํงผลตํอภาวะผู๎นําคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียน อยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มีอํานาจการพยากรณ๑ได๎ร๎อยละ 56
คาสาคัญ : ภาวะผู๎นําคุณภาพ, สภาพแวดล๎อมของโรงเรียน

Abstract
The purposes of this research were to study 1) School environments under the office of the
private education commission in Pathum Thani province.2) Quality Leadership of School Administrators
under the office of the private education commission in Pathum Thani province 3) Relationship between
school environments and quality leadership of School Administrators under the office of the private
education commission in Pathum Thani province 4) School environments affecting quality leadership of
school administrators under the office of the private education commission in Pathum Thani province.
The samples consisted of 162 administrators under the office of the private education commission in
Pathum Thani province, term 1 of year 2016 . The instruments used for data collection were 5 pointrating scale questionnaires. The Cronbach's alpha coefficient showed the value of 0.92. The data analysis
was performed by mean and standard deviation. The hypothesis testing were conducted using Pearson
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product moment correlation coefficient, multiple correlation and multiple regression analysis - Enter
method.
The results of the research were as follows;
1. School environments under the office of the private education commission in Pathum Thani
province as a whole was at a high level. When considering each individual aspect was also at a high level
by ranking from the highest to the lowest mean as follows; the aspect of physical , administration and
academic respectively.
2. Quality leadership of school administrators under the office of the private education
commission in Pathum Thani province as a whole was at a high level. When considering each individual
aspect was also at a high level by ranking from the highest to the lowest mean as follows ; vision,
relationship, motivation, customer focus, decision making and communication respectively.
3. There was a statistically significant positive relationship at .01 level between school
environments with quality leadership at high level.
4. School environments affecting quality leadership of school administrators under the office of
the private education commission in Pathum Thani province. The effect was significant at the .05 level.
There was 56 percent of the predictive power. The school environments in the aspect of physical had the
highest predictive value and then the aspect of administration and academic respectively.

Keywords: Quality Leadership, School environments
ภูมิหลัง
ในกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปอยํางรวดเร็วในโลกป๓จจุบัน นานาประเทศตํางให๎ความสําคัญกับการปฏิรูป
การศึกษา และให๎ความสําคัญกับการพัฒนาบริบททางสังคมให๎ทันตํอการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยการพัฒนาที่สําคัญและ
จําเป็นอยํางยิ่งคือ การพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ [1]
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จึงกําหนดยุทธศาสตร๑ โดยเฉพาะแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพคนให๎มีสุขภาพดี คิดเป็น ทําเป็น แก๎ป๓ญหาเป็น มีการเรียนรู๎ตลอดชีวิต มีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม ทั้งสามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นผสมผสานให๎เกิดความสมดุลในการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยปรับปรุงระบบการ
บริหาร และการจัดการให๎ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม [2] แตํในสภาพที่เป็นจริงจะเห็นวําการจัดการศึกษายั งมี
ป๓ญหา ในด๎านตํางๆอีกมาก โดยเฉพาะการขาดภาวะผู๎นําที่ตระหนักถึงรากเหง๎าและความสําคัญของป๓ญหา ขาดผู๎นําที่เข๎มแข็ง
และมีวิสัยทัศน๑ที่จะปฏิรูป ขาดความเข๎าใจในความต๎องการของลูกค๎าหรือผู๎รับบริการ จึงไมํสามารถตอบสนองความต๎องการ
และความจําเป็นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ที่สําคัญขาดโครงสร๎างพื้นฐานองค๑การที่สนับสนุนให๎การบริหารจัดการมีคุณภาพ
[3] สอดคล๎องกับธีระ รุญเจริญ [4] ได๎ สรุปไว๎วํา การบริหารจัดการศึกษาจะบรรลุตามเปูาหมายและมีคุณภาพ ยํอมต๎อง
อาศัยคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู๎นํา จําเป็นต๎องเป็นผู๎มีวิสัยทัศน๑กว๎างไกล มีการตัดสินใจที่เฉียบคม อีกทั้งให๎
ความสําคัญกับผู๎รับบริการ ปรับตนเองสูํพฤติกรรมในการอํานวยความสะดวก ไมํใชํการสั่งการหรือควบคุมเพื่อตอบสนอง
ความต๎องการของผู๎รับบริการ ดังนั้นป๓จจัยผู๎บริหารโรงเรียนเป็นป๓จจัยที่สําคัญที่ จะสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
และโรงเรียน
ป๓ญหาดังกลําวข๎างต๎นโดยสรุปแล๎ว จะเห็นวําเป็นป๓ญหาเกี่ยวกับด๎านผู๎นําทั้งสิ้น โดยไมํสามารถบริหารจัดการให๎
ตอบสนองความต๎องการและความจําเป็นของลูกค๎าป๓ญหาดังกลําวสามารถแก๎ไขได๎โดยผู๎บริหารโรงเรียนจําต๎องมีภาวะผู๎นํา
คุณภาพ เพราะภาวะผู๎นําคุณภาพจะมีการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า [5]
บริการลูกค๎าให๎เกิดความประทับใจ
ตลอดจนทําให๎ลูกค๎าพึงพอใจ เกิดความมั่นใจในคุณภาพของผลผลิต [6] ผู๎นําที่มีภาวะผู๎นําคุณภาพ เป็นหัวใจและจิตวิญญาณ
ของโรงเรียน โดยที่ผู๎นํามีคุณลักษณะที่หลากหลาย เพื่อสร๎างความสําเร็จให๎เกิดขึ้นในโรงเรียน ภาวะผู๎นําคุณภาพจะเกี่ยวข๎องกับ
การมีวิสัยทัศน๑และสามารถกระจายวิสัยทัศน๑ไปยังบุคคลตํางๆได๎ โดยผู๎นําสามารถสร๎างวิสัยทัศน๑และมีการพัฒนาวิสัยทัศน๑อยํางตํอเนื่อง รวมทั้งมีความสัมพันธ๑กับ
บุคลากรทั้งภายในและนอกโรงเรียน มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เน๎น กลยุทธ๑ในการสื่อสารเพื่อให๎การสื่อสารตรงเปูาหมายทีส่ ดุ
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มีความสามารถในการใช๎แรงจูงใจ (ทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอก) [7] โดยมีการเน๎นการให๎รางวัลมากกวําการลงโทษ เพื่อให๎
บุคลากรและทีมงานปฏิบัติหน๎าที่อยํางเต็มศักยภาพ อีกประการหนึ่งมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ทําให๎การแก๎ป๓ญหาได๎ตรงประเด็น
และทันเหตุการณ๑สําคัญ [8]
ป๓จจัยสําคัญที่สํงผลตํอผู๎บริหารที่มีภาวะผู๎นําคุณภาพได๎แกํ สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนที่มีการจัดภูมิ ทัศน๑ที่เป็น
ระเบียบเรียบร๎อยสวยงาม มีอาคารสถานที่พร๎อมเพรียงจะสํงผลตํอสุขภาพจิตของผู๎บริหารและบุคลากร ทําให๎มีอารมณ๑
แจํมใส มีความสุขในการทํางานและไมํเครํงเครียด [9] อีกทั้งสภาพแวดล๎อมด๎านการบริหารที่มีการจัดระบบสารสนเทศที่
ครบถ๎วนสมบูรณ๑สํงผลตํอการตัดสินใจของผู๎บริหารได๎อยํางถูกต๎องและรวดเร็ว [10]
นอกจากนี้สภาพในป๓จจุบันมีลักษณะของความเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วทั้งทางด๎านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยี เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยํางรวดเร็ว ทําให๎เรื่องของภาวะผู๎นํายิ่งมีความสําคัญตํอการนําพาโรงเรียนให๎อยูํรอด
ปลอดภัยเป็นอยํางมาก ยิ่งเป็นองค๑การเอกชน หรือในที่นี้ก็คือโรงเรียนเอกชนด๎วยแล๎วก็ยิ่งมีความต๎องการผู๎นําที่มีภาวะความเป็น
ผู๎นําในรูปแบบที่มีคุณภาพ จากป๓จจัยที่กลําวมานี้ ล๎วนเป็นประเด็นสําคัญของความสําเร็จ ซึ่งอยูํที่การสร๎างภาวะผู๎นําทั้งสิ้น และ
จะสํงผลให๎หนํวยงานหรือองค๑การมีการเติบโตอยํางยั่งยืนสืบไป ดังนั้นจึงสมควรศึกษาสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนที่สํงผลตํอ
ภาวะผู๎นําคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุ มธานี เพื่อนํา
ผลการวิจัยมาพัฒนาภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล๎อมในโรงเรียน สังกัดสํานัก งานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวั ด
ปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาภาวะผู๎นําคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ใน
จังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนกับภาวะผู๎นําคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี
4. เพื่อศึกษาสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนที่สํงผลตํอภาวะผู๎นําคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี
จํานวนทั้งสิ้น 162 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผู๎วิจัยได๎กําหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางโดยใช๎ตารางเครจซี่และมอร๑
แกน (Krejcie & Morgan) และนําไปสุํมแบบแบํงชั้นโดยใช๎ขนาดโรงเรียนเป็นชั้น ตํอจากนั้นทําการสุํมอยํางงําย (Simple
Random Sampling) ด๎วยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
สํวนประมาณคํา 5 ระดับ มีคําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.92 การวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยการหาคําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ และวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวม
อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ ยจากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ ด๎าน
กายภาพ ด๎านบริหารและด๎านวิชาการ
2. ภาวะผู๎นําคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียน โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา อยูํในระดับมากทุก
ด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ ด๎านวิสัยทัศน๑ ด๎านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด๎านการใช้แรงจูงใจ
ด๎านการเน้นการบริการ ด๎านการตัดสินใจ และด๎านการติดต่อสื่อสาร
3.สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนมีความสัมพันธ๑เชิงบวกในระดับสูงกับภาวะผู๎นําคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียน อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนสํงผลตํอ ภาวะผู๎นําคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 มีอํานาจการพยากรณ๑ได๎ร๎อยละ 56

อภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวม
อยูํในระดับมากเมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา อยูํในระดั บมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ ด๎าน
กายภาพ ด๎านบริหารและด๎านวิชาการ ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษา
เอกชน กําหนดไว๎อยํ างชั ดเจน โดยกํ าหนดเป็ นมาตรฐานและตั วบํงชี้ให๎ ผู๎บริ หารจัดสภาพแวดล๎อมของโรงเรีย น อยํ างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งด๎านกายภาพ ด๎านวิชาการและด๎านการบริหาร ทําให๎ผู๎บริหารโรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายอยํางเครํงครัด
ประกอบกับการจัดสภาพแวดล๎อมของโรงเรียนเป็นป๓จจัยสําคัญที่บุคลากรภายในและภายนอกได๎เห็นอยํางชัดเจน ทําให๎
ผู๎บริหารมีการดําเนินงานอยํางครบถ๎วนทุกด๎าน เพื่อให๎การบริหารงานได๎คลํองตัว เป็นไปอยํางราบรื่น ไมํติดขัด ทั้งการวางผัง
อาคารเรียน ห๎องเรียนที่เป็นระเบียบเรียบร๎อย สวยงามทําให๎การจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนสะดวกรวดเร็ว สํงผลตํอ
เจตคติของบุคลากรในโรงเรียน สอดคล๎องกับแนวคิดของกริฟฟริท (Griffith) ([9] สรุปวําการจัดสภาพแวดล๎อมของโรงเรียนที่
มีประสิทธิภาพสํงผลตํอภาวะผู๎นําในการบริหารงานให๎ประสบผลสําเร็จตามเปูาหมาย สอดคล๎องกับแนวคิดของบยันท๑ และคน
อื่นๆ (Bryant & Others) [11] สรุปวําสภาพแวดล๎อมของโรงเรียนที่ควบถ๎วนสมบูรณ๑จะสํงผลให๎ผู๎นําบริหารงานประสบ
ผลสําเร็จและมีคุณภาพ
2. ภาวะผู๎นําคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียน โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา อยูํในระดับมากทุก
ด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ ด๎านวิสัยทัศน๑ ด๎านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด๎านการใช๎แรงจูงใจ ด๎าน
การเน๎นการบริการ ด๎านการตัดสินใจ และด๎านการติดตํอสื่อสาร ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะภาวะผู๎นําคุณภาพเป็นภาวะผู๎นํา
สมัยใหมํที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะป๓จจุบันมีการนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช๎ใน
โรงเรียนเพื่อสร๎างความเชื่อมั่นและตอบสนองความต๎องการและความพึงพอใจของนักเรียนและผู๎ปกครอง ยังชํวยให๎นั กเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู๎ปกครองและชุมชนยอมรับในการบริหารงานที่มีคุณภาพ สอดคล๎องกับแนวคิดของ ซุลท๑เนอร๑
(Zultner) [12] ให๎ความสําคัญเกี่ยวกับภาวะผู๎นําคุณภาพวําเป็นบุคลที่มีวิสัยทัศน๑ สื่อสารวิสัยทัศน๑ให๎บุคลากรในโรงเรียน
เข๎ าใจและเห็ นคุ ณคํ า ยั งเป็ น เป็ นศู นย๑ กลางของการจัด การด๎ว ยคุ ณภาพทํา ให๎ บุค ลากรเกิ ด ความพึงพอใจในการจั ดการ
สอดคล๎องแนวคิดของเกวิทส๑ (Gevirtz)[13] สรุปวํา ภาวะผู๎นําคุณภาพเป็นผู๎มีวิสัยทัศน๑ และมีความมุํงมั่นในการบริหารงาน
ให๎บุคลากรเกิดความพึงพอใจและประทับใจเพื่อให๎การดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามเปูาหมาย และมีคุณภาพ
โดยเฉพาะด๎านวิสัยทัศน๑ นับวําเป็นคุณลักษณะสําคัญของผู๎บริหารที่มีภาวะผู๎นําคุณภาพเพราะทําให๎ ผู๎บริหาร
โรงเรียนสามารถมองภาพอนาคตได๎อยํางชัดเจน รวมทั้งกําหนดวิสัยทัศน๑ จุดประสงค๑และพันธกิจ รํวมกันกับบุคลากรได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถกระตุ๎นให๎บุคลากรรํวมกันนําพันธกิจไปใช๎ในการพัฒนาหนํวยงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มอง
การณ๑ไกล สามารถวางแผนระยะยาว (Long term planning) สามารถแก๎ป๓ญหาได๎อยํางชาญฉลาด เปลี่ยนวิกฤติสูํโอกาส
ได๎อยํางเหมาะสม และสามารถวางแผนกลยุทธ๑เพื่อปรับปรุงองค๑การให๎เจริญก๎าวหน๎าและอยูํรอดปลอดภัย สามารถต๎านทาน
ตํอวิกฤติการณ๑ที่มากระทบได๎อยํางมั่นคง สอดคล๎องกับแนวคิดของเบิร๑ค (Berk)[14] สรุปวําผู๎บริหารที่มีวิสัยทัศน๑จะชํวยให๎
โรงเรียนได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เป็นโรงเรียนที่ทันสมัย ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก สอดคล๎องกับแนวคิด
ของดาฟท๑ (Daft) [15] สรุปวําผู๎บริหารที่มีวิสัยทัศน๑ ชํวยกระตุ๎นให๎เกิดความท๎าทายและความมุํงมั่นในการทํางานให๎ประสบ
ผลสําเร็จทั้งผู๎นําและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน รวมถึงการบริหารงานมีความแปลกใหมํ ทันสมัย มีความสอดคล๎องกับ
แนวโน๎มในอนาคต และบริการลูกค๎าให๎เป็นไปตามมาตรฐานของการปฏิบัติงานสูํความเป็นเลิศ
ด๎านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เป็นคุณลักษณะสําคัญของภาวะผู๎นําคุณภาพ เพราะการมีความสัมพันธ๑จะต๎องมี
ความใกล๎ชิดกับผู๎รํวมงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เป็นผลทางด๎านจิตวิทยาทําให๎ทุกคนเกิดการยอมรับศรัทธา
โดยเฉพาะการสร๎างความสัมพันธ๑กับผู๎ปกครองจะชํวยสํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียนและแก๎ป๓ญหานักเรียนได๎เป็นอยํางดี
รวมทั้งชํวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์และแก๎ป๓ญหาด๎านวินัยอีกด๎วย สอดคล๎องกับแนวคิดของเบรียช (Breisch) [16] สรุปวํา การสร๎าง
ความสัมพันธ๑กับผู๎ปกครองและชุมชน ชํวยสร๎างสัมพันธภาพที่ดีตํอโรงเรียน ทําให๎สามารถระดมทรัพยากรมาสนับสนุนกิจกรรมได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับแนวคิดของบุยยันเบกเฮล (Bhuiyan and Baghel) [17] ให๎แนวคิดวําการสร๎าง
ความสัมพันธ๑อยํางใกล๎ชิดกับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกองค๑การ ชํวยสร๎างสัมพันธภาพที่ดีตํอโรงเรียนทําให๎ทุกคนเกิด
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การยอมรั บ ศรั ทธา ชํ ว ยลดชํ อ งวํ า งและความขั ด แย๎ งในการบริ ห ารจั ด การ ขณะเดี ยวกั น ถ๎ า ผู๎ บ ริ ห ารสามารถสร๎ า ง
ความสัมพันธ๑อยํางใกล๎ชิดกับชุมชน ก็จะชํวยระดมทรัพยากรทั้งด๎านบุคลากร สื่ออุปกรณ๑ งบประมาณ ฯลฯ มาสร๎างสรรค๑
พัฒนาโรงเรียนได๎อยํางมีคุณภาพ และทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นๆ โดยไมํต๎องรองบประมาณจากต๎นสังกัด
ด๎านการใช้แรงจูงใจ นับวําเป็นคุณลักษณะสําคัญของผู๎บริหารที่มีภาวะผู๎นําคุณภาพ เพราะการใช๎แรงจูงใจทํา ให๎
ใกล๎ชิดกับบุคลากร และสร๎างสัมพันธภาพที่ดีตํอกัน บุคลากรมีความมุํงมั่นทุํมเทในการปฏิบัติงาน มีอารมณ๑เบิกบาน รําเริง
แจํมใส บรรยากาศในการทํางานเป็นแบบมิตรภาพอบอุํนและไว๎วางใจ สอดคล๎องกับแนวคิดของครูเกอร๑ ( Krüger) [18]
สรุปวําการใช๎แรงจูงใจ ชํวยให๎เกิดความท๎าทายความสามารถ กระตุ๎นให๎บุคลากรเกิดความมุํงมั่นในการทํางาน การบริหารงาน
มีความสัมพันธ๑ยิ่งขึ้น เกิดความไว๎วางใจกันในการทํางาน สอดคล๎องกับแนวคิดของคอนติ ( Conti) [19] สรุปวําการใช๎
แรงจูงใจชํวยสร๎างแรงบันดาลใจในการทํางานให๎เกิดความท๎าทาย สร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน เกิดการไว๎วางใจซึ่งกันและกัน
และสร๎างความเชื่อมั่นในการทํางาน เป็นผลให๎การดําเนินงานไปสูํเปูาหมายที่วางไว๎พร๎อมกัน
3. สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนมีความสัมพันธ๑เชิงบวกในระดับสูงกับภาวะผู๎นําคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียน อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเชํนนี้เป็นเพราะ ถ๎าโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล๎อมที่ดีก็จะชํวยสํงเสริมให๎ผู๎บริหาร
บริหารงานไปอยํางราบรื่น โดยเฉพาะการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพทําให๎โรงเรียนสวยงาม สงบรํมรื่นสํงเสริมสุขภาพจิต
ทําให๎มีอารมณ๑แจํมใสเบิกบาน สภาพแวดล๎อมด๎านการบริหารงานทําให๎เกิดความใกล๎ชิดสนิทสนมเป็นบรรยากาศแบบเปิด
สํงเสริมความไว๎วางใจ สร๎างความยอมรับศรัทธาแกํบุคลากรในการทํางาน เป็นผลให๎งานมีคุณภาพ สอดคล๎ องกับแนวคิดของ
ชไนเดอร๑และดูรัน (Schneider and Duran) [20] สรุปวําสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมของ
ผู๎นํา สํงผลตํอวิสัยทัศน๑ และการใช๎แรงจูงใจสร๎างสรรค๑ผลงานให๎มีคุณภาพ สอดคล๎องกับแนวคิดของ แรมเซย๑และคนอื่นๆ
(Ramsey & Others) [21] กลําวถึงการจัดสภาพแวดล๎อมทางวิชาการสํงผลตํอคุณภาพของผู๎บริหารทําให๎เกิดความคิด
สร๎างสรรค๑ผลงานเชิงนวัตกรรมในการบริหารงานเป็นผลให๎โรงเรียนเกิดคุณภาพ
4. สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนสํงผลตํอ ภาวะผู๎นําคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 มีอํานาจการพยากรณ๑ได๎ร๎อยละ 56 โดยสภาพแวดล๎อมด๎านการบริหารงานมีอํานาจการพยากรณ๑สูงสุด รองลงมาเป็น
ด๎านกายภาพและด๎านวิชาการตามลําดับ ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะการจัดสภาพแวดล๎อมที่ดีมีระเบียบเรียบร๎อยสวยงาม ทั้ง
ด๎านภูมิทัศน๑ และอาคารสถานที่ ทําให๎ผู๎บริหารและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความมั่นใจในการบริหารงาน เกิดความอบอุํนและ
รู๎สึกปลอดภัย สํงเสริมสุขภาพจิตใจและอารมณ๑และสังคม ที่สําคัญการจัดสภาพแวดล๎อมด๎านการบริหารสํงผลตํอภาวะผู๎นํา
คุณภาพในระดับสูงสุดที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะการจัดโครงสร๎างการบริหาร และบริหารงานอยํางเป็นระบบโดยมีการปรับตัว
อยํางยืดหยุํนตามสถานการณ๑ ทําให๎ผู๎บริหารมีแนวปฏิบัติที่ดี ทํางานอยํางมีขั้นตอนชัดเจน อีกทั้งโรงเรียนมีระบบฐานข๎อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริการที่ถูกต๎องครบถ๎วนและทันตํอการใช๎งาน ทําให๎การตัดสินใจของผู๎บริหารเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการจัดสภาพแวดล๎อมด๎านกายภาพทั้งการตกแตํงอาคารเรียนให๎สวยงามรํมรื่นเหมาะสม ทําให๎การบริหารงานมี
สถานที่ครบถ๎วนเกิดความพร๎อมในการปฏิบัติงานสอดคล๎องกับแนวคิดของแทนเนอร๑ (Tanner) [22]
สรุปวําการจัด
สภาพแวดล๎อมที่ดีสร๎างความรู๎สึกอบอุํนปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร ทําให๎โรงเรียนมีความพร๎อมในการบริหารงาน
สํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เชํนเดียวกับผลวิจัยของเบนจามิน ดอนและอลิเซีย (Benjamin, Don and Alicia) [23]
ศึกษาความสัมพันธ๑ของสภาพแวดล๎อมของโรงเรียนกับการจัดการความปลอดภัย พฤติกรรมของผู๎นํา และผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน ผลวิจัยพบวําสภาพแวดล๎อมของโรงเรียนสํงผลตํอพฤติกรรมของผู๎บริหารและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน สอดคล๎องกับ
ผลวิจัยของเคลฟเวอร๑ ตาริและโมรินา (Claver, Tari and Molina) [24] ศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารคุณภาพ พบวํา
สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนเป็นป๓จจัยสําคัญที่สํง ผลตํอพฤติกรรมของผู๎บริหาร สํงผลให๎การบริหารงานให๎เกิดคุณภาพ และ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช๎
1. ควรสํงเสริมการจัดสภาพแวดล๎อมของโรงเรียนทั้งด๎านการบริหาร และด๎านกายภาพให๎ครบถ๎วนสมบูรณ๑เพราะมี
ผลตํอภาวะผู๎นําเพื่อทําให๎การบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษามีคุณภาพ
2. ควรสํงเสริมภาวะผู๎นําคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียนด๎านการมีวิสัยทัศน๑ ทั้งด๎านการอบรมสัมมนาและการศึกษาดู
งานทั้งในและตํางประเทศ เพื่อทําให๎ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน๑
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3. ควรสํงเสริมภาวะผู๎นําคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียนด๎านการใช๎แรงจูงใจ ด๎วยการจัดให๎มีที่ปรึกษาและเป็นพี่
เลี้ยงอยํางใกล๎ชิด เพื่อให๎ผู๎บริการสามารถใช๎แรงจูงใจอยํางมีประสิทธิภาพ
ข๎อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตํอไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ เชํน วัฒนธรรมโรงเรียน การคิดอยํางเป็นระบบ เป็นต๎น ที่สํงผลตํอภาวะผู๎นําคุณภาพของ
ผู๎บริหารโรงเรียน
2. ควรศึกษาวิจัยภาวะผู๎นําคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียน ในหนํวยงานตํางๆ เชํน กรุงเทพมหานคร องค๑การบริหาร
สํวนจังหวัด เป็นต๎น
3. ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมด๎านตัวแปรอื่นๆ ในรูปแบบงานวิจัยการวิเคราะห๑เส๎นทาง (Path Analysis)เพื่อสํงผลตํอ
ภาวะผู๎นําคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียน
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วารสารบริหารการศึกษา มศว
ปีที่ 14 ฉบับที่ 27 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
Factors Affecting Excellence In World Class Standard School In The Secondary
Educational Service Area Office 2.
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1

นิสิตการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ปรึกษาหลัก อาจารย๑ประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
ที่ปรึกษารํวม อาจารย๑ประจําภาควิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง
2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุํงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางโครงสร๎างและการบริหารงานของโรงเรียน วัฒนธรรม
ของโรงเรียน ภาวะผู๎นําทางวิชาการ บรรยากาศของโรงเรียน และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกับความเป็นเลิศของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล และศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ ผู๎บริหารและครูของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 345 คน ได๎จากวิธีการสุํมตัวอยํางแบบงําย
(Simple Random sampling) ของแตํละโรงเรียน เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ มีคํา
ดัชนีความสอดคล๎อง อยูํระหวําง .60 ถึง 1.00 ซึ่งมีคําความเชื่อมั่นเทํากับ .980 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล คือ คําเฉลี่ย
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห๑คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สัน และการวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (
Enter Multiple Regression Analysis) ด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจัยพบวํา ความสัมพันธ๑ระหวํางโครงสร๎างและการบริหารงานของโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียน ภาวะ
ผู๎นําทางวิชาการ บรรยากาศของโรงเรียน และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกับความเป็นเลิศของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยทุกตัวแปรมีความสัมพันธ๑ทางบวก อยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และป๓จจัยที่สํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ได๎แกํ 4 ป๓จจัย คือ โครงสร๎างและการบริหารงานของโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียน บรรยากาศของ
โรงเรียน และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑พหุคูณเทํากับ .779 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได๎ร๎อยละ 60.7
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: โครงสร๎างและการบริหารงานของโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียน ภาวะผู๎นําทางวิชาการ บรรยากาศของ
โรงเรียน เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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Abstract
The purpose of this research were to study and analyze the factors that affect the excellence of
world-class standard schools under authority of the Secondary Educational Service Area, Office Two. The
sample used were 345 administrators and teachers of World – Class Standard School in the Secondary
Educational Service Area Office 2 during the first semester of academic year 2017 by Simple Random
Sampling. The instrument used in this research was a rating scale questionnaire with a reliability of .98.
The statistics used for data analysis were mean, standard deviation and enter multiple regression analysis
with programmed packages.
The research found the following. The relationship between the structure and administration of
the school culture, academic leadership, school atmosphere, and information and communications
technology with a rating of excellence for world-class standard schools under the Secondary Educational
Service Area Office Two, The relationship was positive and with statistical significance at a level of .01.
Factors affecting world-class standard schools under authority of the Secondary Educational Service Area
Office Two, there are four factors: the structure and administration of the school culture, school
atmosphere, and information and communications technology with a multiple correlation coefficient of
.779, can explain the variance of school excellence under authority of the Secondary Educational Service
Area Office Two, with 60.7% statistical significance at a level .05.
Keywords : Structure and administration of the school culture Academic Leadership School Atmosphere
Information and Communications Technology Excellence of world class standard school

บทนา
ป๓จจุบันระบบเศรษฐกิจฐานความรู๎ ความก๎าวหน๎าทางด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําให๎สังคมโลกมี
การลื่นไหลระหวํางวัฒนธรรมมากขึ้น ความรู๎ ความสามารถในการแขํงขันและรํวมมือกับประชาคมโลกนั้นเป็นสิ่งสําคัญ
โดยเฉพาะการศึกษาไทยที่ต๎องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาให๎สามารถพัฒนาคนและสังคมไทยให๎มีสมรรถนะใน
การแขํงขัน และมีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎ทันตํอสภาวการณ๑โลก โดยมีเ จตนารมณ๑มุํงมั่นที่จะบรรลุความ
คาดหวังที่ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเกํง คนที่สามารถดํารงชีวิตได๎อยํางมีคุณคําและมี
ความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยภายใต๎บริบทสังคมโลกใหมํ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด๎าน
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะในการแขํงขัน สอดคล๎องกับ ประทิน
วิเศษสุวรรณ [1] ได๎อธิบายวํา การศึกษาเป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร๎างสรรค๑ความเจริญก๎าวหน๎า และแก๎ไข
ป๓ญหาตํางๆ ในสังคมได๎เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ชํวยให๎คนได๎พัฒนาตนเองตลอดชีวิต
ประเทศอาเซียนทุกประเทศมีแนวโน๎มที่ให๎ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอยํางยิ่งให๎การศึกษามี
สํวนสําคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มีความมุํงหวังที่จะให๎การศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับศักยภาพการแขํงขันของ
แตํละประเทศในระดับสากล และมีความสอดคล๎องกับแนวโน๎มการแขํงขันในระดับสากลในศตวรรษที่ 21 ด๎วยสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู๎ จากกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ ประเทศไทยควรเรํงการยกระดับความรํวมมือด๎านการศึกษาระหวํางประเทศ
สมาชิกอาเซียนให๎สอดรับกับวิสัยทัศน๑อาเซียนในการสํงเสริมให๎ “ประชาชนทุกคนได๎รับการศึกษาด๎วยมาตรฐานสูง” โดยอาศัย
ความรํวมมือในลักษณะเครือขํายตลอดจน รํวมมือในลักษณะหุ๎นสํวนกับองค๑กรอื่นๆ ด๎านการศึกษา สูํการเป็นประชาคม
ฐานความรู๎ ด๎วยการยกระดับการพัฒนาทางการศึกษาให๎ชัดเจนในศตวรรษที่ 21 [2] โดยให๎สังคมทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมใน
การจัดการศึกษาได๎ตรงตามความต๎องการของผู๎เรียน และสามารถตรวจสอบได๎อยํางมั่นใจวํา การศึกษาเป็นกระบวนการของ

84

การพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นป๓จจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได๎ และสามารถ
แขํงขันได๎ในระดับนานาชาติ เพื่อให๎เป็นไปหลักการในการจัดการศึกษา [3]
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กําหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษา เพื่อขับ เคลื่อนการ
ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได๎กําหนด
วิสัยทัศน๑ พันธกิจ และเปูาประสงค๑ในการบริหารจัดการ ดังนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นองค๑กรแหํง
การบริหารเพื่อการเรียนรู๎ พัฒนาคุณภาพสูํความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล บริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพให๎ผู๎เรียนทุก
คนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และพัฒนาสูํคุณภาพระดับสากล โดยเน๎นให๎โรงเรียนพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด๎วย
ระบบคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ สูํ ม าตรฐานสากล ซึ่ ง สอดคล๎ อ งกั บ นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการได๎กําหนดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ให๎มีการยกระดับโรงเรียนชั้นนําที่มี
ความพร๎อมสูํโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล เพื่อให๎เป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีศักยภาพเป็นพลโลก โดยการนํา
เกณฑ๑รางวัลคุณภาพแหํงชาติมาใช๎เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยโรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการจําเป็นต๎องเรํงพัฒนา เน๎น
ไปที่คุณภาพ (quality) และความเป็นเลิศ (excellence)
ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงให๎ความสําคัญกับความเป็นเลิศของโรงเรียน และศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียน
ซึ่งสอดคล๎องกับ ราตรี ศรีไพรวรรณ [4] ได๎อธิบายวํา การบริหารจัดการโรงเรียนด๎วยระบบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนา
องค๑กรให๎มีผลการดําเนินการที่เป็นเลิศ โดยอิงแนวทางการดําเนินงานตามเกณฑ๑ของรางวัลคุณภาพแหํงชาติ มาพัฒนาขีด
ความสามารถด๎านการบริหารจั ดการโรงเรียน เพื่อให๎มีวิธีป ฏิบัติและผลการดําเนินการในระดับมาตรฐานโลก โรงเรีย น
มาตรฐานสากล เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นํามาใช๎เป็ นกลยุทธ๑ ในการ
พัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงสากล ( Benchmark) ผู๎เรียนมีศักยภาพและความสามารถ
ทัดเทียมกับผู๎เรียนนานาชาติ โดยวัดจากเกณฑ๑รางวัลคุณภาพ แหํงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [5] ผู๎วิจัยเห็น
วําการศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
นั้นจะเป็นประโยชน๑เพื่อให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนสูํสากล สามารถนําข๎อมูลสารสนเทศที่ได๎ ไปใช๎เพื่อเป็นประโยชน๑ในการวางแผนการศึกษา และการปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารจัดการโรงเรียนให๎สามารถดําเนินกิจกรรมทางการศึกษาเกิดประสิทธิผลตํอไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยโครงสร๎างและการบริหารงานของโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียน ภาวะ

ผู๎ นํ า ทางวิ ชาการ บรรยากาศของโรงเรี ย น และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สารกั บ ความเป็ น เลิ ศ ของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพื่อศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
2.

วิธีดาเนินการวิจัย
ดําเนินการโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง โดยกลุํมตัวอยําง คือ ผู๎บริหารและครูของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 24 โรงเรียน ได๎
กลุํมตัวอยํางจํานวน 360 คน โดยใช๎ตารางกําหนดขนาดของเครจซี่และมอร๑แกน ( Krejcie & Morgan) โดยวิธีการสุํมอยํางงําย
(Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบประมาณคํา 5 ระดับ ( Rating Scale) ในการหา
คุณภาพเครื่องมือโดยให๎ผู๎เชี่ยวชาญจํานวน 5 ทําน มีคําดัชนีความสอดคล๎องอยูํระหวําง .60 ถึง 1.00 และนําแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแล๎วไปทดลองใช๎ แล๎วนํามาวิเคราะห๑หาคําความเชื่อมั่นด๎วยวิธีหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( Cronbach’s
Alpha Coefficient) และหาคําอํานาจจําแนก ( Discrimination) รายข๎อ ผลปรากฏวําได๎คําความเชื่อมั่นเทํากับ . 980 โดยคําความ
เชื่อมั่นรายด๎าน ได๎แกํ โครงสร๎างและการบริหารงานของโรงเรียนเทํากับ .875 วัฒนธรรมของโรงเรียนเทํากับ .884 ภาวะผู๎นํา
ทางวิชาการเทํากับ .877 บรรยากาศของโรงเรียนเทํากับ .897 เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเทํากับ .894 และความเป็น
เลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลเทํากับ .886 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาคํา
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑เพียร๑สนั ( Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient ) และการวิเคราะห๑ถดถอยพหุคูณแบบปกติ (
Enter Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลของผู๎ตอบแบบสอบถามสําหรับงานวิจัย ครั้งนี้สรุปได๎ดังนี้
ป๓จจัยโครงสร๎างและการบริหารงานของโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียน ภาวะผู๎นําทางวิชาการ บรรยากาศ
ของโรงเรียน และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมีความสัมพันธ๑ทางบวกกับความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพิจารณา ตามคําสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ๑ของเพียร๑สัน ซึ่งป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑ระดับสูง ได๎แกํ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเทํากับ .719 และ
บรรยากาศของโรงเรียนเทํากับ .710 สํวนป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑ระดับปานกลาง ได๎แกํ โครงสร๎างและการบริหารงานของ
โรงเรียนเทํากับ .698 วัฒนธรรมของโรงเรียนเทํากับ .695 และภาวะผู๎นําทางวิชาการเทํากับ .630
1.

2.

ป๓จจัยที่สํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
2 ประกอบด๎วย 4 ป๓จจัย ได๎แกํ โครงสร๎างและการบริหารงานของโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียน บรรยากาศของโรงเรียน
และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑พหุคูณเทํากับ .779 สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได๎ร๎อยละ 60.7 อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได๎ ดังนี้
1. ป๓จจั ยโครงสร๎างและการบริหารงานของโรงเรี ยน
วัฒนธรรมของโรงเรียน ภาวะผู๎นําทางวิชาการ
บรรยากาศของโรงเรียน และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มีความสัมพันธ๑ทางบวกกับความเป็นเลิศของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 แสดงวํา ถ๎าโรงเรียนมีการสํงเสริมป๓จจัยตํางๆเพิ่มมาก
ขึ้น โรงเรียนมาตรฐานสากลยํอมมีความเป็นเลิศมากตามไปด๎วย ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของโรงเรียนได๎เป็นอยํางดี หรือมีความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล เกิดจากความสําเร็จด๎านผู๎เรียน โดย
ผู๎เรียนมีคุณภาพ มีลักษณะเป็นผู๎รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู๎เรีย นเทียบเคียง
มาตรฐานสากล ทําให๎การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากลจําเป็นต๎องเน๎น ลักษณะของผู๎เรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการพัฒนาทักษะของผู๎เรียนเป็นสําคัญ (สํานักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย) [5] ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของชัยพัฒน๑ พันธุ๑วัฒนสกุล [6] ได๎ศึกษา ป๓จจัยพหุระดับที่สํงตํอความสําเร็จในการศึกษาของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร พบวํา คุณลักษณะผู๎เรียน ที่มีทักษะการเรียนรู๎ มีความพร๎อม และมีแรงจูงใจใฝุ
เรียนรู๎ สํงผลทางบวกตํอความสําเร็จในการศึกษาของนักศึกษาการศึกษานอกระบบมากที่สุด รองลงมาคือ ความพร๎อมของ
ผู๎เรียน แรงจูงใจของผู๎เรียน ความรู๎พื้นฐานเดิมของผู๎เรียน และความรับผิดชอบของผู๎เรียน ตามลําดับ โดยทุกตัวแปรสํงผล
ทางบวกตํอความสําเร็จในการศึกษาของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ทั้งนี้คุณลักษณะผู๎เรียนจะเป็นเลิศได๎ โรงเรียนต๎องมี
ความพร๎อมในการสร๎างบรรยากาศของโรงเรียนที่เอื้ออํานวยตํอการทํางาน ทั้งอาคาร สถานที่ตั้งเหมาะสม และจัดสถานที่ให๎
นักเรียนทํากิจกรรมเหมาะสม ซึ่งฮอย และมิสเกล ( Hoy; & Miskel.) [7] ได๎กลําววํา บรรยากาศโรงเรียน เป็นสภาพแวดล๎อม
โดยรวม รวมทั้งตัวบุคคล อาคาร สถานที่ และสถานที่ตั้งโรงเรียน เป็นต๎น ซึ่งคุณลักษณะภายในองค๑การเหลํานี้เป็นผลให๎
โรงเรียนแหํงหนึ่งแตกตํางไปจากแหํงอื่นๆ และมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมของบุคคลในองค๑การและสังคม พร๎อมทั้งมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกด๎านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ่ สาร อุปกรณ๑ สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
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ให๎มีคุณภาพสูงขึ้น สอดคล๎องกับหลักการของสํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติสถาบันเพิ่มผลผลิต [8] ที่กลําววํา ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของผู๎เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ต๎องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎อยูํในระดับสูง ซึ่งเกิด
จากคุณภาพการบริหารการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ สามารถวัดได๎จากระดับความสําเร็จของผู๎เรียน จากรางวัลที่ได๎รับจากการ
แขํงขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ และนานาชาติ หรือผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎สูงขึ้นทุกปีการศึกษา และผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-net) คะแนนเฉลี่ยวิชาหลักสูงกวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ นอกจากนั้นสอดคล๎องกับงานวิจัยของพัฒนพงษ๑ สีกา [9] ได๎
ศึกษา การศึกษาป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร๑ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นผลมา
จากการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ พบวํา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม มีอิทธิพลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพราะ
ผู๎เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงจะมีความกระตือรือร๎น ตั้งใจเรียน ขยัน อดทน มีนิสัยทางการเรียนที่ ดี และผู๎เรียนยัง
ศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมจากแหลํงเรียนรู๎อื่นๆ นอกห๎องเรียนอยูํเสมอ จึงทําให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ดังนั้น
ความสําเร็จของผู๎เรียนจึงมีความสัมพันธ๑กับความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. ป๓ จ จั ย ที่ สํ ง ผลตํ อ ความเป็ น เลิ ศ ของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สามารถดูได๎จากผลลัพธ๑ของผู๎เรียน ประกอบด๎วย 4 ด๎าน คือ
ผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน การทดสอบระดับชาติ คุณลักษณะของผู๎เรียน และรางวัลที่ได๎รับ พบวํา ป๓จจัยที่สํงผลตํอความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 มี 4
ป๓จจัย ได๎แกํ โครงสร๎างและการบริหารงานของโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียน บรรยากาศของโรงเรียน และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งสามารถอภิปรายผลได๎ดังนี้
2.1 โครงสร๎างและการบริหารงานของโรงเรียน สํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
โรงเรียนมาตรฐานสากล มุํงเน๎นระบบการจัดการการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให๎ได๎มาตรฐานและ
ผลการดําเนินงานที่เป็นเลิศ โดยมีการกําหนดรูปแบบโครงสร๎างและอํานาจหน๎าที่ชัดเจนเพื่อเอื้อตํอการปฏิบัติงาน สอดคล๎อง
กับสุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ๑ [10] ที่กลําววํา โครงสร๎างและการบริหารงานของโรงเรียน เป็นความสัมพันธ๑ของบุคลากรในโรงเรียน
โดยมีการวิเคราะห๑งาน ออกแบบงาน และกําหนดเป็นแผนภูมิองค๑การให๎มีความเหมาะสมกับโรงเรียนและมีความคลํองตัว มี
การกําหนดอํานาจหน๎า ที่ ลักษณะของงานที่ชัดเจน ซึ่งจะกํอให๎เกิดการแบํงงาน ความรับผิดชอบ และการประสานงานที่ดี
เพื่อให๎การดําเนินงานประสบความสําเร็จและบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว๎ และสอดคล๎องกับงานวิจัยของนวลลักขณ๑ บุษบง [11] ที่
ศึกษาพบวํา โครงสร๎างองค๑กร การจัดองค๑กรของวิทยาลัยพยาบาล เป็นลักษณะการจัดโครงสร๎างที่เอื้อตํอการบริหารจัดการ มี
การปรับโครงสร๎างการบริหารงานให๎มีความเหมาะสม เป็นการภายในและมีการแตํงตั้งคณะกรรมการตํางๆ ในการดําเนินงาน
สํงผลตํอประสิทธิผลองค๑กร และสอดคล๎องกับงานวิจัยของธวัช กรุดมณี [12] ที่กลําววํา โครงสร๎างของโรงเรียนจะสามารถแบํง
งานวําเป็นอยํางไร ใครเป็นผู๎รับผิดชอบสูงสุด ขึ้นอยูํกับสายงานใด มีเส๎นทางการสื่อสารอยํางไร โดยมีเปูาหมายที่ความสําเร็จ
ขององค๑การเป็นหลัก ซึ่งนําไปสูํความเป็นเลิศได๎ ดังนั้น โครงสร๎างและการบริหารงานของโรงเรียน โรงเรียนควรมีการจัดทํา
มาตรฐานเทียบเคียง (benchmark) ที่ใช๎เป็นเกณฑ๑ในการเปรียบเทียบความเป็นเลิศกับโรงเรียนในกลุํมเดียวกัน รวมถึงโรงเรียนมี
การจัดทําแผนกลยุทธ๑จัดทําขึ้นสอดคล๎องกับเปูาหมายของโรงเรียน รวมถึงการแบํงหน๎าที่ปฏิบัติงานชัดเจน เพื่อให๎เกิด
ความสําเร็จอยํางตํอเนื่อง สามารถขับเคลื่อนให๎โรงเรียนบรรลุเปูาประสงค๑ ปรับปรุงผลลัพธ๑ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขันกับโรงเรียนในระดับนานาชาติ
2.2 วัฒนธรรมของโรงเรียน สํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสร๎างความเชื่อ และคํานิยมที่ดีของโรงเรียน การมีชื่อเสียง และ
ภาพลักษณ๑ที่ดีของโรงเรียนที่เป็นที่นําเชื่อถือตํอชุมชนวําเป็นโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพ และเป็นโรงเรียนที่เปิดทําการเรียนการ
สอนมานานหลายปี เป็นที่ไว๎วางใจจากผู๎ปกครองและชุมชน ทําให๎ผู๎ปกครองไว๎วางใจนําบุตรหลานเข๎ามาเรียน และโรงเรียนมี
การเสริมสร๎าง ความรักและความผูกพันของโรงเรียน ที่มีตํอบุคลากรและชุมชน สอดคล๎องกับดีลและปีเตอร๑สัน [13] ที่กลําววํา
วัฒนธรรมของโรงเรียน เป็นกรอบของคํานิยม ความเชื่อและประเพณีตํางๆ ซึ่งฝ๓งรากลึก และผํานการหลํอหลอมตํอเนื่องมา
ตลอดอายุของโรงเรียน ซึ่งมีองค๑ประกอบ ดังนี้ 1. การสร๎างคํานิยมที่ดี เป็นความเชื่อรํวมกันของบุคลากรในโรงเรียนสะท๎อน
ผํานวิสัยทัศน๑และความเชื่อรํวม ซึ่งเป็นแบบแผนในการปฏิบัติที่ถูกต๎องมุํงสูํเปูาหมายของโรงเรียน 2. การสื่อสารคํานิยมรํวมที่ดี
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ซึ่งเป็นวิธีการในการสร๎างไมตรี และสื่อสารคํานิยมรํวมระหวํางบุคคลในโรงเรียน 3. มีกิจกรรมเพื่อรักษาวัฒนธรรมของโรงเรียน
โดยการจัดกิจกรรมที่ชํวยเน๎นย้าํ คํานิยมความเชื่อที่ดีงามของโรงเรียนสูํบุคลากรรุํนตํอไป (กษมาพร ทองเอื้อ) [14] ซึ่งสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของบัญชา ชลาภิรมย๑ [15] ที่ศึกษาพบวํา วัฒนธรรมองค๑การ ทรัพยากรและเทคโนโลยีทางการศึกษา นโยบายและ
การปฏิบัติ สํงผลตํอเจตคติของผู๎เรียนที่เป็นคุณลักษณะของผู๎เรียน รางวัลและการตอบแทนจากการปฏิบัติ และสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของนิจวรรณ วีรวัฒโนดม [16] ได๎ศึกษารูปแบบการบริหารของโรงเรียน ประกอบด๎วย หลักการและเหตุ ผลการสร๎าง
วัฒนธรรมองค๑กร ตอบสนองความต๎องการของชุมชน วิสัยทัศน๑ที่มุํงมั่นพัฒนาความเป็นเลิศ รวมถึง พันธกิจ อัตลักษณ๑และ
ทิศทางองค๑กร วัตถุประสงค๑ตามเกณฑ๑การประเมินคุณภาพทางการศึกษา และกระบวนการจัดการ ที่สํงผลตํอรูปแบบและกล
ยุทธ๑การบริหารเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ๑การประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนั้น วัฒนธรรมของโรงเรียนที่มีการสร๎างอัต
ลัก ษณ๑ เอกลั ก ษณ๑ และความสั ม พั นธ๑ ร ะหวํ า งบุค ลากรในโรงเรี ย นและผู๎ ที่เ กี่ ย วข๎ อ ง ที่ โ ดยคํ า นึ งถึ งพึ งพอใจของผู๎เ รี ย น
ผู๎ปกครองและชุมชน เน๎นเสริมสร๎างความรักและผูกพันของบุคลลากรโรงเรียนในระยะยาวจึงจะประสบความสําเร็จในระดับ
มาตรฐานสากล
2.3 บรรยากาศของโรงเรียน สํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการสํงเสริมบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตํอการทํางาน ทั้งอาคาร
ห๎ อ งเรี ย น และห๎ อ งสมุ ด ที่ มี ส ภาพแวดล๎ อ มที่ พ ร๎ อ มตํ อ การเรี ย นรู๎ และเพี ย งพอตํ อ ผู๎ เ รี ย น ซึ่ งฮอลพิ น [17] ได๎ ก ลํ า ววํ า
องค๑ประกอบบรรยากาศของโรงเรียน ประกอบด๎วย บรรยากาศแบบเปิด ( the open climate) เป็นบรรยากาศที่เอื้อในการ
ปฏิบัติงานที่ผู๎ปฏิ บัติมีขวั ญกําลังใจสูง ครูรํวมมือทํางานอยํ า งดี ครูมี ความพึ งพอใจในการทํางาน บรรยากาศอิ สระ ( the
autonomous climate) เป็นบรรยากาศที่มีความรํวมมือในการทํางาน งานมีผลสัมฤทธิ์ แตํผู๎บริหารจะหํางเหินจากครู บรรยากาศ
ควบคุม (the controlled climate) เป็นบรรยากาศที่ผู๎บริหารมุํงผลงานเป็นสําคัญ จะควบคุม ตรวจตราใกล๎ชิดจนครูมีเวลาพบปะ
สังสรรค๑กันน๎อย แตํเมื่อมีผลงานออกมาดี บรรยากาศสนิทสนม ( the familiar climate) เป็นบรรยากาศที่ผู๎บริหารและครูมี
ความสัมพันธ๑เป็นมิตรกันอยํางดี บรรยากาศรวมอํานาจ ( the paternal climate) เป็นบรรยากาศที่แบํงงานกันทําโดยไมํมีโอกาส
ประสานงานกัน ทําให๎ขาดความสามัคคีและความรํวมมือกัน และบรรยากาศแบบปิด (the closed climate) เป็นบรรยากาศที่การ
บริหารงานใช๎กฎระเบียบอยํางเครํงครัด ซึ่งการที่โรงเรียนมีบรรยากาศของโรงเรียนที่พร๎อมจะสํงผลตํอความเป็นเลิศของ
โรงเรียนได๎ เพราะการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนที่มีความพึ งพอใจ มีความสุขจึงสํงผลตํอการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและการจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของสุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ๑ [10] ได๎ศึกษา การวิเคราะห๑ป๓จจัยที่สํงผลตํอการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน พบวํา ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุม ชน มีผลการประเมินอยูํใน
ระดับมาก โดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ๑กับผู๎ปกครอง ผู๎เรียน โดยผู๎ปกครองสามารถเข๎ารํวมกิจกรรม
ได๎ตามความสนใจ ทําให๎ผู๎ปกครองได๎มีโอกาสพบปะกับครู เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนั้น บรรยากาศของโรงเรียนสํงผล
ตํอความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล เพราะบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตํอการทํางาน ทั้งอาคาร และสถานที่ตั้งเหมาะสม
รวมถึงมีแหลํงเรียนรู๎ภายใน ภายนอก และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น และมีการจัดกิจกรรมที่สํงเสริมให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ มี
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎การเป็นสํวนหนึ่งของชุมชนและปลูกฝ๓งให๎มีความรับผิดชอบตํอชุมชน และได๎รับการ
สนับสนุนจากเครือขํายผู๎ปกครอง
2.4 เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร สํ งผลตํ อ ความเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ป๓จจุ บันความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งสําคัญ
โรงเรียนควรสนับสนุนให๎มีการใช๎ เทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัย โดยธวัช กรุดมณี [12] ได๎กลําววํา เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร เป็ นความสามารถในการระดมทรัพยากรจากแหลํงตํางๆ การมีทรัพยากรในการดํ าเนินงานเพียงพอ มี
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม และสามารถนํ า ทรั พยากรและเทคโนโลยี มาใช๎ ดํ าเนิ น งานตามแผนงานขององค๑ ก ารจนประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค๑ สอดคล๎องกับ นฤทธิ์ แสงสุขสวําง [18] ได๎กลําววํา เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสิ่ง
สําคัญในการดําเนินงานขององค๑การให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ตามแตํละประเภทขององค๑การ เพื่อชํวยเพิ่มความสามารถในการ
ผลิ ต ให๎ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และสเตี ย ร๑ [19] ได๎ ก ลํ า ววํ า องค๑ ป ระกอบของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร
ประกอบด๎วย การปฏิบัติ (operations) เป็นการนําเทคโนโลยีมาใช๎ปฏิบัติในการดําเนินงานตํางๆ ขององค๑กรตามแนวนโยบาย
ขององค๑กรที่มุํงเน๎นให๎มีการใช๎เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพของผลผลิตอยํางตํอเนื่อง วัสดุ อุปกรณ๑ ( materials) เป็นเครื่องมือ และ
อุปกรณ๑ที่ใช๎ในการดําเนินงาน อุ ปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ที่เป็นเครื่องมือในการใช๎เพื่อการผลิตผลผลิต และความรู๎ของคนใน
องค๑การที่เกี่ยวกับการใช๎เทคโนโลยีในการดําเนินงาน ซึ่งเกิดจากการอบรม การฝึกฝนจนเกิดความชํานาญ อันจะชํวยเพิ่ม
ความสามารถในการผลิตขององค๑การได๎อยํางยั่งยืน ทั้งนี้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร จึงสํงผลตํอความเป็นเลิศของ
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โรงเรียนมาตรฐานสากล เพราะการบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยชํวยในการอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน โดยต๎องมีระบบการจัดการให๎สามารถใช๎ประโยชน๑จากข๎อมูลสารสนเทศที่ซับซ๎อนขึ้นและมีปริมาณมาก
และสอดคล๎องกับงานวิจัยของดวงเดือน ภูตยานันท๑ [20] ได๎ศึกษาพบวํา สถานศึกษาของรัฐจําเป็นต๎องมีระบบสารสนเทศที่
เชื่อมโยงระบบฐานข๎อมูลตํางๆ เข๎าด๎วยกัน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานที่มีความเป็นเลิศ รวมถึงการจัดการความรู๎ที่สะดวก
รวดเร็ว ถูกต๎อง ตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎บริหาร ผู๎ปฏิบัติงานและผู๎รับบริการของสถาบัน ดังนั้น โรงเรียนที่ให๎เน๎น
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร จึงสํงผลตํอความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยสนับสนุนให๎มีการวาง
แผนการจัดกิจกรรม ใช๎เทคโนโลยี สารสนเทศในการจัดการศึกษา เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถศึกษาค๎นคว๎าด๎ วยตนเอง จนสามารถ
วางแผนโดยใช๎กระบวนการรวบรวมข๎อมูลความรู๎อยํางเป็นระบบ สื่อสาร นําเสนอ และประยุกต๑องค๑ความรู๎ที่ได๎ไปสูํการ
ปฏิบัติและเผยแพรํตํอสาธารณะ พร๎อมทั้งออกแบบ สร๎างสรรค๑ ประดิษฐ๑ผลงานเข๎าแขํงขันได๎ จนเป็นผู๎รักการเรียนรู๎ละพัฒนา
ตนเองอยํางตํอเนื่อง พร๎อมทั้งเผยแพรํข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียนกับผู๎ปกครอง ชุมชน และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง

ข้อเสนอแนะ
จากข๎อค๎นพบของการวิจัยดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช๎
และข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไปดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู๎บริหารและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ควรกําหนดนโยบายพัฒนาความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ด๎านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ให๎มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยวางแผนการบริหารจัดการสารสนเทศอยํางเป็นระบบ
โดยผู๎บริหารมีการสนับสนุนให๎บุคลากรมีสวํ นรํวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมโดยใช๎เทคโนโลยี สารสนเทศ พร๎อมทั้งสํงเสริม
ให๎บุคลากรมีการผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อพัฒนาให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ที่มีความล้ําหน๎าทางความคิด ผลิตผล
งานอยํางมีคุณภาพ
1.2 ผู๎บริหารและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ควรสํงเสริมให๎มีการวางแผนพัฒนาระบบข๎อมูล ขําวสาร ในการอํานวย
ความสะดวกให๎กับผู๎ปกครองและชุมชนในการสืบค๎นข๎อมูล เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและถูกต๎องแมํนยํา โดยการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารให๎มีความทันสมัยและใช๎โปรแกรมชํวยในการทํางานและการประเมินผล
1.3 ผู๎บริหารและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ควรสนับสนุนให๎มีการพัฒนาคุณภาพของการจัดการการศึกษา สํงเสริม
บรรยากาศที่เอื้ออํานวยตํอการทํางาน ทั้งอาคาร สถานที่ พร๎อมทั้งมีการสนับสนุนการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ๑ สื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัยไว๎ในห๎องเรียนอยํางเพียงพอ รวมถึงการสนับสนุนห๎องเรียน ห๎องสมุดที่มีสภาพแวดล๎อมที่พร๎อมตํอการ
เรียนรู๎ และเพียงพอกับผู๎เรียน เพื่อให๎ผู๎เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความสามารถในการผลิตผลงานด๎านตํางๆ ด๎วยตนเอง
อยํางมีคุณภาพสูง
1.4 ผู๎บริหารและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง สามารถนําข๎อมูลด๎านบรรยากาศของโรงเรียน ไปใช๎ในการพิจารณา
เพื่อกําหนดแนวทางในการปฏิบัติของโรงเรียน โดยสนับสนุนให๎มีเครือขํายการจัดการศึกษาที่มุํงเน๎น การศึกษาค๎นคว๎าด๎วย
ตนเอง จากแหลํ ง เรี ย นรู๎ ภ ายใน ภายนอก และภู มิ ป๓ ญ ญาท๎ อ งถิ่ น เพื่ อ ให๎ ผู๎ เ รี ย นในโรงเรี ย นมาตรฐานสากลมี ทั ก ษะ
ความสามารถในการศึกษาเรียนรู๎ด๎วยตนเอง พร๎อมทั้งการจัดกิจกรรมที่มีเครือขํายผู๎ปกครองในการสนับสนุน เพื่อสํงเสริมให๎
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากร ผู๎เรียน และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร

ของโรงเรียนให๎เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาในโรงเรียน
2.2 ควรมีการวิจัยพัฒนากลยุทธ๑การบริหารจัดการบรรยากาศของโรงเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
2.3 ควรมีการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการวัฒนธรรมของโรงเรียน ที่มีคุณภาพเทียบเคียงสากล
ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จลงได๎ด๎วยความกรุณาและการให๎คําปรึกษาและแนะแนวทางในการทําการวิจัยจากรอง
ศาสตราจารย๑ ดร.พวงรัตน๑ เกษรแพทย๑ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ๑ และอาจารย๑ ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน๑
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กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ๑ ที่ได๎กรุณาดูแล เอาใจใสํ ให๎คําแนะนํา ตรวจแก๎ไขปริญญานิพนธ๑และติดตามความก๎าวหน๎า
อยํางสม่ําเสมอ ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย๑ทุกทํานเป็นอยํางสูง
ขอขอบพระคุณผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.วีระ สุภากิจ อาจารย๑ ร.อ. ดร.อภิธีร๑ ทรงบัณฑิตย๑ ที่ได๎กรุณาสละเวลามา
เป็นกรรมการสอบปากเปลําและให๎ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งทําให๎ปริญญานิพนธ๑ฉบับนี้มีความสมบูรณ๑เพิ่มมากขึ้น
ขอขอบคุณ บัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิท ยาลั ยศรีน คริน ทรวิโ รฒ ที่ใ ห๎ทุ นสนับสนุน การทํ าปริ ญญานิ พนธ๑ ประจํา ปี
งบประมาณ 2559
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค๑ เ พื่ อ ศึ ก ษาป๓ ญ หาและแนวทางการแก๎ ไ ขป๓ ญ หาการบริ ห ารงานของศู น ย๑ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑เขตกรุงเทพมหานครและศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาการบริหารของงานศูนย๑
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑เขตกรุงเทพมหานคร กลุํมตัวอยํางที่เข๎ารํวมสนทนากลุํมมีผู๎เชี่ยวชาญและผู๎บริหารงานศูนย๑
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ จํานวน 12 รูป / คน แบํงเป็นพระภิกษุ 6 รูป ฆราวาส 6 คน โดยเป็นการเลือกแบบเจาะจง
และกลุํ ม ตั ว อยํ า งที่ แ จกแบบสอบถาม ได๎ แ กํ ผู๎ บ ริ ห ารและครู ผู๎ ส อนใน ศู น ย๑ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย๑ เ ขต
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 กําหนดกลุํมตัวอยํางโดยใช๎ตารางของเครจซี่และมอร๑แกน ได๎กลุํมตัวอยําง จํานวน 210/รูป
/คน และใช๎วิธีการสุํมแบบแบํงชั้น โดยใช๎ขนาดศูนย๑เป็นชั้น แล๎วทําการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบบันทึ กการ
สนทนากลุํม และแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ มีคําความเที่ยงตรงตั้งแตํ 0.60 – 1.00 คําความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเทํากับ.975 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ วิเคราะห๑เนื้อหา คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบคําทีแทนกลุํมตัวอยํางเดียว
ผลการวิจัยพบวํา
1. ป๓ ญ หาและแนวทางการแก๎ ไ ขป๓ ญ หาการบริ ห ารของงานศู น ย๑ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย๑ เขต
กรุงเทพมหานคร
1.1 ด๎านวิชาการ คือ หลักสูตรไมํเป็นมาตรฐานเดียวกัน ขาดการพัฒนาให๎ทันสมัยมีความซ้ําซ๎อนกัน ไมํ
สอดคล๎องกับผู๎เรียน ครูผู๎สอนไมํได๎ทําแผนการเรียนการสอน ขาดความรู๎เรื่องการวัดและประเมินผล ขาดความรู๎และทักษะใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนวทางการแก๎ไขป๓ญหา คือ ศูนย๑ควรมีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หลักสูตรควรเป็น
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ มีความยืดหยุํน ควรพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับผู๎ เรียน จัดทําคูํมือ เกี่ยวกับ การทําแผนการสอน
การวัดและประเมินผล
1.2 ด๎านบุคลากร คือ บุคลากรขาดความตํอเนื่องในการดําเนินงาน คณะกรรมการบริหารมีการประชุมกัน
น๎อยครั้งและไมํมีการกําหนดนโยบาย ผู๎บริหารไมํมีความรู๎เรื่องกระบวนการบริหารงาน สวัสดิการมีน๎อย แนวทางการแก๎ไข
ป๓ญหา คือ คณะกรรมการบริหาร ควรมีการประชุมกันอยํางน๎อยปีละ 2 ครั้งเพื่อกําหนดนโยบายและวางแผนทํางาน ควร
จัดทําคูํมือการบริหารศูนย๑พร๎อมทั้งระบุขอบขํายภาระงานให๎ชัดเจน ควรมีการจัดสวัสดิการสําหรับบุคลากร
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1.3 ด๎านงบประมาณ คือ งบประมาณที่จัดสรรจากรัฐไมํเพียงพอ ไมํได๎จัดทําแผนงบประมาณเป็นรายปี
การบริหารงบประมาณขาดการมีสํวนรํวม แนวทางการแก๎ป๓ญหา คือ ทางศูนย๑ควรจัดตั้งกองทุนศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย๑ โดยการระดมทุนจากภาคเอกชน หนํวยงานของรัฐและประชาชนทั่วไป มีการจัดทําแผนงบประมาณประจําปีให๎เป็น
ลายลักษณ๑อักษร ควรเปิดโอกาสให๎คณะทํางานมีสํวนรํวมในการบริหารงบประมาณ
1.4 ด๎านชุมชน คือ ชุมชนไมํเห็นคุณคําของศูนย๑ที่มีตํอสังคมสํวนรวม ศูนย๑ไมํได๎ประสานงานกับผู๎ปกครอง
นักเรียนและชุมชน ขาดความรํวมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมรํวมกัน แนวทางการแก๎ไขป๓ญหา คือ ศูนย๑ควรเชิญชุมชนเข๎า
มารํวมกิจกรรมกับทางศูนย๑ และเปิดโอกาสให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม ควรมีการสร๎างความตระหนักรู๎รํวมกันกับ
ชุมชนเกี่ยวกับแนวทางการสํงเสริมกิจกรรมของศูนย๑ มีการประสานความรํวมมือจากผู๎ปกครองและชุมชนให๎มากขึ้น
1.5 ด๎านผู๎เรียนคือ ผู๎เรียนมีจํานวนลดลง ผู๎เรียนไมํเห็นคุณคําของการมาเรียนในศูนย๑ แนวทางการแก๎ไข
ป๓ญหา คือ ทางศูนย๑ควรทําข๎อตกลงความรํวมมือกับสถานศึกษาใกล๎เคียง เพื่อสํงนักเรียนเข๎ามาเรียนในศูนย๑ ควรมีการบริหาร
ศูนย๑ให๎มีคุณภาพเพื่อเป็นการจูงใจนักเรียน ควรมีการประชาสัมพันธ๑ให๎ผู๎ปกครองและนักเรียนเห็นคุณคําและประโยชน๑ที่ได๎
จากการมาเรียนที่ศูนย๑
1.6 ด๎านโครงสร๎าง คือ โครงสร๎างไมํได๎แบํงภาระงานให๎ชัดเจน โครงสร๎างในการบริหารไมํสอดคล๎องกับบริบทใน
ป๓จจุบัน แนวทางการแก๎ไขป๓ญหา คือ ศูนย๑ขนาดเล็กควรปรับโครงสร๎างให๎เหมาะสมกับบริบท ทันสมัย
โดยเทียบเคียงกับ
โครงสร๎างการบริหารสถานศึกษาทั่วไป ควรระบุขอบขํายภาระงาน ตามโครงสร๎างให๎ชัดเจน ควรจัดทําปูายโครงสร๎างการ
บริหารงาน
1.7 ด๎านอาคารสถานที่ คือ สิ่งแวดล๎อมในบริเวณศูนย๑ ไมํสะอาด ขาดการดูแลรักษาให๎เป็ นระเบียบ
เรียบร๎อย ไมํมีการประเมินผลการใช๎อาคารสถานที่ แนวทางการแก๎ไขป๓ญหา คือ ทางศูนย๑ควรสํงเสริมการจัดสถานที่ให๎เอื้อตํอ
การเรียนรู๎ มีเจ๎าหน๎าดูแลรักษาความสะอาดให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย มีการประเมินอาคารสถานที่
1.8 ด๎านสื่ออุปกรณ๑ คือ ผู๎สอนเลือกใช๎สื่ อไมํเหมาะสมกับผู๎เรียนในแตํละชํวงชั้น ตําราเรียนมีไมํเพียงพอ
สื่อการเรียนการสอนมีจํากัดและขาดงบประมาณในการจัดซื้อ บุคลากรขาดทักษะและประสบการณ๑ในการใช๎สื่อ
แนว
ทางการแก๎ไขป๓ญหา คือ ศูนย๑ควรสํงเสริมให๎ ครูผู๎สอนจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ สนับสนุนตําราเรียน
ให๎เพียงพอ โดยขอการสนับสนุน สื่ออุปกรณ๑ จากหนํวยงานของรัฐเอกชนและชุมชน ผู๎สอนควรใช๎อุปกรณ๑เหลือใช๎เป็นสื่อการ
เรียนการสอน และใช๎สื่อในโซเชียลมีเดียเมื่อมีโอกาสเหมาะสม
2. แนวทางการแก๎ไขป๓ญหาการบริหารของงานศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑เขตกรุงเทพมหานคร
มีระดับความเหมาะสม โดยรวมและรายด๎านอยูํใน ระดับมาก และสูงกวําเกณฑ๑อยําง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
คาสาคัญ: ปัญหาและการแก้ไขปัญหา ความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหา

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the problems and solutions of administration of
Buddhist Sunday school. 2) To study the appropriateness of solution to problems of Buddhist Sunday
school in Bangkok, the participants in Focus group Discussion were 12 experts and administrators of the
Buddhist Sunday school. The sampling group of questionnaire was distributed to administrators and
teachers of Buddhist Sunday school in Bangkok, academic year of 2016 .The determination of the
sampling group by using the tables of Craig and Morgan. The sampling group was 210 persons with multi
stage sampling. The instrument was a group discussion recorder and questionnaire by using five levels of
estimation. The analysis of data consisted of frequency, percentage, average, standard deviation, and
testing the sampling group.
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The research findings were as follows.
1.) The Problems and solutions of the administration problems of the Buddhist Sunday school in
Bangkok.
The academic, the course was not the same standard. There was a lack of the modern
development and there were duplications that were not consistent with learners. Teachers did not do
teaching plans, and it was a lack of knowledge of measurement and evaluation including a lack of
knowledge and skills in teaching activities. The solution to the problems is: the school should have the
same standard course which is flexible and should develop the course in accordance with the learners.
The school should do handbooks about teaching plans with measurement and evaluation
The personnel, there was a lack of continuity, the Executive Committee had a fewer meeting,
and the Welfare was low. The solution is: the executive committee should have a meeting at least twice
a year to set the policies and work plans. The school should do handbook of the administration including
the stipulation of the scope of work clearly and there should be welfare for personnel.
The budget, the budget was allocated from the state that was not enough. Not to make a
Annual budget plan, and the budget administration was a lack of participation. The solution is: the school
should set up a fund for Buddhist Sunday school by fundraising from the private sector, the State agency,
and the public. There should be an annual budget plan with written form and to give a chance to the
working group to participate in budget administration.
The Community, the community did not appreciate the value of the school. The school was not
coordinated with parents, students, and community. It was a lack of cooperation with community in
activity arrangement. The solution is: The community should be invited to join activities with the school
including awareness rising with the community to encourage in activities. And there is coordination
between parents and communities.
The learner, the students decreased, Learners did not appreciate the value of studying in the
school. The solution is: The school should make an agreement with other schools including admission of
school. Should make the school good quality to motivate students and there should be a public relation
to parents and students and to indicate the value of education at the school.
The structure of problems, not to share the work obviously. The Structure of administration was
not done to accord with the current context. The solution is: Small schools should be appropriately
restructured with the modern contexts by comparison with general education institutions, to specify the
scope of workload, and structure obviously including setting a billboard of administration structure.
The building, the environment in the school area was not clean; it was a lack of maintenance.
There was no evaluation of the building. The solution is: The school should encourage setting the
building to facilitate in learning. There is a staff to clean up, and to evaluate it.
The media, the problems were that the instructors used the Instruction media which was not
appropriate with the learners of each level and the textbooks were not enough, and Instruction media is
limited. it was a lack of budget for purchasing, the personnel did not have the skills and experiences to
use the media. The solution is: the school should encourage the teachers to organize activities to
support the idea as Yonisomanasikan (proper consideration) and to support enough textbooks, to ask for
support the media from State agencies, public, private, and community to use in social media.
2) The solution to administration problems of the Buddhist Sunday school in Bangkok, it was a level of
appropriateness as a high level and significantly higher than criterion at the .05 level.
Keywords: problems and solutions, the appropriateness of solution to problems
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ภูมิหลัง
ในอดีตจนถึงป๓จจุ บันพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ ประชากรสํวนใหญํของประเทศนั บถือกัน มาช๎านานจนเป็ น
รากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทย โดยในอดีตชีวิตของประชาชนชาวไทยมีความผูกพันกับสถาบันพระพุทธศาสนาอยํางยิ่ง วัด
จึงกลายเป็นสํวนประกอบสําคัญของ ชุมชมและเป็นศูนย๑กลางในการจัดกิจกรรมตํางๆตลอดจนเป็นแหลํงการศึกษาของ
ประชาชนทุกระดั บ นอกจากนี้ วั ดได๎เป็น สถาบันหลักในการฝึกอบรมพระสงฆ๑เพื่อสื บตํอพระพุทธศาสนาและฝึกอบรม
ประชาชนให๎ ตั้ งอยูํ ใ นศี ล ธรรมอั น งามและเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ของสั งคมไทย ดั งนั้ น สภาพความเจริ ญ และความเสื่ อ มของ
พระพุทธศาสนา จึงมีความสําคัญตํอการพัฒนาความเจริญก๎าวหน๎าและความมั่นคงของสังคมไทย[1]
สภาพสังคมไทย ได๎มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน๑ จึงทําให๎สถาบันทางพระพุทธศาสนามี
บทบาทตํอสังคมน๎อยลง ไมํสามารถทําหน๎าที่ในการเป็นสถานที่เลําเรียนและเป็นสถานที่ฝึกอบรมให๎ประชาชนตั้งมั่ นอยูํใน
ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมเหมือนดังแตํกํอน ซึ่งป๓ญหาขาดคุณธรรมจริยธรรมจัดวําเป็นป๓ญหาระดับชาติที่นําเป็นหํวง
เพราะจะสํงผลกระทบตํอการพัฒนาประเทศและศักยภาพในการแขํงขันกับประเทศอื่นๆ จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝุายต๎องให๎
ความสําคัญ รํวมกันพัฒนาเพื่อให๎สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนสํวนใหญํตั้งมั่นอยูํในศีลธรรมอันงามและมีคุณธรรมจริยธรรม
ดังนั้น การนําศาสนาเพื่อมาพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให๎เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมนับวําเป็นการวางรากฐานให๎กับ
เด็กและเยาวชนได๎อยํางแท๎จริง จึงจําเป็นต๎องมีสถาบันที่ทําหน๎าที่ในการอบรมคุณ ธรรมและจริยธรรมให๎แกํเด็กและเยาวชน
เป็นการเฉพาะ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาเห็นวํา การมีแหลํงหรือสถาบันในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใน
รูปแบบของศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑เป็นวิธีการที่ดีอยํางหนึ่งในสังคมป๓จจุบัน เพราะสามารถชักนําเด็กและ
เยาวชนให๎เข๎ามาสูํรํมเงาพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาอบรมบํมนิสัยและสร๎างจิตสํานึกให๎เห็นคุณคําของพระพุทธศาสนาแตํ
แรกเริ่ม อันเป็นวิธีการหนึ่งในการรักษาพระพุทธศาสนาให๎ดํารงคงอยูํคูํกับสังคมไทยตลอดไป[2]
ศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑เป็นองค๑กรทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ๑ได๎จั ดตั้งขึ้นเป็นการจัดการศึกษา
สงเคราะห๑นอกระบบและตามอัธยาศัยให๎แกํประชาชนทั่วไป โดยมีเปูาหมายหลัก ได๎แกํ เด็กและเยาวชนที่กําลังอยูํในวัยเรียน
เพื่อให๎รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑และนําหลักคําสอน ทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันตลอดถึง
สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางสงบสุข โดยมีวัตถุประสงค๑ของการจัดตั้ง คือ 1) เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนสนใจเข๎าวัด ศึกษา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 2) เพื่อปลูกฝ๓งศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมแกํเยาวชนทุกระดับอายุ 3) เพื่อสร๎างความสัมพันธ๑
ระหวําง บ๎าน วัด โรงเรียนและชุมชน และ4) สนับสนุนให๎วัดมีบทบาทในการใช๎หลักธรรมในศาสนาอบรมสั่งสอนและปลูกฝ๓ง
คุณธรรมจริยธรรมแกํเยาวชน
รูปแบบการจัดตั้งศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ในป๓จจุบันมีอยูํ 3 รูปแบบคือ1.) ศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย๑ในวัด เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาแกํเด็กและเยาวชนในอุดมคติดั้งเดิม 2.) ศูนย๑ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ในสถานศึกษาและหนํวยงานของรัฐ เป็นการจัดตั้งโดยสถานศึกษา มูลนิธิสมาคม หนํวยงานของรัฐ
และ3.) ศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑เชิงรุก เป็นการดําเนินการของพระสงฆ๑ในวัดใด วัดหนึ่งที่มีข๎อจํากัด โดยไมํ
สามารถจัดการเรียนการสอนในวัดได๎ จึงเข๎าไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาในนามของศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย๑[4]
ป๓จจุบันโลกได๎ก๎าวเข๎าสูํยุคโลกาภิวัตน๑มีความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาการด๎านการสื่อสาร โทรคมนาคม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีเครือขํายโยงใยไปทั่ วโลก เป็นสังคมแหํงข๎อมูลขําวสาร โลกไร๎ซึ่งพรมเขต กิจกรรมทุกด๎านไมํวํา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสิ่งแวดล๎อม ถูกเชื่อมโยงด๎วยขําวสารทําให๎เกิดกระแสสากล
เชื่อมโยงกันทั้งโลก สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมของทุกประเทศ
ศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑เป็นองค๑กรหนึ่งของสังคมยํอมได๎รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ๎อมจาก
กระแสโลกาภิวัตน๑อยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ โดยจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห๑และประมวลเป็น
ป๓ญหาการบริหารงานศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ ออกเป็น 8 ด๎าน ดังนี้ คือ 1) ด๎านวิชาการ 2) ด๎านบุคลากร 3)
ด๎านงบประมาณ 4) ด๎านชุมชน 5) ด๎านผู๎เรียน 6) ด๎านโครงสร๎าง 7) ด๎านอาคารสถานที่และ8) ด๎านสื่ออุปกรณ๑
จากป๓ญหาในการบริหารงานของศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ดังกลําว จึงทําให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจใน
การศึกษาหาแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาการบริหารงานศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารงานศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ให๎มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ รวมทั้งเป็นสารสนเทศให๎
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หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องใช๎สําหรับกําหนดนโยบายและพัฒนาการบริหารงานของศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย๑ให๎มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาป๓ญหาและแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาการบริหารงานของศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑
เขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาการบริหารของงานศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย๑เขตกรุงเทพมหานคร

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ตอน คือ ตอนที่1ได๎แกํผู๎เชี่ยวชาญและผู๎บริหารงานศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย๑ จํานวน 12 รูป / คน แบํงเป็นพระภิกษุ 6 รูป ฆราวาส 6 คน โดยเป็นการเลือกแบบเจาะจง ตอนที่ 2ได๎แกํผู๎บริหาร
ศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑และครูผู๎สอนจํานวน 861 รูป / คน ที่ปฏิบัติงานในศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑
เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จํานวน 63 แหํง ได๎กําหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางโดยใช๎ตารางของเครจซี่และมอร๑
แกน กลุํมตัวอยําง 210 รูป / คน ตํอจากนั้น ทําการสุํมแบบแบํงชั้น โดยมีขนาดของศูนย๑เป็นชั้น และทําการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบบันทึกการสนทนากลุํม และแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ มีคําความเที่ยงตรง
ตั้งแตํ 0.60 – 1.00 คําความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเทํากับ.975 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ วิเคราะห๑เนื้อหา คําความถี่ คําร๎อยละ
คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบคําทีแทนกลุํมตัวอยํางเดียว

ผลการวิจัย
1. ป๓ ญ หาและแนวทางการแก๎ ไ ขป๓ ญ หาการบริ ห ารงานของศู น ย๑ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย๑ เขต
กรุงเทพมหานคร
1.1 ด๎านวิชาการ คือ หลักสูตรไมํเป็นมาตรฐานเดียวกัน ขาดการพัฒนาให๎ทันสมัยมีความซ้ําซ๎อนกันไมํสอดคล๎อง
กับผู๎เรียน ครูผู๎สอนไมํได๎ทําแผนการเรียนการสอน ขาดความรู๎เรื่องการวัดและประเมินผล ขาดความรู๎และทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน แนวทางการแก๎ไขป๓ญหา คือ ศูนย๑ควรมีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หลักสูตรควรเป็น
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ มีความยืดหยุํน ควรพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับผู๎เรียน จัดทําคูํมือ เกี่ยวกับ การทําแผนการสอน
การวัดและประเมินผล
1.2 ด๎านบุคลากร คือ บุคลากรขาดความตํอเนื่องในการดําเนินงาน คณะกรรมการบริหารมีการประชุมกัน
น๎อยครั้งและไมํมีการกําหนดนโยบาย ผู๎บริหารไมํมีความรู๎เรื่องกระบวนการบริหารงาน สวัสดิการมีน๎อย แนวทางการแก๎ไข
ป๓ญหา คือ คณะกรรมการบริหาร ควรมีการประชุมกันอยํางน๎อยปีละ 2 ครั้งเพื่อกําหนดนโยบายและวางแผนทํางาน ควร
จัดทําคูํมือการบริหารศูนย๑พร๎อมทั้งระบุขอบขํายภาระงานให๎ชัดเจน ควรมีการจัดสวัสดิการสําหรับบุคลากร
1.3 ด๎านงบประมาณ คือ งบประมาณที่จัดสรรจากรัฐไมํเพียงพอ ไมํได๎จัดทําแผนงบประมาณเป็นรายปี
การบริหารงบประมาณขาดการมีสํวนรํวม แนวทางการแก๎ไขป๓ญหา คือ ทางศูนย๑ควรจัดตั้งกองทุนศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย๑ โดยการระดมทุนจากภาคเอกชน หนํวยงานของรัฐและประชาชนทั่วไป มีการจัดทําแผนงบประมาณประจําปีให๎เป็น
ลายลักษณ๑อักษร ควรเปิดโอกาสให๎คณะทํางานมีสํวนรํวมในการบริหารงบประมาณ
1.4 ด๎านชุมชน คือ ชุมชนไมํเห็นคุณคําของศูนย๑ที่มีตํอสังคมสํวนรวม ศูนย๑ไมํได๎ประสานงานกับผู๎ปกครอง
นักเรียนและชุมชน ขาดความรํวมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมรํวมกัน แนวทางการแก๎ไขป๓ญหา คือ ศูนย๑ควรเชิญชุมชนเข๎า
มารํวมกิจกรรมกับทางศูนย๑ และเปิดโอกาสให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม ควรมีการสร๎างความตระหนักรู๎รํวมกันกับ
ชุมชนเกี่ยวกับแนวทางการสํงเสริมกิจกรรมของศูนย๑ มีการประสานความรํวมมือจากผู๎ปกครองและชุมชนให๎มากขึ้น
1.5 ด๎ า นผู๎ เ รี ย นคื อ ผู๎ เ รี ย นมี จํ า นวนลดลง ผู๎ เ รี ย นไมํ เ ห็ น คุ ณ คํ า ของการมาเรี ย นในศู น ย๑ แนวทาง
การไขแก๎ป๓ญหา คือ ทางศูนย๑ควรทําข๎อตกลงความรํวมมือกับสถานศึกษาใกล๎เ คียงเพื่อสํงนักเรียนเข๎ามาเรียนในศูนย๑ ควรมี
การบริหารศูนย๑ให๎มีคุณภาพเพื่อเป็นการจูงใจนักเรียน ควรมีการประชาสัมพันธ๑ให๎ผู๎ปกครองและนักเรียนเห็นคุณคําและ
ประโยชน๑ที่ได๎จากการมาเรียนที่ศูนย๑
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1.6 ด๎านโครงสร๎าง คือ โครงสร๎างไมํได๎แบํงภาระงานให๎ชัดเจน โครงสร๎างในการบริหารไมํสอดคล๎องกับบริบทใน
ป๓จจุบัน แนวทางการแก๎ไขป๓ญหา คือศูนย๑ขนาดเล็กควรปรับโครงสร๎างให๎เหมาะสมกับบริบททันสมัย โดยเทียบเคียงกับ
โครงสร๎างการบริหารสถานศึกษาทั่วไป ควรระบุขอบขํายภาระงาน ตามโครงสร๎างให๎ชัดเจน ควรจัดทําปูายโครงสร๎างการ
บริหารงาน
1.7 ด๎านอาคารสถานที่ คือ สิ่งแวดล๎อมในบริเวณศูนย๑ ไมํสะอาด ขาดการดูแลรักษาให๎เป็นระเบียบ
เรียบร๎อย ไมํมีการประเมินผลการใช๎อาคารสถานที่ แนวทางการแก๎ไขป๓ญหา คือ ทางศูนย๑ควรสํงเสริมการจัดสถานที่ให๎เอื้อตํอ
การเรียนรู๎ มีเจ๎าหน๎าดูแลรักษาความสะอาดให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย มีการประเมินอาคารสถานที่
1.8 ด๎านสื่ออุปกรณ๑ คือ ผู๎สอนเลือกใช๎สื่อไมํเหมาะสมกับผู๎เรียนในแตํละชํวงชั้น ตําราเรียนมีไมํเพียงพอสื่อ
การเรียนการสอนมีจํากัดและขาดงบประมาณในการจัดซื้อ บุคลากรขาดทักษะและประสบการณ๑ในการใช๎สื่อ แนวทางการ
แก๎ไขป๓ญหา คือ ศูนย๑ควรสํงเสริมให๎ ครูผู๎สอนจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ สนับสนุนตําราเรียนให๎
เพียงพอ โดยขอการสนับสนุน สื่ออุปกรณ๑ จากหนํวยงานของรัฐเอกชนและชุมชน ผู๎สอนควรใช๎อุปกรณ๑เหลือใช๎เป็นสื่อการ
เรียนการสอน และใช๎สื่อ ในโซเชียลมีเดียเมื่อมีโอกาสเหมาะสม
2. การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาการบริหารของงานศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑
เขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 ด๎าน พบวํา โดยรวมอยูํใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดย
เรียงลําดับคําเฉลี่ยจาก มากไปหาน๎อย คือ ด๎านสื่ออุปกรณ๑ ด๎านบุคลากร ด๎านผู๎เรียน ด๎านชุมชน ด๎านงบประมาณ ด๎านอาคาร
สถานที่ ด๎านวิชาการ และด๎านโครงสร๎าง
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากคําทดสอบทีพบวํา ระดับความเหมาะสมของแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาการบริหารงานของศูนย๑
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑เขตกรุงเทพมหานคร จากทั้งโดยรวมและรายด๎านสูงกวําเกณฑ๑อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ
.001
อภิปรายผลการวิจัย
1.1 ด๎านวิชาการ
ป๓ญหาพบวํา หลักสูตรไมํเป็นมาตรฐานเดียวกัน ขาดการพัฒนาให๎ทันสมัย มีความซ้ําซ๎อนกันขาดความสอดคล๎องกับ
ผู๎เรียน เนื้อยากเกินไป ครูผู๎สอนไมํได๎ทําแผนการเรียนการสอน ครูผู๎สอนขาดความรู๎เรื่องการวัดและประเมินผล ครูผู๎สอนขาด
ความรู๎และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน๎อยเกินไป ที่เป็นเชํนนี้ อาจเป็น
เพราะ บุคลากรของศูนย๑ศึ กษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ สํ วนมากที่เข๎า ทํางาน จะมาด๎วยจิ ตอาสา โดยบุ คลากรเป็ น
พระภิกษุ ศิษย๑เกํา และ ผู๎มีจิตอาสาทั่วไป ซึ่งศูนย๑มีคําตอบแทนน๎อย หรือ บางศูนย๑ก็ไมํมีคําตอบแทน ฉะนั้น ทางศูนย๑ จึง
ไมํได๎ให๎ความสําคัญ ในเรื่องวิชาการกับครูผู๎สอน รวมทั้งครูผู๎สอน ขาดความรู๎ ความเข๎าใจ ในเรื่องวิชาการ สอดคล๎องกับผล
วิจัยของพระมหาสุนทร ณฏฺฐภูมิ[5] ได๎ทําการวิจัยเรื่องป๓ญหาและแนวทางการแก๎ป๓ญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู๎สอน
ในศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย พบวํา ด๎านการวางแผนการสอน ครูประสบป๓ญหาไมํ
มีความรู๎เกี่ยวกับการวางแผนการสอน ขาดการใช๎ทักษะเทคนิคและกลยุทธ๑การสอนอยํางหลากหลาย ไมํมีเวลาจัดทําแผนการ
สอน วัตถุประสงค๑ของหลักสูตรกว๎างเกินไป เนื้อหาไมํสอดคล๎องกับความสนใจของผู๎เรียน ครูไมํเข๎าใจหลักการหรือความคิด
รวบยอด กิจกรรมเน๎นบรรยายมากไปทําให๎ ผู๎เรียนเบื่อหนํายและวิธีการวัดผลไมํมีความหลากหลาย
แนวทางการแก๎ ไ ขป๓ ญ หา พบวํ า ศู น ย๑ ค วรมี ห ลั ก สู ต รที่ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น หลั ก สู ต รควรเป็ น หลั ก สู ต รเชิ ง
ปฏิบัติการ มีความยืดหยุํน ควรพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับผู๎เรียน ควรจัดทําคูํมือ การทําแผนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ที่เป็นเชํนนี้ อาจเป็นเพราะ ผู๎บริหารและครูผู๎สอนในศูนย๑ศึก ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ มีความเห็นรํวมกันวํา
ควรมีการแก๎ไขป๓ญหาด๎านวิชาการ โดยเฉพาะเรื่องของหลักสูตร สอดคล๎องกับงานวิจัย ของพระมหาวีระพล โพธิ์เงิน [6] ได๎
ทํางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑เพื่อมุํงสูํการบูรณาการในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวํา กรมศาสนาควรจัดทําหลักสูตรให๎มีความชัดเจน ไมํให๎ซ้ําซ๎อนกับเนื้อหาที่นักเรียนได๎เรียนกับทางโรงเรียน ตลอดถึง มี
การวัดและประเมินผล อยํางเป็นระบบ
1.2 ด๎านบุคลากร
ป๓ญหา คือ บุคลากรที่ทํางานในศูนย๑ขาดความตํอเนื่องในการดําเนินงาน คณะกรรมการบริหารมีการประชุมกันน๎อย
หรือไมํมีการประชุมกําหนดนโยบายในการบริหารงาน ผู๎บริหารไมํมีความรู๎ในกระบวนการบริหารงาน ทําให๎การบริหารงาน
ไมํเป็นระบบขาดความชัดเจนไมํมีประสิทธิภาพ ตลอดถึง คณะกรรมการที่ได๎รับมอบหมายให๎ดําเนินงานไมํเข๎าบทบาทหน๎าที่
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ของตน สวัสดิการมีน๎อย ที่เป็นเชํนนี้ อาจเป็นเพราะ ผู๎บริหารและครูสอนในศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ ขาดความรู๎
ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของตนเอง สอดคล๎องกับงานวิจัย ของ พระสุเชษฐ๑ หนูเอี่ยม[7]ได๎ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาการ
บริหารจัดการศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ ในภาค 1 ผลการวิจัยพบวํา การบริหารบุคลากรที่มีป๓ญหามาก คือ
ผู๎บริหารขาดความรู๎ความเข๎าใจในการบริหารจัดการ ผู๎บริหารขาดทักษะและประสบการณ๑ในการบริหาร ผู๎บริหารขาดการ
อบรม เพื่อพู นความรู๎ และประสบการณ๑ ผู๎ บริห ารขาดการติดตาม การทํา งาน ผู๎บ ริหารไมํ มีการติ ดตามประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร คณะกรรมการไมํมีเวลาประชุมเพื่อวางแผน คณะกรรมการบริหารขาดความรู๎ความเข๎าใจในบทบาท
หน๎าที่ของตนภายในศูนย๑ นอกจากนี้ บุคลากรที่เข๎ามาปฏิบัติงานในศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ สํวนมาก เข๎ามา
ปฏิบัติงานด๎วยจิตอาสา มีคําตอบแทนน๎อยหรือ ไมํมี รวมทั้งบุคลากรในศูนย๑ติดภารกิจด๎านอื่นๆ จึงสํงผลให๎ทางศูนย๑ไมํ
สามารถวางแผนในการพัฒนาบุคลากรได๎อยํางเต็มที่
แนวทางการแก๎ไขป๓ญหา คือ กรมการศาสนา ควรบรรจุพระภิกษุที่สอนในศูนย๑ ให๎เป็นครูพระสอนศีลธรรม
เหมือนกับครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน คณะกรรมการบริหาร ควรมีการประชุมกันอยํางน๎อยปีละ 2 ครั้งเพื่อกําหนด
นโยบายและวางแผนทํา งาน ควรจั ดทํา คูํมือ การบริ หารศูนย๑ พร๎อ มทั้ง ระบุ ขอบขํายภาระงานให๎ชัด เจน ควรมีการจั ด
สวัสดิการสําหรับบุคลากรตามความเหมาะสม ควรมีการประกาศเกียรติคุณแกํบุคลากรดีเดํน ที่เป็นเชํนนี้ อาจเป็นเพราะ
ผู๎บริหารและครูผู๎สอนในศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ มีความตระหนักวํา ศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑
จําเป็นต๎องให๎ความสําคัญกับเรื่องบุคลากร เพราะบุคลากร มีความสําคัญตํอความเจริญและความรุํงเรืองของศูนย๑ สอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ พระมหาสุทัศน๑ ไชยะภา[8] ได๎ ทําการวิจัย เรื่อง การบริหารการศึกษาของศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย๑ วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พบวํา ป๓จจัยที่สํงเสริมการบริหารงานของศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย๑ ได๎แกํ ป๓จจัยด๎านผู๎บริหาร มีคุณวุฒิ มีการศึกษาอบรมที่ดี มีความสามารถในการบริหารงาน มีวิสัยทัศน๑ มีมนุษย
สัมพันธ๑ที่ดี มีความรับผิดชอบ และความตั้งใจในการปฏิบัติงานและป๓จจัยด๎านครูสอน มีคุณวุฒิ ได๎รับการศึกษาอบรมดี มี
ความสามารถในการสอน มีความรับผิดชอบสูง มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีความสามัคคีพร๎อมเพรียงกัน
1.3 ด๎านงบประมาณ ป๓ ญหา คือ งบประมาณที่ภาครัฐจัดสรรสําหรับศูนย๑ตํางๆนั้น ไมํเพียงพอ ไมํมีการวางแผน
งบประมาณเป็ น รายปี ขาดการมี สํ ว นรํ ว มวางแผนการบริ ห ารงบประมาณ ที่ เ ป็ น เชํ น นี้ อาจเป็ น เพราะศู น ย๑ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ เป็นองค๑กรที่ทางคณะสงฆ๑จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแผํพระพุทธศาสนา เป็ นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ซึ่งความรับผิดชอบในการบริหารงานของศูนย๑ในด๎านตํางๆ สํวนมาก ทางวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย๑ ต๎องเป็นฝุายรับผิดชอบ
โดยเฉพาะ เรื่อง งบประมาณ คําใช๎จําย ในด๎านตํางๆ ด๎วยเหตุนี้ จึงเกิดป๓ญหาเรื่องงบประมาณสอดคล๎อง กับงานวิจัยของ
พระสุรเชษฐ๑ หนูเอี่ยม ได๎ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย๑ ในภาค 1
ผลการวิจัยพบวํา การจัดสรรงบประมาณจากทางราชการไมํเพียงพอตํอการดําเนินงานมีป๓ญหาในระดับมาก
แนวทางการแก๎ไขป๓ญหา คือ ทางศูนย๑ควรจัดตั้งกองทุนศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ โดยการระดมทุนจาก
หนํวยงานตํางๆเพื่อนํามาเป็นงบประมาณที่ใช๎สําหรับบริหารงาน ควรมีการจัดทําแผนงบประมาณประจําปีให๎เป็นลายลักษณ๑
อักษร ควรเปิดโอกาสให๎คณะทํางานมีสํวนรํวม ที่เป็นเชํนนี้ อาจเป็นเพราะ ศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ เป็นองค๑กร
ที่มีต๎นทุนทางสังคมสูงเพราะเป็นองค๑กรที่ทางคณะสงฆ๑จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค๑หลักคือ เพื่อ อบรม คุณธรรม จริยธรรม
ให๎แกํ เยาวชนและบุคคลทั่วไป จึงเป็นการงํายที่จะระดมทุนจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป สอดคล๎องกับแนวคิดของ
นางศรีนวล ลัภกิตโร [9] กลําววํา ศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ ไมํควรอาศัยงบประมาณจากกรมศาสนาเพียงอยําง
เดียว แตํควรอาศัยงบประมาณสนับสนุนจากหนํวยงานในท๎องถิ่น เชํน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชนตํางๆ รวมทั้งมี
การติดตามตรวจสอบการใช๎จํายงบประมาณในระดับพื้นที่อยํางจริงจัง
1.4 ด๎านชุมชน
ป๓ญหา คือ ชุมชนไมํให๎ความสําคัญกับศูนย๑ ไมํมีการประสานงานกับผู๎ปกครองนักเรียนและชุมชนอยํางตํอเนื่อง
ผู๎ปกครองนักเรียน ให๎ความสนใจน๎อยที่จะสํงบุตรหลานของตนเข๎ามาเรียนในศูนย๑ นอกจากนี้ ศูนย๑บางแหํงขาดความรํวมมือ
กับชุมชนในการจัดกิจกรรมรํวมกัน ที่เป็นเชํนนี้ อาจเป็นเพราะ ผู๎บริหารศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ ไมํได๎ให๎
ความสําคัญกับชุมชนรอบวัด จึงทําให๎ชุมชนขาดการมีสํวนรํวมกับทางศูนย๑ สอดคล๎องกับงานวิจัยของพระปลัดประพจน๑ สุปภา
โต [10] ที่ได๎วิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการบริหารงานของศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ จังหวัดนครปฐม
ผลการวิจัยพบวํา ทางศูนย๑ขาดความรํวมมือกับหนํวยงานราชการ องค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นและองค๑กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
รวมทั้งขาดการประสานงานระหวํางชุมชนกับผู๎บริหารของศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑
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แนวทางการแก๎ไขป๓ญหา คือ ทางศูนย๑ควรเชิญชุมชนเข๎ามารํวมกิจกรรมกับทางศูนย๑ และควรเปิดโอกาสให๎ชุมชนมี
สํวนรํวมในการจัดกิจกรรมกับทางศูนย๑ สอดคล๎องกับแนวคิดทางนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา [11] เรื่อง
การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมโดยพลังบวร ( บ๎าน วัด โรงเรียน ) สูํสังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่ งยืน ภายใต๎ศูนย๑ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ โดยกระทรวงวัฒนธรรมได๎เล็งเห็นความสําคัญของพลังบวร (บ๎าน วัด โรงเรียน ) ซึ่งเป็นสถาบันที่
อยูํคูํกับสังคมไทยมายาวนานและเป็นทุนมรดกทางสังคมที่มีบทบาทมากในชุมชน จึงสํงเสริมให๎ชุมชนเข๎ามามีบทบาทในการ
พัฒนาและบริหารจัดการศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ในชุมชนของตน
1.5 ด๎านผู๎เรียน
ป๓ญหา คือ ผู๎เรียนมีจํานวนลดลง ผู๎ปกครองและผู๎เรียนสํวนหนึ่งไมํเห็นคุณคําของการมาเรียนในศูนย๑ ที่เป็นเชํนนี้
อาจเป็นเพราะ บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยํางรวดเร็ว รวมทั้งคํานิยมของผู๎ป กครองที่เปลี่ยนไป สอดคล๎องกับ
งานวิจัยงานของพระมหาสุทัศน๑ ไชยะภา ได๎ทําการวิจัย เรื่อง การบริหารการศึกษาของศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนา วัน
อาทิตย๑ วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พบวํา จํานวนของเด็กและเยาวชนที่เข๎ามาสมัครเรียนในศูนย๑ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ มีจํานวนน๎อยลง แม๎ทางภาครัฐจะมีนโยบายสํงเสริมก็ตาม
แนวทางการแก๎ไขป๓ญหา คือ ทางศูนย๑ควรทําข๎อตกลงความรํวมมือกับสถานศึกษาใกล๎เคียง เพื่อสํงนักเรียนเข๎ามา
เรียนในศูนย๑ ควรมีการบริหารศูนย๑ให๎มีคุณภาพเพื่อเป็นการจูงใจนักเรียน ควรมีการประชาสัมพันธ๑ให๎ผู๎ปกครองและนักเรียน
เห็นคุ ณคําและประโยชน๑ที่ ได๎จากการมาเรียนที่ ศูนย๑ ที่เป็ นเชํ นนี้ อาจเป็นเพราะผู๎ บริห ารและผู๎เ กี่ยวข๎ องกั บศูนย๑ ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ มีความเห็นที่สอดคล๎องกันวํา การแก๎ไขป๓ญหาอยํางครบวงจรนั้น ต๎องแก๎ทั้งในระดับนโยบายและ
ในระดับปฏิบัติการ สอดคล๎องกับงานวิจัยของพระมหาสุทัศน๑ ไชยะภา ได๎ทําการวิจัยเรื่องการบริหารการศึกษาของศูนย๑ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครโดยเสนอแนะ การแก๎ไขป๓ญหาด๎านผู๎เรียนไว๎ 2
ระดับ คือ 1.) ระดับนโยบาย รัฐโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ควรรํ วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อรับรองประกาศนียบัตรของผู๎สําเร็จการศึกษาในศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ รวมทั้ง สามารถเทียนโอน
ผลการสอบธรรมศึกษา ในศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑กับวิชาพุทธศาสนาในกลุํมสาระ สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม และ2.) ระดับปฏิบัติการการเรียนการสอนและกิจกรรมของศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ ควรมีความ
หลากหลาย เพื่อสามารถดึงดูดความสนใจของผู๎เรียน รวมทั้ง ควรประสานความรํวมมือกับสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
ครูสอนพระพุทธศาสนาและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนให๎นักเรียนเข๎ามาเรียนในศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย๑ ตลอดถึงควรประชาสัมพันธ๑ให๎ผู๎ปกครองนักเรียนทราบถึงประโยชน๑ที่จะได๎รับเมื่อสํงนักเรียนเข๎ามาเรียนในศูนย๑
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑
1.6 ด๎านโครงสร๎าง
ป๓ญหา คือ โครงสร๎างของศูนย๑บางแหํงไมํได๎แบํงภาระงานให๎ชัดเจน จึงทําให๎การทํางานเกิดความสับสนและเกิด
ความซ้ํ า ซ๎ อ นกั น ไมํ เ หมาะสมกั บ ศู น ย๑ ข นาดเล็ ก เพราะบริ บ ทไมํ เ หมื อ นกั น ที่ เ ป็ น เชํ น นี้ อ าจเป็ น เพราะ ศู น ย๑ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑สํวนมาก จัดโครงสร๎าง โดยไมํได๎วิเคราะห๑บริบทของศูนย๑ให๎รอบด๎าน จึงทําให๎เกิดอุปสรรคในเวลา
ปฏิบัติงาน สอดคล๎องกับงานวิจัยของสํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม [12]ผลการวิจัย
พบวํา การจัดโครงสร๎างการบริหารงานของศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ตามระเบียบของกรมการศาสนานั้น เป็น
โครงสร๎างที่เหมาะสมกับศูนย๑ขนาดใหญํที่มีบุคลากรเพียงพอ ซึ่งไมํเหมาะสมกับศูนย๑ขนาดเล็ก
แนวทางการแก๎ไขป๓ญหา คือ ทางศูนย๑ขนาดเล็กควรปรับโครงสร๎างให๎เหมาะสมกับบริบท ทันสมัย โดยเทียบเคียงกับ
โครงสร๎างการบริหารสถานศึกษาทั่วไป ควรระบุขอบขํายภาระงาน ตามโครงสร๎างให๎ชัดเจน ควรจัดทําปูายโครงสร๎างการ
บริหารงาน การจัดทําโครงสร๎างการบริหารงาน ควรให๎ความสําคัญกับการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ที่เป็นเชํนนี้ อาจเป็น
เพราะผู๎บริหารและผู๎เกี่ยวข๎องกับศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ สํวนมากมีความเห็นวํา การบริหารงานศูนย๑ของศึกษา
พระพุท ธศาสนาวัน อาทิต ย๑ จะมีป ระสิท ธิภาพและสามารถดํา เนิ นงานตามจุ ดมุํ งหมายที่ไ ด๎ตั้ งไว๎นั้ น มีค วามจํ าเป็น ต๎อ ง
ปรับเปลี่ยนโครงสร๎างการบริหารงานเพื่อให๎เหมาะสมกับบริบทของศูนย๑สอดคล๎องกับงานวิจัยของพระมหาวีรพล โพธิ์เงินได๎ทํา
วิจัย เรื่อง การพัฒนาศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย๑เพื่อมุํงสูํ การบูรณาการ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ได๎เสนอแนะ
วํา ศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ ควรมีการทบทวนโครงสร๎างการบริหารงาน ควรมีการประสานเชิญตัวแทนผู๎ปกครอง
ตัวแทนชุมชน ตัวแทนหนํวยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เข๎ามารํวมเป็นคณะกรรมการบริหารงาน รํวมวางแผน รํวม
ดําเนินงาน รํวมตัดสินใจในการพัฒนาศูนย๑ในรูปของคณะกรรมการ
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1.7 ด๎านอาคารสถานที่
ป๓ญหา คือ ด๎านสิ่งแวดล๎อมในบริเวณใกล๎ศูนย๑ ไมํสะอาด ขาดการดูแลรักษาให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อยและไมํมี การ
ประเมินผลการใช๎อาคารสถานที่ ที่เป็นเชํนนี้ อาจเป็นเพราะ การเรียนการสอนของศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวั นอาทิตย๑
สํวนมากใช๎อาคารสถานที่ของวัดจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมวันสําคัญตํางๆ สอดคล๎องกับงานวิจัยของพระปลัด
ประพจน๑ สุปภาโต ที่ได๎วิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการบริหารงานของศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ จังหวัด
นครปฐม พบวํ า ป๓ญ หาด๎ านอาคารสถานที่แ ละสิ่ งแวดล๎ อม สํว นมากจะใช๎ ศาลาการเปรีย ญและห๎อ งเรี ยนของโรงเรี ย น
ประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาในวัด ไมํมีความเป็นเอกเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไมํสามารถจัดสถานที่
ให๎เหมาะสมแกํการเรียนการสอน
แนวทางการแก๎ไขป๓ญหา คือ ศูนย๑ควรจัดสถานที่ให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ ควรมีเจ๎าหน๎าที่ดูแลรักษาความสะอาดให๎เป็น
ระเบียบเรียบร๎ อย ควรมีการประเมินอาคารสถานที่ ที่เป็ นเชํนนี้ อาจเป็ นเพราะผู๎บริห ารและผู๎เกี่ยวข๎ องกับศูนย๑ศึกษา
พระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย๑ สํ ว นมาก มี ค วามเห็ น วํ า อาคารสถานที่ ข องศู น ย๑ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย๑ ควรมี
สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนการสอน สอดคล๎องกับงานวิจัยของพระปลัดประพจน๑ สุปภาโต ที่ได๎วิจัย
เรื่อง
การศึกษารูปแบบการบริหารงานของศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ จังหวัดนครปฐมผลการวิจัย พบวํา อาคารสถานที่
และสภาพแวดล๎อมของ ศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิ ตย๑ ควรมีการปรับปรุงให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่สมบูรณ๑ เชํน การจัด
สภาพแวดล๎อมให๎สะอาด สงบ ปลอดโปรํง ใกล๎ชิดธรรมชาติ ปรับเปลี่ยนสภาพชั้นเรียนให๎มีความหลากหลายไมํจําเจ เพื่อ
สํงเสริมบรรยากาศการเรียนรู๎อยํางกระตือรือร๎นของเยาวชนและประชาชนผู๎เรียน
1.8 ด๎านสื่ออุปกรณ๑
ป๓ญหา คือ ผู๎สอนเลือกใช๎สื่อไมํเหมาะสมกับผู๎เรียนในแตํละชํวงชั้น ตําราเรียนมีไมํเพียงพอสําหรับผู๎เรียน สื่อการ
เรียนการสอนมีจํากัดและขาดงบประมาณในการจัดซื้อ นอกจากนี้ บุคลากรขาดทักษะและประสบการณ๑ในการใช๎สื่อ การเรียน
การสอน ที่เป็นเชํนนี้ อาจเป็นเพราะผู๎บริหารและครูผู๎สอนในศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ขาดความรู๎ความเข๎าใจ ใน
หลักการและวิธีการใช๎สื่อที่ถูกต๎อง สอดคล๎องกับงานวิจัยของพระมหาสุนทร ณฏฺฐภูมิ ได๎ทําการวิจัย เรื่อง ป๓ญหาและแนว
ทางการแก๎ป๓ ญ หาการจัด การเรี ย นการสอนของครู ผู๎ สอนในศูน ย๑ศึ ก ษาพระพุท ธศาสนาวั น อาทิ ตย๑ จังหวั ด นครราชสี ม า
ผลการวิจัย พบวํา การเตรียมสื่อ มีป๓ญหามาก คือ ครูขาดความรู๎ในการเตรียมสื่อ รองลงมา คือ ครูขาดการวิเคราะห๑ในการ
เตรียมสื่อการสอน และครูขาดการเตรียมการผลิตและใช๎สื่อการสอนไมํมีความหลากหลาย
แนวทางการแก๎ไขป๓ญหา คือ ทางศูนย๑ควรสํงเสริมให๎ ครูผู๎สอนจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ควรมีการสนับสนุน ตําราเรียนให๎เพียงพอ ควรมีการขอการสนับสนุน สื่อ อุปกรณ๑ จากหนํวยงานของรัฐ เอกชน และชุมชน
ควรมีการสํงเสริมให๎ผู๎สอนใช๎อุปกรณ๑เหลือใช๎ ผู๎สอนควรใช๎สื่อ ในโซเชียลมีเดีย ให๎เป็นประโยชน๑ ที่เป็นเชํนนี้ อาจเป็นเพราะ
สื่อ อุปกรณ๑ การเรียนการสอน มีความสําคัญตํอการเรียนการสอน เพราะถ๎าผู๎สอนใช๎สื่อที่ทันสมัยมีความหลากหลาย จะ
สามารถทําให๎บทเรียนดูนําสนใจยิ่ง อันจะเป็นป๓จจัยหนึ่งที่สํงผลตํอการเข๎ามาเรียนในศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑
สอดคล๎องกั บแนวคิดของ ปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา [12] สรุปวํา ศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ ต๎อง
ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน ให๎ทันสมัย เพื่อให๎ทันกับ
ยุคโลกาภิวัตน๑ เชํน การนําแท็บเลตมาใช๎ในศูนย๑ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ โดยอาศัยการสนับสนุนงบประมาณ จากทุกภาคสํวน โดยเฉพาะสังคมชาวพุทธ
2. การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาการบริหารของงานศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑
เขต กรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 ด๎าน พบวํา โดยรวมอยูํใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน
โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจาก มากไปหาน๎อย คือ ด๎านสื่ออุปกรณ๑ ด๎านบุคลากร ด๎านผู๎เรียน ด๎านชุมชน ด๎านงบประมาณ ด๎าน
อาคารสถานที่ ด๎านวิชาการ และด๎านโครงสร๎าง เมื่อพิจารณาจากคําทดสอบที พบวําระดับความเหมาะสมของแนวทางการ
แก๎ไขป๓ญ หาการบริหารงานของศูนย๑ศึก ษาพระพุ ทธศาสนาวันอาทิตย๑ จากทั้งโดยรวมและรายด๎านสูงกวําเกณฑ๑อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ .001 ที่เป็นเชํนนี้ อาจเป็นเพราะในป๓จจุบันบริบทสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ซึ่งสํงผล
กระทบตํอวิถีชีวิตของคนในสังคมทุกหนแหํง สังคมสํวนใหญํมุํงเน๎นการพัฒนาด๎านวัตถุ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นสํวนมาก ทํา
ให๎บริบทสังคมเปลี่ยนไป ผู๎คนเหินหํางจากหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ละเลยแนวทางดําเนินชีวิตที่ควรยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น ผู๎บริหาร ครูผู๎สอนและผู๎เกี่ยวข๎องกับศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ จึงมีความตระหนักวํา
ศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ ควรต๎องมีการปรับเปลี่ยน การบริหารงานในด๎านตํางๆเพื่อให๎เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล๎องกับงานวิจัยของพระปลัดประพจน๑ สุปภาโต ได๎วิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการบริหารงาน
ของศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ จังหวัดนครปฐม สรุปวํา แนวทางในการดําเนินงานด๎านการจัดการศึกษาเพื่อการ
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พัฒนาอยํางยั่งยืน ซึ่งจากกระแสโลกาภิวัตน๑และสภาพป๓ญหาคุณภาพของผู๎จบการศึกษาจากศูนย๑พระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑
จึงมีความจําเป็นต๎องพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพของเยาวชนและประชาชนผู๎เรียนเป็นสําคัญ เพื่อให๎สามารถ
เผชิญป๓ญหาและการเปลี่ยนแปลง เพื่อดํารงตนในสังคมได๎อยํางดีมีความสุข รํวมรับผิดชอบพัฒนาชุมชนประเทศชาติ และ
สังคมโลก จึงเห็นสมควรต๎องพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

ข้อเสนอแนะ
1. ข๎อเสนอแนะในการนําการวิจัยไปใช๎
1.1 จากการศึก ษา พบวํา ระดับ ความเหมาะสมของแนวทางการแก๎ไ ขป๓ญ หาการบริห ารงานของศู นย๑ ศึก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ เขต กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีระดับความเหมาะสมมาก จึงมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช๎
แก๎ไขป๓ญหาการบริหารงานของศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ได๎ โดยเฉพาะ ด๎านสื่ออุปกรณ๑ ด๎านบุคลากร ตามลําดับ
1.2 จากการศึ ก ษา พบวํ า ระดั บ ความเหมาะสมของแนวทางการแก๎ ไ ขป๓ ญ หาการบริ ห ารงานของศู น ย๑ ศึ ก ษา
พระพุท ธศาสนาวัน อาทิตย๑ เขต กรุงเทพมหานคร ด๎ านโครงสร๎ างในการบริ หารงาน มี ความเหมาะสมน๎อ ยที่ สุด ดั งนั้ น
ผู๎บริหารและผู๎เกี่ยวข๎องกับศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ ควรพิจารณาให๎รอบครอบ สําหรับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎าง
การบริหารงานของศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑
2. ข๎อเสนอแนะในการทํางานวิจัย ในครั้งตํอไป
2.1 ควรมีการศึกษาความเป็นไปได๎ในการนําแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาการบริหารของศูนย๑ศึ กษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย๑ไปใช๎
2.2 ควรศึ กษาเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของแนวทางการแก๎ ไขป๓ญ หาการบริหารงานของศูน ย๑ศึกษา
พระพุทธศาสนาในสํวนภูมิภาคกับศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ที่ตั้งอยูํสํวนกลาง
2.3. ควรมีการศึกษาตัว แปรอื่ นๆ ที่มีความสัม พันธ๑ ตํอแนวทางการแก๎ไ ขป๓ญหาการบริห ารงานของศูนย๑ ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑
2.4 ควรมีการศึกษาวิจัย เชิงคุณภาพ ที่เกี่ยวกับ ระดับความเหมาะสมของแนวทางการแก๎ไขป๓ญหา โดยผู๎วิจัยเข๎าไป
สังเกต สัมภาษณ๑ วิเคราะห๑ เอกสาร เพื่อรวบรวมข๎อมูลในพื้นที่จริง ให๎ได๎ข๎อมูลเชิงลึกมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาองค๑ประกอบของรูปแบบ เพื่อสร๎างรูปแบบการพัฒนา และเพื่อประเมิน
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
มีขั้นตอนในการวิจัย 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร ทฤษฎี องค๑ความรู๎ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารสถานศึกษาเพื่อเข๎าสูํ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ขั้นตอนที่ 2 สร๎างองค๑ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อเข๎าสูํโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยคือ ผู๎บริหารสถานศึกษา หรือครูผู๎รับผิดชอบงานวิชาการ จํานวน 494 คน โดยวิธีการสุํมแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประเมินคํา 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นเทํากับ 0.92 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑
ข๎อมูลได๎แกํ คําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กเพื่อเข๎าสูํโรงเรียนมาตรฐานสากลด๎วยวิธีการยืนยันโดยการประเมินคําความเหมาะสมจากผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน
ผลการวิจัยพบวํา
1. การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด๎วยด๎วย 7 องค๑ประกอบ คือ การวางแผนงาน การจัดระบบการเรียนรู๎ทักษะมาตรฐานสากล การบริหารงาน
บุคลากร การดําเนินการประเมินผล การสร๎างความรํวมมือ การรายงานผลการบริหาร และการบริหารงบประมาณ
2. รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ประกอบไปด๎วยองค๑ประกอบหลัก 7 ด๎าน คือ การวางแผน การวางระบบการเรียนรู๎ การพัฒนาบุคคลากร การ
ประเมินผล การสร๎างความรํวมมือ การรายงานผล และการบริหารงบประมาณ
3. รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ประเมินโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมและในแตํละองค๑ประกอบมีความเหมาะสมสามารถนําไปใช๎เป็นรูปแบบได๎
คาสาคัญ:โรงเรียนมาตรฐานสากล, รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล
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Abstract
The research aimed to study the components of the model, construct and assess the model of
the world-class school development for the small-sized schools under Office of the Basic Education
Commission through 3 stages: stage 1, to study documents, theories, bodies of knowledge and literature
related to the world-class school administration, Stage 2, to construct model components of the worldclass school administration. The sample of 494 subjects comprised administrators or teachers in charge of
academic affairs gained by multistage random sampling. A 5-level rating scale questionnaire with reliability
of 0.92 was used to collect data which were analyzed in terms of frequency, percentage, mean, and
standard deviation. Stage 3, to assess the model of the world-class school development for the smallsized schools by 9 experts’ confirmation on the model appropriateness.
The findings:
1. The world-class school development for the small-sized schools under Office of the Basic
Education Commission comprised 7 components: planning, world-class learning system management,
personnel management, evaluation, cooperation building, administration report, and budget
management.
2. The model of the world-class school development for the small-sized schools under Office of
the Basic Education Commission comprised 7 components: planning, learning system establishment,
personnel management, evaluation, cooperation building, reporting and budget management.
3. The model of the world-class school development for the small-sized schools under Office of
the Basic Education Commission was assessed and confirmed by the experts that the model was of
appropriateness and practicality overall and in separate components.
Keyword: WORLD-CLASS SCHOOL, WORLD-CLASS SCHOOL DEVELOPMENT MODEL

ภูมิหลัง
กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2561) เน๎น
ดําเนิน การใน 3 ด๎า น คือ พัฒนาคุ ณภาพการศึกษา สํงเสริมโอกาสทางการศึ กษา และสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจั ด
การศึกษาโดยมีแนวทางการพัฒนา 4 ด๎าน ได๎แกํ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมํ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหมํ พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหลํงเรียนรู๎ยุคใหมํ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหมํ [1] แตํสภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อให๎เข๎าสูํมาตรฐานสากลของสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภู มิภาคตะวันตก ซึ่งเป็นเขตภูมิภาค
เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ยังพบวํา การจัดการศึกษาในแตํละโรงเรียนนั้นมีข๎อจํากัด ด๎วยมีภาระงานที่โรงเรียน จะต๎อง
ดําเนินการให๎เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 มาตรฐาน และต๎องจัดการศึกษาให๎มี ความสอดคล๎องกับตัว
บํงชี้เกณฑ๑การประเมินคุณภาพภายนอก 12 ตัวบํงชี้ และต๎องเตรียมความพร๎อมตํอการเข๎าสูํความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
เนื่องจากมีอาณาเขตติดตํอกับชายแดน และเข๎ารํวมอยูํในประชาคมอาเซียน
เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายดังกลําว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดให๎มีโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World–class Standard School) โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร๎อมและมีศักยภาพเข๎ารํวมโครงการโดย
จัดประชุมสัมมนาผู๎เกี่ยวข๎องพร๎อมจัดทําแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสูํมาตรฐานสากลสําหรับให๎โรงเรียนในโครงการใช๎เป็น
แนวทางในการดํ า เนิ น งาน [2]โรงเรีย นมาตรฐานสากล จึ งเป็น โรงเรีย นที่ จั ดการการเรีย นการสอนที่ มุํ งเน๎น ให๎ผู๎ เ รีย นมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค๑เทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก (world citizen) โดยดําเนินการยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และยกระดับบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ เพื่อเป็นการตํอ
ยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียนจากมาตรฐานการศึกษาชาติและสอดคล๎องกับเจตนารมณ๑ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่เน๎นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสําหรับศตวรรษที่ 21 ให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑
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เทียบเคียงมาตรฐานสากลซึ่งจะเป็นการสะท๎อนคุณภาพของผู๎เรียนตํอยอดจากสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของ
ผู๎เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [3]
โรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนซึ่งถือวําเป็นองค๑การทางการศึกษาของสังคมชนบทที่มีความสําคัญ มีบทบาทสําคัญ
ในการผลิตเด็กและเยาวชนให๎เป็นพลเมืองดี มีความรู๎ความสามารถในท๎องถิ่นจึงจําเป็นต๎องเรํงพัฒนามาตรฐานการศึกษาการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ไทยให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน ให๎เทําเทียมหรือใกล๎เคียงประเทศอื่นๆทั่วโลก ดังนั้น โรงเรียนจึงจําเป็นต๎องเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ทั้งระบบ คุณภาพของโรงเรียนจึงเป็นเปูาหมาย หลักในการพัฒนาโรงเรียนให๎มีศักยภาพ มีความพร๎อม
ในการพัฒนาในด๎านตําง ๆ ให๎พร๎อมเพื่อรับมือกับ สภาวการณ๑ตําง ๆ มีผู๎เรียนที่มีคุณภาพ สามารถเป็นโรงเรียนต๎นแบบใน
การบูรณาการพัฒนาการศึกษา มีระบบ การเรียนการสอนที่ดี มีอุปกรณ๑ครบครัน มีห๎องสมุด มีการใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตลอดจน การจัดสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม มีครูที่มีจิตวิญญาณแหํงความเป็นครู เปิดใจกว๎างรับฟ๓งป๓ญหาตําง
ๆ เพื่อให๎เด็ก มีความอบอุํน มีกระบวนการคิดด๎วยตนเอง กล๎าแสดงออก มีมารยาทที่ดีงาม มีศีลธรรมอันดี มีคุณธรรม เพื่อ
นําไปปรับใช๎ในการดํารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพ ดังนั้น ครูที่ดีจะต๎องเอาใจใสํสอดสํองดูแลทุกข๑สุขชํวยเหลือ ผู๎เรียนอยําง
ใกล๎ชิดด๎วยความเต็มใจ เป็นผู๎ปลูกฝ๓งคุณธรรม สิ่งที่ ดีตําง ๆ ให๎ผู๎เรียนมีจิตสํานึกที่ดี สิ่งเหลํานี้จะเป็นเครื่องกลํอมเกลาให๎
ผู๎เรียนเป็นคนดี พร๎อมก๎าวสูํการดํารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีคุณภาพ นอกจากนี้ ตามเอกสารของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน [4] ได๎กลําวถึงโรงเรียนมาตรฐานสากลวํา เป็นโรงเรียนในโครงการที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุํงหวังไว๎วําผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
สภาพการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด๎วยโรงเรียนขนาดเล็ก เขตภูมิภาค
ตะวันตก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 691 โรงเรียน มีสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็กในขีดจํากัด ทั้งนี้เพราะมีภาระงานที่โรงเรียนต๎องดําเนินการให๎เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15
มาตรฐาน และต๎องจัดการศึกษาให๎มี ความสอดคล๎องกับตัวบํงชี้เกณฑ๑การประเมินคุณภาพภายนอก 12 ตัวบํงชี้ แตํเนื่องด๎วย
สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในแตํละสถานศึกษามีความแตกตํางกันไป ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา
ป๓ญหาและนําเสนอรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นประโยชน๑ในการบริหารจัดการตํอไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค๑ประกอบของรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ผู๎วิจัยศึกษา ดังนี้
1.1 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ผู๎อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กหรือครูผู๎รับผิดชอบงาน
วิชาการโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภูมิภาคตะวันตก จากโรงเรียนทั้งสิ้น 691
โรงเรียนรวมทั้งหมด 691 คน
1.2 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยกําหนดกลุํมตัวอยํางเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การการศึกษาประถมศึกษา เขตภูมิภาคตะวันตก (จํานวน 5 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑) ผู๎ตอบแบบสอบถามคือ ผู๎อํานวยการสถานศึกษา หรือรั กษาการแทน หรือครู
ผู๎รับผิดชอบงานวิชาการโดยผู๎วิจัยใช๎ทําการสุํมอยํางงําย(simple random sampling) ได๎ตัวอยําง จํานวน494 คน
2. วิธีดําเนินการวิจัยแบํงออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องผู๎วิจัยได๎ศึกษาหลัก การ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องเพื่อกําหนดขอบเขตด๎านเนื้อหา ได๎แกํ ศึกษากระบวนการการบริหารแนวคิด ทฤษฎี การบริหารของลูเทอร๑ กู
ลิก (Gulick) ศึกษาการบริหารงานวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ)การปรับปรุงบริหารหลักสูตร ศึกษาของมาร๑คและสตูป
(Mark & Stoop) กระบวนการบริหารแบบพัฒนาคุณภาพของ เอ็ดวาร๑ด เดมมิ่ง จากวัฏจักรเดมมิ่ง (Demming) ประกอบด๎วย
การวางแผนเพื่อสร๎างคุณภาพงาน ตระหนักและกําหนดป๓ญหาที่ต๎องการแก๎ไขหรือปรับปรุงให๎ดีขึ้น การเก็บรวบรวมข๎อมูล
สําหรับการวิเคราะห๑และตรวจสอบการดําเนินงานหรือสาเหตุของป๓ญหาเพื่อใช๎ในการปรับปรุง อธิบายป๓ญหาและกําหนด
ทางเลือกเพื่อนํามาวิเคราะห๑และตัดสินใจเลือกแก๎ป๓ญหา การปฏิบัติตามแผนงาน เพื่อนําไปใช๎เป็นแผนและถือปฏิบัติตํอไป
และดําเนินการวิเคราะห๑เนื้อหาสาระ และประเด็นสําคัญๆเพื่อหาป๓จจัยหรือวิธีการตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างรํางรูปแบบ
เพื่อนําองค๑ความรู๎ที่ได๎มาสร๎างเป็นแบบสอบถามกึ่งโครงสร๎าง
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ หลักการ แนวคิด และทฤษฎี เพื่อให๎ได๎รํางรูปแบบ ผู๎วิจัยได๎ศึกษา
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเพื่อนํามาสร๎างเป็นรํางรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอรํางรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัด สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน กั บ ทรงคุณ วุฒิ จํา นวน 5 คน โดยใช๎วิ ธี การคัด เลือ กแบบเจาะจง
(purposive method) ซึ่งเป็น ผู๎เชี่ยวชาญ ทางด๎านการบริหารการศึกษา นํารํางรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได๎จากผู๎ทรงคุณวุฒิไปตรวจสอบ ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาคําดัชนีความสอดคล๎อง สํงแบบสอบถามรํางรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับกลุํมทดลองที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางที่ไมํใชํประชากร
จํานวน 30 คน ได๎คําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.96สังเคราะห๑รํางรูปแบบ การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันรํางรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู๎วิจัยได๎จัดทําแบบประเมินให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น เพื่อยืนยันรํางรูปแบบการ
พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 9 คน
โดยผู๎วิจัยนําข๎อสรุปแบบสอบถาม มาวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ความคิดเห็นที่สอดคล๎องกัน สรุปรวมเป็นความคิดเห็น เพื่อยืนยัน
รํางรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุปผลการวิจัย
1. ศึกษาองค๑ประกอบรูป แบบการพัฒ นาโรงเรีย นมาตรฐานสากลสํา หรับ โรงเรีย นขนาดเล็ก สังกัดสํ านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารสถานศึกษาด๎วยองค๑ประกอบหลัก 7 องค๑ประกอบ คือ การวางแผนงาน การ
จัดระบบการเรียนรู๎ทักษะมาตรฐานสากล การบริหารงานบุคลากร การดําเนินการประเมินผล การสร๎างความรํวมมือ การ
รายงานผลการบริหาร และการบริหารงบประมาณ
2. รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ประกอบไปด๎วยองค๑ประกอบ 7 องค๑ประกอบ ได๎แกํ การวางแผน การวางระบบการเรียนรู๎ การพัฒนาบุคคลากร การ
ประเมินผล การสร๎างความรํวมมือ การรายงานผล และการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก
2.1 องค๑ประกอบที่ 1 ด๎านการวางแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก คือ การจัดโครงสร๎ างการบริหารงาน การจัด
วางตัวบุคคลตามแนวทางสูํความเป็นมาตรฐานสากล/การปรับปรุงแผนปฏิบัติการและแผนการพัฒนาเพื่อสํงเสริมคุณภาพการ
บริหารจัดการด๎วยเครือขํายพัฒนา/ประชาสัมพันธ๑นโยบายและแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนด๎านหลักสูตรและการสอนตาม
แนวทางสูํความเป็นมาตรฐานสากลทั้งในประเทศและตํางประเทศ/จัดทําแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรมตํางๆที่สอดคล๎อง
กับแนวทางการพัฒนา คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลและเครือขํายอยํางชัดเจนเป็นรูปธรรม/วางแผนกลยุทธ๑และกําหนด
ทิศทางของโรงเรียนกําหนดวิสัยทัศน๑ คํานิยม พันธกิจและเปูาประสงค๑ของโรงเรียนชัดเจนตามเกณฑ๑มาตรฐานสากล
2.2 องค๑ประกอบที่ 2 การวางระบบการเรียนรู๎ทักษะมาตรฐานสากล คือ วางระบบการบริหารเกี่ยวกับ การ
จัดการทรัพยากรภายในโรงเรียนอยํางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม/กระจายอํานาจหน๎าที่ความรับผิดชอบการจัดหาและ
บริหารเทคโนโลยีสารสรเทศเพื่อการศึ กษาตามแนวทางมาตรฐานสากล/บริหารบุคลากรให๎ มีความสามารถในการแปล
ความหมายข๎อมูล จัดระบบสารสนเทศเพื่อนําไปสูํการสร๎างนวัตกรรมใหมํตามแนวทางมาตรฐานสากล/พัฒนาสิ่งแวดล๎อมทาง
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กายภาพเพื่อสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎และสนับสนุนบุคลากรในการดําเนินงานให๎งานบรรลุเปูาหมาย/สร๎างบรรยากาศการ
ทํางานเพื่อสํงผลตํอการพัฒนาโรงเรียน/วางแผนการใช๎ ดูแลรักษา อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ๑อยํางเป็นระบบ/การบริหาร
เพื่อปูองกันป๓ญหาที่จะเกิดขึ้นและนําข๎อมูลที่ศึกษามากําหนดทางเลือกในการปูองกันและแก๎ป๓ญหาและสร๎างความสามัคคีให๎
เกิดขึ้นในหมูํคณะ
2.3 องค๑ ป ระกอบที่ 3 การบริ ห ารงานบุ ค คล คื อ สร๎ า งความตระหนั ก เรื่ อ งแนวทางการพั ฒ นาโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลให๎แกํครู บุคลากร และผู๎เกี่ยวข๎องตามความเหมาะสมกับความสามารถของบุคคล/บุคลากรมีความสามารถใน
การใช๎ภาษาตํางประเทศในการสื่อสาร/ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน๑และแนวทางการพัฒนาบุคลากร และผู๎เกี่ ยวข๎องเพื่อนําโรงเรียนสูํ
การเป็นมาตรฐานสากล/ผู๎บริหารบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพมีความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ๑ ในการ
จัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ/ ผู๎บริหารและบุคลากรใช๎การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู๎เรียนอยํางตํอเนื่องสูํการเป็น
มาตรฐานสากล/สร๎ างแรงจูงใจในการทํางานให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาและผู๎บริหารและบุคลากรมีความเป็นผู๎นําทางวิชาการ มี
ผลงานเป็นที่ปรากฏ สําหรับการปฏิบัติงานในโรงเรียนมาตรฐานสากล
2.4 องค๑ประกอบที่ 4 การประเมินผล คือ กําหนดยุทธศาสตร๑การประชาสัมพันธ๑ด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย/
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงาน และสํงเสริมความสัมพันธ๑รํวมมือกับชุมชนในการ พัฒนาการศึกษา
ให๎ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น/สํงเสริมการทําวิจัยเพื่อแก๎ป๓ญหาการจัดการเรียนการสอน/จัดสภาพแวดล๎อมภายในเป็น
แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย/บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการหาแนวทางแก๎ไข ป๓ญหาอุปสรรคได๎อยําง เหมาะสม/บุคลากรมี
ขวัญและกําลังใจในการหาแนวทางแก๎ไข ป๓ญหาอุปสรรคได๎อยําง เหมาะสม/มีมาตรฐานในการทํางานชัดเจน/มีสัดสํวนครูและ
บุคลากรเหมาะสมเพื่อสํงเสริมสนับสนุน พัฒนาการศึกษา และจัดกิจกรรมเป็นแบบอยํางที่ดีแกํชุมชน/ครูและบุคลากรจัดการ
เรียนการสอนโดยใช๎ห๎องเรียนคุณภาพรํวมมือกับผู๎ปกครองเพื่อพัฒนาการศึกษาและมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อให๎บุคลากร
ได๎รับข๎อมูลขําวสารใหมํๆ ที่ทันสมัย ทันตํอเหตุการณ๑ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.5 องค๑ประกอบที่ 5 การสร๎างความรํวมมือ คือ โรงเรียนมีการบริหารแบบมีสวํ นรํวม เพิ่มขีดความสามารถด๎าน
การเจรจาตํอรองเพื่อประโยชน๑ของสํวนรํวม/จัดหาวิทยากรภายนอกมาให๎ความรู๎เพิ่มเติมในการเรียนการสอนและเปิดโอกาส
ให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
2.6 องค๑ประกอบที่ 6 การรายงานผลการดําเนินงาน คือ มีการประเมิ นผล ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงาน ตามแผนการประกันคุณภาพภายในและนําเสนอผลการดําเนินงาน
ในรอบปีสูํสาธารณชน
2.7 องค๑ประกอบที่ 7 การบริหารงบประมาณ คือ ประเมินผลการใช๎งบประมาณอยํางเป็นระบบและถูกต๎อง/
ติดตามผลการใช๎ งบประมาณอยํ างเป็ นระบบและถูก ต๎อ ง/บริห ารจัดการงบประมาณและทรัพ ยากรภายในสถานศึ กษา
สอดคล๎องกับพันธกิจ แผนงาน โครงการ/บุคลากรมีความรู๎ ความสามารถ และประสบการณ๑ในการบริหารงบประมาณและ
เปิดเผยข๎อมูลการใช๎งบประมาณและสามารถตรวจสอบได๎
3. รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ยืนยันโดยผู๎ทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน โดยภาพรวมและในแตํละองค๑ประกอบมีความเหมาะสมสามารถนําไปใช๎เป็น
รูปแบบได๎

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ข๎อค๎นพบมีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผลรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด๎วยองค๑ประกอบ 7 องค๑ประกอบ คือ การวางแผน การวางระบบการเรียนรู๎ การพัฒนา
บุ ค ลากร การประเมิ น ผล การสร๎ า งความรํ ว มมื อ การรายงานผล และการบริ ห ารงบประมาณ แตํ ล ะองค๑ ป ระกอบมี
ความสัมพันธ๑กันซึ่งสามารถนํามาใช๎บริหารสถานศึกษาเพื่อเข๎าสูํโรงเรียนมาตรฐานสากลได๎ สามารถอภิปรายผลได๎ดังนี้
1. องค๑ป ระกอบด๎า นการวางแผน การวางแผนนับ เป็ น องค๑ป ระกอบที่สํ า คัญ เป็น กระบวนการขั้ นหนึ่ งในการ
บริหารงานให๎สําเร็จลุลํวงตามวัตถุประสงค๑และนโยบายที่กําหนดไว๎ ซึ่งแผนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช๎ความรู๎ทางวิทยาการ
นอกจากวินิจฉัยเหตุการณ๑ในอนาคตแล๎ว แผนยังกําหนดการวิธีการอยํางถูกต๎องและมีเหตุผลเพื่อให๎การดําเนินงานตามแผน
เป็นไปโดยเรียบร๎อยสมบูรณ๑และมีประสิทธิภาพมากที่สุด สํวนการวางแผนโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
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ผู๎วิจัยพบวํามีป๓จจัยหลักในด๎านการวางแผน โรงเรียนต๎องมีการวางแผนกลยุทธ๑และกําหนดทิศทางของโรงเรียนกําหนด
วิสัยทัศน๑ คํานิยม พันธกิจ และเปูาประสงค๑ของโรงเรียนชัดเจนตามเกณฑ๑มาตรฐานสากล โรงเรียนมีการจัดประชุมชี้แจงทํา
ความเข๎าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนด๎านหลักสูตรและการสอนตามแนวทางสูํความ
เป็นมาตรฐานสากล และโรงเรียนมีการจัดโครงสร๎างการบริหารงาน การจัดวางตัวบุคคลได๎เหมาะสมกับงาน สอดคล๎องกับ
ผลงานวิจัยของ พูฟาร๑ล (Pufahl)[5] ที่ได๎ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมการของโรงเรียนเพื่อก๎าวสูํโรงเรียนมาตรฐานสากล พบวํา
โรงเรียนควรมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย บูรณาการภาษาตํางประเทศมาใช๎ในการสื่อสารในชั้นเรียน ควรจัดอบรม
ครูเพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนการสอน เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อครู
สามารถดําเนินการได๎ตรงตามหลักสูตร สอดคล๎องกับศักยภาพและความต๎องการของโรงเรียน การดําเนินการตามวิสัยทัศน๑
ของโรนงเรีย นที่กํ าหนดไว๎จึ งเป็นจุ ดเริ่มต๎ นในการวางแผนเพื่ อพัฒ นาเพื่อ เข๎ าสูํม าตรฐานสากลได๎ และยั งสอดคล๎อ งกั บ
ผลการวิจัยของ ภัทรัฒณ๑ ศรีทองสุข [6] ที่ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ โดยใช๎กระบวนการ
เทียบเคียงสมรรถนะเพื่อมุํงสูํความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวําแนวทาง
การบริหารงานวิชาการ โดยใช๎กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ เพื่อมุํงสูํความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด๎วย 10 ขั้นตอน คือ กําหนดหัวข๎อการเทียบเคียงสมรรถนะ กําหนดโรงเรียน
ต๎นแบบที่ต๎องการไปเทียบเคียงด๎วย กําหนดวิธีการเก็บข๎อมูลและการเก็บข๎อมูล การวิเคราะห๑ชํวงหํางระหวํางโรงเรียนตนเอง
กับโรงเรียนต๎นแบบที่จะเทียบเคียงด๎วย การคาดคะเนหาชํวงหํางที่ต๎องการจะให๎เกิดขึ้นในอนาคต การสื่อผลจากการทําการ
เทียบเคียงสมรรถนะให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบและการสร๎างการยอมรับ การตั้งเปูาหมายและการดําเนินการ การจัดทําแผน
ดําเนินการ การนําแผนสูํการปฏิบัติการควบคุมและกํากับดูแลให๎ผลเป็นไปตามแผนที่วางไว๎ และการสอบทวนผลโดยเทียบกับ
คําเปรียบเทียบของโรงเรียนที่ดีที่สุดหรือโรงเรียนต๎นแบบที่ไปเปรียบเทียบด๎วย ซึ่งทั้ง 10 ขั้นตอนมีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปได๎ และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการวางแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเข๎าสูํมาตรฐานสากลได๎
2. องค๑ประกอบด๎านการวางระบบการเรียนรู๎มาตรฐานสากล การวางระบบเพื่อเป็นการเรียนรู๎มาตรฐานสากล ต๎อง
วางระบบให๎ครอบคลุมภารกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข๎องทั้งเรื่องระบบบริหารจัดการ การจัดบุคลากรให๎เหมาะสมกับภารกิจ การ
พัฒนาสํงเสริมบุคลากรให๎ก๎าวหน๎านํามาพัฒนาระบบการเรียนรู๎มาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดการ จัดหาทรัพยากรเพื่อให๎
บรรลุผลตามวัตถุประสงค๑ ซึ่งจากการวิจัยพบวํา โรงเรียนมีการวางระบบการบริหาร /การจัดการทรัพยากรภายในโรงเรียนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสนับสนุน/สํงเสริมบุคลากร ทีมงานได๎มีโอกาส แสดงบทบาทในการดําเนินงานให๎งานบรรลุ
เปูาหมาย และโรงเรียนมีความสามารถในการบริหารเพื่อปูองกันป๓ญหาที่จะเกิดขึ้น สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ พลีซิโค
(Plexico)[7] ที่ ได๎ทํา การวิ จัยเกี่ ยวกับ แนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลของรัฐโคโรไลนา พบวํา การ
ดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นการวางระบบที่คํอนข๎างยุํงยากและซับซ๎อน มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลาย
ประการภายใต๎เงื่อนไขและคุณลักษณะพิเศษที่เฉพาะต๎องอาศัยเอกสารแนะแนวทางที่ละเอียดและสมบูรณ๑มากที่สุดหรืออาศัย
ผู๎เชี่ยวชาญ เพื่อชํวยแนะนําแผนการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎ และสอดคล๎องกับ
ผลการวิ จั ย ของฮั ก ช๑ (Hughes)[8] ที่ ไ ด๎ ทํ า การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การเที ย บเคี ย งมาตรฐาน เพื่ อ ความสํ า เร็ จ ของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการอภิปรายและสัมภาษณ๑ผู๎นํารัฐบาล ผู๎นําทางธุรกิจ ผู๎บริหารโรงเรียน พบวํา
ประเด็นสําคัญของการมีมาตรฐาน คือ การมีหลักสูตร และการดําเนินการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางเหมาะสม ผู๎บริหาร
โรงเรี ย นและครู ผู๎ ส อนจึ งควรมี ค วามรู๎ ค วามเข๎ า ใจเกี่ ย วกั บหลั ก สู ต รเหลํ านั้ น เพื่ อ ให๎ จั ด การเรี ย นการสอนได๎ เ หมาะสม
กระตือรือร๎นในการทํางานรับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได๎สูงกวํามาตรฐานที่กําหนดไว๎
3. องค๑ประกอบด๎านการพัฒนาบุคลากร การดําเนินการให๎บุคลากรในหนํวยงานทั้งผู๎ปฏิบัติงานโดยตรงและบุคลากร
ที่เกี่ยวข๎องคํานึงถึงผลความสําเร็จที่เกิดขึ้น ตั้งแตํแรกเริ่มเข๎าสูํกระบวนการดําเนินงานของหนํวยงาน การฝึกอบรม และการ
ติดตามพัฒนาการความก๎าวหน๎าของบุคลากรในหนํวยงาน องค๑กรจะดําเนินไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค๑ที่ตั้ง
ไว๎ เกิดประโยชน๑สูงสุด นั่นคือจะต๎องมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถตรงกับภาระงานที่มอบหมายเริ่มจากผู๎บริหาร
ถึงบุคลากรตําง ๆ ในองค๑กรซึ่งสอดคล๎องกับพนัสหันนาคินทร๑ ที่วํา การบริหารงานบุคคลเป็นการจัดวางกระบวนการตําง ๆ
เพื่อประโยชน๑ในการได๎มาซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพตามความต๎องการและความจําเป็น เมื่อได๎มาแล็วก็ต๎องกําหนดแนวทางที่ชัดเจน
ในอันที่จะบํารุงรักษา ตอบแทนพัฒนา ประเมินผลการทํางาน ตลอดจนกําหนดวิ ธีการที่จะให๎ความมั่นคงแกํชีวิตการทํางาน
โดยเฉพาะในองค๑กรทางการศึกษา ควรมีบุคลากรที่มีความสามารถในการถํายทอดศาสตร๑แกํผู๎เรียน รู๎ระบบการดําเนินงาน
เป็ น ผู๎ นํ า ทางวิ ชาการ ซึ่ ง สอดคล๎ อ งกั บ การค๎ น พบของผู๎ วิ จั ย วํ า ผู๎ บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น๑ แ ละสามารถนํ า โรงเรี ย นสูํ ก ารเป็ น
มาตรฐานสากล ผู๎บริหารมีความเป็นผู๎นําทางวิชาการ มีผลงานเป็นที่ปรากฏเป็นที่ยอมรับตํอสาธารณชน และโรงเรียนมีการ
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สรรหา วําจ๎าง บรรจุและรักษาบุคลการให๎พร๎อมสําหรับการปฏิบัติงานในโรงเรียนมาตรฐานสากล สอดคล๎องกับมอร๑ตัน เจ กี
เว็ต (Geivett II, 2010) [9] ที่ได๎ศึกษาวิจั ยเรื่อง A study of the roles and responsibilities of
superintendent/principals in small, rural school districts in Northern California พบวําการจัดการและจัดสรร
ทรัพยากรการสื่อสารและการทํางานรํวมกันกับผู๎มสี ํวนได๎สํวนเสียอื่น ๆ นั้น ผู๎บริหาร และหัวหน๎างานมีความสําคัญอยํางยิ่ง มี
ความสามารถในการระดมทุนและการพัฒนางบประมาณเพื่อพัฒนาสถานศึกษามีไมํเพียงพอ ถือได๎วําเป็นประเด็นที่สําคัญตํอ
การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของสถานศึกษา
4. องค๑ประกอบด๎านการประเมินผล เป็นการติดตามผลงานการดําเนินงานตามแผนงานที่ได๎กําหนดไว๎ โดยพิจารณา
ถึงพันธกิจ และวัตถุประสงค๑ที่ได๎กําหนดไว๎ เป็นการติดตามที่ให๎คําแนะนําเพื่อให๎บุคลากรสามารถดําเนินการตามภาระหน๎าที่ที่
กําหนดไว๎ได๎ และยังรวมถึง มีการจัดประชุมชี้แจงทําความเข๎าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของ
โรงเรียนด๎านหลักสูตรและการสอน การนําวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช๎ในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจ
ทุกๆด๎าน และบุคลากรมีความรู๎ความสามารถตรงตามคุณวุฒิ สอดคล๎องกับการวิจัยของเฮนส๑ (Haynes)[10] ที่ได๎ศึกษาวิจัย
เรื่อง The impact of the small learning community model on the students, teachers, administrators, and
the overall culture of high schools โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อประเมินผลถึงผลกระทบของการปฏิรูปชุมชนการเรียนรู๎ใน
ชุมชนเล็ก ๆ และผลกระทบทางวัฒนธรรมตํอนักเรียนครูและผู๎บริหารในโรงเรียน ผลการศึกษาพบวําจําเป็นต๎องใช๎การปฏิรูป
โรงเรียนที่จะปรับเปลี่ยนสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎เพื่อเน๎นความสําเร็จทางวิชาการของนักเรียน ตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู๎
แบบมีสํวนรํวมแบบเล็ก ๆ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยการริเริ่มการปฏิรูปโรงเรียนในโรงเรียนและด๎วยการระดมทุนจากสภาคองเกรส มี
ประเด็นป๓ญหาด๎านสภาพแวดล๎อมของโรงเรียนที่เกิดขี้ น และจําเป็นต๎องมีการปฏิรูปโรงเรียนอยํางมีประสิทธิภาพตํอไป ซึ่ง
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเป็นต๎องจัดการสภาพแวดล๎อมทางวัฒนธรรมของ
ห๎องเรียนและโครงสร๎างของโรงเรียน การสร๎างความสัมพันธ๑ในเชิงบวกของบุคลากรในสถานศึกษา ในท๎องถิ่ นเพราะมีกระทบ
ตํอวัฒนธรรมของชุมชนการเรียนรู๎ จึงต๎องควรคํานึงถึงบริหารจัดการภายในเขตที่ประสบป๓ญหาและหาวิธีการสํารวจความ
เป็นไปได๎ในการแก๎ไขป๓ญหาในลักษณะของความรํวมมือกับการรํวมดําเนินงานกับโรงเรียนอื่น ๆ ที่อยูํใกล๎เคียง ทั้งนี้เพื่อมุํงเน๎น
ความสําเร็จทางวิชาการของนักเรียนเป็นสําคัญ
5. องค๑ประกอบด๎านการสร๎างความรํวมมือ เป็นการการดําเนินงานเกี่ยวกับด๎านการกํากับประสานงานในหนํวยงาน
เป็นการดําเนินงานเพื่อการประสานงานรํวมมือกันในหนํวยงานและนอกหนํวยงาน ด๎วยโรงเรียนขนาดเล็กนั้นขาดแคลนใน
หลายด๎าน เชํน ด๎านบุคลากร อุปกรณ๑เครื่องมือ สิ่งสํงเสรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตําง ๆ โรงเรียนจึงควรมีเครือขําย
สนับสนุนจากสถาบันตํางๆและองค๑กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและตํางประเทศ โรงเรียนมี
เครือขํายที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันรํวมพัฒนา ทั้งในระดับท๎องถิ่น ภูมิ ภาค ระดับประเทศและระหวํางประเทศ และ
โรงเรียนเปิดโอกาสให๎บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู๎ปกครองและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ ไบลเลย๑ (Bailey)[11] ที่ได๎ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู๎และความพร๎อมของครูในการสร๎ าง
เครือขํายความรํวมมือ พบวํา ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ครูสํวนใหญํมีความมุํงมั่นใน
การสร๎างเครือขํายความรํวมมือในระดับสูง ป๓จจัยหนึ่งที่สํงผลตํอความมุํงมั่นของครูได๎แกํ ความต๎องการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และ
ตํอยอดนวัตกรรมในการจัดการเรี ยนการสอน ความกระตือรือร๎นเพื่อแสวงหาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
แปลกใหมํ
6. องค๑ประกอบด๎านการรายงานผล เป็นขั้นตอนการรายงานในการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก เป็นวิธีการที่ผู๎บริหารจําเป็นต๎องทราบวํามีผลงานอะไรเกิดขึ้นในหนํวยงาน และทําให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทั้งหมดได๎ทราบ
ผลงานที่เกิดขึ้นจากระบบกระบวนการตรวจสอบของการดําเนินงานในหนํวยงาน มีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพภายใน
อยํางเป็นระบบ เพราะการจัดทําแผนการประกันคุณภาพเป็นจุดเริ่มต๎นที่สําคัญในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเป็น
สถานศึกษาที่จะประสบป๓ญหาในการบริหารงานในหลายๆด๎านอยูํแล๎ว การวางแผนงานการรับรองการประกันคุณภาพภายใน
จึงเป็นความจําเป็นที่ผู๎บริหารต๎องประชุมชี้แจงให๎แกํบุคลากรทั้งโรงเรียนได๎ทราบเพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานตํางๆให๎เป็นไป
ตามเกณฑ๑ของการเข๎ารับประกันคุณภาพ สอดคล๎องกับผลการวิจั ยของเคริช๑มันน๑ (Kirchmann)[12] ที่ได๎ศึกษาเรื่อง An atrisk small urban high school:Maintaining accreditation status โดยมีวัตถุของการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพครั้งนี้
คือเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของโรงเรียนในเขตเมืองเล็ก ๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเ มริกา โดยการ
ตรวจสอบอัตราการสําเร็จการศึกษาการเข๎าชั้นเรียนจากคะแนนการทดสอบและพฤติกรรมนักเรียนที่ไมํเหมาะสมเพื่อกําหนด
ระดับความเสี่ยงของโรงเรียนที่สูญเสียการรับรองลดลงนับตั้งแตํปี พ. ศ. 2552 จนถึงป๓จจุบันผู๎วิจัยได๎ออกแบบกรณีศึกษาจาก

109

การองค๑ประกอบสามองค๑ประกอบ คือ เอกสารด๎านการบริหารบันทึกข๎อมูล การสัมภาษณ๑ ครูและเจ๎าหน๎าที่ และการเข๎ารํวม
การศึกษาผู๎เข๎ารํวมประชุม กลุํมตัวอยํางได๎แกํผู๎ทั่ต๎องทํางานที่โรงเรียนเป็นเวลาอยํางน๎อย 5 ปีมาแล๎วหลังจากนั้นข๎อมูล
ทั้งหมดจะปูอนเข๎าสูํโปรแกรม NVivo 7 ซึ่งเป็นโปรแกรมซอฟต๑แวร๑สําหรับการวิเคราะห๑เชิงคุณภาพ ข๎อมูลที่ประมวลผลจาก
โปรแกรมเป็นข๎อมูลที่สรุปเหลือองค๑ประกอบ 4 ด๎าน คือ อัตราการเข๎าเรียนของนักเรียนที่สะท๎อนถึงคุณภาพของโรงเรียน
คะแนนการสอบของผู๎สําเร็จราชการจะสะท๎อนถึงคุณภาพของโรงเรียน การแลกเปลี่ยนวาจาและพฤติกรรมของนักเรียน
สะท๎อนถึงคุณภาพของโรงเรียน และ ขวัญกําลังใจของนักเรียนและครูที่สะท๎อนถึงคุณภาพของโรงเรียน ข๎อค๎นพบในการศึกษา
ครั้งนี้แสดงให๎เห็นถึงความสัมพันธ๑ระหวํางครูผู๎บริหารที่ปรึกษา ครูแนะแนว ผู๎ปกครอง และนักเรียนซึ่งมีสํวนในการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข๎องกับการประกันคุณภาพของโรงเรียน ดังนั้น การจัดการให๎มีการประชุมชี้แจงให๎บุคลากรรับทราบถึงการดําเนินงาน
และการรายงานตามแผนงานที่เริ่มรับนักเรียนเข๎ามาในโรงเรียนขนาดเล็กจะได๎แนวทางตํอการติดตามและการจัดทํารายงาน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับผู๎มีสํวนรํวมในการบริหารโรงเรียนนับตั้งแตํผู๎บริหาร ครู ผู๎ปกครอง และตัวนักเรียนเอง การจัดทํา
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานในแตํละปีการศึกษาจึงเกิดขึ้นได๎อยํางเป็นรูปธรรมเพราะได๎เตรียม
ดําเนินการมาแล๎วตั้งแตํต๎น
7. องค๑ประกอบด๎านการบริหารงบประมาณ เป็นการดําเนินงานด๎านงบประมาณในหนํวยงานเป็นการดําเนินงาน
เพื่อการวางแผนการจัดทํางบประมาณในรูปแบบของการวางแผนการคลัง การบัญชี และมีวิธีควบคุมการใช๎จําย การควบคุม
ผู๎วิจัยพบวํา สถานศึกษาควรมีงบประมาณเพียงพอในการบริหารงาน มีการบริหารงบประมาณเพื่อจัดการทรัพยากรภายใน
สถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับพันธกิจ แผนงาน โครงการ และบริหารงบประมาณภายใต๎นโยบาย ซึ่งการจัดสรรเงินงบประมาณ
ขึ้นอยูํกับนโยบายของแตํละเขตพื้นที่การศึกษา และแตํละโรงเรียนเอง บางโรงเรียนอาจได๎รับเงินอุดหนุนจากแหลํงรายได๎อื่นๆ
ทําให๎พอมีเงินงบประมาณในการบริหารจัดการได๎ แตํในการพัฒนาเพื่อการเข๎าสูํโ รงเรียนมาตรฐานสากลจําเป็นต๎องใช๎เงิน
งบประมาณมากกวําที่ควรได๎รับตามปกติ เพราะเป็นการบริหารจัดการในบางด๎านที่จําเป็นต๎องใช๎งบประมาณมากกวําปกติ
เชํน การพัฒนาแหลํงสํงเสริมการให๎บริหารทางวิชาการแกํนักเรียนในระบบอินเทอร๑เน็ต การแลกเปลี่ยนความรู๎ทางวิชาการ
ตลอดจนความรํวมมือกับตํางประเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก สอดคล๎องกับผลการวิจัยของพาร๑ลา (Parla)[13] ที่ได๎
ศึกษาวิจัยเรื่อง School business administration handbook: Best practice ได๎สรุปวํา การจัดการทางด๎านงบประมาณ
ของโรงเรียนขนาดเล็กเป็นเรื่องที่มีป๓ญหามากมาย การดําเนินการจัดทําคูํมือแนะนําในการบริหารงบประมาณจากการวิจัยนี้จะ
ชํวยให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาได๎เห็นแนวทางปฏิบัติที่อาจมีสํวนชํวยในการบริหารงบประมาณในโรงเรียนขนาดเล็กได๎ ผู๎วิจัย
นําเสนอวิธีการจัดตั้งกองทุนทั่วไปของโรงเรียนขนาดเล็ก เน๎นการจัดทํางบประมาณไปที่แหลํงที่มาของรายได๎ การประมาณ
คําใช๎จําย และความเข๎าใจต๎นทุนโครงสร๎างและผลกระทบตํองบประมาณของโรงเรียน และนําเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดใน
การใช๎ประสิทธิภาพด๎านต๎นทุน การดําเนินงานด๎านการบริหารการเงินของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยอาจดําเนินการใน
การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากท๎องถิ่น หรือเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อนํามาใช๎ในการเสริมสร๎าง
ความแข็งแกรํงทางด๎านการให๎บริการทางวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเข๎าสูํมาตรฐานสากลได๎ตํอไป

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบการพั ฒ นาโรงเรี ย นมาตรฐานสากลสํ า หรั บ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั งกั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะตํอบุคคลที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา ดังนี้
1. โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาขนาดเล็กอื่นๆ อื่นๆ สามารถ
นํา รู ป แบบไปใช๎ ใ นการพั ฒ นาเพื่ อ เข๎ า สูํม าตรฐานสากล อั นเป็ น การเพิ่ ม ประสิท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิภ าพของสถานศึ ก ษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนํารูปแบบไปใช๎เป็นแนวทางสนับสนุนสํงเสริมการบริหารเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาเข๎าสูํโรงเรียนมาตรฐานสากล อันจะสํงผลดีตํอคุณภาพโรงเรียน คุณภาพผู๎เรียนและคุณภาพการศึกษา
โดยรวมมากยิ่งขึ้น
3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนําไปกําหนดเป็นนโยบาย กลยุทธ๑หรือแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมในเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. สถานศึกษาขนาดเล็กหรือหนํวยงานอื่น ๆ สามารถนํารูปแบบไปปรับใช๎ในการพัฒนาคุณภาพให๎เหมาะสมกับ
ภารกิจและบริบทของแตํละหนํวยงาน
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ข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตํอไป
1. ควรมีการวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตามการดําเนินงานสถานศึกษาภายในของสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน เพื่อ
สํงเสริมให๎ครูและผู๎เรียนได๎เกิดความคิดในการสร๎างสรรค๑ การใช๎เทคโนโลยีในกระบวนการเรียนรู๎ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
สอดคล๎องกับกรอบมาตรฐานการศึกษาชาติ
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานบุคคลที่มีป๓ญหาในการบริหารงานหลักสูตรในระดับนานาชาติ
3. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดทํางบประมาณเพื่อบริหารสถานศึกษาให๎เหมาะสมกับการบริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู๎บริหารที่สํงผลตํอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2มีวัตถุประสงค๑เพื่อ1) ศึกษาระดับสมรรถนะของผู๎บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
22) ศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 3) ศึกษาความสัมพันธ๑ของ
สมรรถนะผู๎บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และ 4) ศึกษาสมรรถนะ
ของผู๎บริหารที่สํงผลตํอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการ
วิจัยครั้งนี้ได๎แกํ ผู๎บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 155คน เครื่องมือที่ใช๎ในการ
รวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ซึ่งผู๎วิจัยสร๎างขึ้น โดยแบบสอบถามมี
คําความเชื่อมั่นเทํากับ .90 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คําสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สันสหสัมพันธ๑พหุคูณและสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข๎า
ผลการวิจัย พบวํา
5. ระดับสมรรถนะของผู๎บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําอยูํในระดับมากทุกด๎านโดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านการทํางานเป็นทีม
ด๎านการบริการที่ดี ด๎านการสื่อสารและแรงจูงใจ ด๎านการมุํงผลสัมฤทธิ์และด๎านการพัฒนาตนเอง
6. ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2โดยรวมอยูํในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านความใฝุรู๎รักการ
การอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองของนักเรียน ด๎านความสามารถในการใช๎สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู ด๎านความ
พึงพอใจในการทํางานของครูด๎านความสามารถในการปรับเปลี่ยนตํอสภาวะแวดล๎อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอกและ
ด๎านการจัดสรรทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ
7. สมรรถนะของผู๎ บ ริ ห ารมี ค วามสั ม พั น ธ๑ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 2ในระดับปานกลางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
8. สมรรถนะของผู๎บริหารสํงผลตํอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
โดยสมรรถนะของผู๎บริหารทุกด๎านรํวมกันการพยากรณ๑ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2ร๎อยละ53.40 โดยสมรรถนะของผู๎บริหารด๎านการมุํ งผลสัมฤทธิ์มีอํานาจการพยากรณ๑สูงสุด รองลงมาได๎แกํ ด๎านการ
สื่อสารและแรงจูงใจ ด๎านการทํางานเป็นทีม ด๎านการพัฒนาตนเองและด๎านการบริการที่ดี ตามลําดับ
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สมการพยากรณ๑ในรูปคะแนนมาตรฐาน
̂ =.325(Z2) + .315(Z5)+.233(Z3)
สมการพยากรณ๑ในรูปคะแนนดิบ
̂ = 1.615 + .252 (X2) + .221(X5) + .183(X3)
คาสาคัญ : สมรรถนะของผู๎บริหาร ประสิทธิผลของโรงเรียน

Abstact
The purposes of this research were to 1study the level of competency among school
administratorsunder the authority of the Secondary Educational Service Area 2 2)To study the level of
the effectiveness of education under the authority of Secondary Educational Service Area 2; 3) To study
the relationship between the competency of school administrators and the effectiveness of education
under the office of Secondary Educational Service, Area 2and to 4) To study the competency of school
administrators and the effectiveness of education under the office of Secondary Educational Service Area
2. The samples consisted of one hundred and fifty five school administratorsunder the authority of the
Office of Secondary Educational Service, Area 2The index of Item- ObjectiveCongruence(IOC) was valued
at 0.60-1.00. The reliability ofcompetency of school administrators was .897 and the reliability of the
effectiveness of educationwas .807. The data analysis was performed with mean and standard deviation,
Pearson product-moment correlation coefficient, multiple correlation and multiple regressionanalysisenter method.
The research results were as following;
1. The level of competency of school administratorsunder the office of SecondaryEducational
Service Area 2as a whole was at high level.When considering each individual aspect, the research found to be
at high level in all aspects by descending order of the mean score asfollow;teamwork, the service mind,
communication and persuasion, achievement orientationand self-development.
2. The level ofeffectiveness of education under the authority of Secondary EducationalService Area
2as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the researchwas found it to be at a
high level in all aspects by descending order of mean score asfollows;acquiring knowledge and reading the
behavior of students, the ability to use instructionalmedia, educational technology and innovation by teachers,
their level of ' job satisfaction, the abilityto adapt to environmental factors both inside and out,and the ability
to allocate resources.
3. There was statisticallysignificant and positive relationship of .01 level betweencompetency of
school administrators and the effectiveness ofeducation under the authority ofSecondary Educational Service
Area 2 at a moderate level.
4. The competency of school administrators affecting effectivenessof education underthe authority
of Secondary Educational Service Area 2 at a .05level of significance.All aspect ofcompetency of school
administratorsmutually predictedthe effectiveness of education under the authority of Secondary Educational
Service Area 2with the predictive power was of 53.40percent.The competency of school administrators in the
aspect of achievement orientation had the highest predictive power followed by communication persuasion
and teamwork respectively.
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Standardized Regression Equation
̂ = .325(Z2) + .315(Z5)+.233(Z3)
Unstandardized Regression Equation
̂ = 1.615 + .252 (X2) + .221 (X5) + .183 (X3)
Keywords: Competency,

ภูมิหลัง
ในสภาพของสังคมในป๓จจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว สังคมประเทศไทยเป็นยุคที่มีความก๎าวหน๎าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมํๆ ที่ทันสมัยเข๎ามามีบทบาทพร๎อมกับวัฒนธรรมของชาติตะวันตก ซึ่งกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงอยําง
ตํอเนื่ องทั้ งทางด๎ านเศรษฐกิ จ สั งคม และวั ฒนธรรม ซึ่ งการศึ กษาถื อได๎ วํ า เป็ นรากฐานสํ าคัญที่สุ ดในการสร๎ างสรรค๑ ความ
เจริญก๎าวหน๎า และ เป็นการขับเคลื่อนให๎เกิดการพัฒนาในทุกๆด๎าน รวมทั้งการแก๎ป๓ญหาตํางๆในสังคม เนื่องจาก การศึกษาเป็น
กระบวนการที่ชํวยให๎คนได๎พัฒนาตนเองในด๎านตํางๆ ตลอดเวลา โดยมีเปูาหมายเพื่อ พัฒนาคนไทยให๎มีความเจริญงอกงามทั้ง
ทางด๎านสติป๓ญญา ความรู๎ คุณธรรมความดีงามในจิตใจ มีความสามารถที่จะทํางาน และคิดวิเคราะห๑ได๎อยํางถูกต๎อง สามารถ
เรียนรู๎แสวงหาความรู๎ตลอดจน ใช๎ความรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ซึ่งสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพ.ศ.2542 และที่แก๎ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ได๎กําหนดให๎การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎
เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูํ
รํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผู๎เรียน
สําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎จําเป็นต๎องมีการจัดให๎สอดคล๎องกับความถนัดและความสนใจของผู๎เรียน ชํวยฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
เรียนรู๎จากประสบการณ๑จริง[1]
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได๎รายงานผลวิจัยเรื่องผลกระทบโลกาภิวัตน๑ตํอการจัดการศึกษาไทยใน 5 ปี
ข๎างหน๎า ในการคาดการณ๑แนวโน๎มอนาคตด๎านผู๎บริหารพบวํามีการเกิดกลุํมผู๎บริหาร “ตกยุค” จากสภาพการแขํงขันที่รุนแรงสํงผล
ให๎ผู๎แขํงขันที่ไมํสามารถพัฒนาตนเองให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงนั้นทําให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาจํานวนหนึ่งโดยเฉพาะผู๎บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่ไมํสามารถพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสมัยใหมํที่มีประสิทธิภาพขาดความสามารถในการบริหาร
เชิงรุกขาดการกําหนดกลยุทธ๑ทางการตลาดขาดทักษะการใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํยึดติดกับระบบราชการขาดความยืดหยุํนกลายเป็น
ผู๎ที่ตกรอบจากการแขํงขันโดยผลสืบเนื่องจากความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีโลกข๎อมูลขําวสารสภาวการณ๑แขํงขันที่ไร๎พรมแดนภาวะ
วิกฤติทางเศรษฐกิจและภาวะที่มีทรัพยากรจํากัดผู๎บริหารจึงต๎องเป็นผู๎มีวิสัยทัศน๑ด๎วยข๎อผูกพันตํอการให๎บริการสาธารณะ และมี
ความสามารถในการกระตุ๎นให๎บุคลากรในองค๑กรได๎ใช๎ศักยภาพที่ดี รวมทั้งเป็นผู๎มีสมรรถนะทางการบริหารการจัดการเพื่อให๎
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานสูงสุด การปฏิรูปนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อจะได๎มีผู๎บริหารหรือสร๎างผู๎บริหารรุํนใหมํให๎มีสมรรถนะเหมาะสมกับยุค
ปฏิรูปทั้งในป๓จจุบันและอนาคตผู๎บริหารต๎องสามารถเป็นผู๎กระตุ๎นและสร๎างเสริมทั้งทางด๎านวิชาการ ด๎านขวัญกําลังใจ การจัดการ
และบริหารการศึกษา โดยแนวทางในการดําเนินการจะทําให๎การศึกษาบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎ เนื่องจาก
วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพขั้นสูงวิชาชีพหนึ่ง ทั้งนี้ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก๑ และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นๆ จะต๎องเป็น“มืออาชีพ” จึงจะทําให๎การศึกษาบรรลุความสําเร็จได๎อยํางมีประสิทธิภาพ [2]การบริหาร
สถานศึ กษาในยุคโลกาภิ วั ตน๑ ให๎ประสบความสํ าเร็ จอยํ างมี ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล จํ าเป็ นต๎ องอาศัยผู๎ นําที่ มี ความรู๎
ความสามารถและประสบการณ๑อยํางเพียงพอ เนื่องจากความสลับซับซ๎อนของภารกิจและการเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และ(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553ซึ่งบัญญัติไว๎ในหมวด 7 มาตรา 52 วํา “ให๎กระทรวงสํงเสริมให๎มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย๑
และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับและประสานให๎สถาบัน
ทําหน๎าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย๑รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความพร๎อมตํอสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่
กําลั งเกิ ดขึ้นอยูํ ในป๓ จจุบั น”ด๎ วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได๎กํ าหนดนโยบายการปฏิรู ปการศึ กษาและเรํงรัดให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
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ดําเนินการตามนโยบายอยํางเรํงดํวนเพื่อให๎การจัดการศึกษาของชาติเป็นไปอยํางมีประสิทธิภ าพ นอกจากนี้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยังได๎กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับแนวนโยบายในการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไว๎อยํางชัดเจนจําเป็นจะต๎องใช๎กระบวนการปฏิรูปการศึกษาเข๎ามาดําเนินการเพื่อให๎คนไทยมีศักยภาพ
สูงสุดในการดํารงชีวิตและรํวมกันพัฒนาสังคม ประเทศชาติให๎เจริญมั่นคงโดยปฏิรูปทั้งโครงสร๎างระบบบริหารการศึกษาระบบการ
บริหารบุคลากรการปฏิรูปการเรียนการสอนและการปฏิรูประบบการศึกษาสถานศึกษาที่เปิดทําการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได๎รับผล
จากการปฏิรูปการศึกษาโดยตรงเพราะเป็นหนํวยปฏิบัติ[3]
ประสิทธิผลของโรงเรียน เกิดจากโรงเรียนที่มีสภาพทางสังคม บรรยากาศ และสิ่งแวดล๎อมรอบตัวผู๎เรียนที่เอื้ออํานวยตํอ
การเรียนรู๎อยํางเหมาะสม มีความพร๎อมในด๎านทรัพยากรตํางๆเอกสาร สื่อวัสดุ อุปกรณ๑ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ มีงบประมาณเพียงพอและมีทรัพยากรมนุษย๑ เพื่อให๎สามารถจัดการศึกษาได๎อยํางดีผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถ
และทักษะในด๎านตํางๆ เพื่อให๎กระบวนการจัดการศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการ
เรียนรู๎ให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เห็นคุณคําของการดํารงไว๎ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อยูํในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได๎
อยํางมีความสุขกํอให๎เกิดการพัฒนาประเทศชาติได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืน โดยองค๑ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นระบบ
สังคมรูปนัยที่จะต๎องจัดความสัมพันธ๑ภายนอกกับกระบวนการภายในองค๑การให๎สอดคล๎องกับเงื่อนไขของกระบวนการศึกษาของ
สังคม ระบบของโรงเรียนจะมั่นคงก็ตํอเมื่อสร๎างผลผลิตให๎เป็นที่ยอมรับและสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม วัตถุประสงค๑ของ
โรงเรียนคือ ผลสัมฤทธิ์[4]ภาครัฐเอกชนและผู๎เกี่ยวข๎องตํางมุํงหวังที่จะเห็นความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาดังนั้นการศึกษา
เกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงถือวําเป็นเรื่องที่ควรกระทําเนื่องจาก“ประสิทธิผล”จะเป็นเครื่องชี้วัดความสําเร็จหรือสิ่งบํง
บอกถึงความสามารถในการปฏิบัติภารกิจขององค๑การวําบรรลุเปูาหมายได๎ดีเพียงใดและมีป๓จจัยใดบ๎างที่สํงผลตํอระดับประสิทธิผล
ขององค๑การดังมีนักวิจัยหลายทํานกลําวถึงประสิทธิผลและป๓จจัยที่สํงผลตํอประสิทธิผลองค๑การ เชํนฮานนําและฟรีแมนส๑กลําววํา
ประสิทธิผลองค๑การหมายถึงองค๑การสามารถดําเนินการให๎บรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค๑ขององค๑การที่กําหนดไว๎ซึ่งสอดคล๎อง
กับบาร๑นนาร๑ดที่วําประสิทธิผลองค๑การคือการตอบสนองตํอวัตถุประสงค๑ขององค๑การอยํางสมบูรณ๑ความเข๎มของการตอบสนองที่
สมบูรณ๑จะเป็นตัวชี้วัดความเข๎มของประสิทธิผลสํวน Kopelman [4]พิจารณาประสิทธิผลองค๑การวําขึ้นอยูํกับผลิตภาพของ
องค๑การ(productivity) โดยผลิตภาพคืออัตราสํวนของผลผลิตตํอป๓จจัยนําเข๎าซึ่งสอดคล๎องกับฮอยแอนเฟอร๑กูสัน[5] ได๎กลําวถึง
ประสิทธิผลโดยพิจารณาทั้งระบบคือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีการจัดสรรทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพและสามารถ
สร๎างความพึงพอใจให๎แกํครูอาจารย๑ได๎ประสิทธิผลโดยพิจารณาทั้งระบบคือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีการจัดสรร
ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพและสามารถสร๎างความพึงพอใจให๎แกํครูอาจารย๑ได๎
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นหนํวยงานทางการศึกษาที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2553 มาตรา 33วรรคสอง“ให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของ
สภาการศึกษามีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบํง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ข๎อ 18” เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ประกอบด๎วย ท๎องที่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ รั บผิดชอบการบริหารจัดการสถานศึกษาในสั งกั ด จํ านวน 52
สถานศึกษา จากเหตุผลดังที่กลําวมานี้ผู๎วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยในเรื่องของสมรรถนะของผู๎บริหารที่สํงผลตํอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพราะเห็นวําการวิเคราะห๑สมรรถนะของผู๎บริหารที่สํงผลตํอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นสําหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของตํอไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของผู๎บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
3. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู๎บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู๎บริหารที่สํงผลตํอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
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วิธีดาเนินการวิจัย
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ได๎แกํ ผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
จํานวน 155 คนซึ่งได๎มาจากการกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางของเครจซี่และมอร๑แกนด๎วยวิธีสุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้นโดยใช๎ขนาด
โรงเรียนเป็นชั้น แล๎วทําการสุํมอยํางงําย(Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลากโรงเรียนให๎ได๎จํานวนผู๎บริหารโรงเรียน
ตามขนาดกลุํมตัวอยํางเครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร๑ท (Likert) ซึ่งมีคําดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.60-1.00 คําความเชื่อมั่นของสมรรถนะของ
ผู๎บริหารโรงเรียน เทํากับ .897 และคําความเชื่อมั่นของประสิทธิผลของโรงเรียน เทํากับ .807สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ
คําเฉลี่ย(Mean)คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สัน(Pearson Product
Moment Correlation Coefficient)สหสั มพั นธ๑ พหุ คู ณ และสมการถดถอยพหุ คูณแบบวิ ธี การคั ดเลื อกเข๎ า (Multiple
RegressionAnalysis- Enter Method)

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยสรุปผลได๎ดังนี้
ระดับสมรรถนะของผู๎บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านการทํางานเป็นทีม ด๎าน
การบริการที่ดี ด๎านการสื่อสารและแรงจูงใจด๎นการมุํงสัมฤทธิ์ และด๎านการพัฒนาตนเอง
ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านความใฝุรู๎ รักการอําน
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองของนักเรียนด๎านความสามารถในการใช๎สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครูด๎านความพึงพอใจใน
การทํางานของครูด๎านความสามารถในการปรับเปลี่ยนตํอสภาวะแวดล๎อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก และด๎าน
ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร
สมรรถนะของผู๎บริหารมีความสัมพันธ๑กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
2 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑(r) =.705 แสดงวําตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ๑ใน
ระดับปานกลาง
สมรรถนะของผู๎บริหารสํงผลตํอประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสมรรถนะของผู๎บริหารทุกด๎านรํวมกันพยากรณ๑ ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ได๎ร๎อยละ 53.40 โดยสมรรถนะของผู๎บริหารด๎านการมุํงผลสัมฤทธิ์มีอํานาจการ
พยากรณ๑สูงสุด รองลงมาได๎แกํด๎านการสื่อสารและแรงจูงใจ ด๎านการทํางานเป็นทีม ด๎านการพัฒนาตนเอง และด๎านการบริการ
ที่ดี ตามลําดับ
ผลการวิจัยสามารถเขียนเป็นสมการได๎ ดังนี้
สมการพยากรณ๑ในรูปคะแนนมาตรฐาน
̂ = .325(Z2) + .315(Z5)+.233(Z3)
สมการพยากรณ๑ในรูปคะแนนดิบ
̂ = 1.615 + .252 (X2) + .221 (X5) + .183 (X3)
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อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลสามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
ระดับสมรรถนะของผู๎บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมากทุกด๎านโดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านการทํางานเป็นทีม ด๎าน
การบริการที่ดี ด๎านการสื่อสารและแรงจูงใจ ด๎านการมุํงผลสัมฤทธิ์ และด๎านการพัฒนาตนเอง เป็นเชํนนี้อาจเนื่องจากสมรรถนะมี
ความสําคัญตํอการปฏิบัติงานการดําเนินงานขององค๑การและมีบทบาทสําคัญตํอการบริหารงานบุคลากรขององค๑การโดยที่สมรรถนะมี
ผลทําให๎การดําเนินภารกิจบรรลุความสําเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ สมรรถนะเป็นคุณลักษณะภายในที่มีและพบ
เห็นได๎ภายในองค๑การ ซึ่งมีความสําคัญและมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมและความสําเร็จในการจัดองค๑การ[6]เป็นทักษะและคุณลักษณะ
ตํางๆ ที่สร๎างผลงานให๎เป็นที่ยอมรับแกํบุคคลทั่วไป[7]โดยผู๎บริหารมีแนวคิดในการพัฒนาตนเองอยูํอยํางสม่ําเสมอและต๎องมี
ความรู๎ ความสามารถในการบริหารจัดการและสํงเสริมให๎บุคลากรมีการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนรวมทั้งต๎องเป็น
ตั วอยํ างที่ ดี ให๎ แกํ บุ คลากรในโรงเรี ยน สอดคล๎ องกั บงานวิ จั ยของยุ พิ น สุ ขมา [8]ได๎ ศึ กษาวิ จั ยเรื่ องสมรรถนะของผู๎ บริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ตาก เขต 2 พบวํา สมรรถนะของผู๎บริหารสถานศึกษาในภาพรวมพบวําระดับสมรรถนะอยูํใน
ระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พัชมณ เทียนศรี [9]ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะการบริหารจัดการของผู๎บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคลเขตพื้นที่การศึกษาสิงห๑บุรี พบวําผลการวิเคราะห๑คําระดับของสมรรถนะการบริหาร
จัดการของ ผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคลในภาพรวมภาพรวมอยูํในระดับมากและงานวิจัยของวีระเชษฐ๑ฮาด
วิเศษ [10]ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองคาย เขต 3 พบวํา ครู
และผู๎บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตํอสมรรถนะของผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองคาย เขต
3โดยรวมอยูํในระดับมาก
ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านความใฝุรู๎ รักการอําน
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองของนักเรียนด๎านความสามารถในการใช๎สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครูด๎านความพึง พอใจใน
การทํางานของครูด๎านความสามารถในการปรับเปลี่ยนตํอสภาวะแวดล๎อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก และด๎าน
ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรเป็นเชํนนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนมีการใช๎สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีการจัดสรรการใช๎
ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด มีความสามารถในการปรับตัวให๎ทันกับสภาพแวดล๎อมที่แปรเปลี่ยน มีการจัดหาและพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ภายในโรงเรียน สํงเสริมให๎นักเรียนสืบค๎นข๎อมูลด๎วยตนเองตามความต๎องการและความสนใจของแตํละคน ตลอดจนสร๎าง
บรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียน จึงทําให๎ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 อยูํใน
ระดับมาก สอดคล๎องกับงานวิจัยของเรียมสุขกล่ํา [11]ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ข๎าราชการครูกับประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎วเขต 1 ผลการวิจัยพบวําประสิทธิผลโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎วเขต 1 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมากเรียงลําดับจากคําเฉลี่ยมากไปหาน๎อยดังนี้คือด๎าน
ความสามารถปรับตัวเข๎ากับสิ่งแวดล๎อมด๎านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงด๎านความสามารถ
แก๎ป๓ญหาภายในโรงเรียนด๎านความสามารถพัฒนานักเรียนให๎มีทัศนคติทางบวก
สมรรถนะของผู๎ บ ริ ห ารมี ค วามสั ม พัน ธ๑ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นในสั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 2 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ (r) =.705 แสดงวําตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ๑ในระดับปานกลางที่เป็นเชํนนี้อาจเนื่องจากผู๎บริหารโรงเรียนมีสมรรถนะทั้งด๎านการบริการที่ดี มีการมุํงผลสัมฤทธิ์
การทํางานเป็นทีม มีการพัฒนาตนเอง และมีทักษะในการสื่อสารกับผู๎ใต๎บังคับบัญชา มีการใช๎เทคนิค ยุทธวิธีตํางๆทําให๎บุคลากร
ปฏิบัติงานให๎สําเร็จลุลํวงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสมรรถนะเป็นคุณลักษณะที่ซ๎อนอยูํในบุคคลแตํละคน ซึ่งมีผลอยํางมากตํอ
ทัศนคติในการทํางาน[11]จึงมีความสําคัญในการบริหารงานซึ่งจะชํวยให๎การคัดสรรบุคคลที่มีลักษณะดีทั้งความรู๎ทักษะและ
ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเพื่อปฏิบัติงานให๎สําเร็จตามความต๎องการขององค๑การอยํางแท๎จริงดังนั้นจึงทํา
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ให๎สมรรถนะของผู๎บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 มีความสัมพันธ๑กัน
เชิงบวก สอดคล๎องกับงานวิจัยของปีนณ๑ฬยาข๑ฒิตสุนทโรทยาน [12]ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะผู๎บริหารที่มีผลตํอประสิทธิภาพ
การบริหารงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน การทดสอบความสัมพันธ๑ด๎วยคําสหสัมพันธ๑ของเพียร๑สัน พบวํา สมรรถนะผู๎บริหาร
มีความสัมพันธ๑กับประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในระดับปานกลางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช๎และข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
จากข๎อค๎นพบงานวิจัยควรสํงเสริมสมรรถนะของผู๎บริหารด๎านการบริการที่ดีโดยผู๎บริหารจัดการให๎บริการข๎อมูล
สารสนเทศแกํนักเรียน ครู บุคลากรและผู๎ปกครองอยํางทั่วถึง
จากข๎อค๎นพบงานวิจัยควรสํงเสริมสมรรถนะของผู๎บริหารด๎านการมุํงผลสัมฤทธิ์ โดยผู๎บริหารสํงเสริมให๎บุคลากร
ในโรงเรียนรํวมกันทบทวนเปูาหมายของโรงเรียน
จากข๎อค๎นพบงานวิจัยควรสํงเสริมสมรรถนะของผู๎บริหารด๎านการทํางานเป็นทีม โดยผู๎บริหารกระตุ๎นให๎สมาชิก
ทํางานเป็นทีมอยํางตํอเนื่อง
จากข๎อค๎นพบงานวิจัย ควรสํงเสริมสมรรถนะของผู๎บริหารด๎านการพัฒนาตนเองโดยผู๎บริหารมีเปูาหมายในการ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
จากข๎อค๎นพบงานวิจัยควรสํงเสริมสมรรถนะของผู๎บริหารด๎านการสื่อสารและแรงจูงใจ โดยผู๎บริหารสื่อสารและจูง
ใจให๎บุคลากรทํางานตามเปูาหมายที่กําหนด
จากข๎อค๎นพบงานวิจัยควรสํงเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนด๎านความใฝุรู๎ รักการอํานแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
ของนักเรียน โดยผู๎บริหารสํงเสริมให๎นักเรียนอํานหนังสืออยูํเสมอเพื่อสร๎างนิสัยรักการอําน
จากข๎อค๎นพบงานวิจัย ควรสํงเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนด๎านความพึงพอใจในการทํางานของครูโดยผู๎บริหาร
มอบหมายงานที่ท๎าทายและกระตุ๎นให๎ครูอยากทํางานอยูํเสมอ
จากข๎ อค๎ น พบงานวิจั ย ควรสํงเสริ ม ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนด๎ านความสามารถในการใช๎ สื่ อนวัต กรรมและ
เทคโนโลยีของครูโดยผู๎บริหารจัดอบรมและสํงเสริมให๎ครูเข๎ารํวมอบรมคอมพิวเตอร๑และการใช๎โปรแกรมใหมํ ๆอยูํเสมอ
จากข๎อค๎นพบงานวิจัยควรสํงเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนด๎านความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรโดยผู๎บริหาร
วางแผนจัดสรรทรัพยากรด๎านงบประมาณในแผนการปฏิบัติงานประจําปีได๎อยํางเหมาะสม
จากข๎อค๎นพบงานวิจัย ควรสํงเสริม ประสิทธิผลของโรงเรียนด๎านความสามารถในการปรับเปลี่ยนตํอสภาวะ
แวดล๎อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก โดยผู๎บริหารมีการปรับวิธีการจัดการงานด๎านวิชาการให๎มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
ควรศึกษาสมรรถนะของผู๎บริหารที่สํงผลตํอประสิทธิผลของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน๑
ตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสตํอไป
ควรศึกษาสมรรถนะของผู๎บริหารโรงเรียนในเชิงคุณภาพหรือเป็นกรณีศึกษาเพื่อค๎นหาแนวทางปฏิบัติสูํโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลสูงสุด
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วารสารบริหารการศึกษา มศว
ปีที่ 14 ฉบับที่ 27 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตัวแปรที่พยากรณ์ความสาเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
Variables Predictive of Success in the Administration of School under the Secondary
Education Service Area Office 2
อรวี ลาภธนวิรุฬห๑1, อาจารย๑ ดร.ราชันย๑ บุญธิมา2, อาจารย๑ ดร.จันทรัศม๑ ภูติอริยวัฒน๑3
Orawee Laptanaviroon1, Rachan Boonthima2, Jantarat Phutiariyawat3
1
นิสิตการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
ที่ปรึกษาหลัก อาจารย๑ประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
ที่ปรึกษารํวม อาจารย๑ประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ 1) เพื่อศึกษาความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 2) เพื่อศึกษาตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2และ3) เพื่อสร๎างสมการของตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ ครูผู๎สอน จํานวน 390 คน จาก 26
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2559 ด๎วยการสุํมแบบแบํ งชั้น เครื่องมือที่ใช๎ใน
การรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ซึ่งมีคําดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.80-1.00คํา
ความเทํากับ .967 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉลี่ย คําร๎อยละ คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ การวิเคราะห๑การ
ถดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจัยพบวํา
1. ระดับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2โดยรวมอยูํใน
ระดับมาก
2. ตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได๎
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได๎แกํ การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษาและ
ภาวะผู๎นําของผู๎บริหาร
3. สมการของตัวแปรที่ พยากรณ๑ ความสําเร็จในการบริ หารสถานศึกษา สั งกัด สํานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ในลักษณะของคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน เป็นดังนี้ Y' = .979 +.400 X1 + .248 X2 +.598 X4
และ Z'Y = .329 Zx1+.200 Zx2 + .578 Zx4
คาสาคัญ: ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา, ตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จ

Abstract
The purposes of this research were 1) To study the level of success in terms of school
administration of school under Authority of the Secondary Educational Service Area, Office Two. 2) To
study the level of predictive variables of success in the administration of school under the Secondary
Educational Service Area, Office Two and the relationship between predictive variables of success and the
success in the school administration under the Authority of the Secondary Educational Service, Area
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Office Two, and 3) To build the equations of success in the administration of school under authority of
the Secondary Educational Service Area, Office Two. The sample consisted of three hundred and ninety
school teachers from twenty six schools under the Authority of the Secondary Educational Service Area,
Office Two, in the 2016 academic year. A multi-stage sampling design was used to survey the sample
group of teachers. The instruments used for data collection was five point-rating scale questionnaire. The
IndexofItem–ObjectiveCongruence (IOC) was valued at 0.80-1.00. The reliability of success in
administration was .967. The data analysis was performed by mean percentage, standard deviation, and
multiple regressions.
The research results were revealed as followings:
1. The level of success in the administration of school under the authority of the
Secondary Educational Service Area, Office Two, overall high level.
2. The predictive variables of success in school administration of under the authority of the
Secondary Educational Service Area, Office Two, There was a statistically significant and
positive relationship at a level of .01 as follows; parental participation, atmosphere and environment in
school, and the leadership of school administrator.
3. The equations of Predictive Variables of Success in the Administration of School under the
Authority of the Secondary Educational Service Area, Office Two in the raw score and the standard score
as follows; Y' = .979 +.400 X1 + .248 X2 +.598 X4 andZ'Y = .329 Zx1+.200 Zx2 + .578 Zx4
Keywords: Success in the Administration of School

Variables Predictive of Success

ภูมิหลัง
สังคมไทยป๓จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว เป็นยุคที่มีความก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยี รวมถึงมีนวัตกรรม
ใหมํที่ทันสมัย และรวมถึงการเข๎ามาของวัฒนธรรมตะวันตก จึงทําให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่องไมํวําจะเป็นเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และยังรวมไปถึงการศึกษาอีกด๎วย การศึกษาจึงถือได๎วําเป็นสิ่งสําคัญที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให๎ทุกสํวนของ
สังคมมีการพัฒนา การศึกษาเป็นกลไกหลักที่จะสํง เสริม พัฒนา ปลูกฝ๓งแนวความคิด ความรู๎ให๎กับพลเมืองในสังคม ดังนั้น
การศึกษาเป็นตัวแปรหลักของการสร๎างความสามารถในการแขํงขันระยะยาว (Long Term Competitiveness)สําหรับการ
ออกแบบการศึกษาจึงเป็นข๎อตํอที่สําคัญของการพัฒนาประเทศในทุกด๎านที่เกี่ยวข๎องกับมนุษย๑และสังคม สําหรับประเทศไทย
นั้น เปูาหมายหลักของการพัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพด๎วยกระบวนการเรียนรู๎ โดยการถํายทอดความรู๎
การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร๎างสรรค๑จรรโลงความก๎าวหน๎าทางวิชาการ การสร๎างองค๑ความรู๎อันเกิด
จากการจัดสภาพแวดล๎อม สังคมการเรียน และป๓จจัยเกื้อหนุนให๎บุคคลเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต[1]
การจั ดกระบวนการเรียนรู๎จึงเป็น สิ่งสํา คัญสํ าหรับ สถานศึก ษาที่จ ะถํา ยทองความรู๎จ ากครู สูํนัก เรียนซึ่งการจั ด
กระบวนการเรียนรู๎ให๎นักเรียนมีพัฒนาการทางด๎านวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรมนั้น ไมํใชํบทบาทหน๎าที่เพียงแตํครูผู๎สอน
เทํานั้น ผู๎บริหารก็ถือวําเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกที่จะขับเคลื่อนองค๑กรสูํความสําเร็จ สําหรับการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่จะ
สําเร็จได๎นั้นต๎องอาศัยทรัพยากรภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียนรวมไปถึงการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองด๎วย เชํนเดียวกัน
ซึ่งอาจกลําวได๎วํา ผู๎บริหารสํงผลตํอความสําเร็จขององค๑การ [12] สําหรับการจัดกระบวนการเรียนรู๎ของครูต๎องพยายาม
เปลี่ยนบทบาทหน๎าที่ของครูในฐานะผู๎สอน ผู๎ถํายทอดความรู๎เป็นการให๎คําปรึกษาในด๎านวิชาการ และด๎านคุณธรรมจริยธรรม
การจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎ประสบผลสําเร็จ นั้นต๎องมีการนําเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางตํอเนื่อง
ผู๎บริหารต๎องให๎การสนับสนุนในการจัดกระบวนการเรียนรู๎เพื่อให๎สถานศึกษาบรรลุตามเปูาหมาย และประสบความสําเร็จ
การจัดการศึก ษาของสถานศึกษา สังกัดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จากกา รติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 [9] พบวํา ผู๎เรียนทุกระดับชั้นการศึกษามี
คุณภาพตามหลักสูตรอยูํในระดับที่ต๎องปรับปรุง และประชากรในวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทํา
เทียมกัน และ สํงเสริมการศึกษาตํอระดับที่สูงขึ้นอยูํในระดับพอใช๎ การเพิ่มโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
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และมีคุณภาพ โดยมีแนวทางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีองค๑ความรู๎ และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะ
สอดคล๎องกับการปฏิบัติงาน โดยมีการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ครูและบุคลากรได๎ศึกษาพัฒนาตนเอง รวมถึงการพัฒนา
ผู๎บริหารสถานศึกษาที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําให๎ได๎รับการพัฒนา และพัฒนาการบริหารวิชาการ สําหรับสถานศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ต๎องได๎รับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนา โดยป๓ญหาที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุหลายประการ ที่
สําคัญประการหนึ่งคือ บุคลากรในสถานศึกษามีความคิด ความเชื่อ คํานิยมและพฤติกรรมที่ตํางกัน ทําให๎เกิดความขัดแย๎งใน
การบริหารสถานศึกษาได๎ จากความเป็นมาและป๓ญหาดังกลําว ผู๎วิจัยได๎เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให๎สูงขึ้น และการบริหารจัดการสถานศึ กษาให๎เกิดความสําเร็จ ซึ่งความสําเร็จนั้นต๎องมีองค๑ประกอบหลาย
องค๑ประกอบโดยเฉพาะอยํางยิ่ง ในด๎านภาวะผู๎นําวิชาการ การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองที่สํงผลตํอการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และสามารถนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ จากป๓ญหาและเหตุผลดังกลําว ผู๎วิจัย ตระหนักถึงความสําคัญใน
การบริหารสถานศึกษาให๎ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอยํางยิ่งในด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน ผู๎วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
2. เพื่อศึกษาตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
3. เพื่อสร๎างสมการของตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุํม ตัว อยํ างที่ใ ช๎ใ นการวิจัย ครั้ งนี้ ได๎แ กํ ครู สังกัด สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธ ยมศึก ษาเขต 2 ประจํา ปี
การศึกษา 2559 จํานวน 26 โรงเรียน ผู๎วิจัยได๎กําหนดขนาดกลุํมตัวอยํา งโดยใช๎สูตรการคํานวณของ Yamane โดย ได๎ขนาด
กลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้เทํากับ 390 คน โดยผู๎วิจัยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้น เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ซึ่งมีคําดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.80-1.00 คําความเชื่อมั่นของ
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา เทํากับ .951 และคําความเชื่อมั่นของบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษา
เทํากับ .862 ภาวะผู๎นําของผู๎บริหาร เทํากับ .921 การวางแผนและการจัดทําหลักสูตร เทํากับ .919 การมีสํวนรํวมของ
ผู๎ปกครอง เทํากับ .958 และการมีสํวนรํวมของบุคลากร เทํากับ .695 ที่พยากรณ๑ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉลี่ย คําร๎อยละ และคําสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช๎ทดสอบสมมติฐานได๎แกํ คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient)สหสัมพันธ๑พหุคูณ (Multiple Correlation)และ วิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณ( Multiple
Regression Analysis) แบบเอนเทอร๑(Enter) และวิเคราะห๑การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis)

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผู๎วิจัยสรุปผลโดยรวมและรายด๎านดังนี้
1. ระดับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมากและเมื่อพิจารณารายข๎อ พบวําอยูํในระดับมากทุกข๎อโดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปน๎อย 3
ลําดับแรกคือนักเรียนมีจิตอาสาจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมนักเรียนสามารถถํายทอดความรู๎ที่ได๎ศึกษาด๎วยวิธีการที่
หลากหลายและนักเรียนสามารถเข๎าศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น
2. ตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จสํงผลตํอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 ทั้ง 5 ตัวแปร อันได๎แกํ บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษา ภาวะผู๎นําของผู๎บริหาร การวางแผน
และการจัดทําหลักสูตร การมีสํวนรํวมของผู๎ป กครอง และการมีสํวนรํวมของบุคลากร รํวมกันพยากรณ๑ความสําเร็จในการ
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บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได๎ร๎อยละ 52.60 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 (R2 = .526 และ F = 83.37) โดยตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได๎อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี3 ตัวแปร ได๎แกํ บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมของ
สถานศึกษา (b=.383) ภาวะผู๎นําของผู๎บริหาร (b=.256) และ การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง (b=.551) สําหรับอีก 2 ตัวแปร
ได๎ แกํ การวางแผนและจั ด ทํา หลั ก สูต ร และการมี สํ วนรํว มของบุ คลากรไมํ ส ามารถพยากรณ๑ ค วามสํ าเร็ จในการบริห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ได๎
ตาราง ผลการวิเคราะห๑ตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จสํงผลตํอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยวิธีแบบเอนเทอร๑
ตัวพยากรณ๑
1. บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษา(X1)
2. ภาวะผู๎นําของผู๎บริหาร (X2)
3.การวางแผนและการจัดทําหลักสูตร(X3)
4.การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง(X4)
5. การมีสํวนรํวมของบุคลากร (X5)
R= .726
2
R = .526

b
.383
.256
.080
.551
.003
SEest=.425
a = .922

β
.315
.206
.061
.533
.022
F=

SEb
.072
.063
.075
.066
.068
83.37**

t
5.525**
5.328**
1.067
8.329**
.048

p
.000
.000
.284
.000
.962

3.ตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได๎
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง (X4) บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษา
(X1) และ ภาวะผู๎นําของผู๎บริหาร (X2)ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ๑ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รูปของคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได๎ดังนี้ Y' = .979 +.400 X1 +
.248 X2 +.598 X4 และ Z'Y = .329 Zx1+.200 Zx2 + .578 Zx4
ตาราง ผลการวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จสํงผลตํอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2โดยวิธีแบบขั้นตอน (Stepwise)
ตัวพยากรณ๑
1. บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษา(X1)
2. ภาวะผู๎นําของผู๎บริหาร (X2)
3. การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง(X4)
R= .725
R = .525
2

b
.400
.248
.598

β
.329
.200
.578
.
SEest=.424 F =
a = .979

SEb
.072
.063
.006
138.87**

t
5.837**
4.047**
12.573**

p
.000
.000
.000
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อภิปรายผล
ผลวิจัยครั้งนี้สรุปประเด็นสําคัญได๎ดังนี้
จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลและสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผู๎วิจัยได๎นําประเด็นตํางๆที่สําคัญมาอภิปรายโดยรวมและ
รายด๎านดังนี้
1.ระดับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยูํใน
ระดับมากและเมื่อพิจารณารายข๎อ พบวําอยูํในระดับมากทุกข๎อโดยเรียงลําดับคําเฉลีย่ จากมากไปน๎อย 3 ลําดับแรกคือนักเรียน
ของทํานมีจิตอาสาจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมนักเรียนของทํานสามารถถํายทอดความรู๎ที่ได๎ศึกษาด๎วยวิธีการที่
หลากหลาย และนักเรียนของทํานสามารถเข๎าศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นผลงานวิจัย ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการ
บริหารงานที่ดีเป็นที่ยอมรับแกํผู๎ปกครอง และชุมชน นักเรียนสามารถนําความรู๎ไปพัฒนาตนเองได๎ สามารถนําความรู๎ที่ได๎
ศึกษาไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ สามารถคิด วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ และนําไปแก๎ไขสถานการณ๑ตํางๆได๎ ตลอดจน
สามารถนําความรู๎ที่ได๎ศึกษาไปเข๎ารํวมการแขํงขันและสามารถสร๎างชื่อเสียงได๎ สอดคล๎องกับงานวิจัยของธนวัฒน๑ จักษุ [5]ได๎
ทําการวิจัยเรื่อง ความสําเร็จในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
ผลการวิจัยพบวํา การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ทุกด๎านมี
ความสําเร็จอยูํในระดับมากและยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุนทรา นนสุราช [12]ได๎ทําการวิจัยเรื่อง ป๓จจัยด๎านคุณลักษณะ
ของผู๎ บริห ารที่สํ งผลตํอความสํ าเร็ จของการบริห ารงานในโรงเรียน สังกัดสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึก ษาสกลนคร เขต 2
ผลการวิจัยพบวํา ความสําเร็จของการบริหารงานในโรงเรียน โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก
2. ตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จสํงผลตํอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จ ทุกด๎านรํวมกันการพยากรณ๑
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2ได๎ร๎อยละ52.60 โดยตัวแปรที่
พยากรณ๑ความสําเร็จ ด๎านการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองมีอํา นาจการพยากรณ๑สูงสุด รองลงมาได๎แกํด๎านบรรยากาศและ
สภาพแวดล๎อมของสถานศึกษา และด๎านภาวะผู๎นําของผู๎บริหารตามลํา ดับผลงานวิจัยที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะไมํวําโรงเรียน
จะมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนซึ่งเป็นสํวนสําคัญในการสํงเสริมความสนใจใครํรู๎ใครํเรียนให๎แกํผู๎เรียน เป็นแรงจูงใจภายนอกที่
กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนรักการเรียน รักการอยูํรํวมกันในชั้นเรียน และชํวยปลูกฝ๓งคุณธรรม จริ ยธรรม ความประพฤติอันดีงามให๎แกํ
นักเรียนการจัดสภาพแวดล๎อมในชั้นเรียนให๎เอื้ออํานวยตํอการเรียนการสอน เพื่อชํวยสํงเสริมให๎กระบวนการเรียนการสอนดําเนิน
ไปอยํางมีประสิทธิภาพการมีผู๎บริหารที่มีความรู๎ความสามารถ และทักษะในการบริหารรวมถึงการที่มีการวางแผนและจัดทํา
หลักสูตรที่เหมาะสม การเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมตํางๆของโรงเรียน ตลอดจนความรํวมมือรํวม
ใจของบุคลากรในโรงเรียนสํงเสริมให๎เกิดความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ปณต เทพภิบาล
[6]ได๎ทําการวิจัยเรื่อง ป๓จจัยที่สํงผลตํอความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในภาคใต๎ ผลการวิจัยพบวํา ป๓จจัยผู๎บริหาร 3 ป๓จจัย ได๎แกํ ความเป็นผู๎บริหารมืออาชีพ การสร๎างบรรยากาศการ
บริหารและประสบการณ๑ ป๓จจัยครู 4 ป๓จจัย ได๎แกํ ความเป็นครูมืออาชีพ พฤติกรรมการสอน ความพึงพอในในการปฏิบัติงาน
และประสบการณ๑การสอน ป๓จจัยนักเรียน 4 ป๓จจัย ได๎แกํ ความพร๎อมในการเรียน พฤติกรรมทางสังคม พฤติกรรมการเรียน
และ เจตคติตํอการเรียน ป๓จจัยผู๎ปกครอง 3 ป๓จจัย ได๎แกํ ความพร๎อมในการสํงเสริมการศึกษา เจตคติตํอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและพฤติกรรมการสํงเสริมการเรียนรวม 14 ป๓จจัย ที่สํงผลตํอความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเอกชนอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เชํนเดียวกับงานวิจัยของวีระพงศ๑ เดชบุญ [7]ได๎ทําการวิจัยเรื่อง สมรรถนะทางการบริหารที่
สํงผลตํอ ความสํา เร็จในการบริห ารงานของผู๎อํา นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในประเทศไทย ผลการวิ จัยพบวํ า
สมรรถนะทางการบริหารสํงผลตํอความสําเร็จในการบริหารของผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
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โดยเฉพาะด๎านการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองเป็น ตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จสํงผลตํอความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึก ษา สังกั ดสํา นักงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษามัธยมศึก ษาเขต 2 ผลงานวิจั ย ที่เป็นเชํนนี้ อาจเป็นเพราะเด็กจะประสบ
ความสําเร็จในสถานศึกษาได๎นั้น จะต๎องได๎รับการสนับสนุนการเรียนรู๎ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงครอบครัว สถานศึ กษาตั้งแตํระดับ
ปฐมวัยจนกระทั่งถึงมัธยมศึกษา กิจกรรมนอกเวลาเรียน หนํวยงานสํงเสริมสุขภาพตํางๆ ห๎องสมุด และหนํวยงานอื่นๆ การที่
ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการทํากิจกรรมรํวมกับเด็กที่โรงเรียนเป็นการสํงเสริมการเรียนรู๎ และสํงเสริมพัฒนาการของเด็ก
ได๎สอดคล๎องกับกุล ยา ตันติผลาชีวะ [2]สรุปวํา การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองกับครูและโรงเรียนเป็นการมีสํวนรํวมในการ
สร๎างสรรค๑และพัฒนาเด็กให๎เจริญเติบโตและพัฒนาได๎เต็มตามศักยภาพเชํนเดียวกับจิตรา วิเชียร[3]สรุปวําการมีสํวนรํวมเป็น
การที่โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อให๎ผู๎ปกครองมีโอกาสเข๎ารํวมกิจกรรม ซึ่งครูและโรงเรียนต๎องพัฒนากิจกรรมการมีสํวนรํวมให๎มี
คําและความหมายกับความรู๎สึกที่ดีของผู๎ปกครองให๎มากขึ้น
อีกทั้งด๎านบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษาเป็นตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จสํงผลตํอความสําเร็จใน
การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผลงานวิจัยที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนจัด
บรรยากาศ และสิ่งแวดล๎อมภายในโรงเรียน จัดอาคารสถานที่ และ สิ่งอํานวยความสะดวกภายในสถานศึกษา ให๎สะอาดและ
เอื้ อ ตํ อ การจั ด การเรี ย นรู๎ รวมทั้ ง ให๎ เ หมาะสมกั บ วั ย ของผู๎ เ รี ย นสอดคล๎ อ งกั บ สายชล หมวก เหล็ ก (2542:30) สรุ ป วํ า
สภาพแวดล๎อมของโรงเรียน เป็นสภาพที่ผู๎บริหารโรงเรียนจัดอาคาร สถานที่ อุปกรณ๑การเรียนตลอดจนบรรยากาศการเรียนให๎
เหมาะสมกับผู๎เรียนและสอดคล๎องกับสําเนียง วิลามาศ [11]สรุปวําบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมของโรงเรียนจะมีสํวนเสริมสร๎าง
ความคิด จิตใจ และคุณธรรมตํางๆ อันพึงประสงค๑โรงเรียนที่สะอาด รํมรื่น เรียบงาย สดชื่น แจํมใส มีชีวิตชีวา วัสดุ อาคาร
สถานที่ซึ่งได๎มีการดูแลให๎มีความเป็นป๓จจุบันจะทําให๎ครูและนักเรียนได๎มีอิทธิพล ทําให๎เป็นคนละเอียดอํอน จิตใจแจํมใส รัก
สวยรักงาน รักความสะอาด รักความสงบเรียบร๎อย และเกิด
ความรํมรื่น
รวมถึงด๎านภาวะผู๎นําของผู๎บริหารเป็นตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จสํงผลตํอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผลงานวิจัยที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะผู๎บริหารมีความสามารถในการ
บริหารสถานศึกษาให๎เกิดความสําเร็จ และเป็นที่ยอมรับของบุคคลตํางๆ ทั้งภายในและภายนอกองค๑กร รวมทั้งยังเป็นผู๎นํามือ
อาชีพ และเป็นผู๎นําทางวิชาการ สอดคล๎องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (2540: 53) สรุปวําภาวะผู๎นําและ
ความตระหนักของผู๎บริหาร เป็นองค๑ประกอบ และเงื่อนไขสําคัญที่จะนําไปสูํความสําเร็จ ไมํวําจะใช๎ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในแบบใดก็ตาม ถ๎าจะทําให๎สําเร็จผู๎บริหารจะต๎องเห็นความสําคัญ เข๎ามาบริหารจัดการ และมีสํวนรํวมตั้งแตํต๎น และคอย
ติดตามกํากับดูแล สํงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานให๎มีความตํอเนื่องอีกทั้งยังสอดคล๎องกับเต็มดวง จํานงค๑ [4]สรุปวําภาวะ
ผู๎นําเป็นการมีศิลปะในการเป็นผู๎นําที่พยายามทําให๎บุคคลในองค๑กรยอมรับ และเป็นผู๎นํามืออาชีพ ประกอบกับมีความเป็นผู๎นํา
ทางวิชาการ โดยเน๎นการบริหารแบบมีสํวนรํวม

ข้อเสนอแนะ
ข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช๎
ควรสํงเสริมตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาด๎านการมีสํวนรํวมของ
ผู๎ปกครองโดยให๎ผู๎ปกครองและครูรํวมกันดูแลชํวยเหลือนักเรียนผู๎ปกครองมีการเสนอความคิดเห็นในการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการถํายทอดความรู๎ ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นให๎แกํครูและผู๎เรียน และผู๎ปกครองมีสํวนรํวมใน
การศึกษาของผู๎เรียนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
ควรสํ งเสริม ตั วแปรที่ พยากรณ๑ค วามสํา เร็จ ในการบริ ห ารสถานศึ กษาด๎า นบรรยากาศและสภาพแวดล๎ อ มของ
สถานศึ ก ษาโดยโรงเรี ย นจั ด บรรยากาศและสภาพแวดล๎ อ มที่ มี ค วามปลอดภั ย และเอื้ อ ตํ อ การเรี ย นรู๎ ไ ด๎ อ ยํ างเต็ ม ตาม
ความสามารถโรงเรี ย นจั ด แหลํ งเรี ย นรู๎ ภ ายนอกห๎ อ งเรี ย นที่ ทั น สมั ย และเพี ย งพอตํ อ การเรี ย นรู๎ ข องผู๎ เ รี ย น โรงเรี ย นมี
ห๎องปฏิบัติการเพียงพอตํอการจัดการเรียนการสอน และเพียงพอตํอการสืบค๎นข๎อมูล โรงเรียนเปิดโอกาสให๎นักเรียนออกแบบ
ตกแตํงและจัดห๎องเรียน และโรงเรียนมีการดูแลสิ่งแวดล๎อมภายในโรงเรียนให๎พร๎อมใช๎งานตลอดเวลา
ควรสํงเสริมตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาด๎านภาวะผู๎นําของ
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ผู๎บริหารโดยผู๎บริหารเปิดโอกาสให๎บุคลากรปรึกษาหารือในทุกด๎านของการทํางานรวมถึงการให๎ความรู๎แกํบุคลากร เชํน การจัด
อบรม เป็นต๎น ผู๎บริหารใช๎ความรู๎ ความสามารถในการบริหารสถานศึกษาอยํางเต็มศักยภาพ ผู๎บริหารปฏิบัติหน๎าที่อยํางเต็ม
ความสามารถและเต็มศักยภาพ และผู๎บริหารมีความรู๎ ความสามารถในด๎านวิชาการและสามารถบริหารงานได๎เกิดผลสําเร็จ
ผู๎ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาให๎โรงเรียนมีความสําเร็จในการบริหาร สามารถนําสมการพยากรณ๑ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น
ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
ควรศึกษาตัวแปรที่พยากรณ๑ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ เพื่อจะได๎ทราบถึง
ความตําง และความคิดเห็นที่มีความละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ควรทํ า การวิ จั ย เพื่ อ การศึ ก ษาในเชิ งลึ ก ในบริ บ ทที่ แ คบลงในเรื่ อ งความลึ ก ซึ้ งของความสํ า เร็ จ ในการบริ ห าร
สถานศึกษาเพื่อยืนยันข๎อค๎นหรือหาข๎อแตกตํางในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
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กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
A Development of Effective Change Management Strategies in the Basic Education
School under Ministry of Education
1

เมธิกานต๑ นนทะสร 2ดร.สมชาย เทพแสง 3 รศ.ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์4ดร.พรรัชต๑ ลังกะสูตร
1
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
2
อาจารย๑ประจําหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
3
ผู๎อํานวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
4
อาจารย๑พิเศษ คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยปทุมธานี และรองผู๎อํานวยการโรงเรียนวรรัตน๑ศึกษา

บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง กลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค๑ของการ
วิจัย เพื่อ 1) ศึกษาสภาพป๓จจุบันและป๓ญหาของการบริหารการเปลี่ยนแปลง 2) สร๎างกลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผล และ 3) ประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการการดําเนินงานวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได๎แกํ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพป๓จจุบันและป๓ญหาเกี่ยวกับการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู๎วิจัยศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญ
จํานวน 10 คน เพื่อนําข๎อมูลมากําหนดแนวทางรํางกลยุทธ๑ ขั้นตอนที่ 2 การสร๎างกลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู๎วิจัยรํางกลยุทธ๑และนํากลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาดําเนินการสนทนากลุํมกับผู๎ทรงคุณวุฒิจํานวน 10 คน เพื่อตรวจสอบความถู กต๎องและความสอดคล๎องของกลยุทธ๑การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ๑การบริหารการ
เปลี่ ย นแปลงที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ผู๎ วิ จั ย นํ า กลยุ ท ธ๑ ก ารบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงมาปรับเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับแล๎วนําไปแจกกับกลุํมตัวอยํางได๎แกํ ผู๎บริหารและรองผู๎บริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จํานวน 104 คน ได๎มาโดยกําหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางตาม
ตารางของเครจซี่และมอร๑แกน จากนั้นทําการสุํมแบบแบํงชั้น โดยใช๎ขนาดโรงเรียนเป็นชั้นในการสุํม และสุํมอยํางงํายด๎วยวิธี
จับสลาก
ผลจากการวิจัยปรากฏผล ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพป๓จจุบันและป๓ญหาของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการพบวําสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีป๓ญหาด๎านบุคลากรขาดการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่องและขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน การจัดระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีและสารสนเทศยังไมํเป็นระบบครบถ๎วน
และไมํนํามาใช๎อยํางจริงจัง ป๓ญหาด๎านการจัดองค๑กรยังไมํเอื้อตํอการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งข าดการสํงเสริม
วัฒนธรรมโรงเรียนที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เป็นระบบและชัดเจน
2. ผลการสร๎างกลยุทธ๑พบวํา กลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่สร๎างขึ้นประกอบด๎วย วิสัยทัศน๑ พันธกิจ เปูาประสงค๑ กลยุทธ๑หลักจํานวน 4 กลยุทธ๑ และกลยุทธ๑
ขับเคลื่อนจํานวน 37 กลยุทธ๑
3. ผลการประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวํา องค๑ประกอบของกลยุทธ๑ ได๎แกํ วิสัยทัศน๑และพันธกิจมีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด
เปูาประสงค๑ กลยุทธ๑หลัก และกลยุทธ๑ขับเคลื่อนมีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับคําเฉลี่ยความเหมาะสมของ
กลยุทธ๑หลักจากมากไปน๎อยดังนี้ 1) การสํงเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนให๎เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาและเป็นที่ยอมรับแกํบุคลากรทั้ ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 2) การปรับปรุงระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีให๎ทันสมัย รวดเร็วและตอบสนองบุคลากรอยําง
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ทั่วถึงและเป็นธรรม 3) การยกระดับการจัดองค๑กรให๎เข๎มแข็งและสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกและ 4)
การเรํงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
คําสําคัญ : กลยุทธ๑, การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล

Abstract
The purposes of this research were to study 1) Study the current state and problems of change
management. 2) Creating effective change management strategies and 3) Assessing the suitability of the
effective change management strategies ofthe Basic Education School under Ministry of Education. There
were 4 steps in this research: Step 1Study of current state and problems of change management of the
Basic Education School under Ministry of Education. The researcher studied the documents and
interviewed 5 expertsin order to get the data to set the strategy outline.Step 2: Creating a change
management strategies of the Basic Education School. The researcher drafted the strategy and applied
the effective change management strategies of the Basic Education School to the group discussion with
10 expertsto verify the validity and consistency ofchange management strategies ofthe Basic Education
School. Step 3: Assessing the suitability of the effective change management strategies of Basic Education
School under Ministry of Education. The researcher applied the change management strategies to adjust 5
point-rating scale questionnairesand then distributed to the samplegroup which were 104 school
administrators and assistant administrators underthe Secondary Educational Service Area Office 4. The
sample group derived byusingKrejcie& Morgan. The stratified random sampling was done by using school
size as strata. Simple random sampling was applied thereafter by lottery.
The research results were revealed as following;
1. The study results of current state and problems of change management of the Basic
Education School under Ministry of Education found that the Basic Education School under Ministry of
Education had problem about the personnel lack of continuous development and lack of morale in the
work. Organizingthe innovation, technology and information systems were not fully integrated as well as
were not used seriously.Organizational arrangements problems were not conducive to change
management including lack of promotion of school culture as a guideline for the operation of personnel
systematically and cleary.
2. The result of creating a change management strategies found that the effective change
management
strategies of the Basic Education School under Ministry of Education composed of vision, mission, goal, 4
key strategies and 37 driven strategies.
3. The result of assessing the suitability of the effective change management strategies of
Basic Education School under Ministry of Educationfound that strategy elements includedvision and
mission were at the highest level of suitability. Goal, key strategies and driven strategieswere at high level
of suitability. When descending order of the average of the suitability of key strategies were found as
follows; promoting school culture to build confidence,faith and acceptable to both internal and external
personnel, improving update innovative andtechnology system, fast and responsive personnel thoroughly
and fair, enhancing organization, strengthening and responding to the changingworld and society, and
accelerating human resource development in line with the changing world and society.
Keywords: Strategies, Effective Change Management
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ให๎เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและทางลบในด๎านสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีเศรษฐกิจสภาพแวดล๎อมการเมื อง
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ทันตํอสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงดังกลําวสํงผลให๎เกิดการสูญเสียทั้งงบประมาณ คุณภาพงาน ทักษะ เวลา กําลังคนและ
ทรัพยากรอื่นๆ ซึ่งผู๎บริหารจะต๎องตัดสินใจวําเวลาใดควรมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ๑[1]
ป๓ญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในป๓จจุบัน พบวํา สถานศึกษาขาดป๓จจัยสนับสนุน ด๎านบุคลากร การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการดําเนินงาน รวมทั้งวัฒนธรรมเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะการแตํง
กายที่ไมํเหมาะสม และการขาดระเบียบวินัยของนักเรียน [2] ป๓ญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการบริหารงานที่ไมํตอบสนอง
ความต๎องการของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน๑ ทําให๎บุคลากรในองค๑กรขาดศักยภาพในการปฏิบัติ
หน๎าที่ในการทํางาน รวมทั้งคุณภาพของบุคลากรสู๎ตํางชาติไมํได๎ จึง ทําให๎เกิดการเสียเปรียบทางการแขํงขัน [3]โดยเฉพาะ
ความสามารถในการแขํงขันทางนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค๑โดยในปี พ.ศ.2557 WEF (World Economic Forum) ได๎
จัดอันดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ และในปีพ .ศ. 2557 IMD
(International Institute for Management Development) ได๎จัดอันดับไว๎ที่ 30 จาก 61 ประเทศนอกจากนี้ด๎านบุคลากร
และการบริหารจัดการยังขาดประสิทธิภาพตลอดจนบุคลากรยังขาดความรู๎และทักษะเฉพาะด๎านที่ตรงตํอความต๎องการของ
อุตสาหกรรมเชํนความรู๎ด๎านภาษาความรู๎ด๎านเทคโนโลยีเป็นต๎น [4]
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารจึงมีความจําเป็นและสําคัญในยุคป๓จจุบัน จะเห็นวําไมํมีองค๑กรใดที่สามารถ
อยูํรอดและดําเนินการแบบเดิมได๎ โดยไมํมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัว เนื่องจากองค๑กรต๎องการปรับตัวและพัฒนาตนเองอยูํ
ตลอด เพื่อให๎สามารถดําเนินงานได๎อยํางตํอเนื่องและเหมาะสมทํามกลางกระแสพลวัต (Dynamic) ของสิ่งแวดล๎อม ผู๎บริหาร
จึงต๎องปรับปรุงหนํวยงานของตนให๎สามารถดําเนินการได๎อยํางเหมาะสมกับสถานการณ๑และสิ่งแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไป [5]
สอดคล๎องกับแนวคิดของซัทเทอร๑แลนด๑และแคนเวลล๑ (Sutherland
&Canwell)[6] สรุปไว๎วําผู๎บริหารต๎องเข๎าใจใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงและป๓จจัยตํางๆ ที่มีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลง และต๎องทําการตรวจสอบระดับความรุนแรงและ
การตอบสนองขององค๑กรที่มีตํอการเปลี่ยนแปลงด๎วยเพื่อนําข๎อมูลไปปรับปรุงกระบวนการบริหารเปลี่ยนแปลงให๎เหมาะสม
สามารถวางแผนและดําเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงไปได๎อยํางมีประสิทธิผล
การบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นป๓จจัยสําคัญในการบริหารงานให๎ประสบความสําเร็จ เพราะวํา การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงชํวยพัฒนาองค๑กรให๎ทันสมัย ตอบสนองความต๎องการของบุคลากร ลูกค๎าและชุมชน สร๎างโอกาสในการพัฒนา
บุคลากรและผู๎บริหารเพิ่มทักษะขีดความสามารถของบุคลากร[7]อีกทั้งการบริหารการเปลี่ยนแปลงยังเป็นกระบวนการที่
ตํอเนื่อ งไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพสอดคล๎องกั บยุคสมั ยเน๎นการปรับ ปรุงโครงสร๎ างองค๑ กรและความสามารถในการ
ตอบสนองความต๎องการเปลี่ยนแปลงของลูกค๎าทั้งภายในและภายนอกองค๑กร เป็นแนวคิดที่มีความจําเป็นสําหรับผู๎บริหาร
องค๑ ก รเพื่ อ นํ า ไปใช๎ ใ นการเตรี ย มความพร๎ อ มให๎ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทขององค๑ ก ร [8]สอดคล๎ อ งกั บ คอมสต๏ อ ก
(Comstock)[9]สรุปวํา การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต๎องมีแรงขับหรือแรงผลักดัน เพื่อกํอให๎เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็น
ธรรมชาติขององค๑กรที่ยํอมมีแรงต๎านการเปลี่ยนแปลงหากแรงขับหรือแรงผลักดันมีมากกวําแรงต๎านทาน การเปลี่ยนแปลง
ยํอมเกิดขึ้น ซึ่งกลยุทธ๑การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมจะต๎องลดแรงต๎านทานมากกวําที่จะไปเพิ่มแรงผลักดัน เพราะจะเป็นการ
เพิ่มแรงผลักดันภายในองค๑กร ซึ่งอาจทําให๎กระบวนการแก๎ไขป๓ญหาขององค๑กรประสบกับอุปสรรคและความยุํงยากมากขึ้น
จากความสําคัญและป๓ญหาของการบริหารการเปลี่ยนแปลงดังกลําว เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถดํารงอยูํและแขํงขัน
กับองค๑กรอื่นๆได๎ ผู๎บริหารจึงต๎องสร๎างกลยุทธ๑เพื่อนํามาใช๎ในการบริหารโดยกําหนดทิศทางองค๑กร (Direction Setting) ได๎แกํ
วิสัยทัศน๑พันธกิจ เปูาประสงค๑ เพื่อทําให๎องค๑กรมีแนวทางที่ชัดเจน รวมทั้งกําหนดกลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่มี
ประสิทธิผลโดยมีกลยุทธ๑หลักสําคัญ ได๎แกํ 1.การจัดองค๑กร 2.การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 3.การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย๑ และ 4.การสํงเสริมวัฒนธรรมองค๑กร[10],[11],[12],[13] โดยที่การจัดองค๑กรที่ดีจะชํวยให๎การทํางานของบุคลากร
ประสบความสําเร็จอยํางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ขจัดความซ้ําซ๎อน สิ้นเปลืองของงาน บุคลากรมีขวัญดีขึ้น เพราะมี
ความชัดเจนงานในหน๎าที่ความรับผิดชอบของตนไมํต๎องกลําวโทษซึ่งกันและกัน[14] ขณะเดียวกันการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีชํวยให๎ผู๎บริหารสามารถดําเนินการบริหารงานอยํางมีประสิทธิผลอีกทั้งยังชํวยครูจัดการเรียนการสอนให๎สนุกสนาน
และสร๎างบรรยากาศเชิงบวกในการเรียนรู๎ [15]สําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ชํวยทําให๎การบริหารบุคลากรเกิดความ
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คลํองตัวแก๎ไขข๎อบกพรํองของครูอาจารย๑ชํวยเหลือผู๎ไมํมีประสบการณ๑ เพื่อพัฒนาด๎านการศึกษาควบคูํไปกับด๎านสังคมเพื่อ
กระตุ๎นความเจริญด๎านวิชาชีพนอกจากนี้ยังทําให๎เกิดสิ่งใหมํๆ เกิดขึ้นทั้งแนวคิดใหมํๆ ที่เอื้อตํอการพัฒนาเชํน การประชุม
ปฏิบัติการการเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงการศึกษาทางไปรษณีย๑ออนไลน๑และการประชุมตํางๆ เป็นต๎น [16]ที่สําคัญการสํงเสริม
วัฒนธรรมโรงเรียนมีความสําคัญตํอวิถีการดํารงชีวิตของบุคลากรในโรงเรียน0เป็นอยํางยิ่ง วัฒนธรรมโรงเรียนชํวยให๎การ
ทํางานเป็นไปตามระเบียบและจรรยาบรรณ มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจด๎านนโยบาย ทําให๎เกิดความเข๎าใจในพฤติกรรมมนุษย๑
ของกลุํมหรือสังคม [17]ขณะเดียวกันชํวยปรับปรุงปรัชญา และคํานิยมและสนับสนุนแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให๎การ
ดําเนินงานไปสูํวิสัยทัศน๑ขององค๑กรด๎วยการทํางานที่มีการประนีประนอมและยืดหยุํน[18]
ดังนั้นการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะเกิดประสิทธิผลและประสบผลสําเร็จตามเปูาหมายได๎เพียงใด จําเป็นต๎องอาศัย
การกําหนดกลยุทธ๑ในการขับเคลื่อนเพราะกลยุทธ๑ชํวยทําให๎องค๑กรปรับตัวให๎ทันกับโลกาภิวัตน๑สนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เทคโนโลยีสํ งเสริ ม ศัก ยภาพขององค๑ กรให๎ สามารถแขํ งขั นกั บองค๑ก รอื่ น ๆได๎ป รับ ปรุ งสภาพแวดล๎อ มขององค๑ ก รท๎ าทาย
ความสามารถของผู๎นําองค๑กรพัฒนาผลผลิตและการบริการและชํวยสํงเสริมให๎ผู๎นําสามารถบริหารงานได๎ประสบผลสําเร็จโดย
ปรับปรุงการบริการให๎ตอบสนองความต๎องการของบุคลากรทําให๎ผลผลิตเกิดคุณภาพ [19]
ผู๎ วิ จั ย จึ ง ทํ า วิ จั ย เรื่ อ งกลยุ ท ธ๑ ก ารบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อให๎สถานศึกษาในฐานะที่เป็นหนํวยงานสําคัญต๎องมีการบริหารจัดการให๎เกิดการขับเคลื่อนทําให๎เกิด
การเปลี่ยนแปลงผู๎บริหารสถานศึกษาจะต๎องเป็นผู๎นําหลักที่จะมุํงทําให๎องค๑กรประสบความสําเร็จตามเปูาหมายไมํทําให๎การ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแตํจะต๎องมีการจัดทํา
กลยุทธ๑เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลเพื่อให๎เกิดสภาพคลํองในการบริหารสถานศึกษาและ
เพื่อให๎สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนํากลยุทธ๑ดังกลําวไปใช๎เกิดประโยชน๑อยํางสูงสุดตํอไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งกลยุ ท ธ๑ ก ารบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดวัตถุประสงค๑ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพป๓ จ จุ บั น และป๓ ญ หาของการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
2.
เพื่ อ สร๎ า งกลยุ ท ธ๑ ก ารบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู๎วิจัยดําเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพป๓จจุบันและป๓ญหาเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู๎วิจัยศึกษาเอกสาร และวิเคราะห๑เอกสาร ตํอจากนั้นสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญจํานวน10 คน เพื่อนํา
ข๎อมูลมากําหนดแนวทางรํางกลยุทธ๑ขั้นตอนที่ 2การสร๎างกลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู๎วิจั ยรํ างกลยุท ธ๑ก ารบริ หารการเปลี่ย นแปลงที่ มีป ระสิท ธิผลของสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานและนํ ากลยุ ทธ๑ การบริห ารการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาดําเนินการสนทนากลุํม (Focus Group Discussion)กับ
ผู๎ทรงคุณวุฒิจํานวน 10 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต๎องและความสอดคล๎องของกลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ๑การบริหารการเปลีย่ นแปลงที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู๎วิจัยนํากลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงมาปรับเป็นแบบมาตราสํวน
ประมาณคํา 5 ระดับแล๎วนําไปแจกกับกลุํมตัวอยํางได๎แกํ ผู๎บริหารและรองผู๎บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 จํานวน 126คน ได๎มาโดยกําหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางตามตารางของเครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie&
Morgan, 1970 : 608) จากนั้นทําการสุํมแบบแบํงชั้น(Stratified Random Sampling) โดยใช๎ขนาดโรงเรียนเป็นชั้น
(Strata)ตํอจากนั้นนําไปสุํมอยํางงําย (Simple Random Sampling) ด๎วยวิธีจับสลาก
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได๎ ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพป๓จจุบันและป๓ญหาของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการพบวําสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีป๓ญหาด๎านบุคลากรขาดการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ขาดการคิดสร๎างสรรค๑และการใฝุรู๎ใฝุเรียน การจัดระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ยังไมํครบถ๎วน ยังไมํเป็นระบบ ไมํสอดคล๎องกับสภาพที่เป็นจริงและขาดการนํามาใช๎อยํางจริงจัง ป๓ญหาด๎านจัดองค๑กรยังไมํ
เอื้อตํอการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งขาดการสํงเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ชัดเจน
2. ผลการสร๎างกลยุทธ๑พบวํา กลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่สร๎างขึ้นประกอบด๎วย วิสัยทัศน๑ พันธกิจ เปูาประสงค๑ กลยุทธ๑หลักจํานวน 4 กลยุทธ๑ ได๎แกํ 1)การ
เรํงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 2) การปรับ ปรุงระบบนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีให๎ทันสมัย รวดเร็วและตอบสนองบุคลากรอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม 3) การยกระดับการจัดองค๑กรให๎เข๎มแข็งและ
สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 4) การสํงเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนให๎เกิดวามเชื่อมั่น ศรัทธาและเป็นที่
ยอมรับแกํบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และกลยุทธ๑ขับเคลื่อนจํานวน 37 กลยุทธ๑
3. ผลการประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวํา องค๑ประกอบของกลยุทธ๑ ได๎แกํวิสัยทัศน๑และพันธกิจมีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด
เปูาประสงค๑ กลยุทธ๑หลัก และกลยุทธ๑ขับเคลื่อนมีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับคําเฉลี่ยความเหมาะสมของ
กลยุทธ๑หลักจากมากไปน๎อย ดังนี้ 1) การสํงเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนให๎เกิดวามเชื่อมั่น ศรัทธาและเป็นที่ยอมรับแกํบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 2) การปรับปรุงระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีให๎ทันสมัย รวดเร็วและตอบสนองบุคลากรอยําง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 3) การยกระดับการจัดองค๑กรให๎เข๎มแข็งและสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกและ 4)
การเรํงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก

การอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาสภาพป๓จจุบันและป๓ญหาของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สัง กัด
กระทรวงศึกษาธิการพบวําสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีป๓ญหาด๎านบุคลากรขาดการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ขาดการคิดสร๎างสรรค๑ และการใฝุรู๎ใฝุเรียน การจัดระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ยังไมํครบถ๎วน ยังไมํเป็นระบบ ไมํสอดคล๎องกับสภาพที่เป็นจริงและขาดการนํามาใช๎อยํางจริงจัง ป๓ญหาด๎านจัดองค๑กรยังไมํ
เอื้อตํอการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งขาดการสํงเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ชัดเจน ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะโลกและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว บุคลากรจําเป็นต๎องปรับตัวให๎ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎เป็นบุคคลที่ทันสมัยอยูํเสมอ แตํสภาพภาวะเศรษฐกิจในป๓จจุบันที่ตกต่ําจึงเป็นสิ่งเหนี่ยวรั้งให๎บุคลากรต๎อง
ดิ้นรน ขวนขวายเพื่อเอาชีวิตรอดมากกวําจะพัฒนาตนเองให๎เกิดความก๎าวหน๎าอยํางตํอเนื่อง ป๓ญหาเทคโนโลยีสํวนใหญํมีราคา
คํอนข๎างสูง โอกาสที่หนํวยงานจะจัดซื้อจึงมีข๎อจํากัด อีกทั้งในสถานศึกษาได๎รับการปลูกฝ๓งจากการจัดโครงสร๎างขององค๑กรที่
เป็นระบบราชการ ผู๎บริหารจึงไมํกล๎าเสี่ยงที่จะปรับให๎องค๑กรเอื้อตํอการพัฒนาโรงเรียน จึงจัดองค๑กรแบบเดิมๆ ที่สําคัญยัง
รอการดําเนินงานจากนโยบายเบื้องบนจึงเป็นผลให๎ยังไมํได๎สํงเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนอยํางชัดเจน
2. ผลการสร๎างกลยุทธ๑ พบวํา กลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่สร๎างขึ้นประกอบด๎วย วิสัยทัศน๑ พันธกิจ เปูาประสงค๑ กลยุทธ๑หลักจํานวน 4 กลยุทธ๑ ได๎แกํ 1) การ
เรํงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 2) การปรับ ปรุงระบบนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีให๎ทันสมัย รวดเร็วและตอบสนองบุคลากรอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม 3) การยกระดับการจัดองค๑กรให๎เข๎มแข็งและ
สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 4) การสํงเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนให๎เกิดวามเชื่อมั่น ศรัทธาและเป็นที่
ยอมรับแกํบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและกลยุทธ๑ขับเคลื่อนจํานวน 37 กลยุทธ๑ ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะ
การจัดทํากลยุทธ๑มีองค๑ประกอบที่สําคัญได๎แกํ วิสัยทัศน๑ พันธกิจ เปูาประสงค๑ และกลยุทธ๑ เพราะองค๑ประกอบเหลํานี้เป็น
การกําหนดทิศทางของสถานศึกษาวําจะไปทิศทางใด โดยเฉพาะวิสัยทัศน๑เป็นภาพอนาคตที่ผู๎บริหารจะนําพาบุคลากรไป
ข๎างหน๎าเพื่อความสําเร็จขององค๑กร และเป็นสิ่งท๎าทายให๎บุคลากรฟ๓นฝุาอุปสรรคตํางๆในการปฏิบัติงาน สําหรับพันธกิจเป็น
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ข๎อผูกมัดของผู๎บริหารเพื่อจัดทําภารกิจตํางๆผู๎บริหารได๎กําหนดขอบเขตของบทบาทหน๎าที่ของบุคลากรในหนํวยงานอยําง
ชัดเจนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค๑และวิสยั ทัศน๑อีกทั้งเปูาประสงค๑คือสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานในขั้นตอนสุดท๎ายของกล
ยุทธ๑ นับวําเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญยิ่งที่จะชํวยให๎การสร๎างกลยุทธ๑มีคุณภาพสําหรับที่จะนํามาใช๎บริหารงานในทางปฏิบัติได๎
อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับแนวคิดของเดสและอเล็กซ๑ (Dess and Alex) [20]สรุปวํากลยุทธ๑ ควรประกอบด๎วย วิสัยทัศน๑
พันธกิจ เปูาประสงค๑ และกลยุทธ๑สอดคล๎องกับแนวคิดของฮิท (Hitt)[21]ให๎แนวคิดวําการสร๎างกลยุทธ๑ให๎มีประสิทธิผลควร
กําหนดทิศทางขององค๑กรให๎ชัดเจน โดยเริ่มต๎นให๎บุคลากรทุกคนรํวมกันกําหนดวิสัยทัศน๑ จัดทําพันธกิจ เปูาประสงค๑ และที่
สําคัญกําหนดกลยุทธ๑ที่ทําให๎ทุกคนยอมรับ สอดคล๎องกับผลวิจัยของมาร๑เกตวิคซ๑( Markiewicz)[22]ได๎ทําการวิจัยกลยุทธ๑การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงโดยเน๎นที่ประเด็นการนํายุทธศาสตร๑มาดําเนินการ ผลวิจัยพบวําองค๑กรบรรลุเปูาหมายได๎จะต๎องมีกล
ยุทธ๑สําคัญได๎แกํวิธีการและแนวทางที่บุคลากรปฏิบัติหน๎าที่ของตนในองค๑กร การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีและ
การเปลี่ยนแปลงการจัดองค๑กร
โดยเฉพาะกลยุทธ๑หลักที่ 1การเรํงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกเป็น
กลยุทธ๑ที่สําคัญที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ของการพัฒนาทั้งปวง เพราะทรัพยากรเป็นสิ่งที่มีคํา ถ๎า
สามารถพั ฒ นาคนได๎ ก ารพั ฒ นาสิ่ งอื่ น ๆจะตามมา คนเป็ น ป๓ จ จั ย สํ า คั ญ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย๑ ชํ ว ยให๎ บุ ค ลากรมี
ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติเพิ่มทักษะในการทํางานให๎แกํผู๎ปฏิบัติงานพร๎อมทั้ง บํารุ งขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานแกํบุคลากรชํวยเสริมสร๎างความมั่นคงแกํองค๑กร สอดคล๎องกับแนวคิดของคอนเนอร๑(Conner) [23]สรุปวําการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑ชํวยพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถที่จะปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนองความต๎องการ
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน สอดคล๎องกับแนวคิดของพรีดดี้ (Preedy) [24]กลําวถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑
ชํวยให๎บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเกิดความภักดีตํอองค๑กร สํงผลโดยตรงตํอผลผลิตขององค๑กรอีกทั้งยังทําให๎
บุคลากรปรับตัวให๎ทันกับสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกอีกด๎วย
กลยุทธ๑หลักที่ 2การปรับปรุงระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีให๎ทันสมัย รวดเร็วและตอบสนองบุคลากรอยํางทั่วถึง
และเป็นธรรมเป็นกลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็น
เครื่ องมือ สํา คัญในการอํา นวยความสะดวกให๎การบริห ารการจัด การเรีย นการสอนเป็ นไปอยํ างรวดเร็ว ทัน ใจ และเกิ ด
ประสิทธิผลชํวยในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ทั้งระบบการติดตํอและการให๎บริการ กํอให๎เกิดประโยชน๑ด๎านการ
ประหยัดเวลา กําลังคน และคําใช๎จํายใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนที่จูงใจให๎นักเรียนสนใจและใฝุรู๎อีกทั้งสํงเสริมบรรยากาศแหํง
องค๑การแหํงการเรียนรู๎ และบริการให๎เกิดการเข๎าถึงอยํางทั่วถึงและเทําเทียมกันสอดคล๎องกับแนวคิดของพิทท๑และไลล๑ (Pitts
and Lei)[25]สรุปวํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับการบริหารให๎เกิดประสิทธิผล ปรับปรุงระบบการ
บริหาร และการจัดการเรียนการสอนทําให๎นักเรียนเกิดสัมฤทธิ์ ผลสูง และชํวยให๎นักเรียนเรียนรู๎ได๎ดียิ่งขึ้น สอดคล๎องกับ
แนวคิดของสโตลล๑และฟิงค๑ ( (Stoll &Fink) [26]ให๎แนวคิดวํานวัตกรรมและเทคโนโลยี นับวําเป็นสิ่งสําคัญตํอการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ชํวยอํานวยความสะดวกแกํผู๎บริหารให๎บริหารจัดการเพื่อตอบสนองความท๎าทายในยุคโลกาภิวัตน๑ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสมัยใหมํชํวยพัฒนาความสามารถของบุคลากร พัฒนาระบบการบริการแกํบุคลากรให๎สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งชํวยลด
การสูญเสียเรื่องเวลา
กลยุทธ๑หลักที่ 3 การยกระดับการจัดองค๑กรให๎เข๎มแข็งและสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
นับวําเป็นกลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะการจัดองค๑กรให๎เข๎มแข็งชํวยกําหนดงานและ
ผู๎รับผิดชอบไว๎ชัดเจนบุคลากรมีขวัญดีขึ้นเพราะมีความชัดเจนงานในหน๎าที่ความรับผิดชอบของตนไมํต๎องกลําวโทษซึ่งกันและ
กันทุกคนจะทราบวําใครคือเจ๎าของหรือเจ๎าภาพที่รับผิดชอบ ผู๎บริหารสามารถกํากับควบคุมดูแลและสั่งการได๎สะดวกบุคลากร
ทราบแนวทางปฏิบัติงาน(WorkFlow)จึงทําให๎ทํางานไมํซ้ําซ๎อนหรือขัดแย๎งกัน นอกจากนั้นยังชํวยให๎บุคลากรทราบขอบเขต
ของงานทําให๎การติดตํอประสานงานมีความสะดวกขึ้น ที่สําคัญทําให๎ผู๎บริหารสามารถตัดสินใจได๎อยํางถูกต๎องและรวดเร็ว
สอดคล๎องกับแนวคิดของลอว๑ (Law )[27]สรุปวําการจัดองค๑กรให๎เข๎มแข็งปูองกันความสับสนในการปฏิบัติงาน และทําให๎งาน
ที่ทํานั้นไมํซ้ําซ๎อนกันหรือเกิดความขัดแย๎งกันในการทํางานสอดคล๎องกับแนวคิดของแมคมิลแลนและแทมโป(Macmillan and
Tampoe) [28]สรุป การจั ด องค๑ก รที่ มีป ระสิ ทธิ ผลชํว ยกํา หนดบทบาทความรั บ ผิด ชอบของบุ คลากรให๎ต รงกั บความรู๎
ความสามารถความชํานาญในแตํละคนจะทําให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพตลอดจนชํวยทําให๎องค๑กรบรรลุวัตถุประสงค๑ตาม
แผนงานที่กําหนดไว๎
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กลยุทธ๑หลักที่ 4 การสํงเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนให๎เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาและเป็นที่ยอมรับแกํบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนนับวําเป็นกลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเชํนกัน ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะวัฒนธรรม
โรงเรียนเป็นแบบแผนสําคัญที่ใช๎เป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรในโรงเรียน ยังเป็นสิ่งกําหนดทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากร
ทําให๎โรงเรียนมีเอกลักษณ๑ของตนเองตํางไปจากโรงเรียนอื่น ทําให๎บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติหรือเป็นศูนย๑รวมจิตใจของ
บุคลากร ทั้งด๎านความเชื่อ ทัศนคติ คํานิยม ตลอดจนบุคลากรมีจุดมุํงหมายรํวมกัน พร๎อมอุทิศตน เสียสละ และมุํงมั่ น
พยายามเพื่อให๎การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลสอดคล๎ องกับแนวคิดของบริดส๑( Bridges)[14]สรุปวําวัฒนธรรมโรงเรียนมี
ความสําคัญตํอวิถีการดํารงชีวิตของบุคลากรในโรงเรียนเป็นอยํางยิ่ง ชํวยให๎การทํางานเป็นไปตามระเบียบและจรรยาบรรณ มี
อิทธิพลตํอการตัดสินใจด๎านนโยบาย ทําให๎เกิ ดความเข๎าใจในพฤติกรรมมนุษย๑ของกลุํมหรือสังคม สอดคล๎องกับแนวคิดของ
เซอร๑จิโอวานนิ(Sergiovanni) [29]สรุปวําวัฒนธรรมโรงเรียนชํวยสํงเสริมการบริหารงานให๎เกิดประสิทธิผล และสนับสนุนการ
เรียนการสอนให๎เกิดประสิทธิภาพตามข๎อตกลงของบุคลากร เกิดการประนีประนอมและยืดหยุํนในการเรียนการสอน รวมทั้ง
บุคลากรใช๎เป็นแนวปฏิบัติเพื่อนําไปสูํวิสัยทัศน๑ของโรงเรียนชํวยให๎ผู๎บริหารชนะใจบุคลากรของหนํวยงาน และสามารถสื่อสาร
จูงใจให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางตรงเปูาหมาย ทําให๎การบริหารโรงเรียนประสบผลสําเร็จ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกเกิดความ
ประทับใจตํอโรงเรียน
3. ผลการประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวํา องค๑ประกอบของกลยุทธ๑ ได๎แกํวิสัยทัศน๑และพันธกิจมีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด
เปูาประสงค๑ กลยุทธ๑หลัก และกลยุทธ๑ขับเคลื่อนมีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับคําเฉลี่ยความเหมาะสมของ
กลยุทธ๑หลักจากมากไปน๎อยดังนี้ 1)การสํงเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนให๎เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาและเป็นที่ยอมรับแกํบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน2)การปรับปรุ งระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีให๎ทันสมัย รวดเร็วและตอบสนองบุคลากรอยําง
ทั่วถึงและเป็นธรรม3)การยกระดับการจัดองค๑กรให๎เข๎มแข็งและสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกการ
ปรับปรุงระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีให๎ทันสมัย รวดเร็วและตอบสนองบุคลากรอยํางทั่วถึงและเป็นธรรมและ4)การเรํงรัด
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย๑ ใ ห๎ ส อดคล๎ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและโลกที่ เ ป็ น เชํ น นี้ อ าจเป็ น เพราะวิ สั ย ทั ศ น๑ เ ป็ น
องค๑ประกอบสําคัญของกลยุทธ๑เพราะชํวยสร๎างความแปลกใหมํสะท๎อนความคิดสร๎างสรรค๑ ทําให๎บุคลากรเข๎าใจงําย สามารถ
นําไปปฏิบั ติไ ด๎ และยั งเป็น ศูน ย๑ร วมแหํ ง ความเชื่ อและไว๎ วางใจของบุค ลากรจูงใจและท๎า ทายให๎บุ คลากรทํ างานโดยมุํ ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานและเกิดความภาคภูมิใจในการทํางาน สอดคล๎องกับแนวคิดของทอมป์สัน (Thompson) [30]สรุปวํา
วิสัยทัศน๑ชํวยให๎บุคลากรมองอนาคตให๎ถูกต๎องทําให๎เกิดความทะเยอทะยาน (Aspiration) ไปสูํอนาคต สอดคล๎องกับแนวคิด
ของรอบบินส๑และเคาวน๑เตอร๑ (Robbins & Coulter) [31]สรุปวําวิสัยทัศน๑ชํวยให๎บุคลากรมองเห็นภาพในอนาคตขององค๑กรที่
ผู๎นําและสมาชิกทุกคนรํวมกันวาดฝ๓นหรือจินตนาการขึ้นทําให๎เกิดเชื่อมโยงวัตถุประสงค๑ภารกิจคํานิยมและความเชื่อเข๎า
ด๎วยกันพรรณนาให๎เห็นทิศทางขององค๑กรอยํางชัดเจนมีพลังท๎าทายทะเยอทะยานวิสัยทัศน๑ชํวยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ๑เป็น
การตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางขององค๑กรเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข๎องกับการอยูํรอดขององค๑กร อีกทั้งพันธกิจเป็น
องค๑ประกอบของกลยุทธ๑ที่สําคัญชํวยกําหนดขอบเขตของบทบาทหน๎าที่ของบุคลากรในองค๑กรเพื่อทําให๎การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค๑ อีกทั้งเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู๎บริหารทําให๎บุคลากรในองค๑กรตระหนักถึงภารกิจ บทบาทหน๎าที่เพื่อให๎
เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให๎บรรลุวิสัยทัศน๑ทําให๎วัตถุประสงค๑ขององค๑กรกระจํางชัดขึ้น สอดคล๎องกั บแนวคิดของพีช
และริชาร๑ด (Peace and Richard)[32]สรุปวําพันธกิจชํวยให๎ผู๎บริหารมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โดยการบริหารงานเป็นไปตาม
มาตรฐานและกฎระเบียบขององค๑กรสอดคล๎องกับแนวคิดของมอนตานาและชาร๑นอฟ( Montana and Charnov)[33]สรุปวํา
พันธกิจชํวยยกระดับการทํางานให๎สูงกวํามาตรฐานและเกิดความดีเลิศ
โดยเฉพาะกลยุทธ๑หลักที่ 1 การสํงเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนให๎เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาและเป็นที่ยอมรับแกํบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเป็นกลยุทธ๑ที่มีคําเฉลี่ยความเหมาะสมอยูํในระดับมากเป็นอันดับแรกที่เป็นเชํนนี้อาจเป็น
เพราะวัฒนธรรมโรงเรียนแตํละโรงเรียนมีรูปแบบหลากหลาย ทั้งด๎านประเพณี ความเชื่อ คํานิยม เป็นสิ่งจูงใจที่ทําให๎
บุคลากรในองค๑กรรํวมมือกันปฏิบัติงาน และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ทําให๎เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ๑ของโรงเรียน มีผล
ทางด๎านจิตวิทยาทําให๎บุคลากรมีความสุขในการทํางาน สอดคล๎องกับแนวคิดของออตโตว๑ (Ottow)[34) สรุปวําวัฒนธรรม
โรงเรียนทําให๎บุคลากรเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในโรงเรียน และพร๎อมใจกันรํวมมือในการทํางานอยํางทุํมเทเสียสละ สอดคล๎อง
กับแนวคิดของทรูบี (Truby)[35) สรุปวําวัฒนธรรมโรงเรียนจูงใจให๎บุคลากรทํางานด๎วยความรักและความผูกพันตํองาน ทําให๎
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล
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กลยุทธ๑หลักที่ 2 การปรับปรุงระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีให๎ทันสมัย รวดเร็วและตอบสนองบุคลากรอยํางทั่วถึง
และเป็นธรรมเป็นกลยุทธ๑ที่มีคําเฉลี่ยความเหมาะสมอยูํในระดับมากเป็นอันดับสองที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะการนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช๎ในการบริหารหรือการเรียนการสอนนั้นชํวยทําให๎บุคลากรมีเจตคติที่ดีตํอการทํางาน เพราะทํางานด๎วย
ความสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะการเรียนการสอนชํวยสร๎างแรงจูงใจนักเรียนให๎มีความสนุกสนาน การเรียนไมํเบื่อหนําย ครู
สามารถใช๎ประกอบการสอนให๎นักเรียนเรียนรู๎และเข๎าใจงําย ประหยัดเวลาในการสอน เป็นผลให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น สอดคล๎องกับแนวคิดของเบเคอร๑ (Baker) [10]สรุปวํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให๎ประหยัดเวลาและ
กําลังคนในการทํางาน สร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขัน ตลอดจนมูลคําเพิ่ มทางด๎านจิตใจสอดคล๎องกับแนวคิดของแชนด๑
เลอร๑ (Chandler)[36) สรุปวําการสร๎างนวัตกรรมทําให๎ผู๎บริหารเกิดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ผลงานทางนวัตกรรมบริหาร และ
สร๎างสรรค๑ระบบงานตํางๆเพื่อนํามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอโรงเรียน
กลยุทธ๑หลักที่ 3 การยกระดับการจัดองค๑กรให๎เข๎ มแข็งและสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
เป็นกลยุทธ๑ที่มีคําเฉลี่ยความเหมาะสมอยูํในระดับมากเป็นอันดับสามที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะการปรับโครงสร๎างขององค๑กร
ให๎ทันสมัยโดยเน๎นโครงสร๎างแนวราบนั้นทําให๎ผู๎บริหารและบุคลากรเกิดความใกล๎ชิดสนิทสนม เมื่อมีป๓ ญหาสามารถแก๎ไขได๎
ทั น ทํ ว งที อี ก ทั้ งการใช๎ ชํอ งทางในการติ ด ตํ อ สื่ อ สารกั บ บุ ค ลากรให๎ ห ลากหลาย นั้ น ทํ า ให๎ ไ ด๎ รั บ ข๎ อ มู ล ครบถ๎ ว น เกิ ด การ
ประสานงานที่ดีสร๎างความมั่นใจในการทํางานแกํบุคลากรสอดคล๎องกับแนวคิดของฮิตต๑ (Hitt) [21]สรุปวําการจัดองค๑กรให๎
เข๎มแข็งชํว ยทําให๎บุคลากรมั่ นใจในการทํางานเพราะมีคูํ มือการปฏิ บัติงาน ตลอดจนผู๎บริห ารเป็ นที่ปรึ กษาอยํางใกล๎ชิด
สอดคล๎องกับแนวคิดของบุช ( Bush) [37]สรุปวําการจัดองค๑กรให๎เข๎มแข็งชํวยยกระดับวิธีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให๎เกิดประสิทธิผล เพราะการจัดองค๑กรคํานึงถึงความรู๎ความสามารถของบุคลากร
กลยุทธ๑หลักที่4การเรํงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกเป็นกลยุทธ๑ที่มี
คําเฉลี่ยความเหมาะสมอยูํในระดับมากเป็นอันดับสี่ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะมนุษย๑มีชีวิตจิตใจไมํเหมือนวัตถุสิ่งของที่สามรถ
พัฒนาได๎งํายกวํา จําเป็นอยํางยิ่งที่ผู๎บริหารจะต๎องวิเคราะห๑ความจําเป็นและความต๎องการของบุคลากร เพราะทุกคนมีความ
แตกตํางกันทางด๎านสติป๓ญญา อารมณ๑ และจิตใจ มีความต๎องการไมํเหมือนกัน ผู๎บริหารต๎องมีกลยุทธ๑ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย๑อยํางหลากหลายเพื่อดึงศักยภาพของแตํละคนมาใช๎ในการพัฒนาโรงเรียนให๎เกิดประสิทธิผล พร๎อมสนับสนุนและเปิด
โอกาสให๎ปฏิบัติงานตามความถนัดและความสนใจ ทําให๎บุคลากรเกิดความรักความสามัคคี จูงใจให๎ทํางานอยํางมีความสุข
สอดคล๎องกับแนวคิดของคัมสต๏อก (Comstock)[9]กลําวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎มีประสิทธิภาพควรเป็นกระบวนการ
ตํอเนื่องใช๎หลายวิธีและเลือกใช๎ให๎เหมาะสมกับลักษณะขององค๑กรและบุคลากร มีระบบการประเมินการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรเป็นระยะๆ เพื่อชํวยแก๎ไขบุคลากรให๎พัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้นและที่สําคัญต๎องคํานึงถึงความมั่นคงและ
ความก๎าวหน๎าของบุคลากรควบคูํกับความก๎าวหน๎าขององค๑กรสอดคล๎องกับแนวคิดของเบิร๑นส๑(Bernes)[17]สรุปวําการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑ชํวยให๎การทํางานเป็นระบบ จูงใจบุคลากรในการทํา งานโดยมีระบบรางวัลเพิ่มพูนความรู๎ความสามารถและ
ทัศนคติที่ดีตํอการปฏิบัติงานทําให๎บุคลากรเกิดความรักและความผูกพันตํอองค๑กร

ข้อเสนอแนะ
1. ข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช๎
1.1 ผู๎บริหารสถานศึกษาควรนํากลยุทธ๑ การเรํงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไปใช๎ในการบริหารงาเพื่อกระตุ๎นให๎บุคลากรทุกคนดําเนินงานให๎บรรลุวิสัยทัศน๑
1.2 ผู๎บริหารสถานศึกษาควรนํากลยุทธ๑เสริมสร๎างวิธีการใช๎แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไป
ใช๎ในการบริหารงานโดยผู๎บริหารจัดระบบรางวัลเพื่อกระตุ๎นให๎บุคลากรรํวมมือกันในการทํางานอยํางมีประสิทธิภาพ
1.3 ผู๎บริหารสถานศึกษาควรนํากลยุทธ๑เรํงรัดการวางแผนพัฒนาทรัพยากรอยํางเป็นระบบ ไปใช๎ในการบริหารงาน
โดยเน๎นการวางแผนเป็นรายบุคคล เพื่อให๎บุคลากรมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
1.4 ผู๎บริหารสถานศึกษาควรนํากลยุทธ๑ การปรับปรุงระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีให๎ทันสมัย รวดเร็วและ
ตอบสนองบุคลากรอยํางทั่วถึงและเป็นธรรมไปใช๎ในการบริหารงานเพื่อปรับปรุงการใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีให๎ทุกคนเกิด
เจตคติที่ดีตํอการทํางานและการเรียนรู๎
1.5 ผู๎บริหารควรนํากลยุทธ๑การยกระดับการจัดองค๑กรให๎เข๎มแข็งและสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและโลกมาใช๎ในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให๎บุคลากรเชื่อมั่นศรัทธาและเกิดความรักและผูกพันตํอโรงเรียน
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1.6 กลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลที่ผู๎วิ จัยได๎สร๎างขึ้นสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎กับองค๑กร
ตํางๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได๎อยํางมีประสิทธิผล
2. ข๎อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตํอไป
2.1 ควรมีการจัดทํากลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในหนํวยงานการศึกษาในสังกัดอื่น เชํน
องค๑การบริหารสํวนจังหวัด สํานักงานตํารวจแหํงชาติกรุงเทพมหานคร เป็นต๎น
2.2 ควรมีการนํากลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลไปทดลองใช๎กับสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให๎เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.3 ควรมีการวิจัยกลยุทธ๑การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให๎ได๎
ข๎อมูลเชิงลึก ทั้งได๎รายละเอียดของกลยุทธ๑หลัก และกลยุทธ๑ขับเคลื่อนเพื่อนํามาใช๎ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาให๎เกิด
คุณภาพตํอไป
2.4 ควรวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สํงผลตํอคุณภาพของนักเรียน
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วารสารบริหารการศึกษา มศว
ปีที่ 14 ฉบับที่ 27 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุํงหมาย 1) เพื่อสร๎างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค (STAD)
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให๎มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/802) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังเรียนด๎วยชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียน
แบบรํวมมือเทคนิค (STAD) เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 63) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ หลังเรียนด๎วยชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค (STAD) เรื่อง ลิมิตและ
อนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ๑ร๎อยละ 80 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอ
ชุดการสอน เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประชากรได๎แกํนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากทาง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน
101 คนและกลุํมตัวอยํางได๎แกํนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากทาง
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ห๎องเรียนจํานวน 1 ห๎อง มีนักเรียน 38 คน ซึ่งได๎มาโดยการสุํมตัวอยําง
แบบกลุํม (Cluster or Area Sampling)โดยใช๎ห๎องเรียนเป็นหนํวยในการสุํม ซึ่งมีการจัดห๎องเรียนโดยคละความสามารถของ
ผู๎เรียนเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยนี้ได๎แกํแผนการจัดการเรียนรู๎ประกอบการสอนโดยใช๎ชุดการสอนคณิตศาสตร๑ที่เน๎น ชุดการ
สอนคณิตศาสตร๑ที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง ลิมิตและ
อนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบวัดความพึงพอใจตํอชุดการสอนในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร๑สถิติที่ใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ คําร๎อยละคําเฉลี่ยสํวนเบี่ยงมาตรฐานคําดัชนีความสอดคล๎องความพึง
พอใจ และคําทดสอบคําที (T -Test)
ผลการวิจัยพบวํา
1.ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร๑ เรื่อง ลิมิต และอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มีประสิทธิภาพเทํากับ 83.10/81.33
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด๎วยชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรีย นแบบรํวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง ลิมิต และอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด๎วยชุดการสอนที่เน๎นวิ ธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง ลิมิต และอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกวําเกณฑ๑ร๎อย
ละ 80 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอชุดการสอนเรื่อง ลิมิต และอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
อยูํในระดับมาก
คําสําคัญ: ชุดการสอนคณิตศาสตร๑กลุํมนักเรียน - หนํวยงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (STAD) ข๎อ จํากัด และอนุพันธ๑ของ
ฟ๓งก๑ชัน

Abstract
The objectives of this study were 1) to create and find out the efficiency of mathematics teaching
sets that emphasized by using Students Teams – Achievement Divisions (STAD) method for mathematics
achievement in Limit and Derivative of Functions for Mattayomsuksa six students for the efficiency 80/80
criteria, 2) to compare the achievement results of teaching sets that emphasized by using Students Teams
– Achievement Divisions (STAD) method in Limit and Derivative of Functions both before and after classes
of Mattayomsuksa six students , 3) to compare the achievement results of teaching sets that emphasized
by using Students Teams – Achievement Divisions (STAD) method in Limit and Derivative of Functions
after classes of Mattayomsuksa six students with the efficiency 80/80 criteria, and 4) to study the level of
satisfactions of Mattayomsuksa six about this mathematics teaching sets.The population was101 students
of Mattayomsuksa 6 and the sample group was 38 students of Mattayomsuksa 6/2 of Ban Pakthangschool
under Division of Educational Administration of Pichit Town Municipality in second term, academic year of
2016. The sample group was used cluster or area sampling method that used one classroom as sampling
unit and mixed all students under ability standard. The statistical instrument of this research were
learning plan that used with mathematics teaching sets, mathematics teaching sets that emphasized by
using Students Teams – Achievement Divisions for mathematics achievement in Limit and Derivative of
Functions for Mattayomsuksa six students, learning achievement tests, and questionnaire that used to find
out the satisfactions of students towards mathematics test. The analytical statistics consists of
percentage, mean, standard deviation, Index of Consistency for Satisfaction, and T-test.
The results revealed that
1.the efficiency of mathematics teaching sets that emphasized by using Students Teams –
Achievement Divisions method (STAD) method for mathematics achievement in Limit and Derivative of
Functions for Mattayomsuksa six students for the efficiency 80/80 criteria was 83.10/81.33 that was higher
than 80/80 efficiency standard,
2. the achievement results of teaching sets that emphasized by using Students Teams –
Achievement Divisions (STAD) method in Limit and Derivative of Functions both before and after classes
of Mattayomsuksa six students was higher than before-class test at the significant level of .05,
3. the achievement results of teaching sets that emphasized by using Students Teams –
Achievement Divisions (STAD) method in Limit and Derivative of Functions after classes of Mattayomsuksa
six students was higher than the efficiency 80/80 criteria at the significant level of .05,and
4.theMattayomsuksa six students’ satisfaction level towards this mathematics teaching sets was
at the high level.
Keywords: Mathematics Teaching Sets, Students Teams – Achievement Divisions (STAD) Method, Limit
and Derivative of Functions
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ภูมิหลัง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่10 ได๎ชี้ให๎เห็นถึงความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน๎นในการพัฒนา
คุณภาพคนในสังคมไทย ให๎มีคุณธรรมและมีความรอบรู๎อยําง เทําทันให๎มีความพร๎อมทั้งด๎านรํางกายสติป๓ญญาอารมณ๑และ
ศีลธรรมสามารถก๎าวทันการเปลี่ยน แปลงเพื่อนําไปสูํสังคมฐานความรู๎ได๎อยํางมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกลําวมุํงเตรียมเด็ก
และเยาวชนให๎มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงามมีจิตสาธารณะพร๎อมทั้งมีสมรรถนะทักษะและความรู๎พื้นฐานที่จําเป็นในการดํารงชีวิตอัน
จะสํงผลตํอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน[1]ซึ่งแนวทางดังกลําวสอดคล๎องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการ
พัฒนาเยาวชนของชาติเข๎าสูํโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุํงสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรมรักความเป็นไทยให๎มีทักษะการ
คิดวิเคราะห๑สร๎างสรรค๑ มีทักษะด๎านเทคโนโลยี สามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่นและสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคมโลกได๎อยําง
สันติ[2] การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปูาหมายที่คาดหวังได๎ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องทั้งระดับชาติ
ชุมชนครอบครัวและบุคคลต๎องรํวมรับผิดชอบโดยรํวมกันทํางานอยํางเป็นระบบและตํอเนื่องในการวางแผนดําเนินการสํงเสริม
สนับสนุนตรวจสอบตลอดจนปรับปรุงแก๎ไขเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสูํคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่กําหนดไว๎การ
พัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดความสมดุลต๎องคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุป๓ญญาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 จึงกําหนดให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ใน8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎กําหนดมาตรฐานการ
เรียนรู๎เป็นเปูาหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑เป็นอีกหนึ่งกลุํมสาระที่มุํงให๎เยาวชน
ทุกคนได๎เรียนรู๎คณิตศาสตร๑อยํางตํอเนื่องตามศักยภาพวิชาคณิตศาสตร๑จึงมีบทบาทสําคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาความคิดของ
มนุษย๑ทําให๎มนุษย๑มีความคิดสร๎างสรรค๑คิดอยํางมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห๑ป๓ญหาหรือสถานการณ๑ได๎อยําง
ถี่ถ๎วนรอบคอบนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด๎านวิทยาศาสตร๑เทคโนโลยีและศาสตร๑อื่นๆจึงเป็นประโยชน๑ตํอการ
ดําเนินชีวิตชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้นอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
ป๓ญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ที่เกิดจากตัวนักเรียนพบวํานักเรียนสํวน
ใหญํไมํชอบวิชาคณิตศาสตร๑เพราะเนื้อหามีแตํตัวเลขและสัญลักษณ๑ไมํชอบครูผู๎สอนที่ขาดความเข๎าใจเนื้อหาในเรื่องที่เรียน
ขาดความรู๎พื้ นฐานที่ดี จากการเรีย นในระดั บ ชั้ นต๎น ประกอบกับ เนื้อ หาคณิตศาสตร๑บางเรื่ องที่ นักเรียนไมํไ ด๎นํา ไปใช๎ใ น
ชีวิตประจําวันทําให๎นักเรียนขาดประสบการณ๑ตรงขาดทักษะในการคิดคํานวณคิดแก๎ป๓ญหาการให๎เหตุผลการสื่อความ หมาย
และการเชื่อมโยงจากป๓ญหาดังกลําวข๎างต๎นเป็นป๓ญหาที่มีผลกระทบตํอพลังใจของนักเรียน[3]แนวทางในการ พัฒนาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ทําได๎หลายวิธีแนวทางที่สําคัญคือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให๎มี
ประสิทธิ ภาพยิ่ งขึ้นโดยที่ครูผู๎ สอนต๎องปรับปรุงวิธีการเรีย นการสอนโดยยึ ดผู๎เรียนเป็นสํ าคัญเน๎นการสอนให๎นักเรียนมี
กระบวนการคิดอยํางเป็นระบบและมีเหตุผลมุํงปลูกฝ๓งให๎ผู๎เรียนรักการเรียนรู๎รู๎จักคิดวิเคราะห๑สังเคราะห๑แสวงหาความรู๎และ
รู๎จักแก๎ป๓ญหาได๎ด๎วยตนเอง[4]การปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร๑นั้นจําเป็นต๎องอาศัยแนวคิดเทคนิคและวิธีการ
ที่เหมาะสมเข๎ามาชํวย
การเรียนแบบรํวมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎รํวมกัน
เป็นกลุํมเล็กๆแตํละกลุํมประกอบด๎วยสมาชิกที่มีความรู๎ความสามารถแตกตํางกันโดยที่แตํละคนมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริงในการ
เรียนรู๎และความสําเร็จของกลุํมโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแบํงป๓นทรัพยากรการเรียนรู๎รวมทั้งการเป็นกําลังใจแกํกัน
และกันคนที่เรียนเกํงจะชํวยเหลือคนที่อํอนกวําสมาชิกในกลุํมไมํเพียงแตํรับผิดชอบตํอการเรียนของตนเองเทํานั้นหากแตํ
จะต๎องรับผิดชอบตํอการเรียนรู๎ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุํมความสําเร็จของแตํละบุคคลคือความสําเร็จของกลุํม[5]การเรียน
แบบรํวมมือแบบ STAD เป็นการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎เป็นกลุํมยํอยสมาชิกในกลุํมประกอบด๎วย
นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูงปานกลางและต่ําโดยสมาชิกทุกคนจะมีความรับผิดชอบตํอกลุํมรํวมกันกิจกรรมการ
เรียนจะเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎มีการซักถามอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ชํวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให๎สมาชิกในกลุํมได๎เข๎าใจเนื้อหาบทเรียนนั้นๆอยํางแท๎จริงเพื่อเปูาหมายและความสําเร็จของกลุํม
[6]ทั้งนี้เพราะความสําเร็จของกลุํมไมํได๎ขึ้นอยูํกับสมาชิกคนใดคนหนึ่ งเทํานั้นแตํจะขึ้นอยูํกับความสําเร็จของสมาชิกทุกคนใน
กลุํมจึงทําให๎นักเรียนเกิดความพยายามที่จะชํวยเหลือซึ่งกันและกัน[7]
ผู๎วิจัยได๎ปฏิบัติการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได๎จัดการเรียนการสอนโดยใช๎วิธีการ
สอนที่หลากหลายใช๎สื่อใบความรู๎ใบงานอธิ บายเนื้อหาตามบทเรียนจัดกระบวนการกลุํมการนําเสนอหน๎าชั้นเรียนแล๎วให๎
นักเรียนทํ าแบบฝึก หัดจากหนังสือเรี ยนและทดสอบซึ่งมี นักเรียนบางสํวนไมํคํอยสนใจและไมํให๎ความสําคัญ ขาดความ
กระตือรือร๎นในการเรียนทําให๎นักเรียนได๎คะแนนคํอนข๎างต่ําสํงผลกระทบตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนต่ําด๎วยจาก
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การวิเคราะห๑ป๓ญหาที่เกิดขึ้นรํวมกับครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑พบวําสาเหตุเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนที่
ไมํสนองตอบตํอความแตกตํางระหวํางบุคคลไมํมีการเลือก สรรสิ่งเร๎าและขาดการนําเสนอที่ดีซึ่งวิธีสอนที่ใช๎อยูํนั้นถ๎านักเรียน
ขาดเรียนหรือลาจะไมํได๎รับความรู๎ในเรื่องนั้นทําให๎ขาดความตํอเนื่องเมื่อมาเรียนไมํเข๎าใจจึงเกิดความเบื่อหนํายและไมํสนใจ
การเรียนจากป๓ญหาดังกลําวจึงจําเป็นที่จะต๎องหาเทคนิควิธีการสอนตํางๆมาใช๎จัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนได๎มีความรู๎และเข๎าใจที่
ดีขึ้นซึ่งนอกจากจะใช๎หนังสือเรียนแล๎วยังจําเป็นจะต๎องใช๎สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการสอนอํานวย
ประโยชน๑แกํครูผู๎สอนและเกิดประโยชน๑สูงสุดแกํนักเรียนจากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องพบวําชุดการสอน
เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอยํางหนึ่งที่มีคุณคําสามารถนําไปใช๎ ในการเรียนการสอนในลักษณะเป็นรายบุคคลหรือใช๎ใน
ลักษณะกลุํมก็ได๎เพราะชุดการสอนเป็นเครื่องมือที่ชํวยให๎ครูดําเนินการสอนไปตามลําดับขั้นตอนชํวยแก๎ป๓ญหาการขาดแคลน
ครูชํวยถํายทอดเนื้อหาและประสบการณ๑ที่ซับซ๎อนเป็นรูปธรรมให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเองและจากข๎อดีของการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรํวมมือผู๎วิจัยจึงได๎พัฒนาชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6อันเป็นเนื้อหาสาระคณิตศาสตร๑ที่จะเป็น
พื้นฐานของคณิตศาสตร๑ชั้นสูงขึ้นเชํนแคลคูลัสและเพื่อนําไปประยุกต๑ใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร๑ตลอดจน
สํงเสริมให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร๎างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให๎มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ๑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังเรียนด๎วยชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค
(STAD) เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ หลังเรียนด๎วยชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือ
เทคนิค (STAD) เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ๑ร๎อยละ 80
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอชุ ดการสอน เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6

สมมติฐานของการวิจัย
1. ชุดการสอนแบบแบํงกลุํมสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ของนักเรียนภายหลังการเรียนด๎วยชุดการสอนแบบแบํงกลุํมสัมฤทธิ์สูง
กวํากํอนเรียน
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีคําเฉลี่ยตั้งแตํร๎อยละ 80 ขึ้นไป

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ ที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค (STAD)โดยใช๎ชุด
การสอนเรื่ อง ลิ มิต และอนุ พัน ธ๑ข องฟ๓งก๑ชันของนั กเรีย นชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 กํ าลั งเรีย นอยูํห๎ อง 6/2 ภาคเรีย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากทาง เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลครั้งนี้ประกอบด๎วย 1) แผนการจัดการ
เรียนรู๎ประกอบการสอนโดยใช๎ชุดการสอนคณิตศาสตร๑ที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62) ชุดการสอนคณิตศาสตร๑ที่เน๎นวิธีเรียนแบบ
รํวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชัน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6จํานวน 10 ชุด3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑ฟ๓งก๑ชัน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ข๎อ4) แบบวัดความพึงพอใจตํอชุดการสอนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑เป็นแบบมาตรา
สํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับจํานวน 20 ข๎อ เก็บรวบรวมข๎อมูลตามลําดับขั้นตอนดังนี้1) กํอนทําการสอนผู๎วิจัย
ทําการทดสอบกํอนเรียน (Pre - Test) ซึ่งใช๎แบบ ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยจํานวน 30 ข๎อ 2) ดําเนินการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู๎เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช๎การเรียนรู๎แบบ
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รํวมมือเทคนิค (STAD) จํานวน 10 แผนใช๎เวลา 30 ชั่วโมง 3) หลังสิ้นสุดการสอนผู๎วิจัยทําการทดสอบหลังเรียน (Post Test) ด๎วยแบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับการทดสอบกํอนเรียน 4) ให๎นักเรียนตอบแบบความพึงพอใจที่มี
ตํอชุดการสอนคณิตศาสตร๑ที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง
ลิมิตและอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู๎วิจั ยเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง นําข๎อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห๑ และ
ทดสอบคําสถิติดังนี้ 1) การวิเคราะห๑แผนการจัดการเรียนรู๎โดยหาคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห๑
ประสิทธิภาพของชุดการสอนคณิตศาสตร๑ที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยใช๎การเรียนรู๎แบบรํวมมือเทคนิค (STAD) ตามเกณฑ๑ 80/80 โดยหาร๎อยละ 3) การวิเคราะห๑แบบทดสอบ โดยหาคําความ
ยากของข๎อสอบ คําอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 4)วิเคราะห๑เปรียบเทียบคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎วิชาคณิต ศาสตร๑ของนักเรียนกํอนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบคํา t (t-test for paired
samples) 5) วิเคราะห๑เปรียบเทียบคะแนนผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑หลังเรียนกับเกณฑ๑ร๎อยละ 80 ของกลุํม
ตัวอยํางโดยการทดสอบคํา t (t-test for one samples) 6) วิเคราะห๑ความพึงพอใจที่มีตํอการใช๎ชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียน
แบบรํวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยหาร๎อยละ คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิทธิภาพชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6พบวําประสิทธิภาพชุดการสอนที่เน๎นวิธี
เรียนแบบรํวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มีประสิทธิภาพ 83.10/81.33 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ 80/80
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังเรียนด๎วยชุดการสอน ที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค
(STAD) เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบวํา การทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 9.75 และ 25.55 คะแนนตามลําดับจากตารางพบวําคํา t ที่คํานวณได๎ มี
คําเทํากับ 48.67 และเมื่อเปรียบเทียบระหวํางคะแนนกํอนและหลังเรียนพบวําคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวํากํอน
เรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ หลังเรียนด๎วยชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือ
เทคนิค (STAD) เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ๑ร๎อยละ 80 พบวํา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากการเรียนด๎วยชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค ( STAD)
เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันสูงกวํา เกณฑ๑ร๎อยละ 80 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอชุดการสอน เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบวํา ความพึงพอใจที่มีตํอชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค (STAD) เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ๑
ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยูํในระดับมากโดยมีคํา , S.D. = 057 เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา นักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในข๎อ 14 นักเรียนพอในและเห็นด๎วยที่มีการให๎หมุนเวียนเปลี่ยนหน๎าที่กันภายในกลุํม
รองลงมาในข๎อ 19 นักเรียนพอใจที่ครูมีความยุติธรรมในการตรวจให๎คะแนนและประเมินผล และในรายข๎อ 13 นักเรียนพอใจ
ตํอการเรียนแบบกลุํมทําให๎นักเรียนรักและสามัคคีกันกับเพื่อน ซึ่งมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด คือ 4.82 , 4.70 และ
4.67 ตามลําดับ

อภิปรายผล
การพัฒนาชุดการสอนที่เน๎นวิธีเ รียนแบบรํวมมื อเทคนิค (STAD)
เพื่อพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร๑ เรื่อง ลิมิต และอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6พบประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร๑ เรื่อง ลิมิต และอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มีประสิทธิภาพเทํากับ 83.10/81.33 ซึ่งมีคํา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80 ที่กําหนดไว๎เนื่องจากชุดการสอนได๎รับการแก๎ไขปรับปรุงให๎มีประสิทธิภาพกํอนนําไปใช๎จริงกับ
กลุํมตัวอยํางการทดลองใช๎ชุดการสอนทําให๎ผู๎วิจัยพบข๎อบกพรํองตํางๆและสามารถแก๎ไขให๎ถูกต๎องสมบูรณ๑หรือในกรณีที่ไมํมี
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ความเหมาะสมก็สามารถปรับปรุงให๎มีคุณภาพมากขึ้นได๎นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือ
ยังมีสํวนชํวยเพิ่มประสิทธิภาพของชุดการสอนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือครูผู๎สอนสามารถเสริมแรงและจัดสภาพการสอน
เพื่อเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยตนเองซึ่งสอดคล๎องกับข๎อสรุปของชัยยงค๑พรหมวงศ๑[8]ที่กลําววําการ
เสริมแรงทําให๎ผู๎เรียนทราบการตัดสินใจของตนวําถูกหรือผิดอยํางไรซึ่งการเสริมแรงเพื่ อให๎ผู๎เรียนภาคภูมิใจถ๎าผู๎เรียนทําถูก
หรือคิดถูกก็จะทําให๎เกิดการทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีกในอนาคตนอกจากนี้ประสิทธิภาพของชุดการสอนคณิตศาสตร๑ที่เน๎นวิธี
เรียนแบบรํวมมือเรื่อง ลิมิต และอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นมีการสนองตอบตํอ
ความแตกตํางระหวํางบุคคลของผู๎เรียนเนื้อหาที่ผู๎วิจัยนําเสนอในแตํละชุดการสอนเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนที่เน๎นวิธีเรียนแบบ
รํวมมือทําให๎นักเรียนที่เกํงสามารถสื่อสารให๎สมาชิกภายในกลุํมได๎มีความเข๎าใจและสามารถแก๎โจทย๑ป๓ญหาได๎มากขึ้นนั่นคือ
ครูผู๎สอนสามารถสื่อความ หมายของเนื้อหาโดยอาศัยกระบวนการเรียนแบบกลุํมทําให๎นักเรียนที่มีความสามารถน๎อยกวํามี
ความกล๎าที่จะซักถามจากเพื่อนที่เกํงกวําได๎สอดคล๎องกับ วีระไทยพานิช[9]ที่กลําววํา การนําชุดการสอนมาใช๎เป็นการฝึกให๎
ผู๎เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนเป็นการเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนเลือกวัสดุการเรียนและอุปกรณ๑ที่เขาชอบและยังเป็นการเปิด
โอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ก๎าวหน๎าไปตามอัตราศักยภาพความสามารถของแตํละบุคคลจะเห็นได๎วําชุดการสอนเป็นสื่อที่มีคุณภาพเมื่อ
นํามาใช๎ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือสามารถทําให๎ผู๎เรียนแสดงศักยภาพทางการเรียนรู๎ได๎มาก
ขึ้นจึงทําให๎ชุดการสอนคณิตศาสตร๑ที่เน๎นวิธีเรียนแบบเรื่อง ลิมิต และอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มี
ประสิทธิภาพด๎านกระบวนการและด๎านผลลัพธ๑ได๎ตามเกณฑ๑80/80 ที่กําหนดสอดคล๎องกับงานวิจัยของสมชายอยูํสุข[10]ที่
ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร๑ที่เน๎นวิธีเรียนแบบกลุํมชํวยเรียนรายบุคคลเรื่องการบวกลบทศนิยมสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบวําประสิทธิภาพของชุดการสอนที่สร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.41/86.20 สูงกวําเกณฑ๑ 80/80 ที่
กําหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด๎วยชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง ลิมิต และอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบวํา หลังจากที่นักเรียน
ที่เรียนด๎วยชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค (STAD) แล๎วทําให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ของ
นักเรียนภายหลังสูงกวํากํอนเรียนทั้งนี้นําจะเป็นผลมาจาก
2.1 การเรียนด๎วยชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค (STAD) เป็นการเรียนที่นักเรียนที่ได๎
เรียนรู๎รํวมกันโดยนักเรียนจะได๎แลกเปลี่ยนความคิดในการเรียนซึ่งจะชํวยให๎นักเรียนเข๎าใจเนื้อหาในเรื่องที่เรียนได๎ดียิ่งขึ้นและ
สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของเพรสคอตด๑[11] ที่กลําวไว๎วําองค๑ประกอบทาง
ความสัมพันธ๑ในเพื่อนวัยเดียวกันได๎แกํความสัมพันธ๑ของนักเรียนกับเพื่อนวัยเดียวกันทั้งที่ บ๎านและที่โรงเรียนมีอิทธิพลตํอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 การเรียนด๎วยชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร๑นักเรียนจะได๎ทราบจุดประสงค๑การเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร๑ซึ่งประกอบด๎วยด๎านความรู๎ด๎านทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร๑และด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ที่ระบุไว๎ในแตํละชุดการเรียนนอกจากนั้นจะได๎ศึกษาเนื้อหามี
การทําแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข๎าใจในการทําแบบทดสอบยํอยประจําชุดการเรียนซึ่งสํงผลทําให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร๑สูงขึ้นโดยสอดคล๎องกับแนวคิดของบลูม[12] ซึ่งกลําวไว๎วําการสอนที่มีประสิทธิภาพต๎องมีองค๑ประกอบที่
สําคัญ4 ประการคือการชี้แนวการเรียนหรือการบอกจุดประสงค๑เชิงพฤติกรรมการให๎นักเรียนทํากิจกรรมการเรียนการให๎การ
เสริมแรงและการทดสอบ
2.3 ชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค (STAD) ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึน้ เป็นชุดการสอนที่ให๎นักเรียนได๎
เรียนรู๎รํวมกันซึ่งความสําเร็จของกลุํมจะขึ้นอยูํกับสมาชิกที่อยูํภายในกลุํมทุกคนเพราะต๎องนําคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
ยํอยประจําชุดการเรียนของนักเรียนไปหาคะแนนการพัฒนาโดยเทียบกับคะแนนฐานและเฉลี่ยคะแนนการพัฒนาของนักเรียน
เป็นคะแนนกลุํมจากรูปแบบการเรียนดังกลําวจะทําให๎นักเรียนพยายามที่จะทําคะแนนให๎ดีที่สุดซึ่งทําให๎นักเรียนมีความตั้งใจ
ในการเรียนมีการสื่อสารในการเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร๑มากขึ้นและพยายามที่จะชํวยให๎สมาชิกภายในกลุํมเกิดการ
เรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของสลาวิน[6]ที่กลําววํา
การเรียนแบบแบํงกลุํมสัมฤทธิ์จะมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอน 5 ขั้น ได๎แกํ การนําเสนอบทเรียนตํอทั้งชั้น การเรียนกลุํมยํอย
การทดสอบยํอย คะแนนในการพัฒนาตนเอง และการยกยํองหรือยอมรับ
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด๎วยชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง ลิมิต และอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับ
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เกณฑ๑ร๎อยละ 80 พบวํา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนคะแนนเฉลี่ยสูงกวําเกณฑ๑ร๎อยละ 80 ที่ระดับนัยสําคัญ
.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนได๎รับการเรียนรู๎โดยชุดการสอนที่เน๎นวิธีเรียนแบบรํวมมือ
เทคนิค (STAD) ทําให๎นักเรียนมีความเข๎าใจเนื้อหาได๎รวดเร็วขึ้น สมาชิกในกลุํมชํวยเหลือกันในการอธิบายความรู๎ นักเรียนที่
เกํงจะคอยชํวยเหลือนักเรียนที่อํอนกวําทําให๎นักเรียนทุกคนมีความเข๎าใจในเนื้อหา เกิดการเรียนรู๎ สร๎างองค๑ความรู๎ได๎ด๎วย
ตนเอง ซึ่งเป็นข๎อดีที่ชํวยยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้งห๎องเรียนให๎บรรลุตามเปูาหมายที่กําหนด สอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ วนิดา อารมณ๑เพียร [13]ที่พบวําการจัดการเรียนรู๎เทคนิค (STAD)ทําให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงกวําเกณฑ๑ร๎อยละ 60
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการใช๎ชุดการสอนเรื่อง ลิมิต และอนุพันธ๑ของฟ๓งก๑ชันของนั กเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบวํา อยูํในระดับมาก ซึ่งมีคําเฉลี่ยของความพึงพอใจ เทํากับ 4.48 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งและ
พบวํานักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข๎อการเรียนแบบกลุํมทําให๎นักเรียนรักและสามัคคีกันกับเพื่อน เพื่อนในกลุํมให๎ความ
รํวมมือและชํวยเหลือซึ่งกันและกันกล๎าถามเพื่อนในหัวข๎อที่ไมํเข๎าใจการให๎หมุนเวียนเปลี่ยนหน๎าที่กันภายในกลุํมพอใจที่ครู
แจ๎งผลคะแนนการเรียนรู๎ทุกชั่วโมงและพอใจที่ครูมีความยุติธรรมในการตรวจให๎คะแนนซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีของมาส
โลว๑ที่กลําววํามนุษย๑มีความต๎องการความรักและการยอมรั บวําเป็นสํวนหนึ่งของกลุํมต๎องการเพื่อนมิตรผู๎รํวมงานการยกยํอง
สรรเสริญการยอมรับจากผู๎อื่นและเป็นไปตามกฎการเรียนรู๎ของธอร๑นไดด๑คือกฎความพอใจกลําววํารางวัลหรือความสําเร็จจะ
สํงเสริมพฤติกรรมตํางๆหรือกํอให๎เกิดการเรียนรู๎[14] ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาค๎นคว๎าอิสระของมยุรีเหมโส[15]ซึ่งได๎ศึกษา
การพัฒนาแผนการเรียนรู๎แบบกลุํมรํวมมือสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผล
การศึกษาพบวํานักเรียนที่เรียนรู๎ด๎วยแผนการเรียนรู๎แบบกลุมํ รํวมมือมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากและสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของเสาวลักษณ๑น๎อยอาษา[16] ซึ่งได๎ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎วิชาวิทยาศาสตร๑ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องสารใน
ชีวิตประจําวันโดยการเรียนรู๎แบบรํวมมือผลการวิจัยพบวํานักเรียนมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากโดยมีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ
4.06
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วารสารบริหารการศึกษา มศว
ปีที่ 14 ฉบับที่ 27 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

คุณภาพชีวิตในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
THE QUALITY OF WORK LIFE AFFECTING THE TEACHER’S COMMITMENT
IN THE SACRED HEART CONVENT SCHOOLS
แสงอรุณ ธารีจิตร 1 อาจารย๑ ดร.จันทรัศม๑ ภูติอริยวัฒน๑2อาจารย๑ ดร.ราชันย๑ บุญธิมา 3
1นิสิตการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2ที่ปรึกษาหลัก อาจารย๑ประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3ที่ปรึกษารํวม อาจารย๑ประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1. ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัย
ของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯ 2. ศึกษาระดับความผูกพันตํอโรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎า
แหํงกรุงเทพฯ 3. ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัย
ของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯ และ 4. ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สํงผลตํอความผูกพันตํอโรงเรียนของครูโรงเรียนใน
เครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการทําวิจัยในครั้งนี้คือ ครูโรงเรียนในเครือคณะพระ
หฤทัย ของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯ จํานวน 242 คน โดยใช๎การกําหนดกลุํมตัวอยํางตามตารางของเครจซี่และมอร๑แกน ใช๎
วิธีการสุํมแบบแบํงชั้น โดยใช๎โรงเรียนเป็นชั้น(strata)แล๎วทําการสุํมอยํางงําย เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลในการวิจัย
ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราสํ วนประมาณคํ า 5 ระดั บ มีคํ าดั ชนีค วามสอดคล๎ องโดยรวม 0.80 ซึ่ งคํ าดั ชนี ความ
สอดคล๎องตั้งแตํ 0.80-1.00ได๎คําความเชื่อมั่น (α) ของคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู เทํากับ .880 และคําความเชื่อมั่น
(α) ของความผูกพันตํอโรงเรียนของครู เทํากับ .976 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สันสหสัมพันธ๑พหุคูณและสมการการวิเคราะห๑ถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข๎า
ผลการวิจัย พบวํา
1. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํง
กรุงเทพฯโดยรวมอยูํในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไป
หาน๎อย คือ ด๎านสภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด๎านบูรณาการทางสังคม ด๎านความก๎าวหน๎าและความมั่นคงใน
งาน ด๎านการพัฒนาความสามารถของบุคคล และด๎านคําตอบแทนที่เหมาะสมยุติธรรม
2. ระดับความผูกพันตํอโรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํง
กรุงเทพฯ โดยรวมอยูํในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไป
หาน๎อย คือ ด๎านความเต็มใจทุํมเทในการทํา งานเพื่อโรงเรียน ด๎านความศรัทธาในโรงเรียน และด๎านความจงรักภักดีตํอ
โรงเรียน
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3. คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธ๑กับความผูกพันของครูโรงเรียนในเครือคณะพระ
หฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯ ในระดับปานกลางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. คุณภาพชีวิตในการทํางานสํงผลตํอความผูกพันตํอโรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซู
เจ๎าแหํงกรุงเทพฯ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคุณภาพชีวิตในการทํางานทุกด๎านรํวมกันการพยากรณ๑ความ
ผูกพันตํอโรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซู เจ๎าแหํงกรุงเทพฯได๎ร๎อยละ 55.60 โดยคุณภาพชีวิตใน
การทํางานด๎านการพัฒนาความสามารถของบุคคลมีอํานาจการพยากรณ๑สูงสุดรองลงมาได๎แกํด๎านความก๎าวหน๎าและความ
มั่นคงในงานด๎านสภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะและด๎านคําตอบแทนที่เหมาะสมยุติธรรมตามลําดับ
คาสาคัญ : คุณภาพชีวิตในการทํางาน , ความผูกพันตํอโรงเรียน

Abstract
The purposes of this research were 1 to study the quality of work life levels among teachers at
Sacred Heart Convent Schools and the level of commitment the of teachers Sacred Heart Convent
Schools; 2 to study the relationship between the quality of work life and the level of commitment in
Sacred Heart Convent Schools and the quality of work life affecting the commitment of teacher Sacred
Heart Convent Schools. The samples used in this research were two hundred and forty two teachers in
the Sacred Heart Convent Schools by using a sample size determination of Krejcie&Morgan.The stratified
random sampling was perpormed by using the school as strata to calculat the sample size; and the rafter
simple random sampling was applied. The instruments used for data collection was a five point-rating
scale questionnaire. The index of Item - Objective Congruence (IOC) was valued ford 0.80 -1.00. The
reliability the data on the quality of work life of teacher .880 and the reliability of the commitment of
teachers was .976. The data analysis was performed by mean, standard deviation, Pearson productmoment correlation coefficient, multiplecorrelationand multiple regression analysis - enter method.
The research results revealed the following;
1. The level of quality of work life among teachers in Sacred Heart Convent Schools was at high
level on the whole.In terms of each aspect, the researcher found that the levels were high in all aspects
in descending order by averages as follow; safe and healthy environment, social integration, job progress
and security, personal competency development and adequate and fair compensation.
2. The level of the commitment of teachers in Sacred Heart Convent Schools as a whole was at
high level.In terms of aspect, the researcher found that the levels were high in all aspects by descending
order by average, as follows; willingness and self-devotion to working at the school, faith in the school
and the loyalty of the personal to be a member of the school.
3. There was a statistically significant and moderately positive relationship at the level of .01
between the quality of work life and the commitment levels of teachers in Sacred Heart Convent
Schools.
4. The quality of work life and the commitment of teachers in Sacred Heart Convent Schools at
a .05 level of significance. All aspects of the quality of work life mutually predicted the commitment level
of teachers in the Sacred Heart Convent Schools with a predictive power of 55.60 percent. In addition, the
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quality of work life in the aspect of personal competency development revealed that the highest
predictive power followed by job progress and security, a safe and healthy environment and adequate
and fair compensation respectively.
Keywords: quality of work life, school commitment

ภูมิหลัง
การเปลี่ ย นแปลงของโลกยุ ค ป๓ จ จุ บั น สํ งผลถึ ง การพั ฒ นาประเทศอยํ า งหลี ก เลี่ ย งไมํ ไ ด๎ สั งคมป๓ จ จุ บั น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและเชื่อมตํอกันได๎หมดทั้งโลก ทําให๎เกิดป๓ญหาและสถานการณ๑ใหมํๆ ที่สลับซับซ๎อนและสํงผล
กระทบถึงกันอยํางรวดเร็วทําให๎สังคมไทยต๎องปรับเปลี่ยนและเตรียมการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ๑ตํางๆที่จะเกิดขึ้น
การพัฒนาประเทศจึงไมํเป็นเพียงมุํงพัฒนาเฉพาะทางด๎านเศรษฐกิจหรือทางด๎านสังคมเพียงอยํางเดียวแตํจะต๎องมุํงเน๎นการ
พัฒนาคนให๎มีคุณภาพ ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 9 [1]ได๎ให๎ความสําคัญกับการพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย๑หรือการพัฒนาคนไทยทุกคนให๎มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง เป็นคนเกํง คนดี มีระเบียบวินัย รู๎หน๎าที่มี
ความซื่อสัตย๑สุจริต รับผิดชอบตํอสังคมสํวนรวมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของกลไกทางสังคมทุก
ระดับ โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว องค๑กรทางศาสนา องค๑กรสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชน สื่อมวลชนและประชาชน เพื่อมี
สํวนรํวมในการพัฒนาพลังป๓ญญา ศีลธรรมและวัฒนธรรมของคนไทยตํอเนื่องไปจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ฉบับที่ 10[2]มีเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพคน โดยกําหนดวําคนไทยทุกคนต๎องได๎รับการพัฒนาให๎มีความพร๎อมทั้งด๎าน
รํางกาย สติป๓ญญา อารมณ๑ คุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการแก๎ป๓ญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความ
มั่นคงในการดํารงชีวิตอยํางมีศักดิ์ศรี และอยูํรํวมกันอยํางสงบสุข
คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณคําสูงสุด “การศึกษา” จึงเป็นป๓จจัยสําคัญของการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ การจัดการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอยํางยิ่ง [3] “คุณภาพของคน” เป็นป๓จจัยหลักสูํความสําเร็จของการพัฒนา
ประเทศรวมทั้งประเทศที่พัฒนาแล๎ว ในสังคมตะวันตกก็ยังให๎ความสําคัญตํอการปฏิรูปการศึกษา เป็นอันดับหนึ่งของการ
กําหนดนโยบายสาธารณะ[4]ซึ่งสอดคล๎องกับการพัฒนาแนวคิดในการจัดการศึกษาของพระศาสนจักรคาทอลิกที่เห็นด๎วยอยําง
เต็มที่วําการศึกษานั้นต๎องจัดอยูํในอันดับต๎นๆที่สําคัญที่สุดของความจําเป็นตํางๆ ของชีวิตมนุษย๑[5]
การพัฒนาครูซึ่งเป็นบุคลากรสําคัญในสถานศึกษาสิ่งที่ผู๎บริหารจะต๎องคํานึงถึงก็คือผู๎บริหารต๎องสามารถเข๎าถึงความ
ต๎องการของครู และผสมผสานความต๎องการนั้นให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายของสถานศึกษาและตั้งจุดมุํงหมายเพื่อให๎เกิดผล
สัมฤทธิ์กับนักเรียนอยํางแท๎จริงและมีความมุํงมั่นในการทํางาน ด๎วยเหตุนี้ การพัฒนาครูให๎มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให๎ทํางานเต็มศักยภาพนั้นประการแรก สถานศึกษาควรให๎ความสําคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู
เพื่อสํงผลให๎ครูเกิดความผูกพันกับโรงเรียน คุณภาพชีวิตในการทํางาน(Quality of Work Life) จึงเป็นแนวคิดในการทํางานที่
บอกวํา งานและชีวิตจะเกี่ยวข๎องผสมผสานกันอยํางกลมกลืน โดยคํานึง ถึงรูปแบบการทํางานที่ทําให๎ครูมีความรู๎สึกพึงพอใจ
ในการงทํางาน มีการดําเนินชีวิตที่มีความสุข พร๎อมทั้งมีการทํารํวมกันที่กํอให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน
จากสภาพป๓ญหาที่เกิดขึ้นกับครูในป๓จจุบั นนั้นไมํวําจะเป็นด๎านชีวิตสํวนตัวและครอบครัวด๎านสุขภาพ และด๎าน
ศาสนา ด๎านความเชื่อด๎านหน๎าที่การงาน และเมื่อพิจารณาถึงสภาพป๓ญหาที่เกิดขึ้นดังกลําว จะเห็นวํา ป๓ญหาจากภาระงาน
โดยเฉพาะภาระงานอยํางอื่นนอกเหนือจากการสอนที่มากเกินไปจนทําให๎ ครูไมํสามารถปฏิบัติงานสอนได๎ อยํางเต็มที่และมี
คุณภาพ ป๓ญหาจากการบริหารสถานศึกษาและความสัมพันธ๑กับผู๎ บังคับบัญชา สํงผลกระทบตํอขวัญกําลังใจและการปฏิบัติ
หน๎าที่ของผู๎ใต๎บังคับบัญชา ป๓ญหาจากระบบเงินเดือน และคําตอบแทนอื่นๆ ที่ไมํเพียงพอตํอคําครองชีพในสังคมป๓จจุบัน
ป๓ญหาจากระบบสวัสดิการที่ยังไมํนําพอใจและไมํเทําเทียมกันระหวํางครูแตํละสังกัด ป๓ญหาเกี่ยวกับเส๎นทางความก๎าวหน๎าใน
วิชาชีพครูที่ผูกโยงกับการทําผลงานทางวิชาการ และป๓ญหาเกี่ยวกับความมั่นคงในอาชีพ จากสภาพป๓ญหาดังกลําว สํงผลไปสูํ
ป๓ญหาคุณภาพชีวิตขวัญและกําลังใจของครู กํอให๎เกิดป๓ญหาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนที่ต่ําลง ป๓ญหาความศรัทธาใน
วิชาชี พครูแ ละป๓ญ หาภาระงานที่ค รูสํว นใหญํ ต๎องใช๎เวลาสํว นหนึ่งของเวลาสอนตามปกติไปกับภาระงานพิเ ศษอยํ างอื่ น
นอกเหนือจากการสอน ยังคงเป็นป๓ญหาสําหรับครูสํวนใหญํผู๎วิจัยเห็นถึงป๓ญหาและความสําคัญของคุณภาพชีวิตและความ
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ผูกพันของครู ดังนั้นผู๎วิจัยจึงเลือกศึกษา คุณภาพชีวิตในการทํางานที่สํงผลตํอความผูกพันตํอโรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือ
คณะพระหฤทัย ของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของ
พระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯ
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตํอโรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันของครูโรงเรียนในเครือคณะพระ
หฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯ
4. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สํงผลตํอความผูกพันตํอโรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัย
ของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯ

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยในครั้งนี้ได๎แกํครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎า จํานวน5 โรงเรียนมีครู
ทั้งหมด 643 คนกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ได๎แกํ ครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯ
จํานวน 242 คน ได๎มาจากตารางกลุํมตัวอยํางของเครจซีและมอร๑แกน [6]แล๎วนําไปสุมํ แบบแบํงชั้นโดยใช๎โรงเรียนเป็นชั้นแล๎ว
จึงทําการสุํมอยํางงํายโดยวิธีจับสลากเครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวน
ประมาณคํา 5 ระดับ ซึ่งมีคําดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.80-1.00 คําความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .92 โดยมีคําความ
เชื่อมั่นประสิทธิภาพการสอนของครู .88 และคําความเชื่อมั่นภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา .79 สถิติที่ใช๎ใน
การวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉลีย่ คําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คําสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ๑แบบเพียร๑สัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) และสมการถดถอยพหุคณ
ู แบบวิธีการคัดเลือกเข๎า (Multiple Regression AnalysisEnter Method)

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สํงผลตํอความผูกพันตํอโรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัย
ของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯสรุปผลโดยรวมและรายด๎านได๎ดังนี้
1. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯโดยรวมอยูํ
ในระดับ มากเมื่อ พิจารณาเป็นรายด๎านพบวํ าอยูํในระดับมากทุกด๎านโดยเรีย งลําดับคํ าเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อยคือ ด๎า น
สภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด๎านบูรณาการทางสังคมด๎ านความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในงาน ด๎านการ
พัฒนาความสามารถของบุคคลและด๎านคําตอบแทนที่เหมาะสมยุติธรรม
2. ระดับความผูกพันตํอโรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯโดยรวมอยูํใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมากทุกด๎านโดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อยคือด๎านความเต็มใจ
ทุํมเทในการทํางานเพื่อโรงเรียนด๎านความศรัทธาในโรงเรียนและด๎านความจงรักภักดีตํอโรงเรียน
3. คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธ๑กับความผูกพันของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎า
แหํงกรุงเทพฯอยํางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ (r) =.686 แสดงวําตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ๑ในระดับปานกลาง
4. คุณภาพชีวิตในการทํางานสํงผลตํอความผูกพันตํอโรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซู
เจ๎าแหํงกรุงเทพฯอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยคุณภาพชีวิตในการทํางานทุกด๎านรํวมกันพยากรณ๑ความผูกพันตํอ
โรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯได๎ร๎อยละ 55.60โดยคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ด๎านการพัฒนาความสามารถของบุคคลมีอํานาจการพยากรณ๑สูงสุด รองลงมาได๎แกํด๎านความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในงาน
ด๎านสภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะและด๎านคําตอบแทนที่เหมาะสมยุติธรรมตามลําดับ
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ตาราง ผลการวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สํงผลตํอความผูกพันตํอโรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือ
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯโดยการวิเคราะห๑ถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข๎า
ตัวพยากรณ๑
b
1. ด๎านคําตอบแทนที่เหมาะสมยุติธรรม(X1)
.083
2. ด๎านสภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ(X2) .204
3.ด๎านความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในงาน(X3)
.236
4.ด๎านบูรณาการทางสังคม(X4)
.059
5. ด๎านการพัฒนาความสามารถของบุคคล (X5)
.295
R= .746
SEest=.2913
2
R = .556
a = 1.376

β
.134
.211
.282
.072
.372
F=

SEb
.036
.057
.067
.066
.057
58.573*

t
2.339*
3.603*
3.555*
.890
5.172*

p
.020
.000
.000
.374
.000

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลและสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สํงผลตํอความผูกพันตํอโรงเรียนของ
ครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯ ผู๎วิจัยได๎นําประเด็นตํางๆที่สําคัญมาอภิปรายโดยรวมและ
รายด๎านดังนี้
1. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯโดยรวมอยูํ
ในระดับ มากเมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายด๎า นพบวํา อยูํ ในระดับ มากทุ กด๎ านโดยเรีย งลํา ดับ คํา เฉลี่ย จากมากไปหาน๎อ ยคื อด๎ า น
สภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะด๎านบูรณาการทางสังคมด๎านความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในงานด๎านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคลและด๎านคําตอบแทนที่เหมาะสมยุติธรรมที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะผู๎บริหารโรงเรียนในเครือคณะพระ
หฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯมีนโยบายที่ชัดเจนในการสํงเสริมขวัญกําลังใจให๎กับครูอยํางตํอเนื่อง มีความเข๎าใจครูใน
โรงเรียนที่มีความต๎องการพื้นฐานในด๎านคุณภาพชีวิตในการทํางาน ทั้งด๎านสภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะด๎าน
ความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในงานตลอดจนด๎านการพัฒนาความสามารถของบุคคลจึงจัดโครงการอยํางหลากหลายเพื่อ
กระตุ๎นให๎ครูปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีความสุขตลอดจนจัดระบบคําตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม จัดสวัสดิการให๎แกํครูให๎มี
ความเป็นอยูํและดํารงชีวิตในสังคมอยํางเหมาะสมกับอาชีพมีการเลื่อนขั้น ปรับเงินเดือน มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใน
โรงเรี ยนที่เหมาะสม มีการสนับสนุนในการพัฒ นาความรู๎ความสามารถของครู ซึ่งจะกํอให๎เ กิดการปฏิบัติ งานได๎ อยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสํงผลให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสามารถพัฒนาโรงเรียนโดยใช๎ศักยภาพของครูอยําง
เต็มที่สอดคล๎องกับงานวิจัยของเชษฐาไชยเดช[7]ได๎ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของครูที่สํงผลตํอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯผลการวิจัยพบวําคุณภาพชีวิตการทํางานของครูใน
สถานศึกษาคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯโดยภาพรวมอยูํในระดับมากสํวนด๎านที่สํงผลตํอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพมากที่สุดได๎แกํด๎านการเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กับสังคมและการบูรณาการด๎านสังคมและงานวิจัยของรุํงนภาสันติศิริ
นิรันดร[8]ได๎ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนในเครือพระแมํมารีผลการวิจัยพบวําคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของครูโรงเรียนในเครือพระแมํมารีโดยรวมทุกด๎านอยูํในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านสุขภาพหน๎าที่ ด๎าน
สังคมเศรษฐกิจและด๎านจิต วิญญาณอยูในระดับมาก
2. ระดับความผูกพันตํอโรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯโดยรวมอยูํใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมากทุกด๎านโดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อยคือด๎านความเต็มใจ
ทุํมเทในการทํางานเพือ่ โรงเรียนด๎านความศรัทธาในโรงเรียนและด๎านความจงรักภักดีตํอโรงเรียนเป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะครูที่
ปฏิบัติงานอยูํโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯมีจิตวิญญาณแหํงความเป็นครู เพราะได๎รับการ
ปลูกฝ๓งจากการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งเป็นผลจากที่ผู๎บริหารโรงเรียนทุํมเท เสียสละในการเอาใจใสํครูอยํางใกล๎ชิด สํงเสริม
และให๎กําลังใจครูอยํางตํอเนื่อง ตลอดจนมีนโยบายที่ชัดเจนในการสํงเสริมขวัญกําลังใจครู ครูจึงมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับโรงเรียนมีการยอมรับและปฏิบัติตามเปูาหมายของโรงเรียนยินดี เสียสละมุํงมั่นทุํมเทและเต็มใจที่จะ
รํวมมือกันในการปฏิบัติหน๎าที่เพื่อประโยชน๑ของโรงเรียนรวมทั้งการปฏิบัติตนอยํางเต็มความสามารถเพื่อให๎โรงเรียนบรรลุ
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เปูาหมายตรงตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎โดยคํานึงถึงชื่อเสียงของโรงเรียนและการเป็นสมาชิกของโรงเรียนนั้นตลอดไป สอดคล๎อง
กับงานวิจัยของนายปรีชานะเป๋า [9]ได๎ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตํอองค๑กรของคณาจารย๑และ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวําความผูกพันตํอองค๑กรของคณาจารย๑
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในกรุ ง เทพมหานครโดยรวมอยูํ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ าราณา
ความสัมพันธ๑ รายด๎านพบวํา ด๎านความเชื่อมั่นและการยอมรับเปูาหมายและความต๎องการขององค๑กร และความปรารถนาที่
จะดํารงไว๎ซึ่ งความเป็นสมาชิก ขององค๑กร มีความสัมพั นธ๑โดยรวมกั บคุณภาพชีวิต ในการทํางานอยูํใ นระดั บคํอนข๎างสู ง
เชํนเดียวกับภัทร๑ศยาจันทราวุฒิกรและคณะ[10]ได๎ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีผลตํอความผูกพันของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4 ผลการวิจัยพบวําความผูกพันของครูโดยรวมและราย
ด๎านอยูํในระดับมาก เรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อยได๎แกํด๎านบรรทัดฐาน ด๎านจิตใจและด๎านการคงอยูํ ตามลําดับ
3. คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธ๑กับความผูกพันของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎า
แหํงกรุงเทพฯอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ (r) =.686 แสดงวําตัวแปรทั้งสองมี
ความสั ม พั น ธ๑ ใ นระดั บ ปานกลางที่ เ ป็ น เชํ น นี้ อ าจเป็ น เพราะเมื่ อ ครู ทํ า งานอยํ า งมี ค วามสุข มี ค วามมั่ งคงและปลอดภั ย
สิ่งแวดล๎อมที่มีความเหมาะสม มีคําตอบแทนที่เหมาะสม ครูจึงเกิดความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติทําให๎ครูทํางานอยํางมีคุณภาพ
อีกทั้งเมื่อครูสามารถผสมผสานการทํางานกับชีวิตสํวนตัวได๎อยํางเหมาะสม เป็นผลทําให๎ครูดําเนินชีวิตอยํางมีความสุข เกิด
ความรักความศรัทธาและภักดีตํอโรงเรียน และจะไมํลาออกจากงานสอดคล๎องกับงานวิจัยของปรีชานะเป๋า [9] ได๎ศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตํอองค๑กร ของคณาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา ความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตํอองค๑กรของคณาจารย๑
และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ๑โดยรวมอยูํในระดับคํอนข๎างสูงอยํา ง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .01และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของเศรษฐศาสตร๑ ไชยแสง[11]ได๎ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานกับ
ความผูกพันตํอองค๑การของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ๑ผลการวิจัยพบวํา คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธ๑
ทางบวกกับความผูกพันตํอองค๑การ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. คุณภาพชีวิตในการทํางานที่สํงผลตํอความผูกพันตํอโรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซู
เจ๎าแหํงกรุงเทพฯอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยคุณภาพชีวิตในการทํางานทุกด๎านรํวมกันการพยากรณ๑ความผูกพัน
ตํอโรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯได๎ร๎อยละ 55.60โดยคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานด๎านพัฒนาความสามารถของบุคคลมีอํานาจการพยากรณ๑สูงสุด รองลงมาได๎แกํด๎านความก๎าวหน๎าและความมั่นคงใน
งานด๎านสภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะและด๎านคําตอบแทนที่เหมาะสมยุติธ รรมตามลําดับที่เป็นเชํนนี้อาจเป็น
เพราะคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูเป็นภาวะสมดุลที่เกิดขึ้นระหวํางสิ่งตํางๆ ที่โรงเรียนได๎จัดให๎แกํครูในการปฏิบัติงานที่มี
ความสอดคล๎องต๎องกันกับความต๎องการสํวนบุคคล ทําให๎ครูมีความสุข มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นทั้งชีวิตการทํางาน แล ะชีวิต
สํวนตัว นอกจากนี้โรงเรียนจัดให๎มีการเลื่อนตําแหนํงตามความรู๎ความสามารถอยํางยุติธรรม การมอบหมายงานตามความถนัด
และความเหมาะสม การเปิดโอกาสให๎ครูได๎พัฒนางานอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งการสํงเสริมให๎เพิ่มขีดความสามารถของครู
ตลอดจนการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนํงด๎วยความเป็นธรรมจนได๎รับความสําเร็จในหน๎าที่การงาน ได๎รับการยอมรับจากเพื่อน
รํวมงาน เป็นผลทําให๎ครูมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานวํามีความมั่นคง เกิดความรักความผูกพันตํอโรงเรียน สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของภัทร๑ศยาจันทราวุฒิกรและคณะ [10] ได๎ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานที่ มีผลตํอความผูกพันของครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการวิจัยพบวํา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานมีผลตํอความผูกพันของครู และพบวําตัวแปรพยากรณ๑ คุณภาพชีวิตในการทํางานจํานวน 5 ตัวแปรประกอบด๎วย ด๎าน
ความสมดุลของชีวิตในภาพรวม ด๎านลักษณะการทํางานอยูํบนรากฐานของกฎหมาย ด๎านความก๎าวหน๎าและมั่นคงในงานด๎าน
สิ่งแวดล๎อมที่ทํางานถูกสุขลักษณะและปลอดภัย และด๎านการบูรณาการทางสังคม สามารถพยากรณ๑ความผูกพันของครูได๎
ร๎อยละ 62.30 เรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ได๎แกํ ด๎านลักษณะการทํางานอยูํบนรากฐานของกฎหมาย
ด๎านความสมดุลของชีวิตในภาพรวมและด๎านความก๎าวหน๎าและมั่นคงในงาน
โดยเฉพาะด๎านพัฒนาความสามารถของบุคคลเป็นตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สํงผลตํอความผูกพันตํอ
โรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯ ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะผู๎บริหารโรงเรียนมี
การเปิดโอกาสให๎ครูพัฒนาความรู๎ความสามารถที่ทันสมัยตลอดเวลา และเติบโตในหน๎าที่การงาน เพราะผลงานของโรงเรียน
จะดีได๎ยํอมเกิดจากการที่มีครูที่ดี มีความรู๎ ความสามารถและมีความสุขกับการปฏิบัติงานสอดคล๎องกับณัฏฐพันธ๑ เขจรนันทน๑
[12] สรุปวํา การพัฒนาอาชีพเป็นการพัฒนาความรู๎ ทักษะ ขีดความสามารถ ศักยภาพ และทัศนคติของบุคลากรให๎เป็นไปตาม
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ทิศทางที่องค๑การต๎องการ พร๎อมกับสํงเสริมให๎บุคลากรที่มีศักยภาพและพัฒนาการได๎เจริญก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงานตามสาย
อาชีพของตนและสอดคล๎องกับสุนทรีพร อําพลพร[13]สรุปวํา การพัฒนาความสามารถของบุคคลเป็นขบวนการที่ต๎องทําอยําง
ตํอเนื่องกันไป ตลอดระยะเวลาที่คนทํางานอยูํในองค๑การ เพราะวิทยากรและเทคนิคในการทํางานได๎พัฒนาไปอยํางรวดเร็ว
และหน๎าที่ความรับผิดชอบของผู๎ปฏิบัติงานจําเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาอยูํเสมอ เพื่อให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลง และให๎การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อีกทั้งด๎านความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในงานเป็นตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สํงผลตํอความผูกพันตํอ
โรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯ ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะผู๎บริหารโรงเรียน
สร๎างความเชื่อมั่นให๎ครูวําจะสามารถปฏิบัติงานอยูํในโรงเรียนได๎ มีเสถียรภาพ มีคุณภาพชีวิต ที่ดีโดยการให๎คําตอบแทนและ
สวัสดิการตํางๆอยํางเหมาะสม รวมทั้งผู๎บริหารโรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมที่ดีในการทํางาน ให๎กับครู สํงเสริมให๎มีการฝึกอบรม
อยํางทั่วถึง เพื่อพัฒนาการทํางานของครู เพื่อความก๎าวหน๎าในการทํางาน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทํางานของครูให๎มาก
ขึ้น สอดคล๎องกับขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ [14]สรุปวําความมั่นคงในการทํางานเป็นสภาพที่บุคลากร รู๎สึกปลอดภัย การมีความ
เชื่อมั่น การมีเสถียรภาพ ทําให๎เกิดคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยการได๎รับคําตอบแทนหรือรายได๎ประจําของบุคลากร การมี
สวัสดิการหรือประโยชน๑ทดแทน การมีโอกาสก๎าวหน๎าในการทํางาน การมีสภาพแวดล๎อมในการทํางาน และการได๎รับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการทํางานของบุคลากรสอดคล๎องกับสายทิพย๑ วงศ๑สังข๑ฮะ[15]สรุปวําความมั่นคงในการทํางานเป็น
ความรู๎สึกปลอดภัยวําจะมีงานทํา มีรายได๎ที่แนํนอน มีผลตอบแทนอันเกิดจากรายได๎และสวัสดิก ารที่สามารถดํารงชีพ ได๎รับ
การปกครองอยํางเป็นรูปธรรม มีโอกาสในความก๎าวหน๎าในการทํางาน และสามารถทํางานได๎จนเกษียณอายุ เพื่อให๎ตนเอง
และครอบครัวดํารงชีวิตอยํางปกติสุข ชํวยเหลือตนเองได๎โดยไมํเกิดภาระแกํสังคม
ด๎านสภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะเป็นตัวแปรคุณภาพชี วิตในการทํางานที่สํงผลตํอความผูกพันตํอ
โรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯ ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะผู๎บริหารโรงเรียน
สร๎างสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศให๎เอื้ออํานวยตํอการทํางาน สร๎างบรรยากาศที่ดีให๎ครูเกิดความสะดวกสบายในการทํางาน
มีการจัดระบบดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย มีเนื้อที่เหมาะสมกับการใช๎งาน มีความพร๎อมด๎านอุปกรณ๑
มีเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกในการทํางานอยํางเพียงพอ เป็นผลทําให๎ครูเกิดความผูกพันตํอ
โรงเรี ยน สอดคล๎องกับ เจษฏา ธรรมขั นติ พงศ๑ [16] สรุ ปวํ า สภาพแวดล๎ อมที่ปลอดภัย และสํงเสริมสุ ขภาพเป็น การจั ด
สภาพแวดล๎อมของการทํางานให๎สะอาด ถูกสุขลักษณะตํอรํางกายทั้งในด๎านแสงสวําง เสียง ตลอดจนความสะอาดทั่วไป และมี
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน ไมํวําจะเป็นการปูองกันการบาดเจ็บในระหวํางการทํางาน หรื อผลกระทบ
ตํอสุขภาพในระยะยาว เป็นสิ่งที่ควรทําเพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพของคนในองค๑การ เชํนเดียวกับสุทธินันท๑ พรหมสุวรรณ
[17] สรุปวํา ความปลอดภัยในระหวํางปฏิบัติงานของครู ควรเป็นประเด็นที่ผู๎บริหารจะต๎องให๎ความสนใจและระบุไว๎ใน
มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน สํวนการคํานึงถึงสุขภาพของครู ถือได๎วํามีบทบาทสําคัญตํอประสิทธิภาพการทํางาน ครู
ที่มีสุขภาพที่ดีทั้งรํางกายและจิตใจ ยํอมเป็นเครื่องรับประกันได๎วําโรงเรียนสามารถมีกําลังหนุนที่จะฝุาฟ๓นอุปสรรคในการ
ทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพรวมถึงด๎านคําตอบแทนที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นตั วแปรคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สํงผลตํอ
ความผูกพันตํอโรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ๎าแหํงกรุงเทพฯ ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะ
ผู๎บริหารโรงเรียนให๎รางวัลแหํงความสําเร็จของการทํางาน เป็นคําตอบแทนที่จํายเป็นเงินและสวัสดิการตํางๆตามความ
เหมาะสมและยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานในหน๎าที่ของครูสํงผลให๎ครูมีความเป็นอยูํที่ดีและสามารถปฏิบัติงาน
ได๎อยํางเต็มที่ ทําให๎งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นสอดคล๎องกับอรกาญจน๑ มุกดา [18]สรุปวํา คําตอบแทนเป็นสิ่ง
ที่มีมูลคําเป็นตัวเงิน รวมทั้งรางวัลที่ไมํใชํตัวเงิน ที่องค๑กรหรือนายจ๎างให๎แกํพนักงานหรือลูกจ๎างเพื่อชดเชยการทํางาน เป็นการ
แลกเปลี่ยนกับความรู๎ ความชํานาญ ความรับผิดชอบ การใช๎กําลังกาย กําลังสมองของพนักงานที่มอบให๎องค๑กรและสอดคล๎อง
กับจินตนา บุญชวน[19] สรุปวํา คําตอบแทนเป็นเงินที่จํายสําหรับการทํางานประโยชน๑และบริการที่องค๑การจํายให๎บุคลากรใน
รูปแบบโดยตรงคือเงินเดือนรูปแบบโดยอ๎อมคือประโยชน๑ที่ให๎แกํบุคลากร เชํน ประกันชีวิตการประกันอุบัติเหตุรักษาพยาบาล
เงินบําเหน็จบํานาญ การบริการความสะดวก และการพักผํอนเป็นต๎น
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ข้อเสนอแนะ
1.ควรสํ งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานของครู ด๎ า นคํ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมยุ ติ ธ รรมโดยให๎ ค รู ไ ด๎ ใ ช๎ ค วามรู๎
ความสามารถที่มีทําหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายอยํางดีและคุ๎มคําสมกับเงินเดือนที่ได๎รับ
2.ควรสํงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูด๎านสภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะโดยให๎ความใสํใจใน
สภาพทีต่ ั้งและบริเวณโรงเรียนให๎มีความรํมรื่น สวยงาม
3.ควรสํงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูด๎านความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในงานโดยสร๎างให๎โรงเรียนเป็น
สถานศึกษาที่ มีชื่อเสียง ได๎รับการยอมรับ และสามารถเป็นที่พึ่งให๎ครูได๎
4.ควรสํงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูด๎ านพัฒนาความสามารถของบุคคลโดยเปิดโอกาสให๎ครูได๎ทํางานอยํางเต็ม
ความสามารถ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
1.ควรมีก ารศึก ษาวิจัย เพิ่ มเติม ด๎า นตั วแปรอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข๎องกับ ความผูก พันตํ อโรงเรี ยนของครู เชํ นการยอมรั บ
เปูาหมาย นโยบายการบริหารขององค๑การ และความหํวงใยในอนาคตขององค๑การ เป็นต๎น
2.การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ใช๎แบบสอบถามเชิงปริมาณเพียงอยํางเดียว ในการวิจัยครั้งตํอไป ควรทําการวิจัยเชิง
คุณภาพ เชํน การสัมภาษณ๑หรือการสนทนากลุํมผู๎เชี่ยวชาญเป็นต๎น เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเชิงลึกและมีความชัดเจนเกี่ยวกับความ
ผูกพันตํอโรงเรียนของครูมากยิ่งขึ้น
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บทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล เป็น
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อทราบบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ
อาศิส พิทักษ๑คุมพล เป็นจุฬาราชมนตรี เป็นการรวบรวมข๎อมูลโดยพหุวิธีและครอบคลุมเรื่องการศึกษาจากประวัติชีวิต การ
วิเคราะห๑ วิสัยทัศน๑ พันธกิจและยุทธศาสตร๑ของสํานักจุฬาราชมนตรี เอกสาร การศึกษาหลักฐานหรือข๎อมูล ที่มีอยูํตามสภาพ
ปกติ การสังเกตแบบมีสํวนรํวมและจากการสัมภาษณ๑ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการวิเคราะห๑เนื้อหา และการวิเคราะห๑แบบสร๎าง
ข๎อสรุป แล๎วนําเสนอโดยวิธีพรรณนา และพรรณาวิเคราะห๑
ผลการวิจัยพบวํา บทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิ ทักษ๑คุมพล
เป็นจุฬาราชมนตรี ประกอบด๎วย 1) สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 2) สํงเสริมการนําหลักการ
อิสลามมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 3) สํงเสริมและสนับสนุนการเผยแผํคุณธรรมจริยธรรมมาใช๎ในศาสนศึกษา 4)
บทบาทในการเป็นที่ปรึกษาในด๎านศาสนาอิสลาม 5) สํงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช๎ในศาสนศึกษา ซึ่งบทบาทในการบริหารจัด
การศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรีดังกลําว สํานักจุฬาราชมนตรีมีบทบาทที่สําคัญในการที่จะพัฒนาการศึกษา นับเป็นสถาบัน
ที่ทําหน๎าที่ในการสร๎างคนและพัฒนาสังคมที่สําคัญยิ่ง “อิสลาม” ได๎ให๎ความสําคัญตํอการศึกษาโดยตระหนักวําการจัด
การศึกษาที่ถูกต๎องนั้นจะต๎องเป็นการพัฒนาความรู๎ ความสามารถของมนุษย๑ไปพร๎อมกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให๎กับ
เยาวชนทุกระดับได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งจากบทบาทดังกลําวของสํานักจุฬาราชมนตรี จะเห็นได๎วํามีความ
สอดคล๎องและเป็นไปตามยุทธศาสตร๑ที่กําหนดไว๎

คาสาคัญ: สํานักจุฬาราชมนตรี, จุฬาราชมนตรี
Abstract
The purpose of this research was to find out the educational administration role of Sheikhul
Islam office in terms of His Excellency Aziz Phitakkumpon as the Sheikhul. The data collection was done
by multiple methods covered the study of life history included the analysis of vision, mission and strategy
of Sheikhul Islam Office, document study, study the evidence or available information, participatory
observation and interview. The data analysis was done by content analysis and constructive analysis, then
presented by descriptive method and descriptive analysis.
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The research was found that the educational administration role of Sheikhul Islam Office in age
of His Excellency Aziz Phitakkumpon included 1) Promote instructional management of Islamic schools, 2)
Promote the application of Islamic principles for instructional management, 3) Promote and support the
propagation of morals and ethics in religious education, 4) The role of a consultant in Islamic religion and
5) Promote the use of technology in religious education. The educational administration role of Sheikhul
Islam Office as said above, Sheikhul Islam Office played an important role in the education development
as the institution that was responsible for creating people and developing society. Most importantly,
"Islam" had focused on education by recognizing that correct educational administration must develop
knowledge and human capabilities along with the development of morals and ethics for all level of
youth properly and effectively. The said role of Sheikhul Islam Office conformed and met the established
strategy.

Keywords: Sheikhul Islam Office, Sheikhul Islam
ภูมิหลัง
การศึกษาเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให๎มีคุณภาพ เปรียบเสมือนเครื่องมือที่
ชํวยสร๎างทรัพยากรมนุษย๑ของประเทศ ให๎เกิดการพัฒนาทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา สร๎างเจตคติ คํานิยม ที่ถูกต๎อง เอื้อ
ตํอการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ ดังนั้น การพัฒนาคนจึงจําเป็นต๎องพัฒนาทั้งทางด๎านความรู๎ควบคูํไปกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ความตอนหนึ่งวํา
“ทํานเป็นผู๎มีความรู๎สูงในสาขาวิชาที่ได๎ศึกษามาทุกคนจึงมีภาระหน๎าที่อันสําคัญยิ่งที่จะต๎องนําความรู๎เหลํานั้นไปใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑ พร๎อมทั้งสร๎างสรรค๑พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติให๎เจริญรุํงเรืองและมีศานติสุข ป๓จจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่จะทําให๎ทํานบรรลุถึงเปูาหมายอันสูงสุดนี้ คือ คุณธรรม บุคคลที่มีคุณธรรมยํอมมีความซื่อสัตย๑สุจริตและไมํมี
อคติอันเกิดจากความชอบ ความชัง ความขลาดความเขลา หากเที่ยงตรงมั่นคงอยูํในความเป็นกลาง จะประพฤติปฏิบัติการใด
ก็มุํงหมายให๎บังเกิดผลเป็นประโยชน๑ที่แท๎จริงและยั่งยืน ทั้งแกํตนเองและทุกคนในสังคมโดยถ๎วนหน๎านอกจากคุณธรรม
ดังกลําวแล๎ว สังคมจะมีความสงบสุขได๎ก็ตํอเมื่อบุคคลในชาติมีความกตัญ๒ูรู๎คุณตํอแผํนดินถิ่นเกิด โดยสร๎างสรรค๑สังคมให๎ดี
ที่สุด ด๎วยการรู๎รักสามัคคี ความกตัญ๒ูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี หากมีคนดีเริ่มต๎นจากบัณฑิตทั้งหลายขยายตํอไปยัง
ชุมชน อําเภอ จังหวัดตํางๆ ทั่วประเทศก็จะบังเกิดศานติสุขทั้งแกํตนเองและประเทศชาติ ความรู๎และคุณธรรมที่กลําวมาเป็น
พลังอันยิ่งใหญํที่ชํวยสร๎างความสําเร็จและความเจริญรุํงเรืองให๎แกํตน แกํสํวนรวม และแกํชาติบ๎านเมืองตํอไป”[1]พระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวเกี่ยวกับการศึกษานั้นสอดคล๎องกับระบบการศึก ษาในทัศนะของอัลอิสลามเนื่องจาก
การศึกษาในอิสลามไมํใชํแคํการถํายทอดความรู๎ ประสบการณ๑ หรือทักษะจากชนรุํนหนึ่งไปยังชนอีกรุํนหนึ่ง แตํในอิสลาม
การศึกษามีความหมายที่กว๎างและครอบคลุมทุกด๎าน การศึกษาเป็นกระบวนการอบรมและบํมเพาะสติป๓ญญา รํางกายและจิต
วิญญาณ เพื่อผลิตมนุษย๑ที่สมบูรณ๑[2]
การบริหาร คือ จัดสรรทรัพยากรหรือกําหนดนโยบายให๎บรรลุอยํางน๎อย 3 E คือ Equality (ความเสมอภาค) Equity
(เป็นธรรม) Ethics (มีจริยธรรม)[3]การบริหาร หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเพื่อให๎บรรลุจุดหมายขององค๑การอยํางมี
ประสิทธิภาพ (efficient) และประสิทธิผล (effective) โดยอาศัยหน๎าที่ทางการบริหาร (administrative function)[4]Peter
F.Druckerการบริ หาร คื อ ศิลปะในการทํ างานให๎บ รรลุ เปู าหมายรํว มกั บผู๎อื่ น [5] Haroldkoontzการบริ หาร คื อ การ
ดําเนินงานให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎ โดยการอาศัยคน เงิน วัตถุสิ่งของ เป็นป๓จจัยในการปฏิบัติงาน[6] Herbert A.
Simon การบริหาร คือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป รํวมมือกันดําเนินการให๎บรรลุวัตถุประสงค๑อยํางใดอยํางหนึ่ง หรือ
หลายอยํางรํวมกัน[7]นอกจากนี้ Wise. กลําววําการบริหาร(Administration) ยังเป็นกระบวนการในการกําหนดนโยบายหรือ
กระบวนการบริหารงานใดๆ ขององค๑การที่ไมํต๎องการผลกําไรหรือผลประโยชน๑ขององค๑การ ผู๎บริหารพยายามบริห ารงานให๎
เป็นไปตามเปูาหมายขององค๑การ ผลสําเร็จขององค๑การมิได๎คํานึงถึงผลตอบแทนที่สมาชิกจะได๎รับ มีการดําเนินงานให๎บุคคล
หลายฝุายเข๎ามารํวมมือกันทํางาน โดยมีการจัดการด๎วย การใช๎การวางระบบเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ตั้งแตํการวาง
ระบบการบริหารงานบุคคล การวางระบบข๎อมูล การวางระบบการกําหนดนโยบายและการวางแผนการวางระบบพัสดุและงาน
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การเงิ นโดยจัดให๎ร ะบบทั้ งหมดดํ าเนิน ไปอยํา งประสานสอดคล๎อ งและงานบรรลุ เปู าหมายที่ว างไว๎ [8]ทฤษฎีก ารบริ หาร
การศึกษาทั้งหลายมีความสําคัญในฐานะทําหน๎าที่ให๎ข๎อยุติทั่วไป กํอให๎เกิดการวิจัยทางด๎านการบริหารการศึกษาและการมี
ทฤษฎีตํางๆ มาใช๎นั้นชํวยอํานวยความสะดวกแกํผู๎ศึกษาที่ไมํจําเป็นต๎องไปจดจําข๎อมูลหรือข๎อความตํางๆ เหลํานั้นได๎ และ
นํามาประยุกต๑ใช๎ก็เพียงพอแล๎ว ทฤษฎีตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารการศึกษานั้นมีอยูํมากมาย สามารถจําแนกประเภทได๎
เป็นทฤษฎีภาวะผู๎นํา ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ๑ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ทฤษฎีองค๑การ ทฤษฎีการบริหาร ซึ่งแยกยํอยออกไปเป็นทฤษฎี
การบริหารการศึกษาจวบจนป๓จจุบันนี้ยังไมํมีทฤษฎีการบริหารการศึกษาใดที่สามารถให๎ภาพการบริหารที่สมบูรณ๑ได๎ ต๎องมี
การประยุกต๑ทฤษฎีและแนวคิดหลากหลายมาใช๎[9]
สถานศึกษา หมายถึง หนํวยงานตามกฎหมายที่มีหน๎าที่หรือมีวัตถุประสงค๑ในการจัดการศึกษา ไมํวําจะเป็นของภาครัฐ
หรือภาคเอกชน เชํน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ หนํวยงานการศึกษาอื่นๆ[10]
ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา49 ได๎บัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไว๎วํา บุคคลยํอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมํน๎อยกวําสิบสองปีที่รัฐจะต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึง และมีคุณภาพโดย
ไมํเก็บคําใช๎จําย มาตรา 80 กําหนดให๎รัฐต๎องดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดั บและทุก
รูปแบบ ให๎สอดคล๎องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให๎มีแผนการศึกษาแหํงชาติ กฎหมาย เพื่อพัฒนา
การศึกษาของชาติ จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎ก๎าวหน๎าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
รวมทั้งปลูกฝ๓งให๎ผู๎เรียนมีจิตสํานึกของความเป็ นไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน๑สํวนรวม และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ ทรงเป็นประมุข สํงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อให๎องค๑การปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ชุมชน องค๑การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาม าตรฐานคุณภาพ
การศึกษาให๎เทําเทียมและสอดคล๎องกับแนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐ สํงเสริมและสนับสนุนความรู๎รักสามัคคีและการเรียนรู๎
คุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสํานึก และเผยแพรํ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคํานิยมอันดีงาม
และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น[11]

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อทราบบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล เป็ น
จุฬาราชมนตรี

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อทราบบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย
ฯพณฯ อาศิส พิ ทั ก ษ๑ คุม พล เป็ นจุ ฬ าราชมนตรี ผู๎ วิ จั ยได๎ ศึ ก ษาและกํ า หนดกรอบแนวคิด ในการวิจั ย โดยใช๎ พั น ธกิ จ และ
ยุทธศาสตร๑ของสํานักจุฬาราชมนตรี เป็นกรอบแนวคิดที่ใช๎ในการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานัก
จุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล เป็นจุฬาราชมนตรี
โดยศึกษาบทบาทในการบริ หารจัดการศึกษาของสํานัก จุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล เป็ น
จุฬาราชมนตรี มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยตามรายละเอียด ในภาพที่ 1

ยุทธศาสตร๑และ
พันธกิจของ
สํานัก
จุฬาราชมนตรี

สํานัก
จุฬาราช
มนตรี

เก็บ
รวบ
รวม
ข๎อมูล

ตรวจสอบ
ข๎อมูล

วิเคราะห๑
ข๎อมูล

นําเสนอ
ผลการ
วิจัย
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สําหรับรายละเอียดในการดําเนินการวิจัย มีดังตํอไปนี้ คือ
1. ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอนได๎แกํ
1.1ศึกษาจากประวัติของสํานักจุฬาราชมนตรี และประวัติของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล และงานเขียนทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวกับแนวคิดและบทบาทในการบริหารจัดการศึกษา
1.2 ศึกษาหนังสือเอกสารและงานเขียนเกี่ยวกับแนวคิดและบทบาททางการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาทาง
การศึกษา
1.3 วิเคราะห๑เปรียบเทียบแนวคิดและบทบาทในการบริหารจัดการศึกษา
2. การเลือกกรณีศึกษา ผู๎วิจัยโดยความเห็นชอบของอาจารย๑ที่ปรึกษาได๎กําหนดเกณฑ๑คุณสมบัติของกรณีศึกษาไว๎
3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยใช๎วิธีเก็บรวบรวมข๎อมูลรวม 5 วิธี คือ การศึกษาประวัติชีวิต การวิเคราะห๑เอกสาร
การศึกษาหลักฐานหรือข๎อมูลที่มีอยูํตามสภาพปกติการสังเกตแบบมีสํวนรํวม และการสัมภาษณ๑ ทั้งนี้โดยตัวผู๎วิจัยได๎ใช๎เวลาใน
การเก็บรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห๑ และเขียนรายงานการวิจัย เพื่อนําเสนอข๎อมูล รวมทั้งสิ้น 12 เดือน
4. การตรวจสอบ วิเคราะห๑ และนําเสนอข๎อมูล ข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บรวบรวมจะนํามาตรวจสอบเพื่อหาความตรง
(Validity) และความเที่ยง (Reliability) จากนั้นจะทําการวิเคราะห๑ด๎วยวิธีวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) และวิธีวิเคราะห๑
ข๎อมูลแบบสร๎างข๎อสรุปซึ่งแบํงออกเป็นวิธียํอยๆ3 วิธี คือ 1) การวิเคราะห๑แบบอุปนัย (Analytic Induction) 2) การวิเคราะห๑โดย
การจําแนกชนิดของข๎อมูล (TypologicalAnalysis) และ3) การวิเคราะห๑โดยการเปรียบเทียบข๎อมูล (Constant Comparison)
แล๎วนําเสนอโดยวิธีพรรณนา (Description) และพรรณนาวิเคราะห๑ (Analytical Description)
5. สรุปการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อทราบบทบาทในการบริหารจัดการศึกษา
ของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพลเป็นจุฬาราชมนตรีทําการศึกษาจากกรณีศึกษาผู๎เป็นตัวแทนของผู๎นํา
ทางการศึกษาโดยใช๎บทบาทในการบริหารจัดการศึกษาทํานหนึ่ง

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประวัติชีวิตและบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย
ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล เป็นจุฬาราชมนตรี ในฐานะกรณีศึกษาของผู๎นํา ทางด๎านศาสนาอิสลามเกี่ยวกับ บทบาทในการ
บริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ตามที่ได๎นําเสนอไว๎ในบทที่ 4 และบทที่ 5 ของงานวิจัยครั้งนี้ ทําให๎สามารถสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัยได๎เป็นหัวข๎อ ดังนี้ คือ
1. การใช๎ บทบาทในการบริ หารจั ดการศึกษาของสํานัก จุฬาราชมนตรี ในสมั ย ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑ คุมพล เป็ น
จุฬาราชมนตรี ซึ่งจะได๎นําเสนอเป็นลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ที่มาของบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล
เป็นจุฬาราชมนตรี
จากการศึกษาประวัติชีวิตของฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล จุฬาราชมนตรีคนที่ 18 ของประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทใน
การบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล อยํางไรบ๎าง จึงทําให๎พิจารณาเห็นได๎วํา
บทบาทตํางๆ ของฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล จุฬาราชมนตรีคนที่ 18 ของประเทศไทย ได๎เริ่มพัฒนาขึ้นโดยลําดับในลักษณะ
ของการสั่งสมมาทีละเล็กทีละน๎อยตลอดระยะเวลาที่ยาวนานในชํวงชีวิตของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล บทบาททางด๎าน
การศึกษากํอนเข๎ารับตําแหนํงจุฬาราชมนตรีโดยดํารงตําแหนํงเป็นกรรมการจัดทําหลักสูตรและตําราอิสลามศึกษา กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ, ดํารงตําแหนํงกรรมการจัดทําหลักสูตรและตําราอิสลามศึกษา สมาคมคุรุสัมพันธ๑, ดํารงตําแหนํงกรรมการ
สํงเสริม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ วิทยาเขตหาดใหญํ, ดํารงตําแหนํงกรรมการสํงเสริม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ วิทยาเขต
ป๓ตตานี, ดํารงตําแหนํงกรรมการสํงเสริม วิทยาลัยอิสลามยะลา, ดํารงตําแหนํงกรรมการจัดทําหลักสูตรและตําราอิสลามศึกษา
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ดํารงตําแหนํงกรรมการจัดทําหลักสูตรและตําราอิสลาม สมาคมคุรุสัมพันธ๑, อดีตครูสอนศาสนา
อิสลาม มัสยิด บ๎านหัวเขา (วันศุกร๑เช๎า), มัสยิดมัสยาเมาะห๑ อําเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลาการดํารงตําแหนํงตํางๆ กํอนเข๎ารับ
ตําแหนํงจุฬาราชมนตรี ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล ดํารงตําแหนํงสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ตั้งแตํ พ.ศ. 2539-2543, ดํารงตําแหนํง
รองประธานกรรมการกลางอิสลามแหํงประเทศไทย คนที่ 1, ดํารงตําแหนํงรองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแหํงประเทศ
ไทย คนที่ 1, ดํารงตําแหนํงประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา, ดํารงตําแหนํงประธานชมรมคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต๎, ดํารงตําแหนํงสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร๎างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต๎, ดํารงตําแหนํง
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ประธานคณะกรรมการยุติธรรม ความเสมอภาค และความมั่นคงในสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร๎างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต๎,
ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการฮัจญ๑ในสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร๎างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต๎ , ดํารงตําแหนํง
กรรมาธิการวิสามัญติดตาม เรํงรัด ประเมินผลการแก๎ไขป๓ญหาและการพั ฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ วุฒิสภา, ดํารงตําแหนํง
ประธานคณะทํางานปรับปรุง ยกรํางพระราชบัญญัติวําด๎วยครอบครัวและมรดกตามหลักการอิสลาม, ดํารงตําแหนํงประธานคณะ
อนุกรรมาธิการกิจการฮัจญ๑ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เรํงรัด ประเมินผลการแก๎ไขป๓ญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ วุฒิสภา, ดํารงตําแหนํงกรรมการนโยบายและอํานวยการการเยียวยาผู๎ได๎รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ๑ความไมํสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎,ดํารงตําแหนํงกรรมการอิสระไตํสวนข๎อเท็จจริงกรณีเหตุการณ๑มัสยิดกรือเซะ, ดํารงตําแหนํงกรรมการ
อิสระไตํสวนข๎อเท็จจริงกรณีเหตุการณ๑ตากใบ, ดํารงตําแหนํงประธานชมรมคณะกรรมการอิสลาม 4 จชต., ดํารงตําแหนํงกรรมการ
ที่ปรึกษา ทภ.4 (โครงการไทยมุสลิม แก๎ป๓ญหามุสลิม) ในอดีต, ดํารงตําแหนํงประธานคณะกรรมการพิจารณาคดีความตาม
กฎหมายอิสลาม ประจํา จังหวัดสงขลา ที่มัสยิดยาเมาะห๑ อําเภอหาดใหญํ ในตําแหนํงแทนดาโต๏ะยุติธรรม, ตลอดจนดํารงตําแหนํง
บทบาททางการเมือง ซึ่งอาจสรุปได๎วําบทบาทในการบริหารการศึกษาเหลํานั้น มาจากองค๑ประกอบสําคัญของ ฯพณฯ อาศิส
พิทักษ๑คุมพลรวมสี่ประการ คือ ความรู๎ ความสามารถ ความประพฤติและบุคลิกภาพ และคุณสมบัติสํวนตัว ซึ่งองค๑ประกอบที่
4 นี้ เมื่ออยูํในเงื่อนไขของบรรยากาศและบริบทการบริหารงานของผู๎นําทางศาสนาอิสลามที่เห็นความสําคัญทางด๎านการศึกษา
ตลอดจนป๓ญหาความไมํสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน ทําให๎ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพลมี
บทบาทในการบริหารการศึกษา ทําให๎เกิดประโยชน๑ในการบริหารงานทางด๎านการศึกษาได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โดยได๎มอบหมายนโยบายให๎สํานักจุฬาราชมนตรีดําเนินการตามภาระกิจตํางๆ โดยเฉพาะทางด๎านการศึกษาของอิสลามและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
จากการอธิบายประวัติและที่มาบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล จึงมีข๎อสรุปอยูํ 2
ประเด็น คือ บรรยากาศและบริบทการบริหารงานของผู๎นําทางศาสนาอิสลามที่เห็นความสําคัญทางด๎านการศึกษาตั้งแตํอดีต
จนถึงป๓จจุบัน และอีกประเด็นหนึ่ง คือ องค๑ประกอบสําคัญ 4 ประการของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล และนอกจาก
บรรยากาศและบริบทการบริหารของผู๎นําทางศาสนาอิสลามที่เห็นความสําคัญทางด๎านการศึกษาที่กลําวไว๎แล๎วข๎างต๎น ประวัติ
และที่มาของบทบาทในการบริหารการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี จึงทําให๎พิจารณาเห็นได๎วําบทบาทในการบริหารงาน
ตํางๆ ของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล ทั้งที่อยูํในพันธกิจและยุทธศาสตร๑ของสํานักจุฬาราชมนตรีและที่อยูํนอกเหนือจาก
กรอบทฤษฎี ของนั กวิ ชาการได๎ เริ่ มพั ฒนาขึ้ นโดยลํ าดั บ ซึ่งอาจสรุป ได๎ วํ า บทบาทในการบริ หารจัด การศึ กษาของสํา นั ก
จุฬ าราชมนตรี เหลํ านั้ น มาจากองค๑ ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของ ฯพณฯ อาศิ ส พิ ทั ก ษ๑ คุ ม พล รวม 4 ประการ คื อ ความรู๎
ความสามารถ ความประพฤติ และบุคลิกภาพและคุณสมบัติสํวนตัว ที่มาของบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานัก
จุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล เป็นจุฬาราชมนตรี มีข๎อสรุปอยูํ 2 ประเด็น คือ 1) บริบทในการบริหารงาน
การศึกษาของทํานที่เห็นความสําคัญทางด๎านการศึกษาของสํานักจุ ฬาราชมนตรี ตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน 2) องค๑ประกอบที่
สําคัญ 4 ประการของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล และนอกจากบริบทในการบริหารงานการศึกษาของทํานที่เห็นความสําคัญ
ทางด๎านการศึกษาที่กลําวไว๎ข๎างต๎นแล๎ว ประวัติและที่มาบทบาทในการบริหารงานทางการศึกษาที่สําคัญประกอบ 4 ข๎อ ของ
ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล ได๎แกํ 1)ด๎านความรู๎ พบวํา ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล เป็นบุคคลที่มีความรู๎ดี เฉลียวฉลาด โดย
ทํานจะศึกษาทั้งสายสามัญจากประวัติการศึกษาของทําน นอกจากทํานจะศึกษาทางด๎านสายสามัญและยังศึกษาทางด๎าน
ศาสนาทั้งในประเทศแล๎วทํานยังไปศึกษาตํอ ทางด๎านศาสนาที่ประเทศซาอุดิอารเบีย 2) ด๎านความสามารถ ฯพณฯ อาศิส
พิทักษ๑คุมพล เป็นผู๎ที่มีความสามารถมีสติป๓ญญาดี มีความเฉลียวฉลาด เป็นผู๎มีความสามารถหลากหลายทั้งด๎านการพัฒนาทาง
การศึกษา การศาสนา การเมือง จนได๎รับการแตํงตั้งให๎ดํารงตําแหนํงตํางๆ เป็นสมาชิกวุฒิสภาสัดสํวนผู๎นําศาสนาอิสลาม
นอกจากนั้นแล๎วยังเป็นที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการในการจัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อใช๎ในสถานศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ รวมถึงพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตรได๎แตํงตั้งให๎เป็นกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท๑แหํงชาติ (กอส.) เพื่อศึกษา
ป๓ญหาความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาตใต๎และเสนอแนะแนวทางแก๎ไขป๓ญหาดังกลําว ทําให๎ได๎รับโอกาสและได๎แสดง
ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาทางการศึกษา จนได๎รับการแตํงตั้งให๎ดํารงตําแหนํงตํางๆ ดังได๎กลําวไว๎ในประวัติของทํานและ
ในปี พ.ศ. 2539 ทํานได๎รับแตํงตั้งให๎เป็นสมาชิกวุฒิสภาสัดสํวนผู๎นําศาสนาอิสลาม และวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได๎รับ
ลงคะแนนเสี ย งเป็ น อั น ดั บ 1 จากกรรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศให๎ ดํ า รงตํ า แหนํ ง จุ ฬ าราชมนตรี ต าม
พระราชบัญญัติการบริหารองค๑กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ซึ่งนับโดยเป็นคนที่ 2 ตํอจากนายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ และได๎รับ
โปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งให๎เป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 18 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 3) ด๎านความประพฤติของ ฯพณฯ อาศิส
พิทักษ๑คุมพล ทํานเป็นผู๎มีความประพฤติเรียบร๎อยสมควรเป็นแบบอยํางแกํประชาชนโดยทั่วไป อยูํในกรอบศีลธรรมและ
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คุณธรรมอยํางดีงามมาโดยตลอด อีกทั้งยังชํวยเหลืองานสาธารณะประโยชน๑อื่นๆอีกมากมาย จนเป็นที่ประจักษ๑กับบุคคลทั่วไป
สมกับที่ทํานเป็นลูกคนไทยโดยสืบเชื้อสายมาจากสุลตําน สุลัยมาน ชาห๑ ผู๎สําเร็จราชการเมืองสงขลาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ๎า
ทรงธรรมถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ๎าปราสาททอง เป็นบุคคลที่โชคดี หลังจากนายประเสริฐ มะหะหมัดได๎รับการโปรดเกล๎าฯ ให๎
เป็นจุฬาราชมนตรี ได๎เสนอชื่อทํานเพื่อโปรดเกล๎าฯ ให๎เป็นกรรมกลางอิสลามแหํงประเทศไทย และได๎มอบหมายให๎ดูแลงาน
วิชาการรํวมกับ นายวินัย สะมะอุน ตํอมาในปี พ.ศ. 2530 ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลาได๎ถึงแกํกรรม
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลาได๎มีมติเป็นเอกฉันท๑ให๎ทํานเป็นประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา และ
ได๎รับเลือกให๎ดํารงตําแหนํงนี้มาโดยตลอด และเมื่อพระราชบัญญัติการบริหารองค๑กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ได๎ประกาศใช๎
โดยกําหนดให๎คณะกรรมการกลางอิสลามแหํงประเทศไทยประกอบด๎วยกรรมการผู๎ที่เป็นผู๎แทนของแตํละจังหวัด ซึ่งทํานก็
ได๎รับการเลือกให๎เป็นผู๎แทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลาในคณะกรรมการกลางอิสลามแหํงประเทศไทย โดยเคย
ดํารงตําแหนํงรองเลขาธิการและรองประธานกรรมการกลางอิสลามแหํงประเทศไทย ในชุดที่มีนายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ อดีต
จุฬาราชมนตรี เป็นประธานกรรมการ ทํานมีความรับผิดชอบตามตําแหนํงที่ได๎รับมอบหมายเป็นอยํางดี จึงอาจกลําวได๎วําโดย
ความประพฤติของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล ที่หลํอหลอมมาตั้งแตํเยาว๑วัยจนถึงป๓จจุบัน มีสํวนชํวยสร๎างสมลักษณะนิสัยที่ดี
ให๎กับ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล ยึดหลัก ซื่อสัตย๑สุจริต นอกจากนี้ยังประพฤติปฏิบัติตนอยูํในกรอบศีลธรรมและคุณธรรม
อยํางดีมาโดยตลอด ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล ได๎ชํวยเหลืองานสาธารณะประโยชน๑อื่นอีกมากมาย จนเป็นที่ประจักษ๑เห็นกับ
บุคคลทั่วไป4) บุคลิกภาพและคุณสมบัติสํวนตัว โดยสภาพทางกายภาพ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล ทํานเป็นคนสุภาพ
เรียบร๎อยอํอนโยน อํอนน๎อมถํอมตน นําเลื่อมใสศรัทธา และมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เหมาะสมกับตําแหนํงดังที่กลําวมา แม๎ทําน
ไมํใชํชาวไทยเชื้อสายมลายูแตํที่ผํานมาทํานได๎มีสํวนรํวมในการแก๎ป๓ญหาภาคใต๎มาหลายกรรมวาระ จนได๎รับการไว๎วางใจ
นอกจากการสนิทแนบแนํนกับพี่น๎องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎แล๎ว พื้นที่ 4 อําเภอของ จังหวัดสงขลา คือ นาทวี จะนะ
เทพา และสะบ๎าย๎อยก็มีเหตุความไมํสงบเกิดขึ้นซึ่ง ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล ต๎องเข๎าไปรับผิดชอบในฐานะผู๎นําศาสนา
ประจําจังหวัด และการเข๎าไปมีสํวนรํวมโดยตรง คือ การดํารงตําแหนํงสําคัญในกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท๑แหํงชาติ
(กอส.) เมื่อสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด๎วยบุคลิกของทํานจึงทําให๎ทํานได๎รับเลือกให๎ดํารงตําแหนํงจุฬาราชมนตรี
ซึง่ เป็นมุสลิมสายใต๎คนแรก และเป็นสุนหนี่คนที่ 5 ที่ดํารงตําแหนํงจุฬาราชมนตรี คุณลักษณะเหลํานี้ทําให๎พิจารณาได๎วําเป็น
องค๑ประกอบให๎เกิดบทบาทจากการอธิบายประวัติและที่มาของบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของ ฯพณฯ อาศิสพิทักษ๑คุม
พล จึงมีข๎อสรุปอยูํ 2 ประเด็น คือ 1) บริบทในการบริหารงานการศึกษาของทํานที่เห็นความสําคัญในด๎านการศึกษาของสํานัก
จุฬาราชมนตรี ตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน 2) องค๑ประกอบที่สําคัญ 4 ประการของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล ได๎แกํ 1)ด๎าน
ความรู๎ 2) ด๎านความสามารถ 3) ด๎านความประพฤติ4) บุคลิกภาพและคุณสมบัติสํวนตัว จึงทําให๎พิจารณาเห็นได๎วําบทบาทใน
การบริหารงานตํางๆ ของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล ทั้งที่อยูํในกรอบพันธกิจและยุทธศาสตร๑ของสํานักจุฬาราชมนตรีและที่
อยูํนอกเหนือจากกรอบทฤษฎีของนักวิชาการ ซึ่งสอดคล๎องกับแนวความคิดของฟีดเลอร๑ (Fiedler’s Contingency Theory
of Leadership) และทฤษฎีภาวะผู๎นําตามสถานการณ๑วงจรของชีวิต (Life Cycle Theory of Leadership) ซึ่งแตํละทฤษฎีมี
รายละเอียดพอสรุป ได๎ดังนี้ภาวะผู๎นําตามทฤษฎีสถานการณ๑ของ ฟีดเลอร๑. (Fred E. Fiedler. 1967[12] พบวําภายใต๎
สถานการณ๑ที่แตกตํางกันผู๎บริหารที่ประสบความสําเร็จจะมีภาวะผู๎นําหรือมีพฤติกรรมการเป็นผู๎นําแตกตํางกันออกไปด๎วย
ป๓จจัยที่นํามาใช๎ในการกําหนดสถานการณ๑และแบบภาวะผู๎นํานั้นมีอยูํ3 เรื่องด๎วยกัน คือ1) ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎นํากับผู๎ตาม
(Leader Follower Relations) หมายถึง ความเชื่อถือศรัทธาและการยอมรับของผู๎ตายที่มีตํอ 2) ผู๎นําระบบโครงสร๎างของ
งาน (Task Structure) หมายถึง การจัดระบบงานและแนวปฏิบัติในการทํางานรวมทั้งเปูาหมายของงานไว๎ชัดเจน และ 3)
อํานาจโดยตําแหนํงของผู๎นํา (Position Power) หมายถึง วําผู๎นํามีขอบเขตของการใช๎อํานาจเพียงพอทั้งในแงํของการให๎คุณ
และให๎โทษแกํผู๎ตามซึ่งสอดคล๎องกับแนวความคิดของ พราวเดอร๑. (Pounder.2001)[13] ได๎เสนอภาวะผู๎นําเชิงปฏิรูปแบํง
ออกเป็น 4 ลักษณะคือ 1) ผู๎นําจะต๎องมีบารมีที่มีความสามารถพิเศษในการโน๎มน๎าวดึงดูดใจผู๎อื่น 2) ผู๎นําที่มีการจูงใจให๎เกิด
แรงบันดาลใจหรือแรงผลักดัน 3) ผู๎นําที่คํานึงถึงตัวตนของบุคลากร และ 4) ผู๎นําที่สามารถกระตุ๎นความคิดผู๎ตามซึ่งสอดคล๎อง
กับแนวความคิดของ ปราชญา กล๎าผจัญ. (2551) ได๎กลําวผู๎นําในเชิงปฏิรูปของเบิร๑นส๑สรุปลักษณะผู๎นําเป็น 3 แบบได๎แกํ 1)
ผู๎นําการแลกเปลี่ยนได๎แกํ ผู๎นําที่ติดตํอกับผู๎ตามโดยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและสิ่งแลกเปลี่ยนนั้นตํอมากลายเป็น
ประโยชน๑รํวมกันลักษณะนี้พบได๎ในองค๑กรทั่วไปเชํนทํางานดีก็ได๎เลื่อนขั้นทํางานก็จะได๎คําจ๎าง 2)ผู๎นําการเปลี่ยนแปลงได๎แกํ
ผู๎นําที่ตระหนักถึงความต๎องการของผู๎ตามพยายามให๎ผู๎ตามได๎รับการตอบสนองสูงกวําความต๎องการของผู๎ตามเน๎นการพัฒนาผู๎
ตามกระตุ๎นและยกยํองซึ่งกันและกันจนเปลี่ยนผู๎ตามเป็นผู๎นําและมีการเปลี่ยนตํอๆ กันไปเรียกวํา Domino Effect ตํอไปผู๎นํา
การเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนเป็นผู๎นําจริยธรรมตัวอยํางผู๎นําลักษณะนี้ ได๎แกํผู๎นําชุมชนและ3)ผู๎นําจริยธรรม ได๎แกํ ผู๎นําที่
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สามารถทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ตามซึ่งผู๎นําจะมีความสัมพันธ๑กับผู๎ตามในด๎านความ
ต๎องการ (Needs) ความปรารถนา (Aspirations) คํานิยม (Values) และควรยึดจริยธรรมสูงสุดคือความเป็นธรรมและความ
ยุติธรรมในสังคมผู๎นําลักษณะนี้มุํงไปสูํการเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความต๎องการและความจําเป็นอยํางแท๎จริงของผู๎ตาม
ตัวอยํางผู๎นําจริยธรรมที่สําคัญคือพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชทํานทรงเป็นนักวางแผนและมองการณ๑ไกล
นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชํนโครงการน้ําพระทัยจากในหลวง โครงการอีสานเขียว[14] ซึ่งสอดคล๎องกับแนวความคิดของ ไซ
มอนด๑. (Simons.1999: cited in Pounder)ยังได๎เสนอภาวะผู๎นําควรมีลักษณะ 6 ประการดังนี้ 1) ผู๎นํามีความสามารถที่จะ
สร๎างความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน๑และคุณคําของผู๎นํา 2) ผู๎นําที่ยึดหลักคุณธรรมและผู๎นํา มีคําพูดและแนวปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน 3) ผู๎นําที่สามารถกระตุ๎นให๎ผู๎ตามเกิดการสร๎างสรรค๑นวัตกรรมใหมํๆและพร๎อมที่จะยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและ
ใช๎ประสบการณ๑ที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเรียนรู๎เพื่อสร๎างสรรค๑นวัตกรรมใหมํๆ ตํอไป 4) ผู๎นําให๎ความสําคัญกับความจําเป็น
ของผู๎ตามและดูแลเอาใจใสํคุณภาพชีวิตการทํางานหรือที่เรียกวําการบริหารความประทับใจ 5) ผู๎นําที่คํานึงถึงตัวตนของ
บุคลากรโดยการทํางานรํวมกันเหมือนเป็นโค๎ชที่มีความสามารถในการสอนงานแนะนําตําหนิและชมผลงานของพนักงานอยําง
สร๎างสรรค๑และที่สําคัญยิ่งเป็นผู๎ที่ให๎กําลังใจผู๎ตามได๎อยํางดีเยี่ยมและ6) ผู๎นําควรจะกระตุ๎นให๎ผู๎ตามคิดในทิศทางใหมํๆเพื่อให๎ผู๎
ตามเกิดความสนใจและท๎าทายในงานที่ ทําและสนั บสนุน ให๎เกิ ดการคิดแก๎ ไขป๓ญ หาด๎ว ยตนเอง[15] ซึ่งสอดคล๎ องกั บ
แนวความคิดของ ไทเลอร๑. (Tyler:1949) กลําววํา การที่จะได๎มาซึ่งผลของการคิดที่ครอบคลุม การวิจัยที่เชื่อถือและยืนยันได๎
และผลสะท๎อนกลับของการใช๎หลักสูตรจึงต๎องเกิดจากบุคคลที่หลากหลายแตํละบุคคล จากแตํละฝุายจะมีแงํคิด มุมมองและ
ความตั้งใจ รวมถึงเปูาหมายในการพัฒนาคน ผํานกระบวนการทางการศึกษาอยํางเป็นรูปธรรม การรํางและการออกแบบ
หลักสูตร รวมถึงการพิจารณายอมรับในหลักสูตรไมํสามารถจํากัดอยูํเพียงแคํแวดวงของครู ผู๎บริหารการศึกษา หรือผู๎เชี่ยวชาญ
ด๎านหลักสูตรเทํานั้น การตัดสินใจในการกําหนดหลักสูตรจะเกิดขึ้นภายใต๎บริบทที่เป็นป๓จจุบันของชุมชน จังหวัด ภาค หรือ
ประเทศใดประเทศหนึ่งเทํานั้น[16] ซึ่งสอดคล๎องกับแนวความคิดของ เว็บป์. (Webb, Metha and Jordan: 2003)หลักสูตรที่
ดีและเป็นที่ยอมรับของสถานที่หนึ่ง ก็ไมํได๎หมายความวําจะใช๎ได๎ดีและเกิดสัมฤทธิผลที่ดีกับอีกสถานที่หนึ่ง หรือที่เดี่ยวกัน แตํ
ในเวลาที่ตํางกันหรือใช๎กับผู๎เรียนตํางกลุํมกัน[17] ซึ่งสอดคล๎องกับแนวความคิดของ ลิเคิร๑ท. (Rensis.Likert: 1967) ได๎เสนอ
ลักษณะผูนําเปน 4 แบบ คือ 1)แบบใชอํานาจ (Explorative-Authoritative) ผูบริหารใชอํานาจเผด็จการสูง ไววางใจผูใต
บังคับบัญชาเล็กนอยบังคับบัญชา แบบขู เข็ญมากกวาการชมเชยการติดตอสื่อสารเปนแบบทางเดียวจากบนลงลาง การ
ตัดสินใจอยูในระดับเบื้องบนมาก 2)แบบใช๎อํานาจเชิงเมตตา (Benevolent-Authoritative) ปกครองแบบพํอปกครองลูก ให
ความไววางใจ ผู๎ใตบังคับบัญชา จูงใจโดยการให๎รางวัลแตํบางครั้งขูํลงโทษยอมใหการติดตํอสื่อสารจากเบื้องลํางสู เบื้องบนได
บ๎าง รับฟ๓งความคิดเห็นจากผู๎ใตบังคับบัญชาบ๎าง และบางครั้งยอมใหตัดสินใจแตํอยูํภายใตการควบคุมอยํางใกล๎ชิดของผูบังคับ
บัญชา 3)แบบปรึกษาหารือ (Consultative-Democratic)ผูบริหารจะให๎ความไววางใจ และการตัดสินใจแตํ ไมทั้งหมด จะใช
ความคิดและความเห็นของผู๎ใต๎บังคับบัญชาเสมอ ให๎รางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจจะลงโทษนานๆ ครั้งและการใช๎การบริหารแบบมี
สํวนรํวมมีการติดตํอสื่อสารแบบ2 ทางจากระดับลํางขึ้นบนและจากระดับบนลงลําง การวางนโยบายและการตัดสินใจมาจาก
ระดับบน ขณะเดียวกันก็ยอมให๎การตัดสินใจบางอยํางอยูในระดับลําง ผูบริหารเป็นที่ปรึกษาในทุกด๎านและ 4)แบบมีสํวนรํวม
อยํางแท๎จริง (Participative-Democratic) ผูบริหารใหความไววางใจ และเชื่อถือผู๎ใตบังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผู
ใตบังคับบัญชาเสมอ มีการให๎รางวัลตอบแทนเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจแกกลุํมมีการบริหารแบบมีสํวนรํวม ตั้งจุดประสงค
รํวมกัน การประเมินความก๎าวหน๎ามีการติดตํอสื่อสารแบบ 2 ทาง ทั้งจากระดับบนและระดับลําง ในระดับเดียวกันหรือในกลุํม
ผู๎รํวมงานสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารไดทั้งในกลุํมผูบ๎ ริหาร และกลุมผูรวมงานLikertพบวา การบริหารแบบที่ 4 จะทํา
ให๎ผู๎นําประสบผลสําเร็จและเป็นผู๎นําที่มีประสิทธิภาพ[18] ซึ่งสอดคล๎องกับแนวความคิดที่วําแนวทางดีผู๎นําไปใช๎ได๎ดีก็จะทําให๎
สถานศึกษาพัฒนาและเจริญก๎าวหน๎าไปด๎วยซึ่งสอดคล๎องกับแนวความคิดของ รัตนา ดวงแก๎ว. (2556) เสนอวําป๓จจัยในพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีแนวคิดดังนี้ 1) ทรัพยากรทางการศึกษาเป็นป๓จจัยการผลิตที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงต๎อง
คํานึงถึงหลักการจัดสรรทรัพยากร 4 ประการ ได๎แกํ ความเสมอภาค ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเพียงพอหรือความ
เหมาะสม โดยเฉพาะยุทธศาสตร๑การจัดสรรงบประมาณด๎านการศึกษาประจําปีที่กระทรวงศึ กษาธิการรับผิดชอบต๎องมี
ขอบเขตซึ่งสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑การจัดสรรงบประมาณรายจํายประจําปี ของประเทศ เป็นสําคัญ 2) วิธีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต๎องคํานึงถึงความเสมอภาค และความเหมาะสมตามความต๎องการจําเป็นพิเศษ
ของนักเรียนและสถานศึกษา โดยอาจใช๎สูตรการจัดสรรงบประมาณใน 3 ลักษณะ ได๎แกํ การจัดสรรงบประมาณแบบพื้นฐาน
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนที่มีความจําเป็นพิเศษ และการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนและ
สถานศึกษาที่มีความจําเป็นพิเศษและ 3) การบริหารจัดการเรียนรู๎เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึก ษาให๎สอดคล๎องกับสังคมที่
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เปลี่ยนแปลงเป็นความรับผิดชอบรํวมทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ และควรใช๎กรอบแนวคิดการบริหารจัดการเรียนรู๎
แบบบูรณาการตามทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิดที่ต๎องอาศัยความสัมพันธ๑เกี่ยวข๎องซึ่งกันและกันของสภาพแวดล๎อม ป๓จจัยนําเข๎า
กระบวนการเปลี่ยนแปลง ป๓จจัยนําออก และข๎อมูลย๎อนกลับ โดยพิจารณารํวมกับองค๑ประกอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ทั้งด๎านหลักสูตรสื่อการสอนเทคโนโลยี การประเมินผลผูเ๎ รียนการประเมินและพัฒนาครู
การประเมินคุณภาพสถานศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาป๓จจัยในการเข๎าสูํกระบวนการพัฒนาการศึกษา
[19]ซึ่งสอดคล๎องกับแนวความคิดของ เลวินท๑. (Levin. 2012) ได๎กลําวไว๎วํา ภาครัฐต๎องรับผิดชอบในการดําเนินการให๎เป็น
รูปธรรม ได๎แกํ 1) ผู๎บริหารระดับสูงของรัฐบาลและผู๎บริหารระดับกระทรวงศึกษาธิการต๎องมีภาวะผู๎นําที่เข๎มแข็งและมีมุมมอง
ทางการเมืองที่สร๎างสรรค๑ พร๎อมที่จะสนับสนุนงบประมาณ ออกกฎหมาย และสํงเสริมสนับสนุนป๓จจัยอื่นๆ เพื่อให๎คุณภาพ
การศึกษาเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนและระดับนานาชาติ 2) ต๎องกําหนดให๎การศึกษาเป็นวาระที่สําคัญของชาติโดยมี
เปูาหมายที่ชัดเจน ไมํซับซ๎อนและมีพลัง ซึ่งหมายถึง สามารถสร๎างแรงบันดาลใจให๎ทุกภาคสํวนของสังคมรํวมกันรับผิดชอบตํอ
คุณภาพการศึกษาของประเทศ 3) ทุกภาคสํวนของการศึกษารํวมรับผิดชอบการจัดการศึกษาอยํางเข๎มแข็ง โดยมองวําเป็น
ภาระหน๎ า ที่ข องตนที่ ต๎อ งรับ ผิ ด ชอบและมี พัน ธะผูก พั นในการขั บ เคลื่ อนนโยบายการศึก ษาให๎ บ รรลุ ผ ลและ 4)เน๎น การ
เสริมสร๎างสมรรถนะของสถานศึกษา โดยยกระดับความรู๎ความสามารถของสมาชิกทุกคนในองค๑การเพื่อที่จะจัดการศึกษา
อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามที่คาดหวังในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาการศึกษาอันเนื่องมาจากด๎านความรู๎
[20] ซึ่งสอดคล๎องกับแนวความคิดของโนนาคะและทาเคอูจิ. (Nonaka and Takeuchi: 2000) ไดนําเสนอแนวคิดเรื่องการ
สร๎างและกระจายความรู ในองคกรซึ่งเกิดเปนวงจรความรู ระหวางความรู ที่อยูํในตัวคนและความรู๎โดยนัยกับความรู ที่ ชัดแจ
งโดยใชโมเดล SECEI knowledge conversion ในการอธิบาย ซึ่งแบงการสรางความรู๎เปน 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1: กระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการแบงป๓น ประสบการณและการสรางความรูท๎ ี่เป็นนัย โดยที่บุคคลสามารถรับความรูที่เปนนัย
ไดโดยตรงจากผูอื่น โดยปราศจากการใชภาษาหรือ การคุยกัน คือ บุคคลจะไดรับความรูผานการดํารงชีวิตรวมกันกับผูอื่น มี
การสังเกตซึ่งกันและกัน และการอาศัยอยูในสภาพแวดลอมเดียวกันสิ่งสําคัญของขั้นตอนนี้ คือ “ประสบการณ” ประสบการณ
เกิดไดจากการสังเกต การลอกเลียนแบบการฝึกหัด การลงมือปฏิบัติ เชน พนักงานเข๎าใหมํจะเรียนรูจากพนักงานที่มีประสบกา
รณผานการฝึกอบรมแบบ On the Job Training ดังนั้น ความรูที่ถูกสร๎างขึ้นในขั้นตอนนี้จึงมีลักษณะที่เรียกวา “ความรูที่เห็น
พ๎องตองกัน”ขั้นที่ 2: กระบวนการกระจายสู ภายนอก ระหวํางขั้นตอนนี้ความรู ที่เป็นนัยหรือที่อยูํในตัวคนจะเชื่อมตํอเขากับ
ความคิดที่ชัดแจงกลาวคือ ความรู ที่ไดมาจากขั้นที่ 1 จะถูกนํามาแสดงใหเห็นในรูปแบบที่สามารถ เขาใจได๎ กวางและ
ครอบคลุมมากขึ้น ขั้นตอนนี้เป็นหัวใจของกระบวนการสราง ความรู เพราะเปนขั้นที่ความรู ที่เปนนัยถูกทําใหเปนความรู ที่
ชัดเจนโดยผานการเปรียบเทียบการใชตัวอยางการสรางแนวคิด คือ ตัวแบบขั้นตอนนี้จึงมีลักษณะที่เรียกวา “ความรูที่เกี่ยวกับ
การสรางแนวคิด” Conceptual Knowledge ขั้นที่ 3: การรวมเขาดวยกัน ในขั้นตอนนี้เปนกระบวนการของการทําใหความ
คิดตางๆเปนระบบเพื่อใหกลายเปนความรู ความรูที่ชัดแจงจะถูกรวมกันโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนของบุคคล เปนหลักความรู
จะเกิดการรวมตัวกันผานสื่อตางๆเชน การประชุม การสัมมนา การสนทนา การติดตอผานเครือขายคอมพิวเตอร เปนตน
ความรูลักษณะนี้เรียกวา“ความรูที่เปนระบบ” Systematic Knowledge และขั้นที่ 4: กระบวนการรวมเข๎าสู ภายใน ขั้นตอน
นี้เปนกระบวนการของการประมวลใหความรูที่ชัดแจง กลายเปนความรูที่เปนนัย กลาวคือ ความรู ที่ชัดแจง(เปนที่ประจักษ๑)
จากขั้นที่ 3 จะเปลี่ยนกับไปเปนความรูโดยนัยอีกครั้ง ซึ่งเปรียบเทียบไดกับการเรียนรู๎จากการกระทําประสบการณที่ผาน ขั้นที่
1-2 -3 ซึ่งประสบการณเหลานั้น จะทําใหบุคคลกลายเปนทรัพยสินที่มีคาความรูที่ถูกสรางขึ้นจึงมีลักษณะที่เรียกวา “ความรู
เชิงปฏิบัติการ”[21]
ตอนที่ 2 การใช๎บทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล เป็น
จุฬาราชมนตรี
สํ า หรั บ การใช๎ บ ทบาทในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของสํ า นั ก จุ ฬ าราชมนตรี ในสมั ย ฯพณฯ อาศิ ส พิ ทั ก ษ๑ คุ ม พล เป็ น
จุฬาราชมนตรีการใช๎บทบาทในการบริหารตามกรอบและการบริหารการศึกษา ได๎เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา โดยได๎
กําหนดไว๎ในวิสัยทัศน๑ พันธกิจและยุทธศาสตร๑ เกี่ยวกับการศึกษาเป็นหลักสําคัญตามที่ปรากฏ คือ
วิสัยทัศน๑ สํานักจุฬาราชมนตรี : เป็นองค๑การในการขับเคลื่อนสังคมมุสลิม ในมิติทางด๎านศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจสํานักจุฬาราชมนตรี : 1. ปฏิบัติหน๎าที่ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค๑การศาสนาอิสลาม พ.ศ.25402.
เผยแผํความรู๎ความเข๎าใจ ที่ถูกต๎องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม 3. พัฒนาศักยภาพด๎านการศึกษาและด๎านอื่นๆ ของ
บุคลากรและองค๑การมุสลิมทุกระดับ 4. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันครอบครัว 5. เสริมสร๎างความเข๎าใจอันดีของคนใน
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ชาติเพื่อการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 6. ประสานความรํวมมือกับองค๑การภาครัฐ ศาสนา และเอกชน
เพื่อพัฒนาให๎เกิดประโยชน๑แกํสังคมและประเทศชาติ สร๎างความรํวมมือกับองค๑การระหวํางประเทศในด๎านการบริหารกิจการ
ศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ
ด๎า นยุ ทธศาสตร๑ สํา นัก จุฬ าราชมนตรีไ ด๎กํ าหนดยุท ธศาสตร๑ :ยุท ธศาสตร๑ ที่ 1 หลั กสู ต รและกระบวนการเรีย นรู๎
ประกอบด๎วย 1 กลยุทธ๑ คือ 1. สํงเสริมและสนับสนุนด๎านศาสนศึกษา ยุทธศาสตร๑ที่ 2 การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎
ประกอบด๎วย 3 กลยุทธ๑ คือ 1. สํงเสริมและสนับสนุนการเผยแผํหลักธรรมของศาสนาที่ถูกต๎อง2. ใช๎สื่อสารมวลชนให๎เป็น
ประโยชน๑ในการเผยแผํหลักธรรมคําสอนทางศาสนา3. พัฒนาระบบบริหารจัดการในการเผยแผํหลักธรรมคําสอนของแตํละ
ศาสนาให๎มีประสิทธิภาพยุทธศาสตร๑ที่ 3 การพัฒนาสังคมเข๎มแข็งพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงประกอบด๎วย 1 กลยุทธ๑ คือ 1.
สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศั กยภาพของบุคลากรในศาสนาให๎มีคุณภาพยุทธศาสตร๑ที่ 4 พหุวัฒนธรรมดํารงไว๎ซึ่งความ
เป็นชาติประกอบด๎วย 1 กลยุทธ๑ คือ 1. สร๎างการรับรู๎และความเข๎าใจในกิจการศาสนายุทธศาสตร๑ที่ 5 เสริมสร๎างพลังทาง
สังคมประกอบด๎วย 1 กลยุทธ๑ คือ 1. สํงเสริมการเผยแผํศาสนาให๎เข๎าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การสร๎างความ
เชื่อมโยงกับตํางประเทศประกอบด๎วย 1 กลยุทธ๑ คือ 1. สร๎างความรับรู๎ความเข๎าใจด๎านศาสนาในสังคมไทยแกํชาวตํางชาติ
นอกจากรองรับงานด๎านนโยบายจาก ฯพณฯ จุฬาราชมนตรีและงานตามอํานาจหน๎าที่ของจุฬาราชมนตรีแล๎ว ด๎านการ
บริหารทางศาสนาและการเป็นผู๎ประสานงานในกิจการด๎านงานศาสนาอิสลามในประเทศไทยแล๎ว ต๎องรองรับงานตามคําสั่ง
หัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติที่ 49/2559 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง มาตรการอุปถัมภ๑และคุ๎มครองศาสนา
ตํางๆ ในประเทศไทย โดยสรุป คือ ข๎อ 2-3. ให๎หนํวยงานของรัฐสํงเสริม และสนับสนุน และการเผยแผํหลักธรรมคําสอนที่
ถูกต๎อง ตามแนวทางในแตํละศาสนา เพื่อให๎เกิดการพัฒนาจิตใจและป๓ญญา สอดคล๎องกับความเลื่อมใสศรัทธาของผู๎ที่นับถือ
ศาสนานั้นๆ โดยไมํขัดตํอกฎหมาย อันได๎แกํ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต๑ ศาสนาพราหมณ๑-ฮินดู และศาสนาซิกข๑ ซึ่งได๎รับการ
คุ๎มครองตามรัฐธรรมนูญและรัฐได๎ให๎การอุปถัมภ๑คุ๎มครองเรื่อยมา ข๎อ 4 ให๎หนํวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา ด๎านศาสนา
องค๑กรปกครองคณะสงฆ๑ องค๑กรทางศาสนาตํางๆ ที่ทางราชการรับรอง รํวมกันกําหนดมาตรการ และกลไกในการสํงเสริม
ความเข๎ าใจอัน ดี และความสมานฉั นท๑ ข องศาสนิ กชน ของทุ ก ศาสนา การนํา หลัก ธรรมคํา สอนของศาสนามาปรั บ ใช๎ ใ น
ชีวิตประจําวันในด๎านตํางๆ เพื่อประโยชน๑ในการปฏิรูปประเทศ เชํน การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ การมีธรรมาภิบาล
ความซื่อสัตย๑สุจริต ความสามัคคีปรองดอง การสร๎างสังคมสันติสุข การกําหนดมาตรการและกลไกในการปูองกันมิให๎ มีการ
บํอนทําลายพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นดังกลําวในข๎อ 3 ฯลฯ
จากนั้น ได๎กําหนดแผนงานดําเนินงานและงานโครงการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องดังกลําวตลอดจนด๎านการศึกษาอิสลาม บรรจุ
ลงในโครงสร๎างงานภายในสํานักจุฬาราชมนตรี เพื่อดําเนินการ ได๎แกํ 1. สถาบันวะสะฎียะฮ๑เพื่อสันติภาพและการพัฒนา 2.
สถาบันพัฒนาผู๎นําศาสนาอิสลาม ดําเนินการเพื่อให๎บรรลุตามยุทธศาสตร๑ที่กําหนด อีกทั้งได๎รํวมกับคณะกรรมการกลางอิสลาม
แหํงประเทศไทยและโรงเรียนคุรุสัมพันธ๑ (สมาคมอิสลามแหํงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ๑) ในการขับเคลื่อนการศึกษา
อิสลามในประเทศไทย
ด๎านการสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนไทยที่เดินทางไปศึกษาตํอตํางประเทศนั้น สํานักจุฬาราชมนตรีเป็น
ผู๎จัดการสอบนักเรียนเพื่อชิงทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ มหาลัยอัลอัซฮัร กรุงไคโรประเทศอียิปต๑ จํานวน 80 ทุนตํอปี
และทุนการศึกษาจากประเทศตํางๆ ในประเทศทางตะวันออกกลาง และเป็นผู๎รับรองวุฒิการศึกษา ออกใบรับรองสถานะและ
ความประพฤติ ของนั ก เรี ย นที่ จะเดิ น ทางไปศึก ษาตํ อยั งตํ า งประเทศ ทั้ งนัก เรี ย นที่ ไ ด๎ รั บทุ น การศึ ก ษาและนั ก เรี ย นที่ ใ ช๎
ทุนการศึกษาของตนเอง เป็นผู๎ประสานงานกับสถานทูตตํางๆ ในการดูแลนักเรียนที่เดินทางไปศึกษาตํ อในประเทศนั้นๆ
ตลอดจนชํวยเหลือกรณีมีเหตุการณ๑ที่ไมํปกติ และเป็นหนํวยประสานติดตามผลเรื่องการเรียน เรื่องความเป็นอยูํของนักเรียน
โดยมีสมาคมนักเรียนไทยในตํางประเทศ จัดทําหนังสือไปยังสถานทูตไทยในกรุงไคโร ขอความกรุณาให๎อํานวยความสะดวกกับ
นักเรียนไทยในการดําเนินการจัดทําในเรื่องตํางๆฯลฯ เป็นที่ปรึกษาด๎านการจัดทําหลักสูตร หนังสือ และตําราด๎านศาสนา เพื่อ
ใช๎ ป ระกอบการเรี ย นการสอนของนั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา, ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และสาขาวิ ช าตํ า งๆ ใน
สถาบันการศึกษา, ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
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อภิปรายผล
ตอนที่ 1 ที่มาของบทบาทในการบริหารการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล เป็น
จุฬาราชมนตรี
ผู๎วิจัยสรุปผลการวิจัยได๎ ดังนี้
จากการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประวัติชีวิตและบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย
ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล เป็นจุฬาราชมนตรี ในฐานะกรณีศึกษาของผู๎นําทางด๎านศาสนาอิสลามเกี่ยวกับ บทบาทในการ
บริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ตามที่ได๎นําเสนอไว๎ในบทที่ 4 และบทที่ 5 ของงานวิจัยครั้งนี้ ทําให๎สามารถสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัยได๎เป็นหัวข๎อ ดังนี้ คือ การสรุปถึงที่มาของบทบาทในการบริหารการศึกษาของ
จุฬาราชมนตรี เป็นเรื่องสําคัญอยํางยิ่ง เพราะเป็นจุดเริ่มแรกในการศึกษาที่เกี่ยวกับบทบาทและการใช๎บทบาทตํางๆ ในการ
บริหารจัดการศึกษา เมื่อพิจารณาทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของนักวิชาการทั้งหลายจะพบวํา มีอยูํหลายทฤษฎี สําหรับการศึกษา
เรื่องบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล เป็นจุฬาราชมนตรี ครั้งนี้
ผู๎วิจัย สรุปได๎วําบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของ ฯพณฯอาศิส พิทักษ๑คุมพล เริ่มพัฒนาขึ้นในลักษณะของการสั่งสมมา
จากประสบการณ๑ของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล จนพัฒนากลายเป็นองค๑ประกอบสรุปได๎ 4 ข๎อ ความรู๎ ความสามารถ ความ
ประพฤติและบุคลิกภาพ และคุณสมบัติสํวนตัว 1) ด๎านความรู๎ พบวํา ฯพณฯอาศิส พิทักษ๑คุมพล เป็นบุคคลที่มีความรู๎ดี
เฉลียวฉลาด โดยทํานจะศึกษาสายสามัญและยังศึกษาทางด๎านศาสนาในประเทศเเล๎ วทํานยังไปศึกษาตํอทางด๎านศาสนาที
ประเทศซาอุดิอารเบีย 2) ด๎านสามารถ เป็นผู๎มีความสามารถหลากหลายทั้งด๎านการพัฒนาทางการศึกษาศาสนาและการเมือง
จนได๎รับการแตํงตั้งให๎ดํารงตําแหนํงตํางๆ เป็นสมาชิกวุฒิสภาสัดสํวนผู๎นําศาสนาอิสลาม นอกจากนั้น แล๎วยังเป็นที่ปรึกษา
กระทรวงศึกษาธิการในการจัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อใช๎ในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ได๎รับแตํงตั้งให๎เป็น
คณะกรรมการอิส ระเพื่อความสมานฉัน ท๑แหํ งชาติ (กอส.) เพื่ อศึก ษาป๓ ญหาความไมํ สงบในจั งหวั ดชายแดนภาคใต๎ และ
เสนอแนะแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาดังกลําว และได๎รับการคัดเลือกให๎ดํารงตําแหนํงจุฬาราชมนตรี 3) ด๎านความประพฤติเป็นผู๎
มีความประพฤติเรียบร๎อยสมควรเป็นแบบอยํางแกํประชาขนโดยทั่วไป อยูํในกรอบศีลธรรมและคุณธรรมอยํางดีมาโดยตลอด
อีกทั้งชํวยเหลืองานสาธารณะประโยชน๑อื่นอีกมากมาย จนเป็นที่ประจักษ๑แกํบุคคลทั่วไป และ 4) บุคลิคภาพและคุณสมบัติ
สํวนตัวเป็นคนสุภาพเรียบร๎อยอํอนโยน นําเลื่อมใสศรัทธา และมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี โดยองค๑ประกอบของที่มาทั้งสี่ด๎านเกิดจาก
การหลํอ หลอม ปลูก ฝ๓่ งจากการอบรมเลี้ ยงดูจ ากทางบ๎ านในสภาพแวดล๎อ มที่ ดี จากการใฝุเ รีย นรู๎ ด๎ วยตนเองสั่ งสมเป็ น
ประสบการณ๑ ความรู๎ ความสามารถ ความประพฤติ และบุคลิคภาพ และคุณสมบัติสํวนตัวนั้น คํอนข๎างจะสอดคล๎องกับ
ความเห็นของนักวิชาการสํวนใหญํ มีนักวิชาการหลายทํานได๎เสนอป๓จจัยในการเข๎าสูํบทบาทการบริหารการศึกษา ได๎แกํ การ
บริหารจัดการเรียนรูใ๎ ห๎เกิดประสิทธิผลตามที่คาดหวัง ยังต๎องอาศัยเงื่อนไขสําคัญ ทั้งด๎านการปลูกฝ๓่งอบรมการเลี้ยงดู[22] และ
ซึ่งองค๑ประกอบสําคัญทั้ง 4 ข๎อนี้ เกี่ยวกับบทบาทด๎านการบริหารจัดการศึกษาของทํานมาโดยตลอดตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน
ทําให๎ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล มีบทบาทและการใช๎บทบาทตํางๆ ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให๎เกิดประโยชน๑และการ
พัฒนาการศึกษาได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรืออาจสรุปที่มาของบทบาทของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล ได๎เป็น 2
ประเด็น คือ บทบาทการบริหารด๎านการศึกษาตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน เป็นประเด็นที่หนึ่ง และมีองค๑ประกอบสําคัญ 4 ข๎อ
ของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล อีกประเด็นหนึ่ง ข๎อสรุปเกี่ยวกับที่มาของบทบาทการบริหารการศึกษาของ ฯพณฯ อาศิส
พิทักษ๑คุมพล ข๎างต๎นเกิดจากผลการศึกษาในครั้งนี้ มีทั้งสํวนที่เหมือนและไมํเหมือนกับข๎อเสนอเกี่ยวกับที่มาของบทบาทการ
บริหารการศึกษา โดยนักวิชาการทํานอื่นๆ เชํน ไมํเคยมีการกลําวถึงบทบาทการบริหารการศึกษา เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้
สะท๎อนให๎เห็นอยํางชัดเจนวําบทบาทการบริหารจัดการศึกษาของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล มีที่มาจากประเด็นดังกลําวแล๎ว
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง[23] ซึ่งสอดคล๎องกับแนวความคิดของ สมบัติ บุญเลี้ยงและคณะ. (2555). พบวํา ลักษณะ
ภาวะผู๎นําที่ดีจะต๎อง 1) ผู๎บริหารต๎องมีวิสัยทัศน๑ 2) ผู๎บริหารต๎องมีบุคลิกภาพที่ดี 3) ผู๎บริหารต๎องมีความมุํงมั่นในการทํางาน
และอดทน 4) ผู๎บริหารต๎องมีคุณธรรม จริยธรรม 5) ผู๎บริหารต๎องใช๎หลักการมีสํวนรํวม 6) ผู๎บริหารต๎องมีมนุษยสัมพันธ๑ในการ
ทํางานที่ดี 7) ผู๎บริหารต๎องเป็นผู๎มีความคิดริเริ่มและเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลง 8) ผู๎บริหารต๎องมีความสามารถในการสื่อสาร9)
ผู๎บริหารต๎อง ให๎การสนับสนุนและชํวยเหลือผู๎ใต๎บังคับบัญชา 10) ผู๎บริหารต๎องมีความสามารถในการสร๎างแรงจูงใจ และ 11)
ผู๎บริหารต๎องรู๎จักใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ[24] นอกจากภาวะผู๎นําแล๎ว ผู๎นําต๎องบริหารงานภายใต๎หลักธรรมาภิบาลซึ่ง
ประกอบ ไปด๎วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรํงใส หลักความมีสํวนรํวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ๎มคําอีกประเด็นหนึ่ง คือ การมีองค๑ประกอบสําคัญ 4 คือ ความรู๎ ความสามารถ ความประพฤติ และบุคลิกภาพและคุณสมบัติ
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สํวนตัวนั้นคํอนข๎างจะสอดคล๎องกับความเห็นของนักวิชาการสํวนใหญํ มีนักวิชาการหลายทํานได๎เสนอเกี่ยวกับป๓จจัยในการเข๎า
สูํบทบาทการบริหารการศึกษา ได๎แกํ การบริหารจัดการเรียนรู๎ให๎เกิดประสิทธิผลตามที่คาดหวังยังต๎องอาศัยเงื่อนไขสําคัญ 4
ประการของเลวินท๑. (Levin: 2012) ได๎กลําวไว๎วํา ภาครัฐต๎องรับผิดชอบในการดําเนินการให๎เป็นรูปธรรม ได๎แกํ 1.ผู๎บริหาร
ระดับสูงของรัฐบาลและผู๎บริหารระดับกระทรวงศึกษาธิการต๎องมีภาวะผู๎นําที่เข๎มแข็งและมีมุมมองทางการเมืองที่สร๎างสรรค๑
2. ต๎องกําหนดให๎การศึกษาเป็นวาระที่สําคัญของชาติโดยมีเปูาหมายที่ชัดเจน 3. ทุกภาคสํวนของการศึกษารํวมรับผิดชอบการ
จัดการศึกษาอยํางเข๎มแข็ง 4. เน๎นการเสริมสร๎างสมรรถนะของสถานศึกษา โดยยกระดับในสํวนที่เกี่ยวกับที่มาของการพัฒนา
การศึกษาอันเนื่องมาจากด๎านความสามารถแล๎วนําความรู๎และประสบการณ๑ที่สั่งสมมากําหนดเป็นนโยบายเพื่อให๎สอดคล๎องกับ
องค๑กรภายใต๎การกํากับดูแลเพื่อรับไปดําเนินการตํอไป[25]
ตอนที่ 2 การใช๎บทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล เป็น
จุฬาราชมนตรี
การใช๎บทบาทการบริหารกับการใช๎บทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี จากการศึกษาครั้งนี้อีก
5 บทบาท ตามกรอบความรู๎ที่ได๎รับการยอมรับจากชุมชนทางวิทยาศาสตร๑ ได๎แกํ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เลําเรียน การ
ค๎นคว๎า การสังเกต รวมทั้ง ด๎านความรู๎ สรุปได๎ดังนี้1)ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม สํงเสริม
การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนอยํางเป็นทางการให๎มีคุณภาพและทั่วถึง มีบทบาทสําคัญในการบริหารโรงเรียนทั้งใน
โรงเรียนตาดีกา โรงเรียนปอเนาะ และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคูํสามัญ และโรงเรียนคุรุสัมพันธ๑ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา
และดูแลหลักสูตรเพื่อให๎อยูํในกรอบคําสอนของศาสนาอิสลาม นับเป็นสถาบันที่ทําหน๎าที่ในการสร๎างคนและพัฒนาสังคมที่
สําคัญยิ่ง สอดแทรกหลักธรรมทางศาสนาตํางในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อนําไปสูํการสร๎างสรรเป็นพหุวัฒธรรมศึกษา
“อิสลาม” ได๎ให๎ ความสํา คัญตํ อการศึก ษาโดยตระหนั กวํา การจัดการศึ กษาที่ถูก ต๎องนั้นจะต๎อ งเป็ นการพัฒ นาความรู๎
ความสามารถของมนุษย๑ไปพร๎อมกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพราะปรัชญาอิสลามย้าํ เตือนเสมอวํา การศึกษาเป็นหน๎าที่
ของมนุ ษ ย๑ ทุ ก คน และเป็ น กระบวนการที่ ต๎ อ งดํ า เนิ น ไปตลอดชี วิ ต ดั ง วจนะของทํ า นศาสดามู ฮั ม หมั ด (ซล.) กลํ า ววํ า
“การศึกษาเป็นหน๎าที่ของมุสลิมทุกคน” และทํานศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) ได๎กลําวอีกวํา “จงศึกษาตั้งแตํอยูํในเปลจนถึงหลุมฝ๓ง
ศพ” รายงานโดยตัรมีซี และใช๎หลักปฏิบัติตามคําสั่งของทํานศาสดามูฮมั หมัด (ซล.) ที่กลําวไว๎วํา “ให๎ศึกษาทั้งทางโลกและทาง
ธรรม” โรงเรียน คือ สถานที่สําหรับฝึกสอนนักเรียนภายใต๎การดูแลของครูหรืออาจารย๑ มีระบบการศึกษาอยํางเป็นทางการ
สํวนใหญํเป็นการศึกษาภาคบังคับหลักธรรม “โรงเรียน” นับเป็นสถาบันที่ทําหน๎าที่ในการสร๎างคนและพัฒนาสังคมที่สําคัญยิ่ง
และทํานศาสดามูฮัมหมัด (ซล.)ได๎กลําวอีกวํา “พวกเจ๎าจงให๎เกียรติลูกๆ ของพวกเจ๎า และจงให๎การอบรมสั่งสอนที่ เชํนกัน ครู
อาจารย๑ก็เป็น พํอแมํคน ที่สองของศิษย๑ก็จะต๎องจัดการศึกษาให๎เพียงพอกับศิษย๑ทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเขาจะได๎ใช๎ชีวิต
ในสังคมอยํางสมบูรณ๑” และทํานศาสดายังได๎กําชับให๎เราศึกษา ถึงแม๎วําความรู๎นั้นจะอยูํแสนไกล ความวํา “จงแสวงหาความรู๎
เถิด ถึงความรู๎นั้นจะอยูํถึงเมืองจีน ” ทํานนบีสํงเสริมให๎ขวนขวายแสวงหาความรู๎ ถึงแม๎จําต๎องเดินทางในดินแดนที่แสนไกล
เพื่อให๎ได๎มาซึ่งการศึกษา เราที่เป็นครูก็เชํนกันความรู๎นั้นถึงจะอยูํไกลแสน ไกลแคํไหนก็ต๎องขวนขวายที่จะหาเพื่อที่จะได๎
เพิ่มพูนความรู๎และสอนบรรดาลูกศิษย๑ให๎เขาได๎รู๎จัก ใช๎ชีวิตที่ถูกต๎อง[26] บทบาทสําคัญในการเป็นที่ปรึกษาและดูแลหลักสูตร
เพื่อให๎อยูํในกรอบคําสอนของศาสนาอิสลาม แบํงออกได๎ดังนี้ 1.1 โรงเรียนตาดีกา 1.2 โรงเรียนปอเนาะ 1.3 โรงเรียนสอน
ศาสนาควบคูํวิชาสามัญศึกษา 1.4 โรงเรียนคุรุสัมพันธ๑หลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับฟ๓รดูอัยน๑ (สมาคมคุรุสัมพันธ๑
อิสลามแหํงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ๑) 2) สํงเสริมการนําหลักการอิสลามมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อ
สํงเสริมและสนับสนุนการเผยแผํหลักธรรมของศาสนาที่ถูกต๎อง, เพื่อใช๎สื่อสารมวลชนให๎เป็นประโยชน๑ในการเผยแผํหลักธรรม
คําสอนทางศาสนา, เพื่อดูแลและสนับสนุนการเผยแผํให๎เป็นไปอยํางถูกต๎องเหมาะสม, เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการในการ
เผยแผํหลักธรรมคําสอนของแตํละศาสนาให๎มีประสิทธิภาพ, เพื่อประกาศยกยํองเชิดชูเกียรติแกํบุคคลหรือองค๑กรทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่มี ผ ลงานด๎ านการสํ งเสริม ศาสนาซึ่ งสอดคล๎ องกับ แนวความคิด ของชยพล เพชรพิม ล.
(2556).การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎มีศักยภาพในทุกๆ ด๎าน การนําหลักคําสอน
ของศาสนามาประยุกต๑ใช๎ในการศึกษาจึงมีความสําคัญอยํางยิ่ง การบริหารการศึกษาของประเทศไทยจึงมี “ศาสนา” เป็น
หลักการที่สําคัญ ประเทศไทยซึ่งเป็นที่รวมของศาสนาตํางๆ ได๎แกํ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต๑ ศาสนาพราหมณ๑
ขงจื้อ เต๐า ซิกข๑ หรือแม๎กระทั่งความเชื่อดั้งเดิมที่เกี่ยวกับการนับถือผีสางเทวดา การบูชาบรรพบุรุษและความเชื่อเรื่องไสย
ศาสตร๑ก็ตาม ถึงอยํางนั้นก็ดีไมํปรากฏวําในระยะเวลายาวนานของการเป็นชาติ ความขัดแย๎งทางศาสนาจะเกิดขึ้นและขยายตัว
ลุกลามจนเกินความสามารถในการแก๎ไขของคนในชาติที่ เป็นเชํนนี้อาจเกิดเนื่องมาจากการที่พระมหากษัตริย๑ไทยทรงเป็นเอก
อัครศาสนูปถัมภ๑ ที่ทรงเกื้อหนุนอุปถัมภ๑ให๎ความสงเคราะห๑แกํศาสนาและศาสนิกชนทั่วไปอยํางเสมอภาค รวมทั้งคนไทยเองก็
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ดํารงตนอยูํในความเป็นผู๎ปราศจากวิหิงสาด๎วยการไมํเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ดังนั้นความเชื่อและหลักคําสอนในศาสนาตํางๆ
จึงสามารถเผยแพรํและได๎รับการยอมรับจากประชาชนคนไทยอยํางเสรี จนมีการยอมรับกันโดยทั่วไป ถึงกระนั้นก็คงปฏิเสธ
ไมํได๎วําคนไทยทั้งหลายไมํวําจะนับถือศาสนาใดก็ตามก็ยังคงให๎ความสําคัญกับโชคลาง เวทมนต๑คาถาอยูํไมํน๎อย ลักษณะที่เป็น
เชํนนี้จึงทําให๎คนไทยหลอมรวมกันจนทําให๎มีกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจนมีโลกทัศน๑ชีวทัศน๑และมโนทัศน๑ตรงกันอยํางนํา
ประหลาด เป็นผู๎ที่นับถือศาสนาอิสลามอยํางเครํงครัด และทํานเป็นแบบอยํางแกํผู๎ที่นับถือศาสนาอิสลามและชาวมุสลิม
โดยทั่วไป[27] 3) สํงเสริมและสนับสนุนการเผยแผํคุณธรรมจริยธรรมมาใช๎ในศาสนศึกษา จัดหาทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ให๎แกํสถาบันการศึกษาทางศาสนา, อบรมวิทยากรหรือผู๎เผยแผํของแตํละศาสนาให๎เป็นผู๎เชี่ยวชาญในการทําหน๎าที่เป็น
วิทยากรให๎ความรู๎ทางศาสนาทั้งในสํวนกลางและภูมิภาคแกํทุกภาคสํวนที่ต๎องการ ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมนั้น หมายถึง คุณงาม
ความดีของบุคคลที่กระทําลงไปด๎วยความมีสํานึกดีในจิตใจ โดยได๎ยึดถือปฏิบัติจนเป็นความเคยชินกันมายาวนาน อันเป็น
ลักษณะนิสัยของคนดีที่พึงประพฤติปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับวําเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต๎องตามจารีตประเพณีของตนเองผู๎อื่นและ
สังคมโดยรวม คุณธรรมจริยธรรม มีองค๑ประกอบที่สําคัญทั้ง 3 ข๎อ คือ 1. ตัรบียะฮ๑ หมายถึง การอบรม การขัดเกลาจิตใจ 2.
ตะอ๑ลีม หมายถึง การถํายทอดความรู๎ทางศาสนาและความรู๎ทางโลก 3.ตะอ๑อีบ หมายถึง การอบรมบํมนิสัยให๎มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีระเบียบวินัยซึ่งสอดคล๎องกับแนวความคิดของร็อบบินส๑. (Robbins: 2000).ได๎ให๎แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู๎นําเชิง
จริยธรรมวํา ผู๎นําที่มีความนําไว๎วางใจจะประกอบด๎วยคุณลักษณะ ดังนี้ 1. ความซื่อตรง (Integrity) หมายถึง ความซื่อสัตย๑ ยึด
มั่นคุณธรรม และความถูกต๎อง 2. สมรรถนะหรือความสาสามารถ (Competence) หมายถึง ความรู๎ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
ของบุคคลที่มีตํองานที่ปฏิบัติอยูํเพื่อนํามาใช๎ในการตัดสินใจและการปฏิบัติบทบาทหน๎าที่ของตน 3. ความมั่นคงสม่ําเสมอ
(Consistency) หมายถึง พฤติกรรมที่สะท๎อนให๎เห็นถึง ความเป็นบุคคลนําเชื่อถือมีแนวทางในการปฏิบัติที่สามารถทํานายได๎
ลํวงหน๎า มีความรอบคอบ และตัดสินใจได๎ดีในแตํละสถานการณ๑ 4. ความจงรักภักดี (Loyalty) หมายถึง ความตั้งใจและความ
เต็มใจที่จะปกปูองและรักษาหน๎าบุคคลอื่น 5. ความเป็นคนเปิดเผย (Openness) หมายถึง ความเต็มใจที่จะแบํงป๓นความคิด
และข๎อมูลที่ตนเองมีอยูํโดยไมํปิดบัง [28] 4)บทบาทในการเป็นที่ปรึกษาทางด๎านศาสนาเนื่องจากสํานักจุฬาราชมนตรีเป็น
หนํวยงานสนับสนุนรองรับนโยบายจากจุฬาราชมนตรี ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค๑กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
มาตรา 6 กําหนดให๎พระมหากษัตริย๑ทรงแตํงตั้งจุฬาราชมนตรีคนหนึ่ง เพื่อเป็นผู๎นํากิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย และ
ตามมาตรา 8 จุฬาราชมนตรีมีอํานาจหน๎าที่ (1) ให๎คําปรึกษาและเสนอความเห็นตํอทางราชการเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม
(2) แตํงตั้งคณะผู๎ทรงคุณวุฒิเพื่อให๎คําปรึกษาเกี่ยวกับบัญญัติแหํงศาสนาอิสลาม(3) ออกประกาศแจ๎งผลการดูดวงจั นทร๑ตาม
มาตรา 35 (11) เพื่อกําหนดวันสําคัญทางศาสนา (4) ออกประกาศเกี่ยวกับข๎อวินิจฉัยตามบัญญัติแหํงศาสนาอิสลาม[29] ใน
การนี้สํานักจุฬาราชมนตรี จึงต๎องสนองงานของจุฬาราชมนตรี ตามตามพระราชบัญญัติการบริหารองค๑กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.
2540 และได๎กําหนด วิสัยทัศน๑ พันธกิจและยุทธศาสตร๑ในการขับเคลื่อนภาระกิจงาน ดังกลําว 5) สํงเสริมการนําเทคโนโลยีมา
ใช๎ในศาสนศึกษาสํานักจุฬาราชมนตรีกําหนดให๎มีการจัดทําระเบียบข๎อบังคับให๎เว็บไซต๑ทุกเว็บไซต๑ขึ้นข๎อความรณรงค๑เรื่อง
คุณธรรมทางศาสนาโดยแสวงหาความรํวมมือจากหนํวยงานหลัก คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม และหนํวยงาน
รํวมคือ กรมการศาสนา/สํานักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ/สถาบัน การศึกษาด๎านศาสนา/องค๑กรปกครองคณะสงฆ๑/องค๑การ
ทางศาสนาตํางๆ ที่ทางราชการรับรองโดยกําหนดให๎มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการเผยแผํหลักธรรมคําสอนของแตํละ
ศาสนาให๎มีประสิทธิภาพ มีการจัดระบบฐานข๎อมูลของทุกศาสนาให๎ทันสมัยและงํายตํอการใช๎งาน จัดพิมพ๑เอกสาร หนังสือ
หรือตําราวิชาการด๎านหลักธรรมคําสอน, จัดทําระบบฐานข๎อมูลเพื่อเชื่อมโยงระหวํางองค๑กรศาสนา, จัดทําเว็บไซต๑เครือขําย
องค๑กรศาสนา,สํงเสริมการเผยแผํศาสนาให๎เข๎าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ การประยุกต๑นวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช๎ในการทํางาน
การบริหารงาน หรือแก๎ไขป๓ญหาตํางๆ ทั้งด๎านการติดตํอสื่อสารเพื่อให๎สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ให๎กับเยาวชนทุกระดับในการใช๎เทคโนโลยีให๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการนําเทคโนโลยีมาเป็นวิธีการปฏิบัติ
และประยุกต๑ใช๎เพื่อชํวยในการทํางานหรือแก๎ไขป๓ญหาตํางๆ นั้น เชํน วัสดุ อุปกรณ๑ เครื่องมือ เครื่องจักร แม๎กระทั่งองค๑ความรู๎
นามธรรมเชํน ระบบหรือกระบวนการตํางๆ เพื่อให๎การดํารงชีวิตของมนุษย๑งํายและสะดวกยิ่งขึ้น ป๓จจุบันเทคโนโลยีได๎เป็นที่
สนใจของคนทั่วไปทุกสาขา เทคโนโลยี จึงเป็นที่แพรํหลายและนํามาใช๎ในการทํางานและในชีวิตประจําวัน การเรียนการสอน
ในสมัยนี้จึงมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด๎วย เทคโนโลยีที่ล้ําหน๎าที่สุดที่คนทั่วโลกให๎ความสําคัญ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งสอดคล๎องกับแนวความคิดของปีเตอร๑เซ็งเก๎ . (Senge, Peter: 1994) กลําววํา การคิดโครง การใหมํๆ ในการพัฒนาตนเอง
หรือองค๑การ เพื่อสร๎างบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎ โดยจัดเตรียมอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกให๎ความพร๎อมเพรียง
เพือ่ ให๎สามารถแสวงหาความรู๎ได๎ทุกที่ ทุกโอกาส ทําตนเป็นแบบอยําง มีการแนะนําหนังสือ เอกสาร นวัตกรรมและเทคโนโลยี
แกํบุคลากรอยํางสม่ําเสมอ บริบทในการบบริหารของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล ได๎มี การกํากับ ติดตามงานโดยการวางคน
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ให๎เหมาะสมกับงาน และจัดวางองค๑การที่รับผิดชอบซึ่งสอดคล๎องกับผู๎นําแบบขายความคิด ผู๎นําประเภทนี้จะคอยชี้แนะบ๎างวํา
ผู๎ตามขาดความสามารถในการทํางาน [30] ซึ่งสอดคล๎องกับแนวความคิดของGhiselli, E.E. (1971). สรุปได๎วํา ลักษณะ
ผู๎บริหารการศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานมี 7 ประการ คือ 1) ความสามารถในการให๎คําแนะนํา 2) ความรอบรู๎
งาน 3) ความสามารถในการตัดสินใจ4) ความมั่นใจในตนเอง 5) ความต๎องการความสําเร็จในอาชีพ 6) การรู๎จักตนเองอยําง
ถํองแท๎ 7) ความไมํผูกพันกับตําแหนํง[31]
จากการศึกษาครั้งนี้ สรุปได๎วํา บทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิ ส
พิทักษ๑คุมพล เป็นจุฬาราชมนตรี มีความเหมาะสมกับสถานการณ๑ เนื่องจากมีบทบาทในการที่จะพัฒนาการศึกษาเพื่อปลูกฝ๓ง
คุณธรรมจริยธรรมให๎กับเยาวชนทุกระดับได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีข๎อสรุปอยูํ 2 ประเด็น คือ 1) บริบทในการ
บริห ารงานการศึ กษาของทํ านที่ เห็ นความสํา คัญ ในด๎ านการศึก ษาของสํา นัก จุฬาราชมนตรี ตั้ งแตํอดี ตจนถึ งป๓จ จุบั น 2)
องค๑ประกอบที่สําคัญ4 ประการของ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล สรุปได๎ 4 ประการ คือ ความรู๎ ความสามารถ ความประพฤติ
และบุคลิกภาพและคุณสมบัติสํวนตัว
สําหรับบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ผู๎วิจัยใช๎กรอบแนวคิดเพื่อประกอบการศึกษา
ภายใต๎พันธกิจและยุทธศาสตร๑ของสํานักจุฬาราชมนตรี จากการศึกษาพบวํา บทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานัก
จุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิสพิทักษ๑คุมพล เป็นจุฬาราชมนตรี ประกอบด๎วย 1) สํงเสริมการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 2) สํงเสริมการนําหลักการอิสลามมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 3) สํงเสริมและสนับสนุนการ
เผยแผํคุณธรรมจริยธรรมมาใช๎ในศาสนศึกษา 4) บทบาทในการเป็นที่ปรึกษาในด๎านศาสนาอิลาม 5) สํงเสริมการนําเทคโนโลยี
มาใช๎ในศาสนศึกษา ซึ่งบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรีดังกลําว สํานักจุฬาราชมนตรีมีบทบาทที่
สําคัญในการที่จะพัฒนาการศึกษานับเป็นสถาบันที่ทําหน๎าที่ในการสร๎างคนและพัฒนาสังคมที่สําคัญยิ่ง “อิสลาม” ได๎ให๎
ความสําคัญตํอการศึกษาโดยตระหนักวําการจัดการศึกษาที่ถูกต๎ องนั้นจะต๎องเป็นการพัฒนาความรู๎ ความสามารถของมนุษย๑
ไปพร๎อมกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให๎กับเยาวชนทุกระดับได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งจากบทบาทดังกลําว
ของสํานักจุฬาราชมนตรี จะเห็นได๎วํา มีความสอดคล๎องและเป็นไปตามยุทธศาสตร๑ที่กําหนดไว๎

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัย พบวําบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิสพิทักษ๑คุม
พล เป็นจุฬาราชมนตรี ประกอบด๎วย 1) สํงเสริมการจัดการเรียการสอนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 2) สํงเสริมการนํา
หลักการอิสลามมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 3) สํงเสริมและสนับสนุนการเผยแผํคุณธรรมจริยธรรมมาใช๎ในศาสนศึกษา
4) บทบาทในการเป็นที่ปรึกษาในด๎านศาสนาอิลาม และ 5) สํงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช๎ในศาสนศึกษา ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
ควรให๎ก ารสํ งเสริ มและสนับ สนุ น ทั้ง 5 ด๎ า นนี้ เพื่อ จะได๎รั บการพั ฒนาในเรื่ องของเรี ยนการสอนทางด๎า นศาสนาให๎ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํในวิชาการบริหารการศึกษาควรนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช๎ในการพัฒนาการในการจัด
การศึกษาให๎ลึกซึ้งเกี่ยวกับ บทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษ๑คุมพล
เป็นจุฬาราชมนตรี
3. นักเรียนที่จบมาสามารถทําประโยชน๑และสร๎างความเจริญให๎กับประเทศได๎ในอนาคต เชํน เป็นครูสอนศาสนาเพื่อ
เอาหลักคําสอนของศาสนามาสร๎างสันติภาพ เป็นลํามแปลภาษาให๎กับหนํวยงานราชการเพื่อติดตํอในเรื่องของทุนการศึกษากับ
ทางประเทศตะวันออกกลาง ฯลฯ
4. สถาบันวะสะฏียะฮ๑เพื่อสันติภาพและการพัฒนาได๎รับความรํวมมือและได๎รับการสนับสนุนจากกิจการศาสนา
ประเทศคูเวต โดยมีเปูาหมายหลักเพื่อดํารงไว๎ซึ่งอัตลักษณ๑ของความเป็นมุสลิมอยํางแท๎จริง และสร๎างความสัมพันธ๑อันดีงาม
เหนียวแนํนและมั่นคงตํอผู๎คนในสังคมและปูองปรามแนวความคิดสุดโตํงที่เป็นสาเหตุของความขัดแย๎งรุนแรงที่กําลังเบียดขับ
ความมั่นคงของมนุษย๑ในป๓จจุบันผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องควรให๎ความสําคัญและควรสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการจัดเสวนา
การจัดการโครงการตํางๆ ฯลฯ เพื่อให๎เกิดความสันติภาพขึ้น
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. เพื่อประโยชน๑ในการศึกษาเกี่ยวกับผู๎นําทางศาสนาที่เน๎นทางด๎านการศึกษาควรจะมีการวิจัยเชิงคุณภาพในศาสนา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับผู๎นําทางศาสนา เพื่อทราบกระบวนการในการพัฒนาการศึกษาในแตํละศาสนาในประเทศไทย แล๎ว
เปรียบเทียบผลการศึกษากับงานวิจัยในครั้งนี้
2. ควรมีการศึกษาบทบาทในการพัฒนาการศึกษาอิสลามขององค๑กรที่เกี่ยวกับการศึกษาอิสลาม ด๎วยการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยกรอบทฤษฎีเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบหาความสอดคล๎องและไมํสอดคล๎องหรือไมํ อยํางไร
3. ควรมีการสํงเสริมและสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในเรื่องของการจัดการศึกษาอิสลาม เพื่อเป็นการพัฒนา
ความรู๎ ความสามารถของมนุษย๑ไปพร๎อมกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให๎กับเยาวชนทุกระดับได๎อยํางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตํอไปในอนาคต
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กลยุทธ์ในการสร้างแรงบัลดาลใจของผู้นาร่วมสมัย
Inspiration Building Strategies of Contemporary Leader
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บทคัดย่อ
การสร๎างแรงบันดาลใจเป็นป๓จจัยสําคัญที่ทําให๎ผู๎นํารํวมสมัยสามารถบริหารงานได๎สําเร็จตามเปูาหมาย เป็นวิธีการที่
ผู๎นําคาดการณ๑เปูาหมายในอนาคตขององค๑กรโดยกระตุ๎นให๎บุคลากรมีสํวนรํวมในการปฏิบัติภารกิจให๎สําเร็จ กระตุ๎นให๎มีการ
ตอบสนองอยํางมีทิศทางและดําเนินไปสูํเปูาหมายตามที่ต๎องการ ท๎าทายในเรื่องงานและกระตุ๎นจิตวิญญาณของทีมให๎มี
ชีวิตชีวา โดยการสร๎างเจตคติที่ดีและการคิดแงํบวก การสร๎างแรงบันดาลใจนับวํามีความสําคัญตํอการบริหารจัดการของ
ผู๎นํา ชํวยสํงเสริมให๎บุคลากรทํางานได๎ อยํางมีประสิทธิภาพ เสริมสร๎างกําลังใจในการปฏิบัติงานให๎แกํบุคลากร เสริมสร๎าง
ความสามัคคี ทําให๎เกิดความภักดีตํอองค๑กร จูงใจให๎เกิดการคิดสร๎างสรรค๑ ทําให๎บุคลากรเกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นใน
องค๑ กร ดังนั้น ผู๎นํ าจํ าเป็น ต๎อ งมีก ลยุ ทธ๑ ในการสร๎า งแรงบัน ดาลใจ ทั้ งกลยุ ทธ๑ การสร๎า งแรงบั นดาลใจในตนเองเพื่อ เป็ น
แบบอยํางแกํบุคลากร รวมทั้งกลยุทธ๑การสร๎างแรงบันดาลใจแกํบุคลากรเพื่อกระตุ๎นให๎บุคลากรทํางานอยํางทุํมเทเสียสละ
เกิดความรักและความผูกพันตํอองค๑กร
คําสําคัญ กลยุทธ์, การสร้างแรงบัลดาลใจ, ผู้นาร่วมสมัย
Abstract
Inspiration building is the key factor that makes contemporary leaders succeed in achieving their
goals. It is a way for leaders to anticipate future goals of an organization by motivating people to
participate in mission accomplishment. Encouraging directional response and go to the desired goal.
Challenging in the job and stimulating the spirit of the lively team by creating a positive attitude and
positive thinking. Inspiration building is important to the management of the leader to encourage staff to
work effectively, strengthen the morale of the staff, strengthen harmony, create loyalty to the
organization, encourage creativity, and provide people faith and confidence in the organization. So the
leaders need a strategy to build inspiration both strategies for self-motivation to be a role model and
strategies to inspire personnel to motivate people to work hard, sacrifice, love and commitment to the
organization.

Keywords: strategy, inspiration, contemporary leader
ภูมิหลัง
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกอยํางรวดเร็ว เป็นโลกไร๎พรมแดน ผู๎นําทุกระดับจําเป็นต๎องปรังปรุง
ตนเองให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงดังกลําว เพื่อให๎สามารถต๎านทานกับกระแสโลกาภิวัตน๑ที่มากระทบได๎อยํางมั่นคง รวมทั้ง
เปลี่ยนแปลงให๎องค๑กรมีความเจริญก๎าวหน๎าอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎มีการจัดสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศให๎รํมรื่น และ
ปลอดภัย ทําให๎บุคลากรในองค๑กรดํารงชีวิตในองค๑กรได๎อยํางมีความสุข [1] ขณะเดียวกันผู๎นําต๎องมีกลยุทธ๑เพื่อจูงใจให๎
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บุคลากรในองค๑กรทํางานตามวัตถุประสงค๑และวิสัยทัศน๑ให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นที่พึงพอใจและประทับใจแกํบุคลากร[2] กลยุทธ๑
การสร๎างแรงบันดาลใจจึงนับวํามีความสําคัญ เพราะชํวยจูงใจให๎บุคลากรทํางานตามเปูาหมาย การสร๎างแรงบันดาลใจจึง
เกิดขึ้นทั้งตนเองและมีอิทธิพลตํอบุคคลอื่น [3] การสร๎างแรงบันดาลใจเป็นทั้งการให๎กําลังใจยกยํองชมเชยผู๎รํวมงานอยําง
สม่ําเสมอ เปิดโอกาสให๎ผู๎รํวมงานแสดงความสามารถ การสร๎างเจตคติที่ดีและการคิดในแงํบวก โดยกระตุ๎นให๎ตนเองและ
บุคลากรทุํมเท เสียสละและมีความพยายามในการทํางานอยํางเต็มศักยภาพ โดยผู๎นําให๎กําลังใจแกํผู๎รํวมงานเมื่อต๎องเผชิญกับ
ป๓ญหาอุปสรรค สนับสนุนบุคลากรให๎อุทิศตนกับงานโดยไมํเห็นแกํประโยชน๑สํวนตน ตลอดจนบุคลากรสามารถใช๎ทักษะและ
ความสามารถในการทํางานให๎บรรลุเปูาหมายแหํงความสําเร็จ [4]
ความหมายของการสร้างแรงบันดาลใจ
การสร๎างแรงบันดาลใจเป็นป๓จจัยสําคัญที่ทําให๎ผู๎นําสามารถบริหารงานได๎สําเร็จ ทําให๎ได๎
ทั้งงาน ได๎ทั้งคน นับวํามีความสําคัญตํอการบริหารงานในยุคใหมํ การสร๎างแรงบันดาลใจจะสอดคล๎องกับความสัมพันธ๑อยําง
ใกล๎ชิดของผู๎นํากับบุคลากร เป็นวิธีการที่ผู๎นําคาดการณ๑เปูาหมายในอนาคตขององค๑กรโดยกระตุ๎นให๎บุคลากรมีสํวนรํวมในการ
ปฏิบัติภารกิจให๎สําเร็จ ลุลํวง [5] การสร๎างแรงบันดาลใจเป็นป๓จจัยหรือสิ่งตํางๆที่มากระตุ๎นหรือชักนําให๎บุคลากรแสดง
พฤติกรรมเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค๑หรือเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต๎องการ [6] สนับสนุนกระตุ๎นให๎มีการ
ตอบสนองอยํางมีทิศทางและดําเนินไปสูํเปูาหมายตามที่ต๎องการ ท๎าทายในเรื่องงานและกระตุ๎นจิตวิญญาณของทีมให๎มี
ชีวิตชีวา กระตือรือร๎นโดยการสร๎างเจตคติที่ดีและการคิดแงํบวก โดยผู๎นําจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให๎เห็นความตั้งใจ
อยํางแนํวแนํวําจะสามารถบรรลุเปูาหมายได๎ อีกทั้งชํวยให๎บุคลากรปฏิบัติภารกิจ เน๎นความผูกพันของตน ตํอเปูาหมายระยะ
ยาว ให๎กําลังใจยกยํอง ชมเชยบุคลากรอยํางสม่ําเสมอ [7] เปิดโอกาสให๎บุคลากรแสดงความสามารถ สนับสนุนการคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค๑ในการทํางาน ทุํมเทความพยายามในการทํางานอยํางเต็มศักยภาพ คอยให๎กําลังใจแกํบุคลากรเมื่อต๎องเผชิญกับ
ป๓ญหาอุปสรรค สร๎างความเชื่อมั่นแกํบุคลากรที่อุทิศตนให๎กับงานวําจะได๎รับการตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ที่สําคัญ
สอดคล๎องกับการกระตุ๎นให๎เกิดพลังอํานาจในการขับเคลื่อนการคิดและการกระทําใดๆที่พึงประสงค๑เพื่อให๎บรรลุผลสําเร็จได๎
ตามต๎องการ กํอให๎เกิดแรงจูงใจภายในและภายนอกเพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการคิดและการกระทําในสิ่งที่พึงประสงค๑ [8]
โดยสรุปความหมายของการสร๎างแรงบันดาลใจเกี่ยวข๎องกับวิธีการคาดการณ๑ของผู๎นําใน
ตั้งเปูาหมายในอนาคตขององค๑ กร เป็ นการกระตุ๎ นให๎ บุค ลากรมีสํ วนรํ วมในการปฏิบัติ งานหรื อชัก นําให๎บุ คลากรแสดง
พฤติกรรมเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค๑หรือเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต๎องการ อีกทั้งเป็นพฤติกรรมของผู๎นําในการ
แสดงความเชื่อมั่นและความตั้งใจอยํางแนํวแนํวําจะสามารถบรรลุเปูาหมายได๎ รวมถึงการสร๎างความเชื่อมั่นแกํบุคลากรที่อุทศิ
ตนให๎กับงานวําจะได๎รับการตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม
ความสาคัญของการสร้างแรงบันดาลใจ
การสร๎างแรงบันดาลใจนับวํามีความสําคัญในการบริหารจัดการของผู๎นํารํวมสมัยทั้งการเป็นผู๎นําในป๓จจุบันและใน
อนาคต ชํวยสํงเสริมให๎บุคลากรทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให๎บุคลากรมีสํวนรํวมในการวางแผนปฏิบัติงานด๎วย
ตนเอง เพิม่ คําตอบแทนที่สูงขึ้นสําหรับบุคลากรที่อุทิศตนให๎กับงาน มีความตั้งใจแนํวแนํที่จะทํางานให๎สําเร็จตามที่เปูาหมาย
กําหนดไว๎ [9] การสร๎างแรงบันดาลใจมีความสําคัญตํอการทํางานของบุคลากรเป็นอยํางยิ่ง เพราะการทํางานใดก็ตามถ๎าจะให๎
ได๎ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะต๎องประกอบด๎วยสํ วนสําคัญ คือ ความสามารถในการทํางานและการสร๎างแรงบันดาลใจ
เพื่อโน๎มน๎าวบุคลากรให๎ใช๎ความสามารถในการทํางาน การสร๎างแรงบันดาลใจจึงเป็นสํวนหนึ่งในการสร๎างขวัญและกําลังใจใน
การทํางานของบุคลากรในองค๑กร [10] การสร๎างแรงบันดาลชํวยเสริมสร๎างกําลังใจในการปฏิบัติงานให๎แกํบุ คลากรในองค๑กร
และหมูํคณะ เสริมสร๎างสามัคคีธรรม ทําให๎เกิดความภักดีตํอองค๑กรเกื้อหนุนและจูงใจให๎เกิดการคิดสร๎างสรรค๑ในกิจการตําง
ๆ เป็นการสร๎างความก๎าวหน๎าให๎แกํบุคลากรและองค๑กร ทําให๎เกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค๑กร ทําให๎เกิดความสุขในการ
ทํางาน [11] บุคลากรเต็มใจที่จะใช๎ความพยายามอยํางเต็มที่ในการให๎ความรํวมมือปฏิ บัติงานให๎บรรลุเปูาหมายหรื อ
วัตถุประสงค๑ขององค๑กร กระตือรือร๎นในการทํางาน กํอให๎เกิดการคิดและการลงมือทํา ดังนั้นแรงบันดาลใจจึงเป็นเหมือน
ขุมทรัพย๑ของมนุษย๑ที่สามารถนํามาใช๎โดยไมํจํากัดวัย และวุฒิการศึกษาและเมื่อมาบวกเพิ่มด๎วยความมุ่งมั่น ทาให้การทางาน
ประสบผลสาเร็จ การสร๎างแรงบันดาลใจจึงนับวํามีความสําคัญตํอการทํางานเป็นอยํางยิ่ง ทําให๎ผู๎นํามีเปูาหมายที่มีคุณคํา
เปี่ยมด๎วยความรับผิดชอบ มีพลังชีวิตในการทํางาน พรั่งพร๎อมด๎วยพลังความมั่นใจ เข๎าใจตัวเองและบุคลากรเป็นอยํางดียิ่ง
สามารถนําพาตนเองและบุคลากร เอาชนะอุปสรรคทั้งปวงเพื่อให๎การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จอยํางดียิ่ง [12]
โดยสรุปการสร๎างแรงบันดาลใจชํวยสํงเสริมให๎บุคลากรทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ชํวยเสริมสร๎างกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานให๎แกํบุคลากรในองค๑กรและหมูํคณะ เสริมสร๎างสามัคคีธรรม ทําให๎เกิดความภักดีตํอองค๑กรเกื้อหนุนและจูงใจให๎
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เกิดการคิดสร๎างสรรค๑ในกิจการตําง ๆ เป็นการสร๎างความก๎าวหน๎าให๎แกํบุคลากรและองค๑กร ทําให๎เกิดศรัทธาและความเชื่อมั่น
ในองค๑กร ทําให๎ผู๎นํามีเปูาหมายที่มีคุณคํา เกิดความมั่นใจ สามารถนําพาตนเองและบุคลากร เอาชนะอุปสรรคทั้งปวงเพื่อให๎
การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จอยํางดียิ่ง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างแรงบันดาลใจ
ป๓จจัยอิทธิพลต่อการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให๎การทํางานประสบผลสําเร็จ ได๎แกํ อาชีพ สถานะทางสังคม อายุ
สิ่งจูงใจที่เป็นเงิน การได๎ทํางานที่นําสนใจ มีอุปกรณ๑ที่ดีสําหรับการทํางาน มีคําจ๎างเงินเดือนที่ยุติธรรม มีโอกาสก๎าวหน๎าในการ
งาน[13] ลักษณะการทํางานรํวมกับบุคลากรที่เข๎าใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน สภาพการทํางานที่ดี สถานที่ทํางานที่
เหมาะสม มีความสะดวกในการไปกลับ ตลอดจนมีสวัสดิการครบครัน [14] การจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพในที่ทํางานให๎
เกิดความมั่นคงปลอดภัย การมีความสุขในการทํางานกับเพื่อนรํวมงานที่เข๎ากันได๎ การมีทัศนคติที่ดีตํองาน การมองโลกในแงํ
ดี การแสวงหาความรู๎และประสบการณ๑อยํางตํอเนื่อง การมีความพึงพอใจเกี่ยวกับรายได๎หรือคําตอบแทนที่เป็นธรรม [15]
ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งความนําเชื่อถือและได๎รับความไว๎วางใจจากผู๎นํา ความก๎าวหน๎าในการทํางาน
ขนาดขององค๑กร ชื่อเสียงขององค๑กร การประชาสัมพันธ๑ให๎เป็นที่รู๎จักกันแพรํหลายของสถานที่ทํางานนั้น ๆ ความคุ๎มคําของ
คําตอบแทนกับงานที่ได๎รับมอบหมาย ลักษณะของงานที่ตรงกับความถนัดและความสนใจ ความเป็นอิสระในการทํางาน
ปราศจากการควบคุมจากผู๎นํา [16] การให๎การนิเทศและคําปรึกษา การติดตํอสื่อสาร ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน
โอกาสก๎าวหน๎าในการทํางาน การเปิดใจ การทําข๎อตกลงผํานวิสัยทัศน๑ พันธกิจ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคุณลักษณะของ
ผู๎นํา การให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ ป๓จจัยเหลํานี้มีสํวนสําคัญที่จะทําให๎การสร๎างแรงบันดาลใจประสบผลสําเร็จและทําให๎บุคลากรมี
ความรู๎สึกพึงพอใจในการทํางาน [17]
โดยสรุปป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการสร๎างแรงบันดาลใจมีหลายป๓จจัย ทั้งป๓จจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ อาชีพ สถานะทาง
สังคม อายุ หรือป๓จจัยทั้งที่เป็นตัวเงินและไมํใชํตัวเงิน ได๎แกํสถานะทางสังคม ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน ความ
นําเชื่อถือและได๎รับความไว๎วางใจจากผู๎นํา ความก๎าวหน๎าในการทํางาน ขนาดขององค๑กร ชื่อเสียงขององค๑กร เป็นต๎น
กลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจ
กลยุทธ๑การสร๎างแรงบันดาลใจเป็นวิธีการหรือเทคนิคที่สํงเสริมให๎การบริหารงานประสบผลสําเร็จ มี 2 ประเภท
ได๎แกํ กลยุทธ๑การสร๎างแรงบันดาลใจในตนเอง กับกลยุทธ๑การสร๎างแรงบันดาลใจแกํบุคลากรโดยผู๎นําจะต๎องสร๎างแรงจูงใจ
ให๎กับตนเองเพื่อให๎เกิดความสามารถและพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อทําให๎บุคลากรเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาและไว๎วางใจแกํ
บุคลากร นักวิชาการกลําวถึง
กลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง ดังนี้
กลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง
ผู๎นํารํวมสมัยจําเป็นต๎องสร๎างกลยุทธ๑การสร๎างแรงบันดาลใจให๎กับตนเองเพื่อทําให๎ตนเองมีความมั่นใจและสามารถ
นําไปใช๎กับบุคลากรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยผู๎นําต๎องมีความซื่อสัตย๑ตํอตนเอง สามารถมอบหมายงานให๎บุคลกรได๎ตรงกับ
ความถนัดและความสามารถ พัฒนาความสามารถในการสื่อ สารให๎สื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีอารมณ๑ขัน เชื่อมั่นใน
ตนเองวําสามารถทําได๎ มองโลกในแงํดีและมี เจตคติเชิงบวกกับบุคลากร มีการคิดสร๎างสรรค๑ ที่สําคัญมีความสามารถใน
การจูงใจให๎บุคลากรทํางานจนบรรลุเปูาหมาย [18]
นอกจากนี้การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง มีประเด็นสําคัญดังตํอไปนี้ [19]
1. มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงพอที่จะให๎บุคลากร
เชื่อมั่นในตนเองวํา ผลสําเร็จที่ต๎องการจะได๎รับจากการคิดหรือจากการกระทํานั้นสามารถพิชิตได๎อยํางแนํนอน โดยต๎องไมํมี
ความวิตกกังวล เชื่อมั่นในตนเองในการกระทําสิ่งใด ๆ ได๎สําเร็จ แม๎เป็นสิ่งยากก็ตาม
2. มีความมุ่งมั่นในการทางาน มุํงมั่นตั้งใจที่จะทําสิ่งใดๆให๎บรรลุผลสําเร็จได๎
ทุํมเทแรงกาย แรงใจและกําลังสติป๓ญญา เวลา มีมานะพยายามบากบั่นหมั่นเพียร อดทนตํอความเหนื่อยล๎าและความกล๎า
หาญตํอการฟ๓นฝุาอุปสรรค ป๓ญหา
3. มีความศรัทธาในผลสาเร็จที่มุ่งหวัง การมองเห็นผลสําเร็จที่จะได๎จากการ
กระทําที่มีคุณคําสูงสุดและมีความรู๎สึกวํา ถ๎าเข๎าถึงได๎จะเป็นสิ่งที่นําท๎าทายที่สุดในชีวิต
กลยุทธ๑ในการสร๎างแรงบันดาลใจในการทํางานให้กับตนเอง มีดังนี้ [4]
1. มีเปูาหมายและวิสัยทัศน๑ที่ชัดเจน ผู๎นําต๎องตั้งเปูาหมายให๎ชัดเจนเพื่อให๎การบริหารประสบความสําเร็จในชีวิต

172

2. การคิดสร๎างสรรค๑อยูํเสมอ คิดในเรื่องแปลกใหมํๆ ทําให๎มีความสุขและเกิดความท๎าทายอยูํเป็นประจํา ดังนั้นวิธี
คิดงํายๆ คือ จินตนาการถึงเปูาหมายบํอยๆ และพยายามทําให๎เป็นจริง
3. การอํานหนังสือดีมีคุณคําเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจให๎กับตนเอง โดยเฉพาะกับผู๎นําของประเทศทั้งในอดีตและ
ป๓จจุบัน ได๎อํานเรื่องของบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร๑ทางการเมือง ผู๎นําประเทศเหลํานั้นได๎สร๎างแรงบันดาลใจในตัวเองขึ้นมา
เพื่อให๎การบริหารงานประสบผลสําเร็จ
4. จดบันทึกผลงานของคนที่ประสบความสําเร็จ การจดบันทึกจะชํวยให๎เราจําสิ่งๆนั้นได๎ดี นอกจากนี้ยังสามารถจด
บันทึกเรื่องราวตํางๆ เชํน ความสําเร็จ ความล๎มเหลว ซึ่งเรื่องราวเหลํานี้สามารถสร๎างแรงบันดาลใจให๎กับตนเองได๎
5. การหาแบบอยํางหรื อบุคคลตัวอยํางโดยเฉพาะบุคคลที่ประสบความสําเร็จ ศึกษาวําเขามีแนวคิด แนวปฏิบัติ
อยํางไรจึงประสบความสําเร็จ แล๎วนํามาประยุกต๑ใช๎ในการสร๎างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นต๎นแบบสูํความสําเร็จ
6. รู๎จักบริหารเวลาให๎มีประสิทธิผล โดยวางแผนการใช๎เวลาให๎คุ๎มคํา
7. นําข๎อผิดพลาดมาปรับปรุงตนเอง ยึดถือเป็นบทเรียนที่ดี
8. มองโลกในแงํดี ควรมองโลกในแงํดี คิดบวกเสมอ เพื่อชํวยให๎มีสุขภาพจิตดี การคิดโปรํงใส และทําให๎เกิด
จินตนาการและแรงบันดาลใจที่ดีเกิดขึ้นมาได๎
สเปียรส์ (Spears) [20] เสนอวิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง ดังนี้
1. มีอารมณ์ขัน และสนุกกับงาน
2. รักและศรัทธาในงานอย่างจริงใจ
3. ขจัดความกลัวออกจากจิตใจ
4 .เชื่อมัน่ ในตนอง
5. รับฟังความเห็นของบุคลากร
6. มองโลกในแง่ดี
7. ยอมรับในความผิดหวัง
8. มุ่งมัน่ พยายาม
จูดและโรนัล (Judge and Ronald) [7] นําเสนอวิธีการสร๎างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง ดังนี้
1. อยํากลัวความล๎มเหลว
2. กําหนดเปูาหมายให๎ชัดเจน
3. เลือกเปูาหมายแคํหนึ่งเดียว
4. มีอารมณ๑ขัน
5. ทําอยํางตั้งใจ
6. หาตัวอยํางบุคคลที่ทํางานประสบผลสําเร็จ
7. ให๎รางวัลชีวิตกับตนเองให๎คุ๎มคํา
8. แสวงหาโอกาสอยํางตํอเนื่อง
9. รักและผูกพันในงาน
10. มองโลกในแงํดี
แนร๑ (Nair) [21] ให้ข้อคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร๎างแรงบันดาลใจให๎กับตนเอง ดังนี้
1. กําหนดเปูาหมายในชีวิตให๎ชัดเจน
2. การศึกษาจากนักสร๎างแรงบันดาลใจที่เกํง
3. การเปิดโลกทัศน๑ให๎กว๎างขึ้น
4. คิดสร๎างสรรค๑ในสิ่งที่แปลกใหมํ
นอกจากนี้ผู๎นํามีความมุํงมั่นอยํางแรงกล๎า มีความรักและผูกพันในงานเพื่อให๎งานสําเร็จ โดยสร๎างมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานอยํางชัดเจน แบํงป๓นความรู๎และประสบการณ๑ในการทํางานแกํ บุคลากร ใช๎หลักของการมีสํวนรํวม เน๎นความเป็น
หุ๎นสํวนในการทํางานเพื่อให๎ได๎รับผลประโยชน๑รํวมกัน ให๎อิสระในการทํางาน รํวมกันแก๎ป๓ญหาอยํางสร๎างสรรค๑โดยพร๎อม
รับผิดชอบรํวมกันเมื่อมีข๎อผิดพลาด [22]
โดยสรุปกลยุทธ๑การสร๎างแรงบันดาลใจให๎กับตนเองเกี่ยวข๎อ งกับผู๎นําต๎องมีความเชื่อมั่นในตนเอง (Confidence)
มองโลกในแงํดี (Optimistic) มีกิริยามารยาทเรียบร๎อยอํอนน๎อมถํอมตน (Manner) มีเปูาหมายในชีวิตที่ชัดเจน (Purpose)
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เป็นแบบอยํางที่ดีแกํบุคลากร (Role Model) ให๎ความชํวยเหลือและสนับสนุนเมื่อมีโอกาส (Mercy) มีความคิดสร้างสรรค์
และจิ น ตนาการ (Imagination) รั ก และผู ก พั น ในงาน (Satisfaction) และมี ค วามฉลาดทางอารมณ๑ (Emotional
Intelligence) ดังนั้นจึงสรุปเป็น COMPROMISE MODEL : กลยุทธ๑การสร๎างแรงบันดาลใจให๎กับตนเองดังภาพประกอบ
ด๎านลําง

ภาพประกอบที่ 1 COMPROMISE MODEL : กลยุทธ๑การสร๎างแรงบันดาลใจให๎กับตนเอง
กลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร
กลยุทธ๑การสร๎างแรงบันดาลใจให๎กับบุคลากรเป็นการใช๎วิธีการและเทคนิคตํางๆให๎บุคลากรทํางานตามเปูาหมาย
โดยมีนักวิชาการกลําวไว๎ดังนี้
ธีระ รุญเจริญ [23] กลําวถึงกลยุทธ๑การสร๎างแรงบันดาลใจให๎กับบุคลากรดังนี้
1. การกระตุ๎นให๎บุคลากรได๎ทดลองปฏิบัติโครงการใหมํๆหรือทํางานที่ท๎าทายความสามารถ
2. เปิดโอกาสให๎บุคลากรได๎แสดงความสามารถ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติภารกิจให๎สําเร็จลุลํวง
3. กําหนดนโยบายสํงเสริมการทดลอง เรียนรู๎สิ่งใหมํๆเพื่อหาวิธีแก๎ป๓ญหาของหนํวยงาน
4. การสร๎างบรรยากาศติดตํอสื่อสารแบบเปิดเชื่อถือและวางใจซึ่งกันและกัน
5. การใช๎ระบบการสื่อสารแบบเครือขําย
6. การสร๎างความเชื่อมั่นให๎บุคลากรดําเนินงานไปสูํเปูาหมาย
7. ผู๎นําคาดหวังบุคลากรในด๎านดี
8. การให๎ข๎อมูลย๎อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานซึ่งเป็นโอกาสสํงเสริมการเรียนรู๎และการสร๎างความเชื่อมั่น
ให๎แกํผู๎ตาม
9. การใช๎เวลาในการปฏิบัติงานรํวมกับ ผู๎ตามนอกเวลาตลอดจนการให๎ คําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน
10. การให๎โอกาสผู๎ตามได๎ปฏิบัติงานที่ได๎รับมอบหมายอยํางเต็มที่ เป็น
การสํงเสริมความภาคภูมิใจในตนเองและทําให๎ผู๎ตามสามารถใช๎ทักษะและความสามารถได๎ดีกวํา เพื่อความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานขององค๑กร
ยูคล๑ (Yukl) [24] ให๎ข๎อคิดเกี่ยวกับกลยุทธ๑การสร๎างแรงบันดาลใจให๎กับบุคลากร ดังนี้
1. กําหนดวิสัยทัศน๑ขององค๑กรให๎เกิดความชัดเจน และสามารถปฏิบัติได๎
2. สร๎างความมั่นใจให๎บุคลากรวําสามารถเผชิญกับภาวะวิกฤต เพื่อไปสูํวิสัยทัศน๑
3. สร๎างโอกาสให๎บุคลากรมีสํวนรํวมในการดําเนินงาน
4. กระตุ๎นให๎เกิดความท๎าทายความสามารถของบุคลากรเพื่อให๎ได๎รับชัยชนะ
5. ฉลองชัยชนะและชื่นชมยินดีในความสําเร็จ
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6. อํานวยความสะดวกในการบริหารงานเพื่อให๎เกิดประสิทธิผลตํอบุคลากร
โอทูลล๑ (O’Toole) [25] ให๎ข๎อคิดเกี่ยวกับกลยุทธ๑การสร๎างแรงบันดาลใจให๎กับบุคลากร ดังนี้
1. เน๎นการบริหารงานแบบมุํงคุณภาพและผลสัมฤทธิ์เพื่อบริหารไปสูํเปูาหมายทั่วไป
2. สร๎างวัฒนธรรมโรงเรียนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติรํวมกันในการทํางาน โดยเน๎นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ ยิ้มแย๎มแจํมใส
เห็นอกเห็นใจ และไมํเอารัดเอาเปรียบกัน
3. เน๎นการบริหารงานเชิงสมดุล โดยให๎ความยุติธรรม ความเสมอภาค และความเทําเทียมกับบุคลากรทุกคน
4 .ใช๎การสื่อสารแบบสองทาง เพื่อให๎บุคลากรทุกคนได๎ข๎อมูลถูกต๎อง ครบถ๎วน
5.ใช๎หลักมนุษย๑สัมพันธ๑เพื่อให๎เกิดความใกล๎ชิดสนิทสนมและไว๎วางใจ
6. สร๎างบรรยากาศแบบเปิดเผย และมีความโปรํงใสในการทํางาน
นอกจากนี้กลยุทธ๑การสร๎างแรงบันดาลใจแกํบุคลากร มีดังนี้ [26]
1. ให๎การบริการแกํบุคลากรอยํางทั่วถึง
2. ใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานให๎เกิดความคลํองตัว
และรวดเร็ว
3. พัฒนาความรู๎ให๎ก๎าวหน๎าด๎วยระบบพี่เลี้ยงและการให๎การนิเทศแกํบุคลากร
4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลอยํางตํอเนื่อง ทั่วถึงและเป็นธรรม
5. จัดระบบการสื่อสารโดยใช๎ชํองทางหลายๆทางและระบบเครือขําย
6. จัดระบบรางวัล โดยใช๎รูปแบบอยํางหลากหลาย
นอกจากนี้กลยุทธ๑การสร๎างแรงบันดาลใจให๎แกํบุคลากร มีดังนี้ [26]
1. ให๎คําปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานแกํบุคลากรอยํางใกล๎ชิด
2. ใช๎การบริหารงานแบบมีสํวนรํวม รํวมคิด รํวมวางแผน รํวมดําเนินงานและประเมินผลและรํวม
รับผิดชอบ
3. ค๎นหาวิธีการแก๎ป๓ญหาให๎บุคลากร
4. สร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับบุคลากรอยํางใกล๎ชิด
5. พัฒนาระบบการสื่อสาร โดยใช๎หลายชํองทางเพื่อให๎บุคลากรข๎าใจขําวสารได๎อยํางถูกต๎อง
ชัดเจน
6. จัดสภาพบรรยากาศในการทํางานอยํางอบอุํนเป็นมิตรภาพ เพื่อให๎การทํางานมีความสุข
7. พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานแกํบุคลากรให๎ตระหนักถึงการดํารงชีวิตในองค๑กรด๎วย
ความก๎าวหน๎ามั่นคงและปลอดภัย
8. จัดข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบเพื่ออํานวยความสะดวกแกํบุคลากรการนําไปใช๎อยําง
จริงจัง
9. อํานวยความสะดวกในด๎านงบประมาณ อาคารสถานที่ สื่ออุปกรณ๑และเทคโนโลยี
โดยสรุปกลยุทธ๑การสร๎างแรงบันดาลใจให๎แกํบุคลากร สอดคล๎องกับการจัดสภาพแวดล๎อมให๎
เอื้อตํอการทํางาน (Environment) การสื่อสารโดยใช๎ระบบเครือขําย (Network) การสํงเสริมวัฒนธรรมโรงเรียน (Culture)
การบริหารงานที่มุํงเน๎นผลผลิตและผลลัพธ๑ (Output and Outcome) การพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศให๎ทันสมัย
(Update) กรพัฒนาระบบรางวัลให๎ตอบสนองความต๎องการของบุคลากร (Reward) การพั ฒนาบุคลากรอยํางตํอเนื่อ ง
(Adapt) การสํ ง เสริ ม ความก๎ า วหน๎ า แกํ บุ ค ลากร (Growth) ตลอดจนการเสริ ม สร๎ า งพลั ง อํ า นาจให๎ กั บ บุ ค ลากร
(Empowerment) ดั งนั้นจึงสรุปเป็น ENCOURAGE MODEL : กลยุทธ๑การสร๎างแรงบันดาลใจให๎แกํบุคลากร ดั ง
ภาพประกอบ
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ภาพประกอบที่ 2 Encourage Model : : กลยุทธ๑การสร๎างแรงบันดาลใจให๎แกํบุคลากร
ผู๎วิจัยสรุปได๎วํา การสร๎างแรงบันดาลใจเป็นป๓จจัยสําคัญที่ทําให๎ผู๎นํารํวมสมัยสามารถบริหารงานได๎สําเร็จตาม
เปูาหมาย เป็นวิธีการกระตุ๎นให๎บุคลากรมีการตอบสนองอยํางมีทิศทางและดําเนินไปสูํเปูาหมายตามที่ต๎องการ ทําให๎เกิดความ
ท๎าทายในเรื่องงานเพื่อให๎การทํางานประสบผลสําเร็จเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ผู๎นําจึงต๎องใช๎กลยุทธ๑ในการสร๎างแรงบันดาล
ใจ ทั้งกลยุทธ๑การสร๎างแรงบันดาลใจในตนเองและกลยุทธ๑การสร๎างแรงบันดาลใจแกํบุคลากรเพื่อกระตุ๎นให๎บุคลากรทํางาน
อยํางทุํมเทเสียสละเกิดความรักในงานและความภักดีตํอองค๑กร
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รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์
วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
ด๎ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒได๎ มี น โยบายสนั บ สนุ น ในการเผยแพรํ ผ ลงานวิ ช าการในรู ป แบบ
ของวารสาร เพราะเห็นวําจะเป็นประโยชน๑ในการพัฒนาความรู๎ทางวิชาการแกํสังคม และประเทศชาติ จึงได๎จัดทําวารสาร
1. วารสารบริหารการศึกษา มศว
เพื่อเป็นการแพรํบทความทางวิชาการด๎านบริหารการศึกษา และด๎านมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ โดยจัดทําเป็น
วารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เผยแพรํผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ และ 3) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการของบุคลากร
คาแนะนาการเตรียมต้นฉบับ
บทความที่รับตีพิมพ๑ในวารสารได๎แกํ 1) นิพนธ๑ต๎นฉบับที่เป็นบทความวิจัย 2) นิพนธ๑ปริทัศน๑ (Review articles) 3)
บทความวิชาการ 4) บทวิจารณ๑เชิงวิชาการ โดยให๎พิมพ๑ผลงานด๎วยกระดาษ A4 พิมพ๑หน๎าเดียว จํานวนไมํเ กิน 12 หน๎า โดย
ทุกบทความต๎องมีบทคัดยํอเป็ นภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ และมีสํวนประกอบดังนี้ บทนํา
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย อุปกรณ๑ และวิธีดํ าเนินการวิจัย ผลการวิจั ย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ข๎ อเสนอแนะ และ
เอกสารอ๎างอิง
ข้อกาหนดในการเตรียมต้นฉบับ
 ขนาดกระดาษA4
 ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบลําง 1 นิ้ว ขอบซ๎าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1 นื้ว
 ระยะระหว่างบรรทัด หนึ่งเทํา (Single Space)
 ตัวอักษร ใช๎ TH SarabunPSK ตามที่กําหนดดังนี้
o ชื่อเรื่อง (Title)
- ภาษาไทย ขนาด 16 point, กําหนดชิดซ๎าย, ตัวหนา
- ภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point, กําหนดชิดซ๎าย, ตัวหนา
o ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)
- ชื่อผู๎เขียน ภาษาไทย – อังกฤษ ขนาด 14 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา
- ที่อยูํผู๎เขียน ขนาด 14 point , กําหนดชิดซ๎าย , ตัวหนา และเว๎น 1 บรรทัด
o บทคัดย่อ
- ชื่อ “บทคัดยํอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , กําหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา และเว๎น 1 บรรทัด
- Text บทคัดยํอภาษาไทย ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
- Text บทคัดยํอภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวหนา
- ยํอหน๎า 0.5 นิ้ว
o คาสาคัญ (Key word) ให๎พิมพ๑ตํอจากสํวนบทคัดยํอกํอนขึ้นสํวนของเนื้อหา ควรเลือกคํา
สําคัญที่เกี่ยวข๎องกับบทความ ประมาณ 4-5 คํา ใช๎ตัวอักษร ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14
point
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รายละเอียดบทความ (Body)
- คําหลักบทขนาด 16 point , กําหนดชิดซ๎าย , ตัวหนา
- หัวข๎อยํอยขนาด 14 point , กําหนดชิดซ๎าย , ตัวหนา
- ตัวอักษรขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
- ยํอหน๎า 0.5 นิ้ว
- การจัด สดมม๑ 1 คอลัมม๑
รายละเอียดบทความวิจัยและบทความวิชาการประกอบด้ว ย บทนํา วัตถุประสงค๑ของการวิจัย และ
วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ข๎อเสนอแนะ และเอกสารอ๎างอิง
 คาศัพท์ ให๎ใช๎ศัพท๑บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
 รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให๎จัดชิดซ๎ายของคอลัมน๑ คําบรรยายรูปภาพ
ให๎อยูํใต๎รูปภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน๑ เนื้อหา และคําบรรยายภาพ ใช๎ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง เอกสารอ๎างอิงทุกฉบับต๎องมีการอ๎างอิงหรือกลําวถึงในบทความ หัวข๎อ
เอกสารอ๎างอิงไมํต๎องใสํหมายเลขกํากับหน๎าหัวข๎อ การเรียงลําดับเลขการอ๎างอิงตามเอกสารอ๎างอิงท๎ายบทความ รูปแบบที่ใช๎
ให๎อ๎างอิงโดยการเรียงลําดับหมายเลขอ๎างอิง โดยใช๎เลขอารบิค ภายใต๎วงเล็บใหญํ ตํอจากบทความที่จะอ๎างอิง เชํน ...ลักษณะ
การเจริญเติบโต [1]…รายละเอียดของเอกสารอ๎างอิงประกอบด๎วยชื่อผู๎เขียน ชื่อบทความ ชื่อเอกสารที่ตีพิมพ๑ ผู๎พิมพ๑ สถานที่
พิมพ๑ ปีที่พิมพ๑ ฉบับที่พิมพ๑ และเลขหน๎าของบทความ หรือเป็นไปตามรูปแบบของชนิดการอ๎างอิง เชํน อ๎างอิงจากหนังสือ
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การส่งบทความ
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จํานวน 4 ชุด โดยเอกสารชุดที่ 1 ให๎มีรายละเอียดครบตามแบบฟอร๑มของวารสารบริหารการศึกษา มศว สํวนเอกสารอีก 3
ชุด ไมํต๎องพิมพ๑ชื่อเจ๎าของบทความและสถานที่ทํางาน สํงมาที่ ไปยัง กองบรรณาธิการวารสารการบริหารการศึกษา มศว
ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท๑ 02-649-5264,02-649-5000 ตํอ 15536-11129 หรือติดตํอสอบถามโดยตรงที่
โทรศัพท๑ 02-649-5264,02-649-50009 ตํอ 15536-11129 / ทั้งนี้สามารถติดตามขอรายละเอียดและแบบฟอร๑มตําง ๆ ได๎ที่
ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
ทั้งนี้เมื่อผู๎เขียนบทความได๎รับการตีพิมพ๑จะได๎รับวารสารฉบับที่บทความนั้นตีพิมพ๑ จํานวน 2 ฉบั บ
-------------------------------------------------
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