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บรรณาธิการ 
 
 

จากกรณีศกึษา “ทีมหมปู่าอะคาเดมีแม่สาย 13 คน ติดอยู่ภายในถําหลวง-ขนุนํานางนอน” ซึงเป็นข่าวโด่งดังไปทัว

โลก ทุกฝ่ายร่วมมือช่วยเหลือกันจนภารกิจสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายสามารถช่วยชีวิตทีมหมูป่าได้ครบทัง 13 ชีวิต                  

ถ้าสามารถถอดบทเรียนจากเรืองนีจะทําให้ได้องค์ความรู้ต่างๆ มากมายทีเป็นประโยชน์ในเชิงการบริหารจัดการ อาจกล่าว

ได้ว่า สถานการณ์สร้างวีรบรุุษ สถานการณ์สร้างผู้นํา การบริหารจัดการเรืองใดเรืองหนึงทีเป็นปัญหาทียากและสลบัซับซ้อน 

จําเป็นต้องอาศยัความร่วมมือในรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือ การบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ การประสานงานทีดี 

การแสดงภาวะผู้ นําของผู้บริหารหรือผู้นําเหตุการณ์ การตัดสินใจทีทันเหตุการณ์และทีสําคัญต้องมีข้อมูลในการตัดสินใจ

ทีมากพอและครบถ้วน  จากเหตกุารณ์ในครังนี ควรได้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย อย่างต่อเนืองเพือให้ได้องค์ความรู้ในเชิง

การบริหารจัดการ และให้เกิดการเชือมโยงมาในบริบทของการศึกษาไทยจะเป็นประโยชน์ในการกําหนดนโยบาย                     

การวางแผนการทํางาน และการปฏิบติังานทีมีประสทิธิภาพ ดงันนั วารสารฉบบันีจะเป็นเครืองมืออย่างหนึงของการเผยแพร่

องค์ความรู้ทีได้ค้นพบซงึจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาเยาวชนของ

ชาติในอนาคตต่อไป 

 

 

     อาจารย์ ดร.สมบรูณ์ บรูศิริรักษ์ 

        บรรณาธิการวารสารบริหารการศกึษา มศว 
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บรรณาธิการแถลง 

 

 ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทํา

วารสารบริหารการศึกษา มศว โดยออกปีละ 2 ฉบับ ปัจจุบันการดําเนินการจัดทําวารสารมาถึงปีที 15 แล้ว โดยทีวารสาร

ฉบบันี นบัเป็นฉบบัที 28 มกราคม – มิถนุายน 2561 โดยมีวตัถปุระสงค์เพือเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักวิชาการ ศิษย์

เก่า ศิษย์ปัจจบุัน ทังภายในและภายนอกสถาบันในเชิงวิชาการด้านการบริหารการศึกษา อีกทังเป็นสือกลางในการติดต่อ

ทางวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้สนใจทวัไป ขณะเดียวกนัเปิดโอกาสให้นกัวิชาการ บุคลากรต่างๆ จากภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย นําเสนอรูปแบบของการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย ทุกบทความได้ผ่านการ

กลันกรองจากคณะกรรมการกลันกรองพิจารณาบทความ โดยผู้ ทรงคุณวุฒิทีมีชือเสียงทางด้านการบริหารการศึกษา 

นอกจากนีวารสารยังได้ เผยแพร่ไปยังประชาคมวิชาการบริหารการศึกษา โดยส่งผ่านไปยังสํานักหอสมุดของ

สถาบนัอดุมศกึษาทงัของรัฐและเอกชน 

 กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศกึษา มศว คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ขอขอบคุณทุก

ท่านทีได้สง่บทความลงวารสารเพือพิจารณากลนักรอง ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านทีเสียสละเวลาในการพิจารณา

กลนักรองบทความเพือให้สมบูรณ์ยิงขึน รวมทัง คณาจารย์และบุคคลต่างๆ ทีส่งคําติชมมายังกองบรรณาธิการ เพือให้
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครังนี  มีจดุมุ่งหมายเพือศึกษา 1) ระดับสมรรถนะการวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียน

ของครู 2) ระดบัภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลของครูและ

ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษากบัสมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียนของ

ครู 4) ปัจจัยด้านบุคคลของครูและภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทีสามารถพยากรณ์ สมรรถนะการ

วิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียนของครูกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษาขันพืนฐาน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จํานวน 359 คน เครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามโดย

มีค่าความเชือมันเท่ากับ .98 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานวิเคราะห์         

ค่าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และวิเคราะห์สมการถดถอยพหคุณูแบบการคดัเลอืกเข้า 

ผลการวิจยัพบว่า 

1) สมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจยัเพือพฒันาผู้ เรียนของครู โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุก

ด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดังนี ด้านการวิเคราะห์ ด้านการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียนของครู และด้านการ

สงัเคราะห์ ตามลาํดบั  

2) ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับ

ค่าเฉลยีจากมากไปน้อย ดงันี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา

ด้านการสร้างวิสยัทศัน์อย่างชดัเจน และด้านการคํานงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคล ตามลาํดบั 

3) ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสมัพันธ์กับสมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ

การวิจยัเพือพฒันาผู้ เรียนของครูในทางบวกอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  
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วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียนของครูสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .01 โดยร่วมกันพยากรณ์ร้อยละ 21.30 โดยการกระตุ้นทางปัญญา มีอํานาจการพยากรณ์สงูสดุ

รองลงมา อาย ุและเพศตามลาํดบั 
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ผู้ เรียนของครู 

 

Abstract 

The purposes of this research were to find 1) the level of analysis, synthesis and research to develop 

students competencies of teachers; 2) the level of the transformational leadership of school administrators;          

3) the relationship between personal factors, analysis, synthesis, research to develop the students competencies of 

teachers and the transformational leadership of school administrators; 4) the personal factors of personal of 

teachers and the transformational leadership of school administrators that can predict to competencies of 

teachers. The samples of this research were three hundred and fifty nine teachersin the Secondary Educational 

Service Area Office 1. The research tools were a questionnaire with reliability .98. Percentage, mean, standard 

deviation, and analyse the Pearson Product Moment Correlation and to analyse the equation of multiple regression 

were used to analyze the data.  

            The findings revealed the following:  

 1) The Competencies of analysis, synthesis and research to develop students of teachers. The overall 

was at a high level every other. The highest average score is ranked were analysis, research to develop 

studentsand synthesis, respectively.  

 2) Factors of the school transformational leadership on the whole and according to the comments of the 

teacher in the level of practice was at a high level and every practical aspect was also at a high level. The 

inspiration building, the idealism influence, the intelligence stimulated and the creating clear vision and the 

individuality identified, respectively.  

 3) The transformational leadership of school administrators correlated with the competencies of 

analysis, synthesis and research to develop students of teachers in the positive way were statistically significant 

at .01. 

 4) The factors of the personal aspect of teachers and the school transformational leadership can be 

predicted by the competencies of analysis, synthesis and research to develop students of teachers is significantly at 

.01. The prediction is at a percentage of 21.30 for the intelligence stimulated is effecting the highest prediction, 

age and sex respectively. 
 

Keywords: Personal Factors, The Transformational Leadership, The Competencies in Analysis, Synthesis and  

Research to Develop Student of Teachers 
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ภูมิหลัง 

 การจดัการศกึษาไทยมุ่งผลติคนทีมีความรู้และทกัษะ เพือเป็นกําลงัสาํคญัในระบบเศรษฐกิจ และเพือให้ทันต่อการ

เปลยีนแปลงของโลกในศตวรรษที 21 ทังในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยเหตุนีการจัดการศึกษาจึงต้องได้รับการ

เปลียนแปลงขนานใหญ่เพือมุ่งไปสู่การพัฒนาพลเมืองทีฉลาด รับผิดชอบ สามารถคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประยุกต์      

ใช้เป็น มีความสามารถในการทํางานและแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุนีประเทศไทยจึงจําเป็นต้องปฏิรูปการจัดการศึกษาในเชิง

โครงสร้างทงัระบบอย่างเข้าใจสภาพปัญหา มีเป้าหมาย และแนวทางการพฒันาอย่างมีประสทิธิภาพ [1] 

จากผลการทดสอบคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติในปี พ.ศ. 2558 (Trends in International 

Mathematics and Science Study หรือ TIMSS 2015) พบว่า  คะแนนเฉลียวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ใน

ระดับตํากว่าคะแนนเฉลียนานาชาติ โดยมีคะแนน 431 และ 456 จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน [2] และผลการประเมิน 

PISA 2015 การอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พบว่า ในด้านวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้ 421 คะแนน จัดอยู่ในอันดับ

ช่วงที 51-57 จากทงัหมด 72 ประเทศ [3] ผลการสอบของนักเรียนไทยสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ประสบความสําเร็จในการ

จดัการศกึษาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงในด้านการพฒันาการคิดวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ของผู้ เรียน ซึงสมัพันธ์กับการ

วิเคราะห์สภาวการณ์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที 12 ทีประเทศไทยจะต้องเร่งดําเนินการให้เกิดการ

พัฒนาคนเพือเสริมสร้างทุนทางปัญญาให้กับประเทศอย่างยังยืน ด้วยเหตุนียุทธศาสตร์ทีเ ร่งด่วนประการหนึงของ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 12 คือ ยดึคนเป็นศนูย์กลางการพฒันามุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสขุภาวะทีดี

สําหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนทีสมบูรณ์มีวินัยใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติทีดี 

รับผิดชอบต่อสงัคมมีจริยธรรมและคณุธรรม [4]  

 จากวิกฤตและปัญหาทางด้านการจัดการศึกษาของไทยทีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนา

และยกระดบัความรู้และสมรรถนะของครูอย่างต่อเนืองจงึกลายเป็นประเด็นสาํคญัในการขับเคลือนการพัฒนาการศึกษาไทย 

เพราะความรู้และสมรรถนะด้านการสอนของครู จะนําไปสู่ผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามทีสงัคมคาดหวัง แต่จากการศึกษา

รายงานการวิจยัสมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาครูในสงัคมทีเปลียนแปลง พบว่าปัญหาของครูในด้านสมรรถนะครูนัน  

เป็นปัญหามาตงัแต่การวางนโยบายทางการศกึษา สบืเนืองมาถงึการผลิตครู อีกทังการพัฒนาครูยังขาดประสิทธิภาพ แม้ว่า

หน่วยงานต่างๆ จะจดัโครงการเพือพฒันาครูแต่ก็ยงัซําซ้อน  ไม่เป็นระบบ ขาดประสิทธิภาพและขาดความต่อเนืองทําให้ครู

ไม่สามารถนําความรู้ทีได้จากการอบรมไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และไม่สามารถนําไปแก้ปัญหาของโรงเรียนได้อย่าง

แท้จริง [5] 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน [6] แบ่งสมรรถนะของครูเป็น 2 ด้าน  ได้แก่ 1) สมรรถนะหลกั (Core 

Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ การมุ่งผลสมัฤทธิ ในการปฏิบัติงาน,การบริการทีดี,การพัฒนาตนเอง, การ

ทํางานเป็นทีมและ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ 2) สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) 

ประกอบด้วย  6 สมรรถนะ ได้แก่ การบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้, การพัฒนาผู้ เรียน,การบริหารจัดการชันเรียน,        

การวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียน, ภาวะผู้นําของครูและ การสร้างความสมัพันธ์และความร่วมมือกับ

ชมุชนเพือการจดัการเรียนรู้ แต่ในงานวิจัยหลายงาน พบว่า สมรรถนะของครูเผชิญกับวิกฤตหลายหลายด้าน เช่น การวิจัย

ประเมินสมรรถนะครูผู้สอนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 [7] พบว่าสมรรถนะประจําสายงาน 

(Functional Competency) ทีมีระดับคุณภาพตํามีทังหมด 4 สมรรถนะ ได้แก่ 1) สมรรถนะการบริหารจัดการหลกัสตูร         

และการจัดการเรียนรู้ 2) สมรรถนะการวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียน 3) สมรรถนะภาวะผู้นําครู และ          

4) สมรรถนะการสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชมุชนเพือการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ ภัครดา มากเทพพงษ์ [8]  
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ทีศกึษาเกียวกบักลยทุธ์การสง่เสริมสมรรถนะประจําสายงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสพุรรณบุรี พบว่าความจําเป็นเร่งด่วนในการส่งเสริมสมรรถนะประจําสายงานของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาทีจัดอยู่ในอันดับสูงสุด คือ ด้านการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียน ซึงสมรรถนะการ

วิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจยัเพือพฒันาผู้ เรียนของครูเป็นอีกสมรรถนะหนงึทีมีความสาํคญั ทีจะสามารถพัฒนาการศึกษา

ได้อย่างแท้จริง    

 สมรรถนะการวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียนของครูเป็นอีกแนวทางหนึงทีจะช่วยสนับสนุนให้

การศึกษาไทยเข้มแข็ง เพราะนอกจากเป็นการแก้ไขปัญหาประการหนึงทีเป็นสาเหตุของผลสมัฤทธิ  และทักษะในการคิด

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ของผู้ เรียนทีตํากว่ามาตรฐานแล้ว ยังเป็นการนํากระบวนการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

เพือให้สามารถแก้ปัญหาและพฒันาผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ สอดคล้องกับทิศนาแขมมณี [9] ที

ได้อธิบายหลกัการสอนการคิดสาํหรับครูว่าการคิดมีลกัษณะเป็นกระบวนการหรือวิธีการไม่ใช่เนือหาสาระหรือเนือหาความรู้ 

การสอนจงึเป็นเรืองทียากขนึสาํหรับครูเพราะไม่มีเนือหาความรู้ทีจะถ่ายทอดดังนันการทีครูจะสอนและฝึกพัฒนาทักษะการ

คิดใดๆ ให้แก่ผู้ เรียนได้ประการแรก ครูจําเป็นต้องเข้าใจความหมายของทักษะการคิดนันว่าทักษะการคิดนันคืออะไรมี

ลกัษณะเด่นทีทําให้แตกต่างจากทกัษะการคิดอืนๆ อย่างไรเมือครูมีความเข้าใจเบืองต้นจะช่วยให้เห็นลกัษณะของเป้าหมาย

หรือสงิทีต้องการให้เกิดกบัผู้ เรียน และก็จะช่วยให้แนวทางแก่ครูในการวดัและประเมินทกัษะการคิดนนัด้วย 

ผู้นําจะพาองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่เป้าหมายทีตังไว้ได้นันจําเป็นต้องมีภาวะผู้นําทีดีและเหมาะสม ดังนันภาวะ

ผู้นําของผู้บริหารจงึถือได้ว่ามีความสาํคญัอย่างยิงต่อการพัฒนาองค์กร เนืองจากภาวะผู้นําสมัพันธ์กับประสิทธิผลของงาน

และภาวะผู้นํามีความสมัพันธ์กับประสิทธิผลขององค์กร ซึงในยุคปัจจุบันมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา และเปลียนแปลง

อย่างรวดเร็วมากภาวะผู้นําการเปลียนแปลงจึงมีความเหมาะสมในการบริหารองค์กรหรือหน่วยงาน  ผลจากการวิจัยเชิง

ประจักษ์และการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงในทุกระดับในองค์กรของประเทศต่างๆ จํานวนมาก พบว่า

ผู้บริหารหรือผู้นําทีมีภาวะผู้นําการเปลียนแปลงสามารถทําให้ประสิทธิผลของงานและองค์กรสงูขึนแม้ว่าสภาพการณ์ของ

องค์กรจะมีข้อจํากดัต่างๆ เพียงใด [10] 

ในการยกระดบั และพฒันาสมรรถนะครูนนั ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารจงึเป็นปัจจยัสาํคญัประการหนึง 

ทีจะช่วยให้เป้าหมายของการพัฒนาครูประสบความสําเร็จและส่งเสริมให้เกิดการดําเนินการอย่างยังยืน สอดคล้องกับ          

สรุเดช  อนัตสวัสดิ  [11] ทีศึกษาปัจจัยทีเกียวข้องกับสมรรถนะของครู พบว่า ในส่วนของปัจจัยด้านภูมิหลงั ทังเพศ อาย ุ

สถานภาพ วฒุิการศกึษา ตําแหน่งหน้าที และประสบการณ์การทํางาน ส่งผลต่อสมรรถนะของครู ส่วนปัจจัยในด้านองค์กร  

ได้แก่ ภาวะผู้นําของผู้บริหาร นโยบายการบริหาร ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล และความเป็นส่วนหนึงต่อองค์กร สอดคล้อง

กบัแนวคิดของสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา [12] ทีได้อธิบายถึงความสําคัญของผู้บริหารสถานศึกษาทีจะมีส่วนช่วย

สง่เสริมให้ครูพฒันาตนเองอย่างสมําเสมอ  โดยเฉพาะอย่างยิงการพัฒนาเทคนิคการสอนและกระบวนการคิดของครูเพราะ

ครูคือผู้ ทีมีบทบาทในการแนะนําวิธีคิด วิธีหาความรู้ บ่มเพาะทักษะ และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองซึง

กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูจะสง่ผลต่อนกัเรียนอย่างแท้จริง   

จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้นผู้ วิจยัจงึมีความสนใจทีจะศกึษาปัจจยัด้านบคุคลของครูและภาวะผู้นําการเปลียนแปลง

ของผู้ บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อสมรรถนะการวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียนของครู ในส ังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 เพือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของสถานศกึษาและหน่วยงานทีเกียวข้อง

ต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวจัิย 

 การวิจยัครังนี ผู้ วิจยัได้กําหนดวตัถปุระสงค์ของการวิจยัไว้ดงัน ี

 1. เพือศกึษาระดบัสมรรถนะการวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียนของครูในสงักัดสํานักงานเขต

พืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

 2. เพือศึกษาระดับภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 

 3. เพือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านบคุคลของครูและภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

กบัสมรรถนะการวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจยัเพือพฒันาผู้ เรียนของครู ในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 

 4. เพือศกึษาปัจจยัด้านบคุคลของครู และภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถาน ศึกษาทีสามารถพยากรณ์ 

สมรรถนะการวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียนของครูในสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากร ได้แก่ ครูในสถานศกึษาขนัพืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 5,586 คน  

กลุม่ตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนี ได้แก่ ครูในสถานศกึษาขนัพืนฐาน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ปีการศึกษา 2560 รวมทังสิน 359 คน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชัน (Stratified Random 

Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นชัน (Strata) จากนันสุ่มอย่างง่ายตามสดัส่วน (Proportion size) เครืองมือทีใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลครังนี เป็นแบบสอบถามผู้ วิจัยได้สร้างขึน โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ตอนที 1 แบบสอบถาม

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  ตอนที 2 แบบสอบถามสมรรถนะการ

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียนของครู เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจํานวน  

15 ข้อ ตอนที 3 แบบสอบถามภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้านเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า      

5 ระดับ จํานวน 26 ข้อ ซึงค่าความเชือมันของแบบสอบถามทังฉบับเท่ากับ .98 ผู้ วิจัยแจกแบบสอบถามของครู จํานวน        

359 ชดุ ได้กลบัมา 318 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 88.58 วิเคราะห์ข้อมลูพืนฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามตัวแปรทีศึกษาโดยใช้

การคํานวณการแจกแจงความถีและค่าร้อยละวิเคราะห์ระดับสมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนา

ผู้ เ รียนของครู  โดยหาค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานโดยรวม รายด้าน และรายข้อ วิเคราะห์ระดับภาวะผู้ นํา                

การเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต1 โดยหาค่าเฉลีย และส่วน

เบียงเบนมาตรฐานโดยรวม รายด้าน และรายข้อวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยด้านบุคคลของครู และภาวะผู้ นํา              

การเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษากบัสมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียนของครู สงักัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยการหาค่าสมัประสิทธิ สหสมัพันธ์ (Multiple Correlation Coeffecient) 

ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation) วิเคราะห์สหสมัพนัธ์ของปัจจัยด้านบุคคลของครู และภาวะผู้นําการ

เปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาทีสามารถพยากรณ์สมรรถนะการวิเคราะห์  สงัเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียน

ของครู สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบการคัดเลือกเข้า 

(Multiple Regression Analysis- Enter Method)  
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สรุปผลการวจัิย 

 จากการวิจยั การศกึษาปัจจยัด้านบคุคลของครูและภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ

สมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียนของครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา       

เขต 1 สรุปผลได้ดงัน ี

1. สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียนของครูในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากโดยค่าเฉลียสูงสุด คือ ด้านการ

วิเคราะห์ของครู การวิจยัเพือพฒันาผู้ เรียนของครู และด้านการสงัเคราะห์ของครู ตามลาํดบั  

2. ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาขันพืนฐาน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 โดยรวมการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากโดยด้านทีมีค่าเฉลยีสงูสดุ คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่าง

มีอดุมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญาด้านการสร้างวิสยัทัศน์อย่างชัดเจน และด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ตามลาํดบั 

3. ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้านมีความสมัพันธ์กับสมรรถนะการวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และการวิจยัเพือพฒันาผู้ เรียนของครูในทางบวกอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01   

 4. ปัจจัยด้านบุคคลของครูและภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพยากรณ์สมรรถนะ 

การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจยัเพือพฒันาผู้ เรียนของครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยปัจจยัด้านบุคคลของครูและภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้าน

ร่วมกนัพยากรณ์สมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจยัเพือพฒันาผู้ เรียนของครูสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 1 ได้ร้อยละ 21.30 โดยการกระตุ้นทางปัญญา มีอํานาจการพยากรณ์สูงสดุรองลงมา อายุ และเพศ

ตามลาํดบั 

 

อภปิรายผล  

1. จากการศึกษาระดับสมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียนของครูในสถานศึกษา     

ขนัพืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 พบว่า ครูมีสมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัย

เพือพฒันาผู้ เรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านทีมีค่าเฉลียของคะแนนสงูสดุ คือ ด้านการวิเคราะห์ของครู 

รองลงมา คือ ด้านการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียนของครู และด้านการสงัเคราะห์ของครู ตามลําดับ ดังนันปัญหาในการจัดการ

เรียนการสอนของครูจงึควรมุ่งไปทีการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ของผู้ เรียน ไม่ใช่มุ่งพัฒนาสมรรถนะ

การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ของครูเพียงอย่างเดียว ถึงจะทําให้สมรรถนะทีครูได้ฝึกฝนและพัฒนาประสบความสําเร็จ 

เนืองจากการทีครูจะต้องจดัการเรียนรู้เพือพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์การคิดสงัเคราะห์การคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณให้กับผู้ เรียนตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้ เรียนนันครูจําเป็นต้องมีความเข้าใจในความหมายของลกัษณะ

ของการคิดรวมทงัรู้และเข้าใจกระบวนการขนัตอนในการดําเนินการคิดแบบนนัๆ เพือให้สามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่าง

มีประสทิธิภาพ เพราะหากครูบรูณาการสอดแทรกการพัฒนาหรือฝึกทักษะการคิดควบคู่ไปกับการสอนเนือหาสาระต่างๆ ก็

จะเกิดประโยชน์สองต่อ คือ นอกจากผู้ เรียนจะมีโอกาสฝึกฝนพฒันาทกัษะการคิดมากขึนแล้วทักษะเหล่านันยังสามารถช่วย

ให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในสาระทีเรียนเพิมขนึซงึสง่ผลให้มีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนดีขึนด้วย [9] และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อร

อมุา รุ่งเรืองวณิชกลุ [13] ทีได้พฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สําหรับ

ข้าราชการครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 พบว่า ครูทีเข้าร่วมกิจกรรมทําแบบสอบถามสมรรถนะครู



 
7 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที 15 ฉบบัที 28 มกราคม - มิถนุายน 2561 

นกัวิจัยโดยการประเมินตนเองโดยตอบข้อคําถาม 3 ด้านคือ ด้านความรู้ความเข้าใจการวิจัยในชันเรียน ด้านจิตวิจัย และ

ด้านการปฏิบติัทางการวิจยั มีคะแนนเฉลยีโดยรวมทงั 3 ด้าน อยู่ในระดบัมาก 

2. การศึกษาภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 โดยรวมและรายด้านตามความคิดเห็นของครู ผู้บริหารมีภาวะผู้นําการเปลียนแปลงอยู่ในระดับมากโดย

เรียงลาํดบัค่าเฉลยีจากมากไปหาน้อย ดงันด้ีานการสร้างแรงบนัดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้น

ทางปัญญาด้านการสร้างวิสยัทัศน์อย่างชัดเจน ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามลําดับ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของทองคําพิมพา [14] ทีศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างวิสยัทศัน์และภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาจงัหวดัอ่างทองพบว่า ระดับภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากและเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนีการมี

อิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์การคํานงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคลการสร้างแรงบันดาลใจ และการกระตุ้นทางปัญญาตามลําดับ 

และสอดคล้องกบัสทิธิพลพหลทพั [15] ทีได้ศกึษาปัจจยัทีสง่ผลต่อภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาขอนแก่น เขต 3 พบว่าภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขต

พืนทีการศึกษาขอนแก่นเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามลําดับการปฏิบัติจากมากไปน้อย ได้แก่ การ

คํานงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคลการมีอิทธิพลเชิงอดุมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจและการกระตุ้นทางปัญญา  

ภาวะผู้ นําของผู้ บริหารถือได้ว่ามีความสําคัญอย่างยิงต่อการพัฒนาองค์กร เนืองจากภาวะผู้ นําสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลของงานและภาวะผู้นํามีความสมัพันธ์กับประสิทธิผลขององค์กรจึงมีแนวคิดและการศึกษาในเรืองการพัฒนา

ความเป็นผู้นําหรือภาวะผู้นํา (Leadership) เกิดขนึ [16] ยิงไปกว่านันความท้าทายทีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษที 21 ทังใน

ส่วนทีเป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่การเปลียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนืองจากการปฏิวัติดิจิทัล 

(Digital Revolution) การเปลียนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การดําเนินงานเพือบรรลุ

เป้าหมายการพฒันาทียงัยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ทีประเทศ

ไทยได้ให้สตัยาบัน รวมทังผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความต้องการกําลงัคนทีมีทักษะในศตวรรษที 21 

ประกอบกบัแรงกดดนัจากภายในประเทศจากการเปลยีนแปลงโครงสร้างประชากรทีส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สงัคมสงูวัยอย่าง

สมบรูณ์ในอนาคตอนัใกล้ ระบบการศกึษา ทีต้องปรับเปลยีนให้สนองและรองรับความท้าทายดงักล่าว ประเทศไทยจึงจําเป็น

ทีต้องปฏิรูปการศกึษา เพือให้ระบบการศกึษาเป็นกลไกในการขับเคลือนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560– 2579) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติฉบบัที 12 (พ.ศ.2560– 2564) นําพาประเทศไปสูค่วามมนัคง มงัคงัและยงัยืน [17] 

 3. ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารในแต่ละด้านมีความสมัพันธ์กับสมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ

การวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียนของครูในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทังนีอาจเนืองมาจากภาวะผู้ นําการ

เปลยีนแปลงของผู้บริหารมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง และเห็นความสําคัญ

ของทกัษะและกระบวนการคิดขนัสงู ซึงส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาตนเองของครูและส่งผลไปยังการจัดกระบวนการเรียนรู้

ของผู้ เรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนส่งเสริมการพัฒนาและใช้หลกัสูตรสถานศึกษาขันพืนฐานเพือพัฒนา

คุณภาพผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีวิจารญาณ มีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานตลอดจนเป็นคนดีมีคณุภาพชีวิตทีดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก 

ผู้บริหารสถานศกึษาทีมีภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงมีความรู้เท่าทันสภาพการณ์อย่างรอบด้าน มีวิสยัทัศน์ทีชัดเจน 

ย่อมจะสามารถทีจะกระตุ้นทางปัญญา สร้างแรงบนัดาลใจ ทังยังมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ให้กับผู้ ใต้บังคับบัญชาบนพืนฐาน
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ของการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับฟีดเลอร์ และการ์เซีย [18] ทีได้ศึกษาความสมัพันธ์

ระหว่างผู้บริหารกับผู้ ร่วมงานเป็นองค์ประกอบทีสําคัญมากทีสดุต่อทัศนะของผู้ ร่วมงานทีมีต่อการทํางานหากผู้ ร่วมงานมี

ความศรัทธาในตัวผู้บริหารและยอมทีจะเป็นผู้ตามการให้ความสนับสนุนในการปฏิบัติงานก็จะเป็นไปด้วยดีในทางตรงกัน

ข้ามหากผู้บริหารไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ ร่วมงานก็ย่อมไม่ดีทําให้ผู้บริหารเกิดความอึดอัดทีจะปฏิบัติงานมีความวิตก

กงัวลซงึอาจทําให้งานทีปฏิบติัอยู่ล้มเหลวได้ 

 4. ปัจจยัด้านบคุคลของครูและภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาสามารถพยากรณ์สมรรถนะการ

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียนของครูสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยปัจจยัด้านบุคคลของครูและภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้าน

ร่วมกันการพยากรณ์สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียนของครูสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ได้ร้อยละ 21.30 โดยการกระตุ้นทางปัญญา มีอํานาจการพยากรณ์สงูสดุรองลงมา อายุ และ

เพศ (SEX) ตามลาํดบั 

 เนืองจากการกระตุ้นทางปัญญาเป็นพฤติกรรมทีผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าสามารถกระตุ้นผู้ ใต้บังคับบัญชาให้เห็น

วิธีการ หรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา เพือส่งเสริมให้ผู้ ใต้บังคับบัญชากล้าทีจะแสดงความคิดเห็น และเกิดกระบวนการ

วิเคราะห์ปัญหา เพือนําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ        

ซงึสอดคล้องกบั กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา [19] ศกึษาภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารทีส่งผลต่อสมรรถนะหลกัของ

ครูในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 พบว่า ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารโดยรวม

อยู่ในระดับมากเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนีการกระตุ้ นสติปัญญา การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล        

การสร้างแรงบนัดาลใจและการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารทุกด้านส่งผลต่อสมรรถนะ

หลกัของครูโดยสามารถร่วมกันทํานายสมรรถนะหลกัของครูในภาพรวมได้ ร้อยละ 81.6 และพบว่า การคํานึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล การสร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นสติปัญญาส่งผลต่อการมุ่งผลสัมฤทธิ ในการปฏิบัติงานของครูและ

สอดคล้องกบั ปิยะ เจริญเวชรักษ์ [20] ทีได้ศกึษารูปแบบภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษาขันพืนฐานด้านการสร้างอิทธิพล

เพือให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าทีของข้าราชการครู ซึงกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและข้าราชการครู สงักัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ผลวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนต่อการเกิด

แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าทีของข้าราชการครูได้ ร้อยละ 98 ตัวแปรแฝงทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าทีของ

ข้าราชการครู คือ ภูมิหลงั คุณลกัษณะเฉพาะความเป็นผู้นํา และพฤติกรรมการสร้างอิทธิพล ส่วนองค์ประกอบของตัวแปร

แฝงทัง 4 ตัว ซึงเรียงลําดับนําหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อย ดังนี 1) ตัวแปรแฝงภูมิหลัง คือ อายุ ประสบการณ์ 

การศึกษาอบรมทางการบริหารและระดับการศึกษา 2) ตัวแปรแฝงคุณลกัษณะเฉพาะความเป็นผู้ นํา คือ ทักษะผู้ นํา          

และ คณุลกัษณะสว่นตวัของผู้นํา 3) ตวัแปรแฝงพฤติกรรมการสร้างอิทธิพล คือ การจงูใจด้วยเหตุผล การสร้างแรงบันดาลใจ       

การแลกเปลยีนและการใช้อํานาจตามกฎ และ 4) ตวัแปรแฝงแรงจงูใจในการปฏิบัติหน้าทีของข้าราชการครู คือ ความผูกพัน

ต่อองค์การ การทํางานเป็นทีม และความพงึพอใจในการทํางาน ตามลาํดบั 

 อีกทังกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครังนี มีอายุไม่เกิน 35 ปี ถึงร้อยละ 61 ซึงครูในกลุ่มนีถือได้ว่าอยู่ในวัยทีพร้อมจะ

เรียนรู้งาน แสวงหาความก้าวหน้า และความมนัคง รวมถงึพร้อมยอมรับการเปลยีนแปลง จึงส่งผลต่อสมรรถนะการวิเคราะห์ 

การสงัเคราะห์ และการวิจยัเพือพฒันาผู้ เรียนโดยตรง ซงึสอดคล้องกบังานวิจยัของ อดุลย์ สนันเอือเม็งไธสง [21] ทีได้ศึกษา

ปัจจยัทีมีผลต่อสมรรถนะการวิจยัในชนัเรียนของครูสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขันพืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า ตัว

แปรระดบัครูทีมีผลต่อสมรรถนะการวิจยัในชนัเรียนโดยรวมของครูได้แก่ ตวัแปรความเป็นครูทีมีประสบการณ์เกียวกับการทํา
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วิจยัและตวัแปรความคาดหวงัในผลการวิจยั อายรุาชการ และลกัษณะนิสยัทีเอือต่อการทําวิจัยในชันเรียน และตัวแปรระดับ

โรงเรียนทีมีอิทธิพลต่อค่าเฉลยีสมรรถนะการวิจยัในชนัเรียนโดยรวมของครู ได้แก่ ตวัแปรการสนบัสนนุของผู้บริหาร 

 การทีจะพัฒนาครูให้มีสมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียนได้นัน ปัจจัยด้านบุคคล

ของครูทงัอาย ุเพศ การศึกษา ประสบการณ์การสอน ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลทังทางตรงและทางอ้อม เนืองมาจากสมรรถนะ

เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ  ค่านิยม อุปนิสยัส่วนตัวทีมีต่อการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลทีส่งผลต่อ

การปฏิบัติงานเพือทําให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดตามทีองค์กรต้องการ เพราะสมรรถนะมีความสัมพันธ์กับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ซึงสามารถนําแนวคิดเกียวกับสมรรถนะไปใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร       

การประเมินผลการปฏิบติังาน การพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง และการจ่ายค่าตอบแทน 

[12] ดงันนัภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารจะมีสว่นสาํคญัอย่างยิงทีจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีความมุ่งมัน

ทีจะพฒันาสมรรถนะของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิงสมรรถนะในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัยเพือ

พัฒนาผู้ เรียน เนืองจากสมรรถนะทางด้านนีเป็นสมรรถนะทีสะท้อนไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้ เ รียน ให้ผู้ เรียนเกิด

กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างสร้างสรรค์ เพราะหากครูผู้สอนขาดทักษะ

ทางด้านกระบวนการคิดแล้ว เป็นไปได้ยากว่าจะสามารถถ่ายทอดความรู้และช่วยเหลือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะดังกล่าวได้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรีพร ล้ออุทัย [22] ทีศึกษาปัจจัยบางประการทีส่งผลต่อสมรรถนะครูสงักัดสํานักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร พบว่า ค่านําหนกัความสาํคญัของปัจจยัทีสง่ผลต่อสมรรถนะครูในภาพรวม ได้แก่ ลกัษณะทางกายภาพใน

ทีทํางานสมัพนัธภาพระหว่างครูกบัผู้บงัคับบัญชาสมัพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนมีค่านําหนักความสําคัญเท่ากับ .141, 

.061 และ .152 ตามลาํดบั 

  

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาค้นคว้าครังนี ผู้ วิจยัได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 สว่น มีรายละเอียด ดงันี 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

     1.1 ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสงักดั ควรจดัให้มีการอบรมเชิงปฏิบติัการให้ครูได้พัฒนาทักษะการคิดขันสงู และ

กระบวนการในการทําวิจยัในชนัเรียนแก่ครู  

     1.2 ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสงักัด ควรสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community) 

เพือให้ครูได้พัฒนาสมรรถนะการสังเคราะห์ของครูซึงคะแนนตําทีสุด และมีโอกาสแลกเปลียนเรียนรู้กับครูผู้ สอนทีมี

ประสบการณ์สามารถนํามาพฒันาตนเองและผู้ เรียนได้ 

     1.3 ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสงักดัควรพฒันาแนวทางในการประเมินความดีความชอบอิงสมรรถนะ เพือให้ครู

เกิดการยอมรับและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน เนืองจากพฤติกรรมของ

ผู้บริหารในการให้ผลตอบแทนรางวัลแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาโดยพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน มีค่าความ

แปรปรวนสงูทีสดุ  

 2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยัในครังต่อไป  

    2.1 ควรมีการวิจัยพฒันากลยทุธ์การยกระดับสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจยัเพือพฒันา

ผู้ เรียนของครู เพือเป็นเครืองมือให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสงักดัมีแนวทางในการดําเนินงานเชิงรุก 

     2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจําสายงานของครูในด้านอืนๆ เพิมเติม 

เพือนําไปสูก่ารยกระดบัสมรรถนะครูอย่างรอบด้าน  
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บทคัดย่อ 

การวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน   

มีวัตถุประสงค์เพือพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถินและ

ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

วิธีการดําเนินการวิจัยมี 4  ขันตอน ได้แก่ ขันตอนที 1 การศึกษาเอกสาร งานวิจัยทีเกียวข้องและสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 5 คน ซึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ขันตอนที 2 การสร้างรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 

ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถินผู้ วิจัยนําแนวทางของการสร้างรูปแบบจากขันตอน ที 1 ร่างเป็น

แบบสอบถามและให้ผู้ เชียวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของรูปแบบ (Content Validity) และนํา

ข้อมลูทีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเทียงตรงเชิงเนือหาเป็นรายข้อ (CVI : Content  Validity  Index for Item) ได้ค่า CVI = 1 

ทุกข้อ ขันตอนที 3 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ผู้ วิจัยนําร่างรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์มากําหนดเป็นประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดย

ผู้ เชียวชาญ จํานวน 10 คนเพือหาความเหมาะสมและความถกูต้องและขันตอนที 4 การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิน โดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  จํานวน 30 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  

Sampling) สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลยี (Mean) และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 ผลการวิจยัพบว่า 

 1. รูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน มีความเหมาะสม

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อย 50 ข้อ ได้แก่ 

 1) ด้านการคิดสร้างสรรค์ 10 ข้อ ประกอบด้วย 

    1.1 มีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างถีถ้วนในการบริหารงาน 

     1.2 มีความสามารถคิดสร้างสรรค์หรือนํานวตักรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารงาน 

    1.3 มีความกระตือรือร้นในการคิดสงิใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
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   1.4 มีสมาธิและมุ่งมนัในการทํางาน 

   1.5 มีความสามารถในการกล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในการทํางาน 

   1.6 มีความเฉลยีวฉลาดและมีปฏิภาณไหวพริบในการทํางาน 

   1.7 เป็นบคุคลผู้ มีวิสยัทศัน์และสามารถสร้างสรรค์ให้เป็นจริงได้ 

   1.8 เป็นคนช่างสงัเกต โดยมองเชิงบรูณาการและแบบองค์รวม  

   1.9  มีความสามารถเปิดใจ เปิดรับประสบการณ์ แนวทางใหม่ๆ ทีเกิดขนึ   

   1.10 มีความสามารถฝึกฝนทกัษะการคิดเพือนํามาป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีจะเกิดขนึ 

2) ด้านการทํางานเป็นทีม 10 ข้อ ประกอบด้วย 

   2.1 มีความสามารถกําหนดวตัถปุระสงค์ในการทํางานเป็นทีมอย่างชดัเจนโดยทีมมีสว่นร่วม 

   2.2 มีความสามารถวางแผนการทํางานเป็นทีมโดยยดึมติเสยีงข้างมาก 

   2.3 ดําเนินการและจดัให้มีการติดต่อสอืสารการทํางานเป็นทีมอย่างมีประสทิธิภาพ 

   2.4 สามารถสร้างบรรยากาศของการทํางานเป็นทีมอย่างอบอุ่นเป็นกนัเอง  

   2.5 ให้ความไว้วางใจและมอบหมายงานสาํคญัให้สมาชิกในทีมงาน 

   2.6 ให้ความเคารพความคิดเห็นในการตดัสนิใจของสมาชิกในทีมงาน 

   2.7 สามารถกําหนดมอบหมายงานตามความเหมาะสม ความสนใจตามความสามารถของทีมงาน 

   2.8 จดัให้มีการนิเทศและจดักิจกรรมทีสร้างขวญัและกําลงัใจแก่ทีมงาน 

   2.9 จดัให้มีการกํากบัดแูลให้การทํางานเป็นทีมเป็นไปตามเป้าหมาย 

   2.10 สามารถสนบัสนนุ สง่เสริมให้สมาชิกทกุคนเป็นผู้นําและผู้ตามทีดีในการทํางานเป็นทีม 

3) ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ 10 ข้อ ประกอบด้วย 

    3.1 สามารถกระตุ้นให้บคุลากรทํางานเต็มกําลงัความสามารถ เพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์   

   3.2 สามารถเสริมสร้างกําลงัใจบคุลากรในการฝ่าฟันอปุสรรคทงัหลายสูค่วามสาํเร็จทีต้องการ  

   3.3 เป็นบคุคลทีทุ่มเทเสยีสละเพือให้การบริหารงานประสบผลสาํเร็จ  

   3.4 คอยให้กําลงัใจ ยกย่องชมเชยบคุลากรอย่างสมําเสมอ  

   3.5 สามารถเปิดโอกาสให้บคุลากรแสดงความสามารถโดยเน้นการคิดในเชิงบวก  

   3.6 สนบัสนนุ สง่เสริมให้บคุลากรทุ่มเทความสามารถในการทํางานอย่างเต็มศกัยภาพ   

   3.7 ดําเนินการจดัสวสัดิการผลตอบแทนให้แก่บคุลากร อย่างเหมาะสมทวัถงึ 

   3.8 สามารถสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุลากรเพือให้เกิดความราบรืนในการทํางาน 

   3.9 สร้างความมนัใจและสง่เสริมให้บคุลากร ทํางานอย่างเต็มความสามารถ 

   3.10 สามารถสร้างบรรยากาศการติดต่อสอืสารแบบเปิดเพือให้บคุลากรเกิดความเชือถือและไว้วางใจ 

4) ด้านการแก้ปัญหา 10 ข้อ ประกอบด้วย 

    4.1 มีการรวบรวมข้อมลูปัญหาเพือใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างมีประสทิธิภาพ  

    4.2 สามารถกําหนดประเด็นปัญหาได้อย่างชดัเจน 

    4.3 มีความเข้าใจเกียวกบัวิธีแก้ปัญหาหลากหลายอย่างครบถ้วน 

    4.4 สามารถศกึษาค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เพือแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น 

    4.5 สามารถใช้เทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
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    4.6 สามารถตดัสนิใจโดยเลอืกแนวทางทีดีทีสดุในการแก้ปัญหา 

    4.7 มีความสามารถในการแก้ปัญหาโดยเน้นความพงึพอใจของบคุลากร 

    4.8 สามารถแก้ปัญหาได้โดยคํานงึถงึการได้ประโยชน์สงูสดุของสถานศกึษา 

    4.9 สามารถค้นหาทางเลอืกทีมีความเหมาะสมทีสดุเพือทําให้บรรลเุป้าหมาย 

    4.10 มีการดําเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงติดตามการแก้ปัญหาทุกครัง เพือให้เกิดความรอบคอบในการบริหารงาน 

5) ด้านการเน้นผู้ รับบริการ 10 ข้อ ประกอบด้วย 

    5.1 ดําเนินการจดัให้มีการสาํรวจความต้องการและความจําเป็นของผู้ รับบริการ  

    5.2 สามารถออกแบบและวางแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัผู้ รับบริการ 

    5.3 สามารถสร้างความสมัพนัธ์ทีดีกบัผู้ รับบริการ 

    5.4 สามารถปรับปรุงวิธีการทํางานให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ รับบริการ 

    5.5 รับฟังความคิดเห็นของผู้ รับบริการ 

    5.6 สามารถหาวิธีพฒันาบคุลากรเพือให้การบริการทีมีประสทิธิภาพ 

    5.7 สง่เสริม สนบัสนนุ ให้รางวลัแก่ผู้ให้การบริการทีมีคณุภาพ   

    5.8 สามารถสร้างความประทบัใจ ความมนัใจและพงึพอใจแก่ผู้ รับบริการ 

    5.9 สามารถจดัระบบการให้บริการทีสามารถเข้าถงึได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว 

       5.10 ดําเนินการและจดัให้มีการใช้ช่องทางทีหลากหลายในการเข้าถงึการบริการแก่ผู้ รับบริการ   

2. ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครอง

สว่นท้องถิน พบว่า ความเป็นไปได้โดยรวมของรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากทีสดุ เมือพิจารณารายด้าน

พบว่า อยู่ในระดบัมากทีสดุทกุด้าน โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลยีจากมากไปน้อย ดังนี การทํางานเป็นทีม การเน้นผู้ รับบริการ การ

คิดสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจและการแก้ปัญหา โดยมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสามารถนําไปปฏิบัติได้ใน

สถานการณ์จริง  
  

คําสําคัญ การพฒันารูปแบบ, ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์, องค์กรปกครองสว่นท้องถิน 

 

Abstract 

This research titled “A Development of Creative Leadership Model of Education Institute Administrators 

under Local Administrative Organization” had the objectives to develop creative leadership model of education 

institute administrators under Local Administrative Organization and evaluate the feasibility of the creative 

leadership model of education institute administrators under Local Administrative Organization. The research 

methodology was conducted in 4 stages. Stage 1: Studying document and related research, and interviewing 5 

experts acquired by purposive sampling. Stage 2: Building creative leadership model of education institute 

administrators under Local Administrative Organization. The researcher utilized guidelines for building the 

model in Stage 1 in drafting a questionnaire. Then 5 experts were asked to examine its content validity. The 

acquired data were analyzed by means of Content Validity Index for Item: CVI which yielded the CVI value of        

1. Stage 3: Developing creative leadership model of education institute administrators under Local 

Administrative Organization. The researcher brought a draft of creative leadership model as the issues for a 
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focus group discussion of 10 experts in order to find its appropriateness and accuracy. Stage 4: Evaluating the 

feasibility of the creative leadership model of education institute administrators under Local Administrative 

Organization. A seminar was arranged in which questionnaire was distributed to 30 participants. They were 

administrators of Local Administrative Organization and education institute administrators acquired by purposive 

sampling. The statistics used for data analysis were mean and standard deviation.  

The research findings were as follows. 

 1. The creative leadership model of education institute administrators under Local Administrative 

Organization was accurate and appropriate. It consisted of 5 components, i.e. 1) Creative thinking10 items,          

2) Teamwork 10 items, 3) Inspiration building 10 items, 4) Problem solving 10 items, and 5) Service recipient-

focused 10 items; totally 50 sub-components.    

  2. The results of the examination of the creative leadership model of education institute administrators 

under Local Administrative Organization found as follows. It had the feasibility level at the highest level. When 

considered individual components found all were at the highest level. They were arranged in descending order 

of mean: Teamwork, Service recipient-focused, Creative thinking, Inspiration building, and Problem solving. 

They were in accordance with practical guidelines, capable of bringing into practice in real situations. 
 

Keywords: A Development of Model, Creative Leadership, Local Administrative 

 

ภูมิหลัง 

 ในศตวรรษที 21 นี เศรษฐกิจแบบสารสนเทศเป็นฐานเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนืองด้วยอัตราความเร็วสงู ทุนทาง

ปัญญา หรือ Intellectual Capital จึงกลายเป็นทรัพยากรสําคัญทีสุดขององค์กรและของประเทศชาติ กล่าวคือ ชาติใดที

ลงทุนด้วยทรัพยากรมนุษย์และให้ความสําคัญสงูในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพย่อมประกันได้ว่าชาตินันจะมีระดับ

ความสาํเร็จทางเศรษฐกิจสงูอย่างแน่นอน ปัญหาทีเผชิญ คือ การก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที 21 ทุกวันนีสถานศึกษาส่วนใหญ่

มิได้จดัระบบทีเกือหนนุและกระตุ้นให้เกิดการพฒันา กลา่วคือ โครงสร้างบริหารทีล้าสมัยของสถานศึกษาถูกจัดแบบราชการ

ทีมีสายบงัคบับญัชาลดหลนัหลายระดบั มีระบบค่านิยมแบบเก่า การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษามีปัญหาก้าวไม่ทัน

กับการเปลียนแปลง ผู้บริหารการศึกษายังขาดความเข้าใจสภาพจริงของปัญหา ตลอดจนแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาที

เกิดขนึ[1] ผู้นําเป็นบคุคลสาํคญัทีจะสร้างพลงัขับเคลือนองค์กรและสงัคมสู่การเปลียนแปลงในโลกยุคใหม่ทีมีลกัษณะเป็น

พลวัตทีมีการเคลือนไหวเปลียนแปลงอย่างต่อเนืองตลอดเวลา ทังองค์ประกอบสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม กระแสการเปลียนแปลงดังกล่าวเกิดขึนอย่างรวดเร็วและรุนแรงทีทุกคนต้องเผชิญ ดังนัน ทุก

องค์กรจําเป็นต้องมีผู้นําทีมีศกัยภาพสงู มีคณุลกัษณะทีเหมาะสมและมีพลงัทีจะขับเคลือนองค์กรให้เกิดการเปลียนแปลงไป

ในทิศทางทีดีและสามารถนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ เมือทุกองค์กรมีประสิทธิภาพ ก็จะทําให้สงัคมโดยรวมสามารถก้าว

ทนัและเตรียมพร้อมรับมือกบัการเปลยีนแปลงของโลกยคุใหม่ได้เป็นอย่างดี นํามาซงึความสขุความเจริญในทุกภาคส่วนของ

สงัคม  ดังนัน การสร้างผู้นําทีมีความสามารถและมีพลังทีจะขับเคลือนองค์กรสู่การเปลียนแปลงอย่างสร้างสรรค์จึงเป็น

สิงจําเป็นในโลกยุคใหม่นี ผู้ นํา คือ ผู้ทีสามารถนําผู้อืนให้ก้าวไปข้างหน้าสู่จุดมุ่งหมายตามทีวางไว้  โดยใช้ศักยภาพของ

ความเป็นผู้นําทีมีอยู่ทงัในองค์ประกอบสถานภาพ ความสามารถ อิทธิพล ชีวิต และพฤติกรรม เพือส่งผลให้สามารถกําหนด

ทิศทางให้บคุคลทติีดตามมุ่งสูเ่ป้าหมายเดียวกนั ฉะนันผู้นําจึงมีความจําเป็นและมีความสําคัญต่อการนําองค์กรหรือบุคคล
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ไปสูค่วามสาํเร็จมีความสามารถในการใช้อิทธิพลของตนเองหรือของตําแหน่งทีจะทําให้บุคคลอืนยอมปฏิบัติตามเพือบรรลุ

เป้าหมายร่วมกัน [2]จากผลงานวิจัยองค์ประกอบการพัฒนาสถานศึกษาทีผ่านมา พบว่า ปัญหาสําคัญทีควรได้รับการ

พฒันาในองค์ประกอบของการบริหารของสถานศึกษา คือ การสร้างผู้นําการศึกษาระดับมืออาชีพทีตระหนักถึงการปฏิรูป

การศกึษาอย่างเป็นองค์รวม ซงึควรได้รับการพฒันาอย่างสร้างสรรค์ทังองค์ประกอบวิธีการและเป้าหมาย [3] ธีระ รุญเจริญ 

ได้กลา่วถงึปัญหาและทางออกว่า ผู้นําการศกึษาเป็นบคุคลสาํคญัในการกําหนดคุณภาพคนไทยและเพือให้คนไทยได้เรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพนัน จะต้องพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาครู พัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาการบริหาร

สถานศกึษาของผู้นําอย่างจริงจงัและต่อเนือง  

  จากสภาพปัญหาดังกล่าวนี  เป็นปัจจัยสําคัญทีส่งผลต่อการบริหารงานและการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหาร

สถานศกึษา ทีจะต้องหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากผู้นําของสถานศึกษาไม่ให้ความสําคัญต่อการ

พัฒนาภาวะผู้นําในการปฏิบัติงานจะทําให้สถานศึกษาด้อยพัฒนา ไม่มีความสามารถในการริเริมการเปลียนแปลงการ

ทํางานอย่างเป็นระบบ ดังนันจึงมีความจําเป็นทีจะต้องมีรูปแบบของการพัฒนาภาวะผู้นําทีพึงประสงค์ทีสามารถบริหาร

สถานศึกษาทีมีผู้นําเป็นผู้ กําหนดแนวทางหรือการกําหนดนโยบายให้ไปสู่ความสําเร็จ โดยผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่

ต้องสามารถกระตุ้นให้บุคลากรทํางานร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพ มีการคิดริเริมสร้างสรรค์ มีวุฒิภาวะในการเป็นผู้ นําสูง     

กล้าตดัสนิใจและมุ่งผลสาํเร็จ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการดําเนินงานจริงภายใต้ภาวะผู้นําของผู้บริหาร เกิดผลสมัฤทธิ ของงาน 

จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์นับว่าเป็นสิงทีจําเป็นอย่างยิงทีจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้เพราะผู้บริหารทีมีภาวะ

ผู้นําเชิงสร้างสรรค์เป็นผู้นําทีก้าวหน้าทันสมัย สร้างสรรค์ ทันกับการเปลียนแปลงของโลกและสงัคมพร้อมทําให้หน่วยงาน

ก้าวหน้าอย่างต่อเนืองสามารถทําความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว รู้จกัการทํางานตามกระบวนการสร้างสรรค์ กระตุ้นให้บุคลากร

ทํางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ สร้างแรงบนัดาลใจแก่บคุลากรให้ทํางานเต็มกําลงัความสามารถ นําไปสู่แนวคิดทีแตกต่างกัน

ในเชิงสร้างสรรค์ มีการคิดสร้างสรรค์เพือการตอบสนองเชิงจินตนาการและการคิดไตร่ตรองอย่างถีถ้วนอย่างท้าทาย

เสริมสร้างโอกาสให้กบัทกุคนทีเกียวข้องในการสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยีเพือนํามาพฒันางานให้เกิดความก้าวหน้า [4] 

 จากความเป็นมาและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้ วิจัยจึงมีความสนใจทีจะนําเสนอรูปแบบภาวะผู้ นํา               

เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือนําผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทาง       

ในการพฒันาแนวคิดภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาอนัจะนําไปสู่การบริหารสถานศึกษา เพือการบริหาร

ทีมีคณุภาพและประสบผลสาํเร็จต่อไป  

 

วัตถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพือพฒันารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิน   

2. เพือประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครอง

สว่นท้องถิน   

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัเรืองการพฒันารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิจัย 4 ขันตอน ได้แก่ ขันตอนที 1 การศึกษาเอกสารงานวิจัยทีเกียวข้องและสมัภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ  

ผู้ วิจัยศึกษาเอกสาร งานวิจัยทีเกียวข้องกับหลักการแนวคิดเกียวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดเกียวกับการสร้าง

รูปแบบและการพฒันารูปแบบเพือนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั  โดยศกึษาเอกสาร งานวิจัยและรายงานทีเกียวข้อง

กับองค์ประกอบสําคัญของภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ ศึกษารายงานกรณีตัวอย่าง จากรายงานการประเมินตนเองของ
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สถานศึกษาทีผ่านการประเมินคุณภาพมาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถินและสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ซึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยผู้ วิจยัเลอืกจากบคุคลทีมีชือเสยีงด้านภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ทังในภาครัฐและเอกชน เป็นผู้ทีมี

ความรู้และประสบการณ์บริหารทีเป็นทียอมรับในสงัคม ผู้ วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด (Open Ended) และ

ดําเนินการสมัภาษณ์ด้วยตนเองคนละ 60 นาที โดยเน้นข้อมูลเชิงลกึและรายละเอียดของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ในแต่ละ

องค์ประกอบ ตลอดจนขออนุญาตบันทึกเสียงและจดบันทึกเพือนําข้อมูลมาวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)  และ

สงัเคราะห์เรียบเรียงนํามาเป็นแนวทางในการจัดทําร่างรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ผู้ วิจัยนําผลจากการศึกษาเอกสาร

งานวิจยัทีเกียวข้องและผลจากการสมัภาษณ์มากําหนดเป็นแนวทางในการร่างรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 5 องค์ประกอบ ดังนี 1) การคิดสร้างสรรค์ 2) การทํางานเป็นทีมจํานวน         

3) การสร้างแรงบันดาลใจ 4) การแก้ปัญหา และ 5) การเน้นผู้ รับบริการ ขันตอนที  2 การสร้างรูปแบบภาวะผู้ นําเชิง

สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิน ผู้ วิจยันําแนวทางของการสร้างรูปแบบจากขันตอนที 1 

มาร่างเป็นแบบสอบถามเกียวกบัรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดย

รูปแบบ ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยให้ผู้ เชียวชาญ จํานวน 5 คน 

ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) และนําข้อมลูทีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเทียงตรงเชิงเนือหาเป็นราย

ข้อ (CVI : Content  Validity Index) ผลจากการวิเคราะห์หาค่าความเทียงตรงเชิงเนือหาจากผู้ เชียวชาญ พบว่า ได้ค่า CVI = 

.60 -1.00 และผู้ วิจยัได้คดัเลอืกข้อทีได้ค่า CVI = 1.00 ทุกข้อ รวมจํานวน 50 ข้อ ขันตอนที 3 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นํา

เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ผู้ วิจัยนําร่างรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของ

ผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิน มากําหนดเป็นประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับ

ผู้ เชียวชาญจํานวน 10 คน เพือหาความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สงักัดองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิน นําผลการสนทนากลุม่มาปรับปรุงรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดองค์กร

ปกครองสว่นท้องถินให้มีความเหมาะสมยิงขึน ขันตอนที  4 การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์

ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ผู้ วิจัยนําแบบสอบถามไปให้กับกลุ่มตัวอย่างซึงเป็นผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิน จํานวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) และ

นํามาวิเคราะห์ข้อมลูด้วยค่าเฉลยี (Mean) และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

สรุปผลการวจัิย 

1. ผลการพฒันารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พบว่า 

รูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน มีความเหมาะสมประกอบด้วย 5 

องค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อย 50 ข้อ ได้แก่ 

    1) ด้านการคิดสร้างสรรค์ 10 ข้อ ประกอบด้วย 

       1.1 มีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างถีถ้วนในการบริหารงาน 

       1.2 มีความสามารถคิดสร้างสรรค์หรือนํานวตักรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารงาน 

       1.3 มีการกระตือรือร้นในการคิดสงิใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 

       1.4 มีสมาธิและมุ่งมนัในการทํางาน 

       1.5 มีความสามารถในการกล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในการทํางาน 

       1.6 มีความเฉลยีวฉลาดและมีปฏิภาณไหวพริบในการทํางาน 



 
18 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที 15 ฉบบัที 28 มกราคม - มิถนุายน 2561 

       1.7 เป็นบคุคลผู้ มีวิสยัทศัน์และสามารถสร้างสรรค์ให้เป็นจริงได้ 

       1.8 เป็นคนช่างสงัเกต โดยมองเชิงบรูณาการและแบบองค์รวม  

       1.9 มีความสามารถเปิดใจ เปิดรับประสบการณ์ แนวทางใหม่ๆ ทีเกิดขนึ   

       1.10 มีความสามารถฝึกฝนทกัษะการคิดเพือนํามาป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีจะเกิดขนึ 

   2) ด้านการทํางานเป็นทีม 10 ข้อ ประกอบด้วย 

       2.1 มีความสามารถกําหนดวตัถปุระสงค์ในการทํางานเป็นทีมอย่างชดัเจนโดยทีมมีสว่นร่วม 

       2.2 มีความสามารถวางแผนการทํางานเป็นทีมโดยยดึมติเสยีงข้างมาก 

       2.3 ดําเนินการและจดัให้มีการติดต่อสอืสารการทํางานเป็นทีมอย่างมีประสทิธิภาพ 

       2.4 สามารถสร้างบรรยากาศของการทํางานเป็นทีมอย่างอบอุ่นเป็นกนัเอง  

       2.5 ให้ความไว้วางใจและมอบหมายงานสาํคญัให้สมาชิกในทีมงาน 

       2.6 ให้ความเคารพความคิดเห็นในการตดัสนิใจของสมาชิกในทีมงาน 

       2.7 สามารถกําหนดมอบหมายงานตามความเหมาะสม ความสนใจตามความสามารถของทีมงาน 

       2.8 จดัให้มีการนิเทศและจดักิจกรรมทีสร้างขวญัและกําลงัใจแก่ทีมงาน  

       2.9 จดัให้มีการกํากบัดแูลให้การทํางานเป็นทีมเป็นไปตามเป้าหมาย 

      2.10 สามารถสนบัสนนุ สง่เสริมให้สมาชิกทกุคนเป็นผู้นําและผู้ตามทีดีในการทํางานเป็นทีม 

  3) ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ 10 ข้อ ประกอบด้วย 

      3.1 สามารถกระตุ้นให้บคุลากรทํางานเต็มกําลงัความสามารถ เพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์   

      3.2 สามารถเสริมสร้างกําลงัใจบคุลากรในการฝ่าฟันอปุสรรคทงัหลายสูค่วามสาํเร็จทต้ีองการ  

      3.3 เป็นบคุคลทีทุ่มเทเสยีสละเพือให้การบริหารงานประสบผลสาํเร็จ  

      3.4 คอยให้กําลงัใจ ยกย่องชมเชยบคุลากรอย่างสมําเสมอ 

      3.5 สามารถเปิดโอกาสให้บคุลากรแสดงความสามารถโดยเน้นการคิดในเชิงบวก  

      3.6 สนบัสนนุ สง่เสริมให้บคุลากรทุ่มเทความสามารถในการทํางานอย่างเต็มศกัยภาพ   

      3.7 ดําเนินการจดัสวสัดิการผลตอบแทนให้แก่บคุลากร อย่างเหมาะสมทวัถงึ 

      3.8 สามารถสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุลากรเพือให้เกิดความราบรืนในการทํางาน 

      3.9 สร้างความมนัใจและสง่เสริมให้บคุลากร ทํางานอย่างเต็มความสามารถ 

      3.10 สามารถสร้างบรรยากาศการติดต่อสอืสารแบบเปิดเพือให้บคุลากรเกิดความเชือถือและไว้วางใจ 

   4) ด้านการแก้ปัญหา 10 ข้อ ประกอบด้วย 

       4.1 มีการรวบรวมข้อมลูปัญหาเพือใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างมีประสทิธิภาพ  

       4.2 สามารถกําหนดประเด็นปัญหาได้อย่างชดัเจน 

       4.3 มีความเข้าใจเกียวกบัวิธีแก้ปัญหาหลากหลายอย่างครบถ้วน 

       4.4 สามารถศกึษาค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เพือแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น 

       4.5 สามารถใช้เทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 

       4.6 สามารถตดัสนิใจโดยเลอืกแนวทางทีดีทีสดุในการแก้ปัญหา 

       4.7 มีความสามารถในการแก้ปัญหาโดยเน้นความพงึพอใจของบคุลากร 

       4.8 สามารถแก้ปัญหาได้โดยคํานงึถงึการได้ประโยชน์สงูสดุของสถานศกึษา 
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       4.9 สามารถค้นหาทางเลอืกทีมีความเหมาะสมทีสดุเพือทําให้บรรลเุป้าหมาย 

       4.10 มีการดําเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงติดตามการแก้ปัญหาทุกครัง เพือให้เกิดความรอบคอบในการบริหารงาน 

   5) ด้านการเน้นผู้ รับบริการ 10 ข้อ ประกอบด้วย 

       5.1 ดําเนินการจดัให้มีการสาํรวจความต้องการและความจําเป็นของผู้ รับบริการ  

       5.2 สามารถออกแบบและวางแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัผู้ รับบริการ 

       5.3 สามารถสร้างความสมัพนัธ์ทีดีกบัผู้ รับบริการ 

       5.4 สามารถปรับปรุงวิธีการทํางานให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ รับบริการ 

       5.5 รับฟังความคิดเห็นของผู้ รับบริการ 

       5.6 สามารถหาวิธีพฒันาบคุลากรเพือให้การบริการทีมีประสทิธิภาพ 

       5.7 สง่เสริม สนบัสนนุ ให้รางวลัแก่ผู้ให้การบริการทีมีคณุภาพ   

       5.8 สามารถสร้างความประทบัใจ ความมนัใจและพงึพอใจแก่ผู้ รับบริการ 

       5.9 สามารถจดัระบบการให้บริการทีสามารถเข้าถงึได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว 

       5.10 ดําเนินการและจดัให้มีการใช้ช่องทางทีหลากหลายในการเข้าถงึการบริการแก่ผู้ รับบริการ   

 2. ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิน พบว่าความเป็นไปได้โดยรวมของรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากทีสดุ เมือพิจารณา

รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทีสุดทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี  การทํางานเป็นทีม การเน้น

ผู้ รับบริการ การคิดสร้างสรรค์ การสร้างแรงบนัดาลใจและการแก้ปัญหา   

 

อภปิรายผล 

 1. ผลการพฒันารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พบว่า  

รูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน มีความเหมาะสมประกอบด้วย       

5 องค์ประกอบ จากผลการวิจยัรายด้าน สามารถอภิปรายได้ ดงัน ี

     1.1 ด้านการคิดสร้างสรรค์ เป็นหวัใจของผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะบุคคลใด

ทีมีการคิดสร้างสรรค์จะเป็นปัจจัยในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ผู้บริหารทีมีการคิดสร้างสรรค์จะ       

กล้าคิด กล้าใช้จินตนาการ จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานทีแปลกใหม่ เป็นประโยชน์ เอืออํานวยความสะดวกต่อสถานศึกษา 

รวมถงึกระตุ้นให้บุคลากรได้แสดงการคิดเห็นอย่างอิสระ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศทีเอือต่อการร่วมมือและสร้างสรรค์ในที

ทํางาน ซึงจะนําไปสู่การเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ Simonton [5] ให้

ความสาํคญัของการคิดสร้างสรรค์ ช่วยในการแก้ปัญหา โดยการแก้ปัญหาเดิมจําเป็นต้องใช้วิธีการใหม่ทําให้ได้สิงทีดีกว่า

และยงัก่อให้เกิดนวตักรรมทีไม่หยดุยงัทําให้ได้เปรียบในการแข่งขนัและสอดคล้องกับแนวคิดของ Torrance [6] ทีสรุปว่าการ

คิดสร้างสรรค์ช่วยวางแผน แก้ปัญหาและตดัสนิใจเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ผู้บริหารมีความมุ่งมันจริงจังทีจะ

ทําสงิทีตงัใจไว้สร้างสรรค์ผลงานหรือนวตักรรมต่างๆ ซงึก่อให้เกิดประโยชน์ทงัสว่นตนและสว่นรวมได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

      1.2 ด้านการทํางานเป็นทีม เป็นองค์ประกอบสําคัญของผู้ บริหารทีมีภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ทีเป็นเช่นนี        

อาจเป็นเพราะการทํางานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพช่วยสร้างผลงานดี มีคุณภาพ เพิมผลผลิตของงาน ลดความขัดแย้งใน

สถานศกึษา ทําให้บุคลากรมีสมัพันธภาพทีดี รวมทังถ้าผู้บริหารมีทีมงานทีดี ทําให้การแก้ปัญหามีความละเอียดรอบคอบ

และประสบความสาํเร็จ สร้างขวญัและกําลงัใจทีดีในการปฏิบติังาน ทําให้บคุลากรมีความรู้สกึเป็นนําหนึงใจเดียวกันมีความ

รับผิดชอบร่วมกนัและผกูพนัซงึกนัและกนั ทําให้การทํางานบรรลเุป้าหมายและสถานศึกษามีความเจริญก้าวหน้าสอดคล้อง
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กบัแนวคิดของ LePine & Others [7] กลา่วถงึ ความสาํคญัของการทํางานเป็นทีมไว้ว่าในสถานศึกษาทีประสบความสําเร็จ

ได้ต้องอาศัยการทํางานเป็นทีม โดยผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนให้ทีมงานดําเนินงานไปสู่เป้าหมาย การทํางานเป็นทีมทําให้

สมาชิกรู้และมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีระเบียบ กฎเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ ทีเป็น

เครืองช่วยในการควบคุมให้สมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐานนันๆ การติดต่อสือสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความ

ร่วมมือระหว่างสมาชิกในการทํางาน เกิดบรรยากาศเปิดเผยและไว้วางใจซึงกันและกัน ตลอดจนบุคคล มีความมันใจในการ

ทํางานพร้อมทํางานด้วยความเต็มใจ สอดคล้องกบัแนวคิดของ Jones & George [8] สรุปว่า การทํางานเป็นทีม ช่วยให้งาน

ไม่ว่าน้อยหรือใหญ่ได้รับความสาํเร็จ ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกนัทํางานให้บรรลผุลสําเร็จได้ทันเวลา อีกทังเป็นการรวม

บุคคลทีมีความชํานาญหรือเชียวชาญเฉพาะมาร่วมกันทํางานด้วยความเต็มใจ ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีใน      

หมู่คณะ 

      1.3 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นองค์ประกอบสําคัญของผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ทีเป็นเช่นนี

อาจเป็นเพราะการสร้างแรงบนัดาลใจ เป็นการแสดงออกของผู้บริหารด้วยการสือสารให้บุคลากรทราบถึงความคาดหวังทีสงู

โดยจงูใจให้ยดึมนัต่อการทํางานทีเหมาะสมและดีทีสดุเพือหนทางหรือเป้าหมายทีดีกว่า มีการปลกุเร้าอารมณ์ให้กลุ่มทํางาน

ร่วมมือร่วมใจกนัเพือไปสูเ่ป้าหมายแทนการทําเพือประโยชน์เฉพาะตน ผู้บริหารจงูใจบุคลากรให้ทํางานบรรลเุกินเป้าหมายที

กําหนดไว้ อีกทงัผู้บริหารให้ความหมายและท้าทายกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออก

ซงึความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติทีดีและการคิดในเชิงบวก ดงันนั การสร้างแรงบันดาลใจของผู้บริหารทําให้บุคลากร  

รู้สกึมีคณุค่า เกิดความพร้อมในการร่วมมือทํางานเต็มกําลงัความสามารถ สอดคล้องกับแนวคิดของ ธวัช บุณยมณี (2550: 

12-16) สรุปว่าผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ช่วยเสริมสร้างกําลงัใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เสริมสร้างสามัคคี

ธรรมในหมู่คณะ ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความภักดีต่อสถานศึกษาเกือหนุนและจูงใจให้บุคลากรเกิดการคิดสร้างสรรค์ใน

กิจการต่างๆ เกิดความความก้าวหน้า ทําให้เกิดศรัทธาและความเชือมนัในสถานศึกษาทีตนปฏิบัติงานอยู่ทําให้เกิดความสขุ

กายสุขใจในการทํางาน เพราะร่างกายทีแข็งแรงจะมีอยู่คู่หัวใจทีเป็นสุขเท่านัน อีกทังก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Bass & Avolio [9] ทีสรุปว่า ผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ด้านการสร้างแรง

บนัดาลใจ เป็นการให้กําลงัใจยกย่องชมเชยบุคลากรอย่างสมําเสมอ เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถสร้างเจตคติทีดีและ

การคิดในเชิงบวก สนับสนุนการคิดริเริมสร้างสรรค์ในการทํางาน ทุ่มเทความพยายามในการทํางานอย่างเต็มศักยภาพให้

กําลงัใจเมือต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค สร้างความเชือมันในการอุทิศตนให้กับงานว่าจะได้รับการตอบแทนทีเหมาะสม   

อีกทงัสนบัสนนุให้บคุลากรใช้ทกัษะและความสามารถในการทํางานเพือความสาํเร็จ   

      1.4 ด้านการแก้ปัญหา เป็นองค์ประกอบสําคัญของผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ทีเป็นเช่นนีอาจเป็น

เพราะผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ด้านการแก้ปัญหาช่วยมองการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ฝึกการหาคําตอบอย่าง

มีเหตผุล หาแนวทางในการแก้ปัญหาได้โดยมีข้อบกพร่องน้อยทีสดุหรือไม่มีเลย ผู้บริหารทีมีความสามารถในการแก้ปัญหา

จะเป็นทีน่าเชือถือและยอมรับจากบคุคลทัวไป การแก้ปัญหาทีมีประสิทธิภาพจะช่วยตอบสนองความต้องการของบุคลากร

ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสถานศึกษาบุคลากรได้รับการขจัดปัญหาของสถานการณ์ที

แตกต่างทําให้บรรลผุลสาํเร็จ โดยคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุบุคลากรพึงพอใจในการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาเป็นการปรับปรุง

คณุภาพและปริมาณทีเกียวข้องกบัการกําหนดวตัถปุระสงค์โดยระบุสาเหตุและใช้กระบวนการในการดําเนินการและหนทาง

แก้ไขสูค่วามสาํเร็จตามเป้าหมาย ทําให้บคุลากรเกิดความพึงพอใจและการได้รับการยอมรับมากทีสดุ สอดคล้องกับแนวคิด

ของ Ollinger & Knoblich [10] สรุปว่า ผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ด้านการแก้ปัญหาจะใช้การคิดวิธีการและเทคนิค
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ต่างๆ ในการแก้ปัญหาเพือค้นหาหนทางทีดีทีสดุในการแก้ปัญหาและใช้กระบวนการแก้ปัญหาทีบุคลากรทุกฝ่ายยอมรับ

เพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์  

      1.5 ด้านการเน้นผู้ รับบริการ เป็นองค์ประกอบสําคัญของผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ทีเป็นเช่นนีอาจ

เป็นเพราะผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ด้านการเน้นผู้ รับบริการ จะบริหารงานเพือตอบสนองต่อความต้องการของ

บคุลากร สร้างความพงึพอใจ ทําให้เกิดคุณภาพในการบริหารงาน การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารเปิด

โอกาสให้บคุลากรแสดงการคิดเห็นเกียวกบัการปรับปรุงการบริหารงาน  ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับความ

ต้องการและสนใจของบคุลากร ทําให้เกิดความมนัใจแก่บคุลากรในการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ ช่วยให้บุคลากรทุกคน

คํานงึถงึประโยชน์ของสถานศกึษา รวมทังสร้างความประทับใจแก่บุคลากร สอดคล้องกับแนวคิดของ Greene [11] สรุปว่า

ผู้บริหารทีมีภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ด้านการเน้นผู้ รับบริการจะบริหารงานด้วยความสํานึกทีเน้นคุณภาพของงานเน้น

กระบวนการทีกระทําให้บคุลากรได้รับประโยชน์สงูสดุและให้ความสําคัญของการบริการช่วยให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ 

และมันใจในสถานศึกษามากยิงขึน สอดคล้องกับแนวคิดของ Ross & Mahlck [12] สรุปว่า ผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําเชิง

สร้างสรรค์ด้านการเน้นผู้ รับบริการเน้นการบริหารงานเพือตอบสนองปัญหาหรือความต้องการของบคุลากรเป็นสาํคญั 

 2. ผลการประเมินความเป็นไปได้ ของรูปแบบภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้ บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน พบว่า โดยรวมรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์  มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทีสดุ เมือพิจารณา 

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทีสดุทกุด้าน โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลยีจากมากไปหาน้อย ดงันี    

     2.1 ด้านการทํางานเป็นทีม มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทีสดุ ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา 

สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิน มีวัฒนธรรมสถานศึกษาในการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน ได้เข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือ

กันทํางานอย่างสมําเสมอ ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ ผู้บริหารให้นโยบายในการทํางานโดยเน้นการมีส่วนร่วม มีการจัด

กิจกรรมเพือให้บุคลากรทํางานและพัฒนาอย่างต่อเนือง สร้างบรรยากาศในการทํางานเป็นทีม สนับสนุน อํานวยความ

สะดวกเพือให้ทํางานอย่างมีความสุข โดยผู้ บริหารสร้างความสมัพันธ์ทีดีและให้ความใกล้ชิดสนิทสนมกับบุคลากรเป็น      

อย่างดี เป็นผลทําให้การทํางานประสบผลสาํเร็จ เป็นไปตามเป้าหมาย [13] ให้แนวคิดว่า ผู้นํามีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน

ของทีมงานโดยให้ความสําคัญหรือกระตุ้นความต้องการของสมาชิกภายใต้การควบคุมของผู้นํา ทําให้สมาชิกหรือทีมงาน

บรรลเุป้าหมาย กําหนดเส้นทางให้ง่ายขนึด้วยการสอนงานและจดัทิศทาง เช่น ผู้บริหารอาจช่วยสมาชิกหรือทีมเลือกโครงการ

ทีมีความสาํคญัระดบัสงูขนึ อํานวยความสะดวกสมาชิกของทีมให้เกิดความคาดหวังอย่างชัดเจนในวิธีการใช้ความพยายาม

ซึงจะนําไปสู่ผลการปฏิบัติงานทีดีขึน ในองค์กรทีประสบความสําเร็จได้ต้องอาศัยการทํางานเป็นทีม โดยผู้ บริหารเป็น

ผู้สนบัสนนุให้ทีมงานดําเนินงานไปสู่เป้าหมาย สร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการทํางานเกิดบรรยากาศเปิดเผยและ

ไว้วางใจซึงกันและกัน ตลอดจนบุคลากรมีความมันใจในการทํางาน พร้อมทํางานด้วยความเต็มใจ มีความเคารพความ

คิดเห็นในการตัดสินใจของสมาชิกในทีมงานเป็นผู้นําและผู้ตามทีดี ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนเป็นผู้นําและผู้ตามทีดีในการ

ทํางานเป็นทีมสอดคล้องกับผลวิจัยของ Karen [14] ได้ศึกษาโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีพหุกรณี  

ผลวิจยัพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ทีสําคัญ คือ เน้นการสนับสนุนวัฒนธรรมสถานศึกษา ในการสร้างสรรค์

หลกัการทํางานเป็นทีมหรือการมีสว่นร่วมโดยอาศยัการเปิดใจและใช้หวัใจในการทํางาน แบ่งปันความรู้และสร้างรูปแบบการ

เรียนรู้ร่วมกนั  

     2.2 ด้านการเน้นผู้ รับบริการ มีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมากทีสดุทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะนโยบายขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน ส่งเสริมให้ผู้ บริหารสถานศึกษานําการจัดการคุณภาพโดยรวมมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้

สอดคล้องกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาทีมีตวับ่งชีให้ผู้บริหาร ยึดหลกัการบริหารคุณภาพและมาตรฐานตัวชีวัดคุณภาพ
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ผู้ เรียนอย่างชดัเจน ซงึภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ เป็นภาวะผู้นํายคุใหม่ทีผู้บริหารจะเน้นการผู้ รับบริการเป็นสําคัญ ผู้ รับบริการ

ได้แก่ ครู ผู้ เรียนและบุคลากรในชุมชน ผู้ บริหารสถานศึกษจึงต้องสํารวจ รวบรวมความต้องการและความจําเป็นของ

ผู้ รับบริการเพือนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในการพัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ รับบริการเพือ

สร้างความมันใจและพึงพอใจแก่ผู้ รับบริการ โดยคํานึงถึงคํากล่าวทีว่า ลกูค้าคือพระเจ้าหรือลกูค้าคือพระราชาทีผู้บริหาร

สถานศกึษาต้องเอาใจใสด่แูลอย่างสมําเสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kelemen [15] กล่าวถึง ผู้บริหารจําเป็นต้องให้การ

บริการทีดีมีคณุภาพเพือทําให้องค์กรมีความเข้มแข็งและสามารถในการแข่งขันได้  รวมทังช่วยสร้างความมันคงให้กับองค์กร

ในระยะยาว ดังนัน ผู้บริหารจําเป็นต้องตระหนักถึงความสําคัญของการมุ่งเน้นทีผู้ รับบริการ (Customer Focus) เน้นการ

บริการทีดี ผู้บริหารควรรับฟังผู้ รับบริการ ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังและความชอบของผู้ รับบริการ รวมถึงสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัผู้ รับการบริการ เพือให้เกิดความพงึพอใจและการดแูลผู้ รับบริการโดยจดัระบบบริการทีสามารถเข้าถึงได้ง่าย

และรับฟังความคิดเห็นของผู้ รับบริการเพือให้การบริการทีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลวิจัยของ Sisk [16] ได้

ทําการศกึษาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารการศึกษาระดับกลาง ระดับอาวุโสและระดับสงู (CEOs) ในสหรัฐอเมริกา 

โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารงาน ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษามุ่งเน้นให้

ความสาํคญักบัการมุ่งเน้นผู้ รับบริการและการอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้เกิดความคลอ่งตวัรวดเร็ว 

      2.3 ด้านการคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทีสดุ ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน มีความพร้อมในด้านทรัพยากร ทังงบประมาณ บุคลากร สือและเทคโนโลยีต่างๆ ผู้ บริหารสถานศึกษารับ

นโยบายมาปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงและโดยมากจะคิดค้นด้านนวัตกรรมเชิงแนวคิดทีนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

สถานศกึษา จงึเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชดัเจน แต่ถึงอย่างไรผู้บริหารสถานศึกษา ต่างยอมรับว่าการคิดสร้างสรรค์ นับว่าเป็น

ปัจจยัสาํคญัในการขบัเคลอืนระบบสถานศกึษาให้ก้าวหน้า เพราะผู้บริหารสถานศกึษาทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์จะกําหนด

แนวทางการบริหารงานอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นอนาคตทีแตกต่าง สือสารการคิดสร้างสรรค์ ไปสู่การปฏิบัติทีเป็นจริงเพือ

มุ่งเป้าหมายแห่งความสาํเร็จ การคิดสร้างสรรค์ ช่วยค้นหาข้อเท็จจริง (Fact Finding) เพือแสวงหาการคิดทีแปลกใหม่ในการ

แก้ปัญหาหรือพฒันางานให้เจริญก้าวหน้า รวมทังกระตุ้นและท้าทายให้บุคลากรคิดสร้างสรรค์พัฒนางานให้ก้าวหน้าอย่าง

สมําเสมอสอดคล้องกับงานวิจัยของ Shalley & Gilson [17] ได้ศึกษา คุณลกัษณะของผู้นําทีมีการคิดสร้างสรรค์และ

ประโยชน์ของการคิดสร้างสรรค์ พบว่า ผู้ทีมีการคิดสร้างสรรค์จะเป็นผู้ทีตืนตัวอยู่ตลอดเวลา มีความสามารถในการใช้สมาธิ 

มีความสามารถในการพินิจวิเคราะห์ การคิดถีถ้วนเพือใช้ในการแก้ปัญหาและมีความสามารถในการค้นหารายละเอียดเป็นผู้

ทีเปิดรับประสบการณ์ต่างๆ สร้างความแปลกใหม่อยู่เสมอและสามารถมองเห็นลู่ทางทีจะแก้ปัญหาได้ดีกว่า เนืองจากมี

ความตงัใจ มีการรับรู้เร็วและมีแรงจูงใจสงู มีความสามารถคิดสร้างสรรค์หรือนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารงาน ที

เกียวข้องกบัการตดัสนิใจของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นําสถานศึกษาทีดีนันจะต้องมีการคิดสร้างสรรค์ในการนําหลกัสตูรมา

ปรับใช้ได้จริง อย่างสร้างสรรค์ ทําให้บคุลากรทกุคนมีเป้าหมายร่วมกนัเพือให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร 

      2.4 ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ มีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมากทีสดุ ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะ การสร้างแรง

บนัดาลใจ เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารทีสะสมอยู่ในตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษาทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างแรง

บนัดาลใจ ต้องแสดงออกด้วยการสอืสารให้บคุลากรทราบถงึความคาดหวังทีสงู โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพือจูงใจให้ยึดมันและ

ร่วมสานฝันสงิทีผู้บริหารปรารถนาและต้องการ การปฏิบัติงานของบุคลากรจึงเกิดจากความเลือมใสและความเชือมันในตัว

ของผู้ บริหาร โดยผู้ บริหารสถานศึกษาใช้สญัลกัษณ์และการปลกุเร้าอารมณ์ให้บุคลากรทํางานร่วมมือร่วมใจกันเพือไปสู่

เป้าหมาย มีการสร้างระบบรางวัลเพือจูงใจให้บุคลากรทํางานเต็มกําลงัความสามารถเพือให้บรรลวุัตถุประสงค์ดังกล่าวที

สาํคญัผู้บริหารกระตุ้นจิตวิญญาณของบุคลากรให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึงความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติทีดี
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และการคิดในเชิงบวก โดยผู้บริหารทําตนเป็นแบบอย่างในการเสียสละ และอุทิศตนเพือความสําเร็จของงาน สร้างความ

มนัใจ ความเชือถือและความไว้วางใจให้บุคลากรทํางานอย่างเต็มความสามารถ [18] สรุปว่าผู้บริหารต้องสร้างแรงบันดาล

ใจเพือกระตุ้นให้บคุลากรทํางานให้สาํเร็จตามเป้าหมาย ผู้บริหารต้องสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากร เพือสร้างโอกาสให้พบ

ความสาํเร็จตงัแต่แรกเริม และสร้างความมนัใจในการทํางานแก่บุคลากร โดยผู้บริหารทําตนเป็นแบบอย่างในการทํางานยัง

สอดคล้องกับผลวิจัยของ Min [19] ได้ศึกษาภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ในสถาบันการศึกษาด้วยการวิจัยคุณภาพใช้              

การสมัภาษณ์ผู้บริหารสถาบนัการศึกษาระดับสถานศึกษามัธยมศึกษาและสนทนากลุ่ม พบว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ใน

การสร้างแรงบนัดาลใจทําให้ผลการปฏิบติังานประสบผลสาํเร็จและผลงานเป็นทียอมรับแก่สงัคม 

     2.5 ด้านการแก้ปัญหามีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทีสดุ  ทีเป็นเช่นนี อาจเป็นเพราะองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน  มีความพร้อมในด้านบคุลากร สอืและเทคโนโลยีต่างๆ ผู้บริหารสถานศึกษามีความใกล้ชิดสนิมสนมกับบุคลากรเป็น

อย่างดี ทําให้เกิดสัมพันธ์ภาพทีดีระหว่างผู้ บริหารกับบุคลากร ประกอบกับมีนโยบายสําคัญทีผลกัดันให้มีความสามัคคี

ปรองดองกัน เพือนําความผาสุกมาสู่สังคม ทําให้ผู้ บริหารสถานศึกษาใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพือตอบสนองนโยบายดังกล่าว       

การแก้ปัญหานบัว่ามีความสาํคญั เพราะผู้บริหารสถานศึกษาทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา เป็นคนทีมีความ

สขุุมรอบคอบ สามารถพิจารณาปัญหาทียุ่งยากและสลบัซับซ้อนได้เป็นอย่างดีสามารถค้นหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ เพือ

แก้ปัญหาได้ตรงประเด็นและมีวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม การแก้ปัญหาทีดีก่อให้เกิดนวัตกรรมในการเปลียนแปลง

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  อีกทังสนองความต้องการของบุคคลและองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสุด  

การแก้ปัญหา เป็นวิธีการเฉพาะของแต่ละคนทีจะใช้ความรู้ เทคนิค ทักษะและความเข้าใจทีสะสมมาก่อนเพือนํามาสนอง

ความต้องการในการขจดัปัญหาของสถานการณ์ทีแตกต่างให้บรรลผุล โดยคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุ สอดคล้องกับแนวคิดของ

Wang & Chiew [20] ทีสรุปว่า ผู้บริหารทีแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้บุคลากรเกิดการยอมรับและเชือมันและ

สร้างความพึงพอใจแก่บุคลากร สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากร ทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนือง

สง่ผลให้บรรลวุัตถุประสงค์ของงานจะต้องประกอบไปด้วยการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทีชาญฉลาดเพือให้องค์กรบรรลุ

เป้าหมาย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

     1.1 กําหนดคณุลกัษณะบคุคลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษาด้านความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 

การแก้ปัญหา การทํางานเป็นทีม การเน้นผู้ รับบริการและการสร้างแรงบันดาลใจมาใช้ในการบริหารงานโดยร่วมกันเพือ

กระตุ้นการคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนือง  

    1.2 ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถกําหนดประเด็นปัญหาได้อย่างชดัเจน โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนด

แนวทางแก้ปัญหาเพือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นและควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ รับบริการ โดยจัดในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น กลอ่งความคิดเห็น เป็นต้น  

   

 2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยัในครังต่อไป 

     2.1 ควรมีการทดลองและพฒันารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ในหน่วยงานการศึกษาในสงักัดอืนไปใช้ให้เกิด

ประสทิธิภาพยิงขนึ 
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     2.2 ควรมีการวิจัยเกียวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาเป็นรายกรณีเพือให้ทราบข้อมูลเชิงลกึทีมี

อิทธิพลต่อสถานศึกษาเพือยืนยันเชิงทฤษฎีว่าภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้ บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพของ

สถานศกึษาต่อไป 
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ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
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บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมีความมุ่งหมายเพือศึกษาระดับภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษา เพือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษา และเพือศึกษาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา  

กลุม่ตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีอัตราการแข่งขันสงู ในสงักัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จํานวน 358 คน จําแนกเป็นผู้บริหาร จํานวน 26 คน และครูผู้สอน 332 คน ซึงได้มาด้วยการ

สุ่มแบบหลายขันตอน เครืองมือทีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ จํานวน 20 ข้อ แบบสอบถาม

วัฒนธรรมองค์การ จํานวน 17 ข้อ และแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 21 ข้อ ซึงมีค่าความเชือมันเท่ากับ 

0.956, 0.935 และ 0.952 ตามลําดับ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธิ

สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบเอนเทอร์ ผลการวิจยัพบว่า 

 1. ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารอยู่ในระดบัมาก วฒันธรรมองค์การของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก และโรงเรียน

มีประสทิธิผลของโรงเรียนมธัยมศกึษาอยู่ในระดบัมาก 

 2. ภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดบั .01 

 3. วฒันธรรมองค์การกบัประสทิธิผลของโรงเรียนมธัยมศกึษามีความสมัพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ทีระดบั .01 

 4. ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ด้านการกําหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านการสนับสนุน

วัฒนธรรมองค์การทีมีประสิทธิภาพ ด้านการควบคุมองค์การอย่างเหมาะสม และวัฒนธรรมองค์การด้านการมุ่งเน้น

ความสําเร็จและด้านการมุ่งเน้นไมตรีสมัพันธ์ ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดับ .01 และวัฒนธรรมองค์การด้านการมุ่งเน้นสัจจการแห่งตนส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สําหรับภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และวัฒนธรรม

องค์การด้านการมุ่งเน้นบคุคลและการสนบัสนนุไม่สง่ผลต่อประสทิธิผลของโรงเรียนมธัยมศกึษา 
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คําสําคัญ: ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ วฒันธรรมองค์การ ประสทิธิผลของโรงเรียนมธัยมศกึษา 

 

Abstract 

 The objectives of this research are to study the strategic leadership, culture in organization and the 

effectiveness of high schools to study the relationship between effective strategic leadership among high 

schools and the relationship between cultures in organization, the effectiveness of high schools and to study 

strategic leadership and organizational culture which affect the effectiveness of high schools. The research 

sample groups included school administrators and teachers in secondary competitive schools in the Secondary 

Education Service Area Office One. The number of the samples were three hundred and fifty eight people 

consisting of twenty six school administratives and three hundred and thirty two teachers conducting Multistage 

Random Sampling. The research tool was a questionnaire with twenty questions on strategic leadership, seventeen 

questions on the culture of organization and twenty one questions on the effectiveness of the school. The reliability 

was 0.956, 0.935 and 0.952 respectively. The data analysis methods were mean, standard deviation, Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis by Entermethods. The research showed the 

following: 

 1. In terms of strategic leadership, the organizational culture of the school and the effectiveness of high 

schools were at a high level. 

 2. The strategic leadership and the effectiveness of the schools were positively related at a statistically 

significant level of .01. 

 3. The culture in organization and the effectiveness of the school were positively related at a statistically 

significant level of .01. 

 4. The strategic leadership in determining the strategic directions, on the organizational resource management, 

efficient support for the organizationalculture, on appropriate organizational administration and the organizational 

culture emphasizing achievement and relationships effecting the effectiveness of the high schools at a statistically 

significant level at .01 and organizational culture emphasizing self – actualizing and afflictive affected the 

effectiveness statistically significant level at .05. In terms of strategic leadership emphasizing ethical practices, 

and the organizational culture emphasizing humanistic encouragement have no effect on the effectiveness of 

the high schools. 
 

Keywords: Strategic Leadership, Leadership, Culture in Organization and Effectiveness of the High School 

 

ภูมิหลัง 

 โรงเรียนมธัยมศกึษาทีมีอตัราการแข่งขันสงู ในสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นลกัษณะของ

สถานศึกษาทีมีประสิทธิผล ตามแนวคิดของ เซอร์จิโอวานี [1] กล่าวว่า เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีแผนงานวิชาการทีดี      

การจัดการการเรียนการสอนทีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก ส่งเสริมความมี

ปฏิสมัพันธ์ต่อกันเป็นแบบกลุ่ม มีการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง ใช้ภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการแก้ปัญหา
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อย่างสร้างสรรค์ ผู้ปกครองและชมุชนมีสว่นร่วม ซงึประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นความสามารถในการดําเนินการ โดยผู้นําใช้

ความสามารถในการบริหารโรงเรียนให้สามารถจัดการศึกษาได้สําเร็จด้วยดีให้เกิดผลตามเป้าหมายทีตังไว้อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนมธัยมศกึษาทีมีอตัราการแข่งขนัสงู สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เป็นโรงเรียนทีจัดการศึกษา

ได้อย่างมีคณุภาพผู้ปกครองและประชาชนจํานวนมากให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีอัตรา

การแข่งขนัสงู เนืองจากประสิทธิผลเป็นเครืองมือให้การวัดความสําเร็จ ความสามารถขององค์การการบริหารสถานศึกษา        

ซึงโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีอัตราการแข่งขันสูงในสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นัน เป็นส่วนหนึงของ

โรงเรียนทีมีประสทิธิผลสงูสดุตามทีกลา่วข้างต้น ซงึต้องมีการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพผ่านผู้บริหาร มีการดําเนินการที

เข้มแข็งสะท้อนให้เห็นถงึวฒันธรรมองค์การทีดี  

 จากทีกล่าวมาข้างต้นทําให้ผู้ วิจัยมีความสนใจในการศึกษาทีเกียวกับปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศกึษาทีมีอตัราการแข่งขนัสงู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ซงึเป็นโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 

โดยผู้ วิจัยได้ทําการศึกษาปัจจัยทีคาดว่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรม

องค์การทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีอัตราการแข่งขันสูง ซึงสามารถนํามาเป็นแนวทางในการปรับ

นโยบายในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิผลมากยิงขึน หรือโรงเรียนทียังไม่ได้รับให้เข้าเกณฑ์ในการประเมินเป็น

โรงเรียนทีมีอัตราการแข่งขันสงูก็สามารถนําปัจจัยไปปรับแนวทาง สร้างนโยบาย หรือสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนให้ประสบ

ความสาํเร็จได้ตรงตามเป้าหมายทีวางไว้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพือศึกษาระดับภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

 2. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

 3. เพือศึกษาภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 1. ประชากร คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาทีมีอัตราการแข่งขันสงูสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 รวมทงัสนิ 27 โรงเรียน มีจํานวนประชากรทังสิน 3,417 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร จํานวน 108 คน และ

ครู จํานวน 3,309 คน สําหรับกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี จํานวน 364 คน แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนจํานวน 26 คน 

และครู จํานวน 338 คน ซงึได้มาด้วยวิธีการสุม่แบบหลายขนัตอน 

 2. เครืองมือทีใช้ในการวิจัย คือ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกับสถานภาพทัวไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม เกียวกบัเรือง เพศ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 4 ข้อ ตอนที 2 สอบถามเกียวกบัภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย การกําหนด

ทิศทางเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรในองค์การ การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การทีมีประสิทธิผล การมุ่งเน้นการปฏิบัติ

อย่างมีจริยธรรม การควบคุมองค์การให้เหมาะสม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

(Rating scale 5 level) จํานวน 20 ข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .80 – 1.00 มีค่าการจําแนกอยู่ระหว่าง .45 - .83 และมีค่าความ
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เชือมนัเท่ากบั .956 ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกบัวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย การมุ่งความสําเร็จ การมุ่งเน้นสจัการ

แห่งตน การมุ่งเน้นบคุคลและการสนบัสนนุ การมุ่งเน้นไมตรีสมัพนัธ์ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดบั (Rating scale 5 level) จํานวน 17 ข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .80 – 1.00 มีค่าการจําแนกอยู่ระหว่าง .52 - .79 

และมีค่าความเชือมันเท่ากับ .935 และตอนที 4 แบบสอบถามเกียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีอัตราการ

แข่งขนัสงู ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale 5 level) จํานวน 21 ข้อ มีค่า 

IOC อยู่ระหว่าง .80 – 1.00 มีค่าการจําแนกอยู่ระหว่าง .58 - .91 และมีค่าความเชือมนัเท่ากบั .952 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยทําหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และโรงเรียนมัธยมศึกษาทีเป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง นําหนังสือจากเขตพืนทีการศึกษาพร้อมกับหนังสือทีได้ขอไว้จากบัณฑิตวิทยาลยัเพือเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม

ตวัอย่าง จํานวน 364 คน และรวบรวมแบบสอบถามทีได้ทําแล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้แบบสอบถาม

กลบัมาศกึษาจํานวน 358 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 98.35 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลยี (Mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสมัประสิทธิ สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเอนเทอร์ (Multiple Regression Analysis: 

Enter Method) 

 

สรุปผลการวจัิย 

 ผลจาการวิเคราะห์ข้อมลูจากการวิจยั เรืองภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การทีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนมธัยมศกึษาในสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 สามารถสรุปผลได้ ดงัน ี

 1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาระดับภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์เป็นรายด้าน 

ได้แก่ ด้านการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การทีมี

ประสทิธิภาพ ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และด้านการควบคุมองค์การให้เหมาะสม พบว่าอยู่ในระดับมาก

เช่นกนั โดยด้านการกําหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ มีค่าเฉลยีมากกว่าด้านอืน รองลงมาคือ ด้านการควบคุมองค์การให้เหมาะสม 

ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ สําหรับด้านการสนับสนุนวัฒนธรรม

องค์การทีมีประสทิธิผลมีค่าเฉลยีน้อยกว่าด้านอืน 

 2. โรงเรียนมีวฒันธรรมองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาระดับวัฒนธรรมองค์การเป็นรายด้าน ได้แก่ 

ด้านการมุ่งเน้นความสําเร็จ ด้านการมุ่งเน้นสจัการแห่งตน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรและการสนับสนุน และด้านการมุ่งเน้น

ไมตรีสมัพนัธ์ พบว่าอยู่ในระดบัมากเช่นกัน โดยด้านการมุ่งเน้นความสําเร็จมีค่าเฉลียมากกว่าด้านอืนๆ รองลงมา คือ ด้าน

การมุ่งเน้นไมตรีสมัพันธ์ และด้านการมุ่งเน้นบุคลากรและการสนับสนุน สําหรับด้านการมุ่งเน้นสจัการแห่งตน มีค่าเฉลีย    

น้อยกว่าด้านอืนๆ 

 3. โรงเรียนมีระดบัประสทิธิผลของโรงเรียนมธัยมศกึษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาระดับประสิทธิผลของ

โรงเรียนมธัยมศกึษาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการผลตินกัเรียน ด้านการพัฒนาเจตคติทางบวก ด้านการปรับตัว และด้านการ

แก้ปัญหา พบว่าอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยด้านการผลตินกัเรียน มีค่าเฉลยีมากกว่าด้านอืนๆ รองลงมา คือ ด้านการพัฒนา

เจตคติเชิงบวก และด้านการปรับตวั สาํหรับด้านการแก้ปัญหา มีค่าเฉลยีน้อยกว่าด้านอืนๆ 
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 4. ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการกําหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรใน

องค์การด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การทีมีประสิทธิภาพ ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และด้านการ

ควบคมุองค์การให้เหมาะสมกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตนักเรียน ด้านการพัฒนา

เจตคติทางบวก ด้านการปรับตวั และด้านการแก้ปัญหามีความสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  5. วัฒนธรรมองค์การโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งเน้นความสําเร็จ ด้านการมุ่งเน้นสัจการแห่งตน           

ด้านการมุ่งเน้นบคุคลและการสนบัสนนุ ด้านการมุ่งเน้นไมตรีสมัพนัธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ 

ด้านการผลตินกัเรียน ด้านการพฒันาเจตคติทางบวก ด้านการปรับตวั และด้านการแก้ปัญหามีความสมัพันธ์ทางบวกอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 6. ภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ  

ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การทีมีประสิทธิภาพ ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และด้านการควบคุม

องค์การให้เหมาะสม และวัฒนธรรมองค์การ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งเน้นความสําเร็จ ด้านการมุ่งเน้นสัจการแห่งตน       

ด้านการมุ่งเน้นบุคคลและการสนับสนุน และด้านการมุ่งเน้นไมตรีสัมพันธ์ ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศกึษาโดยรวม ได้ร้อยละ 84.3 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ด้านการกําหนดทิศทาง

เชิงกลยทุธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านการสนบัสนนุวฒันธรรมองค์การทีมีประสิทธิภาพ และด้านการควบคุม

องค์การให้เหมาะสมและวัฒนธรรมองค์การ ด้านการมุ่งเน้นความสําเร็จ และด้านการมุ่งเน้นไมตรีสัมพันธ์ ส่งผลต่อ

ประสทิธิผลของโรงเรียนโดยรวม ได้อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .01 นอกจากนีวัฒนธรรมองค์การด้านการมุ่งเน้นสจัการ

แห่งตน สง่ผลต่อประสทิธิผลของโรงเรียนโดยรวม ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ส่วนภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ด้านการ

มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์การ ด้านการมุ่งเน้นบุคคลและการสนับสนุนไม่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนโดยรวม 

 

อภปิรายผล 

 จากการวิจัยภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ และวัฒนธรรมองค์การทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ได้ข้อค้นพบทีสาํคญั คือ ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ด้านการกําหนดทิศทางเชิงกล

ยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การทีมีประสิทธิภาพ และด้านการควบคุม

องค์การให้เหมาะสม และวฒันธรรมองค์การด้านการมุ่งเน้นความสําเร็จ ด้านการมุ่งเน้นไมตรีสมัพันธ์ และด้านการมุ่งเน้น 

สจัการแห่งตนส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม ดังนันจากข้อค้นพบทีสําคัญดังกล่าวผู้ วิจัยสามารถอภิปราย

ผลการวิจยัได้ ดงัน ี

 1. ภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ด้านการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ซงึสาเหตทุีเป็นเช่นนีอาจเนืองมาจากการศึกษาบริบทของโรงเรียนเป็นส่วน

สําคัญในการประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการโรงเรียน เน้นการเป็นแบบอย่างทีดี ศึกษาระเบียบ กฎหมาย           

แนวปฏิบัติเพือพัฒนาตนเอง และใช้ประกอบให้คําปรึกษา แนะนํา ส่งเสริม แก้ปัญหาในโรงเรียน รับฟังความคิดเห็นของ

บคุลากรในโรงเรียน โดยยึดหลกัความวิริยะอุตสาหะในหน้าทีความรับผิดชอบ เน้นหลกัธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบ

และความคุ้มค่า ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในงานเพือไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนเป็นผลให้บุคลากรภายในโรงเรียนปฏิบัติตาม         

การดําเนินการของผู้บริหารโรงเรียน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประสิทธิ  สาระสนัต์ [2] ทีกล่าวว่าพฤติกรรมทางการ

บริหารเป็นเครืองมือทีสาํคญัทีสดุในการปฏิบติังานของผู้บริหารโรงเรียน เพราะเป็นกระบวนการทีมีระบบความสมัพันธ์ของ

กิจกรรมต่างๆ ในองค์การ ซึงเปรียบเสมือน สมอง แขน ขา และพละกําลงัของผู้บริหารทีผู้บริหารทุกวงการจะต้องใช้เป็น
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วิถีทางไปสูค่วามสาํเร็จในการทํางาน ผู้บริหารต้องมีการกําหนดแผนงานโครงการได้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาใน

โรงเรียน ผู้บริหารสง่เสริมให้ครูพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ทังนีอาจะเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนได้

ใช้ทงัศาสตร์และศิลป์เพือดําเนินงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทราวดี สทุธิธนกุล [3] ได้ศึกษาปัจจัยทีมีต่อประสิทธิผล

ขององค์กรพบว่า การประสานงานทีดีจะทําให้การทํางานขององค์การมีประสิทธิผล และได้ศึกษาพัฒนาตัวแบบการบริหาร

คณุภาพทีมีประสิทธิผลของสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ เขตการศึกษา 1 พบว่า คุณลกัษณะของบุคลากรทีประกอบด้วย

คณุภาพของการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีสมัพันธ์ทีดีกับเพือนร่วมงาน การมีความ

เชียวชาญในงานและการแก้ปัญหานอกรูปแบบ มีผลต่อประสทิธิผลของการปฏิบติังานทงัโดยทางตรงและทางอ้อม 

 2. ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรสง่ผลต่อประสทิธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงาน

เขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ซงึสาเหตทุีเป็นเช่นนีอาจเนืองมาจากผู้บริหารมีความเอือเฟือเผือแผ่ มีนําใจต่อบุคคล

ทัวไป เพือนร่วมงาน ผู้ ใต้บังคับบัญชา นอกจากนียังมีการดูแล บํารุงรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม โดยจัดทําแผนการใช้

จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการต่างๆ ทีจัดทําขึน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยกุต์ใช้ในการบริหารจัดการมีผลทําให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ เรียนและโรงเรียนรู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และ

ประหยัด ในตําแหน่งผู้ อํานวยการโรงเรียนทีต้องบริหารและรับผิดชอบในผลประโยชน์และทรัพย์สินของทางราชการใน

โรงเรียน จงึจดัให้มีแผนการใช้จ่าย ควบคมุ ดแูลรักษา และซ่อมบํารุงทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นปัจจุบันใช้ประโยชน์ได้

เต็มทีสอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ [4] กําหนดให้มีการบริหารและการจดัการศึกษาทุกระดับมีการประกัน

คุณภาพการศึกษาทังภายในและภายนอก โดยมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) เป็นผู้ประเมินคณุภาพ โดยมีการจดัทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัด และสอดคล้องกับหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลที 9 ทีสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับสถานศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการซึงเป็นหน่วยงานหลกัของชาติ ได้ดําเนินการนําไปจัดทําแนวทางการจัดระบบการบริหารจัดการของ

สถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [5] กล่าวว่าการบริหารจัดการการศึกษา ควรเน้นการบริหารตามหลัก          

ธรรมาภิบาลมีความพอประมาณ สมดลุกบัภูมิสงัคมของแต่ละสถานศึกษาอย่างเป็นพืนฐานการวางแผนอย่างรอบคอบเป็น

เหตุเป็นผล และไม่ประมาทหรือเสียงในการจัดการ โดยต้องเตรียมสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมรับต่อการเปลียนแปลงในด้าน      

ต่าง ๆ กําหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย โครงการ และกิจกรรม การปรับปรุงให้มีความพร้อมต่อการบริหารจัดการ เพือให้เกิดการ

ทํางานอย่างเป็นระบบ มีการติดตามการประเมินผลอย่างต่อเนือง และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ปลกูฝัง  

หลอ่หลอมให้เกิดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ เพือประสทิธิผลสงูสดุของสถานศกึษา 

 3. ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การทีมีประสิทธิภาพส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศกึษาในสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึงสาเหตุทีเป็นเช่นนีอาจเนืองมาจากผู้บริหารตระหนักใน

บทบาทหน้าทีของผู้ใต้บงัคบับญัชาทีพงึมีและปฏิบติัต่อผู้บงัคับบัญชาด้วยดีตลอดมา พร้อมทังปฏิบัติหน้าทีและงานทีได้รับ

มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มความสามารถ ยึดมันในคําสงั ข้อบังคับและให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาอย่าง

เคร่งครัดเอือเฟือเผือแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเน้นการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ สอดคล้องกับ วิลดัดา 

เรืองศรี [6] กลา่วว่า ผู้บริหารทีดี ต้องเป็นผู้ทีรู้จักปรับสภาพแวดล้อมเพือให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ ร่วมงานมีจิตใจร่วมกัน

ปฏิบติังานให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานมากทีสดุ สอดคล้องกับ เมธี ปิลนัธนานนท์ [7] กล่าวว่า ผู้บริหารต้องรู้จักใช้ทักษะ

สอืสารเพือทําให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาเกิดความพงึพอใจเพือพฒันาองค์กรให้บรรลเุป้าหมายทีตังไว้ และ พยุงศักดิ จันทรสริุนทร์

[8] กลา่วว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความเป็นผู้นําด้านวิชาการทีเฉียบแหลม ประสานงานกับชุมชนได้ดี เป็นผู้ อํานวยความ
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สะดวกและมีวิสยัทัศน์กว้างไกล มองอนาคตของโรงเรียนในทางสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ นิติมา เทียนทอง [9] กล่าวว่า 

ความเป็นผู้นําของนกับริหารการศกึษาจะช่วยให้การปฏิรูปการศกึษาของชาติมีผลสาํเร็จ และเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

 4. ภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ด้านการควบคุมองค์การให้เหมาะสมส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึงสาเหตุทีเป็นเช่นนีอาจเนืองมาจากส่งเสริม สนับสนุนระบอบ

ประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาล โดยเริมสร้างจิตสํานึกและวางแนวทางปฏิบัติตังแต่

ประชาธิปไตยภายในโรงเรียนการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน นอกจากนียังให้คําแนะนํา บริการแก่คณะครู 

บุคลากร นักเรียน ผู้ ปกครองและชุมชนทีมาติดต่องานราชการซึงได้นําหลักการมีส่วนร่วมผนวกกับความพอเพียงมา

ผสมผสาน ความเป็นกลัยาณมิตรซงึสง่ผลในการพฒันาคณุภาพของบคุลากร ให้ครูมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ

ดําเนินการพฒันาตนเอง พฒันาคณุภาพผู้ เรียนได้เต็มศกัยภาพ ใช้ความรู้ความสามารถ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ เรียนเกิดการ

เรียนรู้เต็มตามศกัยภาพ ตรงตาม ความถนัด ความสนใจ ความต้องการและทําให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนในทุกด้านสอดคล้อง

กบัความเห็นของ ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ [10] ได้ระบวุ่าการบริหารงานทีมีประสทิธิภาพ ผู้บริหารต้องเป็นผู้นํา โดยมีการจัด

กิจกรรมทุกสิงทุกอย่างทีเกียวข้องกับการปรับปรุง การพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียนต่อไป สอดคล้องกบัประทิน วิเศษสวุรรณ [11] ทีว่าการเป็นผู้บริหารยุคใหม่ ผู้บริหารโรงเรียนต้องมี

พฤติกรรมทีชดัเจน มีสมัพันธ์ทีดีกับคนทุกระดับชัน เป็นผู้ทีมีทักษะในการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและมีทักษะใน

การให้คําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน ช่วยเหลือ ฝึกอบรม และให้การศึกษาแก่กลุ่มคนทีจะได้รู้ผลจากการการเปลียนแปลง 

เข้าใจในการริเริมสร้างสรรค์ สามารถให้คําปรึกษาผู้ใต้บงัคบับญัชาได้  

 5. วัฒนธรรมองค์การด้านการมุ่งเน้นความสําเร็จส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงานเขต

พืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ซงึสาเหตทุีเป็นเช่นนีอาจเนืองมาจากการพฒันาคุณภาพงานวิชาการ โดยสามารถบริหาร

จดัการให้มีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นกลไกในการบริหารงานด้านวิชาการประชุมสร้างความเข้าใจให้ตรงกันใน

หมู่ของบุคลากรด้วยการชีแจงโน้มน้าว วางเป้าหมายให้เห็นความสําคัญของงานวิชาการ ซึงเป็นหัวใจหลักในการจัด

การศึกษาด้วยการร่วมกันกําหนดปรัชญาและเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน พร้อมทังเปิดโอกาสให้มีการ

วิพากษ์แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง การพัฒนาศึกษาหลกัสูตรโรงเรียน โครงสร้างหลกัสตูร จนมีความเข้าใจเป็น 

อย่างดี ร่วมจดัทําและพฒันาหลกัสตูรโรงเรียน ให้สอดคล้องกับการบริหารงานโรงเรียนนิเทศ กํากับ ติดตามงานเป็นระยะๆ 

และเชิญผู้ เชียวชาญทางด้านวิชาการมานิเทศแก่ครู ส่งเสริมให้ครูรู้จักเลือกและแสวงหาวัสดุอุปกรณ์สือการเรียนการสอนที

ทนัสมยั ดึงดูดความสนใจ ให้จัดกิจกรรมเสริมหลกัสตูรทีมีคุณภาพสําหรับผู้ เรียนช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือหาสาระได้ดีและ

สอดคล้องกบัตวัชีวดัตามหลกัสตูรสง่เสริม สนบัสนนุ และพฒันาครูให้รู้จกัวิธีการวดัผล ประเมินผลการเรียน การสอนและนํา

ผลทีได้มาปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนของตนเองให้ดียิงขึน สนับสนุนให้มีการประกวดสือนวัตกรรมการเรียนการ

สอนและการวิจยัในชนัเรียน เพือพฒันาการเรียนการสอนสง่เสริมการใช้สอืเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ทําให้

ระดับผลสมัฤทธิ ของผู้ เรียนสูงขึนทุกปี ตลอดจนการได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะวิชาการในระดบัชาติ       

เพิมมากขึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลกัษณ์ เรือนทอง [12] ทีว่าการบริหารโรงเรียนทีมีประสิทธิผล ประกอบด้วย

องค์ประกอบสาํคญัหลายประการโดยเฉพาะด้านการมุ่งเน้นความสําเร็จของนักเรียน เน้นศักยภาพการจัดการเรียนการสอน

ของครูทีมีต่อผู้ เรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเหมาะสม มุ่งสูค่วามเป็นเลศิทางวิชาการ และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย

ของสนนั แก้วนุช ทีศึกษาวิจัยความคิดเห็นของครูทีมีต่อการบริหารโรงเรียนโครงการหนึงอําเภอหนึงโรงเรียนในฝัน พบว่า 

ผู้บริหารต้องส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถ ด้วยการจัดอบรม ประชุม สมัมนา ส่งเสริมให้มีการนํานวัตกรรมใหม่ๆ      

เข้ามาใช้ในการสอน เพือให้การปฏิบติัการสอนมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์กับนักเรียน โดยทีผู้บริหารต้องให้หลกัการมี 



 
33 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที 15 ฉบบัที 28 มกราคม - มิถนุายน 2561 

ส่วนร่วม ครู และผู้ บริหารต้องเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล ว่องวานิช ได้

ศกึษาวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในสถานศึกษา พบว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ต้องจัดการเรียนการ

สอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคัญให้ได้ปฏิบัติจริงมากทีสดุมีการะประเมินผลตามสภาพจริงเพือนํามาปรับปรุงการทํางานให้มี

ประสทิธิภาพมากยิงขนึ 

 6. วฒันธรรมองค์การด้านการมุ่งเน้นสจัการแห่งตนส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงานเขต

พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึงสาเหตุทีเป็นเช่นนีอาจเนืองมาจากผู้ นําองค์การมีแนวการปฏิบัติตนเป็นผู้ มีนําใจ         

มีความเอือเฟือเผือแผ่ ช่วยเหลอืเกือกลูต่อเพือนร่วมงานและเป็นกนัเองกบัทกุคน ให้คําปรึกษา เสนอความคิดเห็น ให้เกียรติ 

ให้ความร่วมมือ ให้กําลงัใจและให้ความสําคัญกับทุกคน อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าทีแก่คณะครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ยึดมันในคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักให้อภัย มีความจริงใจกับทุกคน รับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อืน ร่วมรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ในกิจกรรมต่างๆ ทําให้งานประสบความสําเร็จเป็นทียอมรับและความ

ไว้วางใจของบคุลากร ในหน่วยงานและผู้ทีเกียวข้องจากหน่วยงานอืนๆ ร่วมคิด ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติเพือพัฒนางาน

ขององค์กรจนเป็นบคุคลทีได้รับการยอมรับยกย่องในสงัคม ผู้ ร่วมงานอย่างเปิดเผยทังต่อหน้าและลบัหลงัมีความสามารถใน

การติดต่อสมัพนัธ์กบัผู้อืน สามารถจงูใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รณกร สรุรณกลาง 

[13] ทีว่า การทํางานร่วมกันเป็นทีมมีอิทธิผลโดยตรงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะอย่างยิงด้านความสมัพันธ์ซึง

สอดคล้องกบังานวิจยัของ เทพฤทธิ  วิชญศิริ [14] ทีทําการศกึษาพฤติกรรมทีเป็นผลมาจากค่านิยมในการทํางาน สะท้อนให้

เห็นว่าการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มและการรักษาความสมัพันธ์อันดีภายในกลุ่ม เช่น พฤติกรรมการให้ความสําคัญกับกลุ่ม

และสงัคม การยืนบนรากฐานความเป็นจริง และการให้เกียรติแก่ความคิดของบุคคลอืน ส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการ

ให้เกิดประสทิธิผล โดยเฉพาะเมือทีมมีเป้าหมายในการปฏิบติังานร่วมกนั ผลของการปฏิบติังานก็จะสงูขนึด้วยเช่นกนั  

 7. วฒันธรรมองค์การด้านการมุ่งเน้นไมตรีสมัพันธ์ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงานเขต

พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึงสาเหตุทีเป็นเช่นนีอาจเนืองมาจากความสามารถในการประสานสมัพันธ์และสร้าง

ความเข้าใจอนัดีกบัผู้บงัคบับญัชา เพือร่วมงาน ผู้ใต้บงัคบับญัชา และผู้มาติดต่องาน โดยแสดงให้เห็นถึงผู้ มีมนุษยสมัพันธ์ดี 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน กล้าและรับผิดชอบในสงิทีได้กระทําและมีนําใจช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

การปฏิบติังานร่วมกบับคุลากรในโรงเรียนในการบริหารโรงเรียน คุณภาพผู้ เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สนับสนุนการให้

ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้ เรียนอย่างต่อเนือง ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนตลอดเวลา

ด้วยการให้ความเห็นปรึกษา มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ ยอมรับฟังความคิดเห็น สามารถในการคิดและเสนอเหตุผล 

สามารถปฏิบติังานเต็มที ตามความรู้ เต็มความสามารถ เปิดโอกาสให้ทกุคนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีความสํานึกและถือ

เป็นหน้าทีทีเป็นประโยชน์ ถือเป็นหน้าทีทีจะต้องให้บริการช่วยเหลอื แนะนําสงิทีดี ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์

ให้บริการด้วยความเต็มใจและเสมอภาคกับทุกคน มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง สภุาพต่อทุกคน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ      

พรพจน์ พจน์พัฒนาพล [15] ทีกล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นไปในลกัษณะของการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสนิใจ ควรเปิดโอกาสให้บคุลากรในสถานศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจร่วมวางแผน ซึงตรงกับ เลิศศักดิ  คําปลิว 

[16] ได้ให้กล่าวถึงแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมทางการบริหารว่าเป็นการดําเนินการได้โดยหลากหลายวิธี ควรเปิด

โอกาสให้ครูได้ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มทีและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าทีได้มากพอในการพัฒนา

สภาพแวดล้อมทีเอือต่อการจัดการเรียนรู้ เพือให้เกิดการดําเนินงานทีมีประสิทธิภาพ ผู้ เกียวข้องทุกฝ่ายต้องมีความรู้          

ความเข้าใจ รวมถึงรับทราบบทบาทหน้าทีของตนเอง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติทีช่วยส่งเสริม สนับสนุนการใช้หลักสูตร

สถานศกึษาให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ 
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ข้อเสนอแนะ  

 จากผลการวิจัยทีพบว่า การทีจะพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 โดยรวมให้สงูขึน จะต้องมุ่งพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกําหนด

ทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การทีมีประสิทธิภาพ ด้านการ

ควบคุมองค์การให้เหมาะสม และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การวัฒนธรรมองค์การใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งเน้น

ความสาํเร็จ ด้านการมุ่งเน้นไมตรีสมัพนัธ์ และด้านการมุ่งเน้นสจัการแห่งตน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์ เพือทราบหลกัการและแนวปฏิบัติในการคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานใน

ทศวรรษหน้า เป็นการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตเทคนิค EDFR ผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ เชียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 21 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสมัภาษณ์กึงโครงสร้าง และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติทีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่ามธัยฐาน ค่าฐานนิยมและค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ โดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปและการวิเคราะห์เนือหา 

ผลการวิจยั พบว่า หลกัการและแนวปฏิบติัในการคดัสรรผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐานในทศวรรษหน้า ประกอบด้วย 6 ด้าน 

114 แนวปฏิบติั ได้แก่ 1) ด้านการสร้างแรงจงูใจ ประกอบด้วย 2 หลกัการ 7 แนวปฏิบัติ 2) ด้านการวางแผน ประกอบด้วย      

2 หลกัการ 11 แนวปฏิบติั 3) ด้านการสรรหา ประกอบด้วย 4 หลกัการ โดย 3.1) แนวคิดการสรรหา มี 13 แนวปฏิบัติ 3.2) คุณสมบัติ 

มี 12 แนวปฏิบติั 3.3) คณุลกัษณะ มี 9 แนวปฏิบติั 3.4) ทกัษะ มี 16 แนวปฏิบัติ และ 3.5) สมรรถนะ มี 10 แนวปฏิบัติ  4) ด้าน 

การคดัเลอืก ประกอบด้วย 4 หลกัการ 20 แนวปฏิบัติ 5) ด้านการบรรจุและแต่งตัง ประกอบด้วย 1 หลกัการ 5 แนวปฏิบัติ     

6) การกํากบั ติดตาม ประเมินผล ประกอบด้วย 3 หลกัการ 11 แนวปฏิบติั 
 

คําสําคัญ: การคดัสรรผู้บริหารสถานศึกษา  

 

Abstract 

 The purpose of the research was to know how to select the Basic Education school administrators in the 

next decade. EDFR techniques are used in this research. The Providers of Information consists of 21 experts. The 

research instruments are semi-structured interview, forms and questionnaire. has been done by the researcher. 
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Statistics used in data analysis are median, mode, and quartile range. (Interquartile Range) using software packages 

and Content Analysis. 

            The findings of this research were as follows: The principles and the guidelines for the basic education 

school administrator recruitment in the next decade consist of 1) the motivation for the competitive candidate to 

be the basic education school administrator consists of 2 principles 7 guidelines, 2) the recruitment planning 

consists of 2 principles 11 guidelines, 3) the recruitment for the basic educational school in the next decade consists 

of 4 principles 17 guidelines, 4) the selection consists of 4 principles 20 guidelines, 5) the recruitment and 

appointment consists of a principle and 4 guidelines, 6) the supervision and evaluation consist of 3 principles 12 

guidelines.  
 

Keywords: Recruiment Administration School 

 

ภูมิหลัง 

การศกึษา มีความสาํคญัยิงสาํหรับการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะในยคุศตวรรษที 21 การศึกษาจึงต้องสร้างให้เกิด 

“ความรู้ภูมิปัญญา” ระบบการศึกษาของประเทศจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง สถานศึกษาต้อง

เปลยีนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพือให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) และต้องเตรียมความพร้อมใน

ด้านต่างๆ โดยเน้นทีองค์ความรู้ ความเชียวชาญและสมรรถนะทีเกิดกบัตวัผู้ เรียน เพือใช้ในการดํารงชีวิตในสงัคมในศตวรรษ

ที 21 ทีเป็นโลกแห่งการเปลียนแปลงการศึกษาจะมีการแข่งขันมากขึน ซึงผู้ บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ ทีมีความรู้ 

ความสามารถทีโดดเด่น และต้องมีทกัษะการบริหาร ทังเรืองวางแผน การจัดการองค์กร การชีนําการควบคุม [2]   ผู้บริหาร

สถานศึกษาจึงต้องมีภาวะผู้ นําสูง ต้องใช้ทังความรู้ ความสามารถ และต้องมีความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ (Professional 

Administrator) เนืองจากสถานศกึษาจะมีอํานาจในการบริหารและจดัการศกึษาด้วยตนเองมากขึน [2] ผู้บริหารสถานศึกษา

จะต้องปรับบทบาทและปฏิบติังานแบบใหม่ทีลาํลกึมากยิงขนึ ต้องมี ทักษะ มีความรู้มีสมรรถนะและศักยภาพในการบริหาร

และต้อง สามารถบริหารจดัการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือพัฒนาผู้ เรียน ซึงการ

คัดสรรผู้บริหารสถานศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานทีผ่านมาพบว่า ยังไม่สอดคล้องกับสภาพ

ความต้องการและบริบทของสถานศึกษา อีกทังพบปัญหาในด้านพฤติกรรมการบริหารและด้านความเป็นผู้นํา ขาดความ

พร้อมและไม่เหมาะสมกบัความต้องการ ระบบเข้าสูตํ่าแหน่งผู้บริหารสถานศกึษามีปัญหาได้คนทีอายุน้อยไม่มีประสบการณ์

มาเป็นผู้บริหาร ทําให้ไม่สามารถดแูลการจดัการศกึษาและดแูลครูในสถานศกึษาได้ [2] การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษายัง

ไม่มีระบบการเตรียมการ ฝึกฝนและคดัเลอืกอย่างมีประสทิธิภาพ [2] ทําให้การศึกษาไทยในขณะนียังไม่ใช่จุดดีทีสดุทีสงัคม

ต้องการ แต่หากสามารถคดัสรรผู้บริหารทีเป็นคนดี  มีความสามารถก็อาจได้เห็นโรงเรียนพฒันาขนึภายในเวลาอนัรวดเร็วได้ 
 

วัตถุประสงค์การวจัิย 

 เพือทราบหลกัการและแนวปฏิบติัในการคดัสรรผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐานในทศวรรษหน้า 
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กรอบแนวคดิ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการดําเนินงานวจัิย มี 3 ขันตอน ดังนี 

 ขนัตอนที 1 การศกึษา แนวคิดทฤษฎี เอกสาร หนงัสอื งานวิจยัทีเกียวข้องเพือนํามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั  

 ขนัตอนที 2 ขนัที 1 วิเคราะห์การคดัสรรผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐานในทศวรรษหน้า ดําเนินการ ดงันี   

      EDFR รอบที 1 เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ (Interview) ผู้ เชียวชาญ จํานวน 21 คน โดยเลือกผู้ เชียวชาญแบบ

เจาะจง (purposive sampling) ประกอบด้วย กลุม่ผู้ เชียวชาญทีมีตําแหน่งบริหารในสงักัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน

พืนฐาน กลุม่ผู้ เชียวชาญทีทําหน้าทีในการผลิตบุคลากรวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มผู้ เชียวชาญทีเป็นนักวิชาการ 

ซงึทกุกลม่ต้องเป็นผู้ทีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือมีประสบการณ์เกียวกับบริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่า 

10 ปี ใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบไม่จํากดัคําตอบ (non directive  interview) แบบปฏิสมัพันธ์ (interactive interview) นําข้อมูลทีได้

จากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์และพฒันาเป็นแบบสอบถาม เพือเก็บข้อมลูในรอบที 2   

      EDFR รอบที 2 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) จากผู้ เชียวชาญ จํานวน 21 คน แล้วนํา

คําตอบมาวิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของ

แต่ละข้อคําถาม จากนนันําข้อมลูทีได้มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) เพือเก็บข้อมลู EDFR รอบที 3    

 

การคัดสรรผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในทศวรรษหนา 

การคัดสรรผูบริหาร

สถานศึกษาในประเทศไทย 

      
ขอมูลการ 

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 

งานวิจัยในประเทศและ 

ตางประเทศที่เก่ียวของ 

 

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของกับการ 

คัดสรรผูบริหารสถานศึกษาในประเทศไทย

ประเทศไทย 

 

การคัดสรรผูบริหารสถานศึกษาใน

ตางประเทศ 

      

               แนวคิดและหลักการคัดสรรผูบริหารสถานศึกษาทศวรรษหนา 
ผูบริหารสถานศึกษาทศวรรษหนา 
การสรรหาบุคลากร  
การคัดเลือกบุคลากร 
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     EDFR รอบที 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามฉบับเดียวกัน แต่มีการเพิมค่ามัธยฐาน (Median), ค่าฐาน

นิยม (Mode) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของแต่ละข้อคําถามทีวิเคราะห์ได้จากรอบทีสอง พร้อม

แสดงเครืองหมายคําตอบของผู้ เชียวชาญทงั  21 คน เพือให้แต่ละคนได้ทราบความคิดเห็นของตนเองและของกลุ่มทีตอบใน

รอบทีสอง จากนนันําข้อมลูทีได้ มาวิเคราะห์ หาค่าค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม(Mode) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 

(Interquartile Range) ของแต่ละข้อคําถาม เพือวิเคราะห์ และแปล  

 ขนัตอนที 3 วิเคราะห์ข้อมลู สรุปข้อค้นพบจากการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวจัิย 

หลกัการและแนวปฏิบติัการคดัสรรผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐานในทศวรรษหน้า 

หลักการและแนวปฏิบัติการคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้า 

หลักการ แนวปฏิบัติ 

1. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มีหลักการ

ดงัน ี

   1.1 หลกัการจ่ายค่าตอบแทนตาม

ผลงาน 

   1.2 หลกัการให้รางวลัเพือการจงูใจ 

 

 

 

1) กําหนดเส้นทางความก้าวหน้าของผู้บริหารสถานศกึษา (Career path) ตามผล

การประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทํางาน 

2) ได้รับเงินค่าตอบแทน เป็นเงินประจําตําเหน่งและเงินโบนสัประจําปีแตกต่างกนั

ตามปริมาณงานและความยากง่ายของการทํางาน 

3) สามารถปรับเปลยีนเป็นตําแหน่งให้มีความก้าวหน้าในระดบัสงูขนึ และสามารถ

ปรับเปลยีนเป็นข้าราชการพลเรือนได้ตามความรู้ ความสามารถและความถนดั

ของตนเอง  โดยไม่ทําให้เสยีสทิธิประโยชน์ 

4) ปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะให้สอดคล้องกบัปริมาณงานทีรับผิดชอบ

หรือความยุ่งยากในการปฏิบติังาน 

5) สง่เสริมให้ผู้ มีการพฒันาตนเอง โดยการศกึษาต่อในระดบัทีสงูและต้องมี

ค่าตอบแทน เพือสร้างแรงจงูใจให้มีการพฒันาตนเอง 

6) จดัคปูองสาํหรับการพฒันาผู้บริหาร 

7) จดัทนุอดุหนนุการวิจยัปฏิบติัการให้วิจยัเพือพฒันางานในหน้าทีให้มี

ประสทิธิภาพ โดยมีสถาบนัอดุมศกึษาให้การสนบัสนนุ ช่วยเหลอืให้งานวิจยัมี

คณุภาพตามมาตรฐาน 

2. ด้านการวางแผน มีหลกัการ ดงัน ี

   2.1 หลกัการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

   2.2 หลกัการวางแผนสบืทอดอํานาจ 

 

1) สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน ต้องมีการกระจายสถาบนัพฒันา

ผู้บริหารสถานศกึษา ให้ครอบคลมุทกุภูมิภาคของประเทศ 

2) เตรียมความพร้อมสาํหรับผู้ทีมีความประสงค์จะเข้าสูตํ่าแหน่ง 

3) การพฒันาเพือเตรียมความพร้อมสูตํ่าแหน่ง ต้องเน้นการเรียนรู้อย่าง บรูณาการ 

ผ่านการปฏิบติังานจริง การสอนงาน การฝึกอบรม และการพฒันาตนเอง 

4) การคดัเลอืกผู้ทีเข้ารับการพฒันาเพือเตรียมความพร้อม ต้องมีการวดัความรู้

และประเมินสมรรถนะอย่างเข้มเข้มข้น โดยพิจารณาจาก ประวติัการทํางาน 

ความรู้ความสามารถ ด้วยระบบคณุธรรม   

5) ผู้บงัคบับญัชาสามารถเสนอชือผู้ทีมีความเหมาะสมเข้ารับการพฒันาเพือเตรียม

ความพร้อมได้ โดยความสมคัรใจ 
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6) ผู้ทีมีคณุสมบติัตามทีกําหนด สามารถสมคัรเข้ารับการพฒันาเพือเตรียมความ

พร้อมได้ โดยความเห็นชอบของผู้บงัคบับญัชา 

7) ผู้ทีเข้ารับการพฒันาเพือเตรียมความพร้อมต้องเป็นผู้ทีมีผลงานโดดเด่น มีความ

ประพฤติดี ปฏิบติัตนอยู่ในจรรยาบรรณและรักษาวินยัอย่างเคร่งครัดเป็นที

ประจกัษ์ได้รับการยอมรับจากผู้บงัคับบญัชาและผู้ ร่วมงาน 

8) ผู้ทีเข้ารับการพฒันาเพือเตรียมความพร้อมต้องมีความพร้อมและสมัครใจใน

การพฒันาตนเอง ต้องยุติเมือไม่สามารถพฒันาตนเองให้บรรลตุามเป้าหมาย

ตามเกณฑ์ทีกําหนด 

9) สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขันพืนฐาน กําหนดแผนการสรรหาเชิงรุก  

ให้สอดคล้องกบัทิศทางและกลยทุธ์ขององค์กร 

10) สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขันพืนฐานวางแผนในการสรรหาให้

สอดคล้องกับความต้องการ ทงัปริมาณและคณุภาพ 

11) สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขันพืนฐาน มอบหมายให้หน่วยงาน

ดําเนินการคดัสรรตามแผนทีกําหนด 

3. ด้านการสรรหา มีหลกัการ ดงัน ี

   3.1 หลักการพัฒนาเพือเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าสูตํ่าแหน่ง   

   3.2 หลกัการสรรหาเชิงรุก 

   3.3 หลกัการสรรหาแบบแมวมอง  

   3.4 หลกัการสรรหาแบบพิสจูน์ตนเอง 

 

 

1) ต้องมีการพฒันาเพอืเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตําแหน่ง โดยเน้นการพัฒนา

ผ่านการปฏิบติัจริง การสบัเปลยีนงาน การสอนงานและการฝึกอบรม 

2) ต้องใช้หลกัการสรรหาเชิงรุกและต้องคัดเลือกโดยการวัดความรู้ และสมรรถนะ

เป็นหลกั 

3) ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นเกียวข้องใช้ช่องทางสอืต่างๆ รวมทงัโซเซียลมัลติมีเดีย 

ในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น เพือคัดกรองให้มีความเหมาะสมมาก

ทีสดุ 

4) การพฒันาก่อนเข้าสูตํ่าแหน่งต้องดําเนินการในสถาบันพัฒนาผู้บริหารและผล

การพฒันาต้องเป็นสว่นหนงึของกระบวนการคดัเลอืก 

5) ประกาศรับสมคัรและคดัเลอืก พร้อมกนัทวัประเทศทกุ 2 ปี   

6) การสอบภาคความรู้ (ภาค ก) ต้องดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขนัพืนฐาน 

7) คณะกรรมการทีทําหน้าทีในการคัดเลือกต้องสรรหาจากตัวแทนของผู้ บริหาร

และผู้ทรงคณุวฒุิทีมีความน่าเชือถือ 

8) คณะกรรมการทีได้รับการแต่งตังจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ทําหน้าที

ประเมินคณุลกัษณะของผู้สมคัร โดยวิธีการทีหลากหลายและมีการรับฟังข้อมูล

ทีเชือถือได้จากหลายแหลง่ 

9) การประกาศรับสมัคร โดยแจ้งเป็นหนังสือผ่านสํานักงานเขตพืนทีไปยัง

สถานศึกษาและประกาศทางเว็บไซต์ ของสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาและ

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 
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10) ผู้ทีสนใจสมคัรด้วยตนเอง (walk in) ทีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือยืนใบ

สมคัรทางระบบออนไลน์ 

11) ผู้สมคัรเสนอชือผู้บริหารสถานศกึษาทีให้การรับรอง ความรู้ ความสามารถและ

ความเหมาะสม จํานวน 3 - 5 คน 

12) ประเมินสมรรถนะและประเมินทกัษะของผู้สมคัร 

13) คดักรองผู้สมคัรโดยการตรวจสอบประวติัผู้สมคัร และการสมัภาษณ์ 

14) คณุสมบติัของผู้สมคัร 

- อายไุม่น้อยกว่า 35 ปี   

- มีประสบการณ์ในการเป็นครูมาไม่น้อยกว่า 10 ปี 

- มีประสบการณ์ในการเป็นรองผู้อํานวยการสถานศึกษา อย่างน้อย 2 ปี หรือ

ได้รับการแต่งตังให้เป็นหัวหน้ากลุ่มงานทีมีหน้าทีเกียวกับการบริหาร ไม่น้อย

กว่า 5 ปี 

- มีใบรับรองแพทย์ทีรับรองว่าไม่เป็นโรคร้ายแรงทีเป็นอปุสรรคในการปฏิบติังาน 

- สาํเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี 

- สาํเร็จการศกึษาวิชาเอกทางการศกึษา 

- มีวิทยฐานะไม่ตํากว่าระดบัชํานาญการ 

- มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 

- มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศกึษา 

- ไม่เคยถกูลงโทษทางวินยั 

- มีผลงานด้านวิชาการ หรืองานวิจยัทีมีการเผยแพร่   

- ผ่านการพฒันาเพือเตรียมความพร้อมสูตํ่าแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา 

15) คณุลกัษณะ 

- มีวินยัในตวัเองสงู 

- มีภาวะผู้นํา 

- เป็นนกัคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 

- มีความเชือมนั กล้าหาญและท้าทาย 

- มีอดุมการณ์ในการทํางานเพือสว่นรวม 

- มีความซือสตัย์ สจุริต  ยดึมนัในความสตัย์จริง 

- มีความรับผิดชอบ 

- มีความสามารถในการควบคมุตนเอง 

- ดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

16) ทกัษะ 

- ทกัษะด้านการเป็นผู้นํา 

- ทกัษะด้านมนษุย์สมัพนัธ์ 
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- ทกัษะด้านเทคนิค 

- ทกัษะการสอืสาร 

- ทกัษะการจดัการความขดัแย้ง   

- ทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยี 

- ทกัษะการจงูใจ 

- ทกัษะการมอบหมายงานและการสอนงาน 

- ทกัษะในการวดัและประเมินผล 

- ทกัษะทางด้านอารมณ์ 

- ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ 

- ทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ 

- ทกัษะด้านความคิดรวบยอด 

- ทกัษะด้านการบริหารทรัพยากร 

- ทกัษะด้านการบริหารความเปลยีนแปลง 

- ทกัษะด้านการวิจยั 

17) สมรรถนะ 

- การมุ่งผลสมัฤทธิ 

- มีวิสยัทศัน์ 

- การเรียนรู้และการพฒันาตนเอง 

- เชิงเทคนิคการบริหารจดัการ 

- การสร้างเครือข่ายและสงัคมการเรียนรู้ 

- การบริหารความเปลยีนแปลง 

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสาร 

- การสงัสมความเชียวชาญ 

- การทํางานเชิงรุก 

- การเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของบคุคล 

4. ด้านการคัดเลือก มีหลกัการ ดงัน ี

    4.1 การคัดเลือกแบบเข้มข้น ตังแต่

คัดเลือกบุคคลเข้าสู่กระบวนการพัฒนา 

สอบความรู้ ประเมินสมรรถนะ 

   4.2 หลักการ คัด เลื อกที เ ป็ นธรร ม

ปราศจากการแทรกแซง 

   4.3 หลักการคัดเลือกทีสอดคล้องกับ

บริบทของสถานศกึษา 

 
 
 

1) ต้องให้ความสาํคญักบัคณุลกัษณะ 

2) ต้องเน้นการประเมินสมรรถนะทีเกียวข้องกบัการปฏิบติังาน 

3) ต้องดําเนินการด้วยวิธีการทีแตกต่างกัน โรงเรียนขนาดใหญ่อาจมีการสรรหา

ผู้บริหารมาจากบคุคลภายนอก 

4) โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 500 - 999 คน)  ต้องคัดเลือกจากผู้ บริหาร

สถานศกึษาทีมีผลงานโดดเด่นเป็นทีประจักษ์และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้

สว่นเสยีมีสว่นร่วมในการคดัเลอืกมากขนึ 

5) โรงเรียนขนาดเลก็ (นกัเรียน ไม่เกิน  499 คน) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมาจาก

การสอบคดัเลอืก 
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   4.4 หลกัการคัดเลือกโดยการมีส่วนร่วม

ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียแทนการคัดเลือก

ตามระบบราชการ 

 

 

 

 

 

 

6) มีประสบการณ์ผ่านการบริหารมาเป็นลาํดับ เช่น จากตําแหน่งรองผู้อํานวยการ

เป็นผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดเลก็ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

7) ผู้ทีผ่านเกณฑ์ภาคความรู้ (ภาค ก) สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ทุกเขต

พืนทีการศกึษา 

8) คณะกรรมการสร้างข้อสอบ สรรหาจากบุคคลภายในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศกึษาขนัพืนฐานทีมีความรู้ความสามารถ   

9) การสอบภาคความรู้ (ภาค ก)  ต้องใช้วิธีการสอบข้อเขียน  โดยดําเนินการ ใน

ภาพรวมของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 

10) เกณฑ์การผ่านภาคความรู้ (ภาค ก) ร้อยละ 60 ขนึไป 

11) เกณฑ์การประเมินสมรรถนะและการประเมินทกัษะ ผ่านร้อยละ 80 

12) สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน ประกาศขึนบัญชีผู้สอบผ่านภาค

ความรู้ (ภาค ก) เป็นเวลา 2 ปี 

13) สาํนกังานศึกษาธิการจังหวัดเปิดรับสมัครจากผู้สอบผ่านภาคความรู้ (ภาค ก) 

ของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 

14) สาํนกังานศกึษาธิการจงัหวดั แต่งตงัคณะกรรมการ 3 – 5 คน สอบสมัภาษณ์ 

15) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตังคณะกรรมการ 3 – 5 คน ประเมิน

ประสบการณ์การทํางาน 

16) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตังคณะกรรมการ 3 – 5 คน การประเมิน

วิสยัทศัน์ 

17) ผู้ ที ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาในสถาบันพัฒนาผู้ บ ริหารหรือ

สถาบนัอดุมศกึษา 

18) สถาบนัพฒันาผู้บริหาร หรือสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาตามหลกัสตูร

และประเมินผลการพฒันา 

19) สาํนกังานศกึษาธิการจงัหวดั ประกาศรายชือผู้สอบได้ตามลาํดับ โดยใช้คะแนน

การพฒันาผู้บริหาร จากหน่วยพฒันาเป็นสว่นหนงึของการคดัเลอืก 

20) สาํนกังานศกึษาธิการจงัหวดั ประกาศขนึบญัชีผู้ ผ่านการคดัเลอืกเป็นเวลา 2 ปี 

5. ด้านการบรรจแุละแต่งตัง มีหลกัการ

คือ หลกัประสทิธิภาพ 

 

1) ต้องมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี เมือครบวาระต้องมีการประเมิน

ประสทิธิภาพ เพือขยายเวลาในตําแหน่ง 

2) ต้องกําหนดให้มีการพัฒนาตนเองโดยต้องทําผลงานเพือขอเลือนวิทยฐานะให้

สอดคล้องกบัปริมาณงานของสถานศกึษา 

3) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตังให้ผู้ทีผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที

ผู้ อํานวยการสถานศึกษา ทันทีที ตําแหน่ งผู้ บริหารว่าง  โดยให้ทดลอง

ปฏิบติังาน เป็นเวลา 2 ปี 

4) ผู้บริหารดํารงตําแหน่งครบวาระ (4 ปี) จงึมีสทิธิขอย้ายสถานศกึษา 
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การอภปิรายผล 

 ข้อค้นพบจากการวิจยัครังนี ผู้ วิจยัสรุปเป็นหลกัการและแนวปฏิบติัในการคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานใน

ทศวรรษหน้า ประกอบด้วย 6 ด้าน หลกัการ 114 แนวปฏิบติั สามารถนํามาอภิปรายผล ได้ดงันี  

 1. การสร้างแรงจูงใจ มี 2 หลกัการ ได้แก่ 1) หลกัการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน 2) หลกัการให้รางวัลเพือการ   

จงูใจ พบว่า ผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐาน ควรได้รับเงินค่าตอบแทน เป็นเงินประจําตําเหน่งและเงินโบนัสประจําปีแตกต่าง

กันตามปริมาณงานและความยากง่ายของการทํางาน สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ แอลลอน อาชริน (Ayllon Azrin) ทีพบว่า 

การให้รางวลัมีความสมัพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน เมือมีการให้รางวลัองค์กรมักจะได้ผลงานทีดีมีประสิทธิภาพ แต่เมือไรการ

ให้รางวลัไม่ได้ขนึอยู่กบัผลการปฏิบติังานผลการปฏิบติังานนนัจะค่อยๆ ตกตําไป ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาควรสามารถ

ปรับเปลียนเป็นตําแหน่งให้มีความก้าวหน้าในระดับสงูขึน และสามารถปรับเปลียนเป็นข้าราชการพลเรือนได้ตามความรู้ 

ความสามารถและความถนดัของตนเอง  โดยไม่ทําให้เสียสิทธิประโยชน์ สอดคล้องกับแนวคิด การบริหารกําลงัคนคุณภาพ

ภายใต้ระบบข้าราชการผู้ มีผลสมัฤทธิ สงู  (High Performance and Potential System : HiPPS) ของสํานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน โดยให้ปรับปรุงระบบข้าราชการผู้ มีผลสมัฤทธิ สงูให้ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายทีเป็นกําลงัคนคุณภาพเพือ

6. การควบคุม การกํากับ ติดตาม มี

หลกัการดงัน ี

   6.1 หลกัการระบบพีเลยีง 

   6.2 หลกัการบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสมัฤทธิ 

   6.3 หลกัความรับผิดชอบ 

1) ต้องเป็นบคุคลทีมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณและรักษาวินัย

อย่างเคร่งครัด 

2) คุรุสภาต้องกําหนดให้ใบประกอบชีพผู้บริหารสถานศึกษามีหลายระดับตาม

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 

3) การออกใบประกอบวิชาชีพผู้ บริหารสถานศึกษา ต้องมีกระบวนการในการ

ประเมินความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ

ชนัสงู 

4) สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขันพืนฐาน ต้องกําหนดให้ผู้ทีดํารงตําแหน่ง

ผู้บริหารสถานศกึษาทกุระดบัแจ้งรายการทรัพย์สินก่อนและหลงัเข้าสู่ตําแหน่ง 

เพือให้สงัคมเกิดความเชือมนัในความซือสตัย์สจุริต 

5) การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้หลกัการประเมินเชิงประจักษ์และรับฟังความ

คิดเห็นของผู้ เกียวข้องทางสอืต่างๆ อย่างรอบคอบ 

6) ผู้ทีปฏิบติังานครบ 2 ปี ทีผลการประเมินตํากว่ามาตรฐานให้ยติุการปฏิบติัหน้าที 

7) ผู้ทีมีอํานาจพิจารณามอบหมายให้ทําหน้าทีในตําแหน่งใหม่หรือแต่งตังกลบัสู่

ตําแหนง่เดิม   

8) สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา แต่งตังคณะกรรมการ จํานวน 3 - 5 คนเพือ

ช่วยเหลอืแนะนําในการปฏิบติังาน   

9) จัดทําแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา พร้อมกําหนดเป้าหมาย ตัวชีวัด

ประสทิธิผลการปฏิบติังาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา 

10) จดัทําข้อตกลงในการปฏิบติังานในหน้าท ี

11) จดัทํารายงานผลการปฏิบติังาน เสนอต่อสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษา 

12) ผู้ทีมีผลการประเมินในปีแรกตํากว่ามาตรฐานให้มีการทําประชาพิจารณ์       

เพือรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ เกียวข้อง เพือปรับปรุงผลการปฏิบติังาน 
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เตรียมการรองรับภาวะการขาดแคลนกําลังคนคุณภาพในอนาคตของส่วนราชการ นอกจากนันยังได้การวางเส้นทาง

ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) โดยใช้เทคนิคกรอบการสังสมประสบการณ์ (EAF: Experience Accumulation 

Framework) เพือให้ข้าราชการในระบบนีเติบโตได้อย่างสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา   

มีการพฒันาตนเอง โดยการศกึษาต่อในระดบัทีสงูและควรมีค่าตอบแทน เพือสร้างแรงจงูใจให้มีการพัฒนาตนเอง สอดคล้อง

กับแนวคิดการบริหารกําลังคนคุณภาพภายใต้ระบบข้าราชการผู้ มีผลสัมฤทธิ สงู (High Performance and Potential 

System: HiPPS) ของสาํนกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยการสง่เสริมให้ข้าราชการมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็น

ระบบ ควรจัดทุนอุดหนุนการวิจัยปฏิบัติการให้ผู้บริหารสถานศึกษา วิจัยเพือพัฒนางานในหน้าทีให้มีประสิทธิภาพ โดยมี

สถาบนัอดุมศกึษาให้การ สนบัสนนุ ช่วยเหลอืให้งานวิจยัมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 บญัญัติไว้ในมาตรา 25 ให้สง่เสริมสนบัสนนุผู้สอนใช้การวิจยัเป็นสว่นหนงึของกระบวนการเรียนรู้   

 2. การวางแผนในการคดัสรร มี 2 หลกัการ ได้แก่ 1) หลกัการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และ 2) หลกัการวางแผนสืบทอด

อํานาจ พบว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ควรมีการกระจายสถาบันพัฒนาผู้ บริหารสถานศึกษาให้

ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ซึง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในปี พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)           

พ.ศ. 2545 กําหนดไว้ในมาตรา 52 ให้กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานทีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชันสงู รวมทังเตรียมบุคลากรใหม่และ      

การพฒันาบคุลากรประจําให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนือง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ควรมีการเตรียม

ความพร้อมสําหรับผู้ ทีมีความประสงค์จะเข้าสู่ตําแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดระบบข้าราชการผู้ มี

ผลสมัฤทธิ สูง ซึงสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ใช้ในการสร้างความพร้อมให้กับข้าราชการให้เติบโตเป็น

ข้าราชการระดับสงูได้อย่างมีคุณภาพและเป็นการดึงดูด รักษา และจูงใจคนเก่ง คนดี ให้อยู่ในราชการสําหรับการเป็น

ผู้บริหารหรือเป็นผู้นําทางวิชาการ การพฒันาเพือเตรียมความพร้อมสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ควรเน้นการเรียนรู้อย่าง

บูรณาการ ผ่านการปฏิบัติงานจริง การสอนงาน การฝึกอบรม และการพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของระบบ

ข้าราชการผู้ มีผลสมัฤทธิ สงู ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนทีมีการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนือง  การคัดเลือกผู้ทีเข้ารับการพัฒนาเพือเตรียมความพร้อมสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีการวัดความรู้และ

ประเมินสมรรถนะอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กล่าวว่า รูปแบบการบริหารที

สอดคล้องกบัสงัคมยคุใหม่ทีเปลยีนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิธีการหนงึ คือ กระบวนการตังแต่การสรรหาและคัดเลือกคนเข้าสู่

องค์การ โดยอาศยัสมรรถนะ (Competency) มาเป็นเครืองมือหนงึในการรับคนเข้าสูอ่งค์การ ผู้บงัคับบัญชาสามารถเสนอชือ

ผู้ทีมีความเหมาะสมเข้ารับการพฒันา เพือเตรียมความพร้อมสูตํ่าแหน่งผู้บริหารสถานศกึษาได้ โดยความสมัครใจ สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ กิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ เรือง การพัฒนารูปแบบการสรรหาและการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา เพือบรรจุและแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ทีพบว่า ให้องค์กรหรือบุคคลทีเกียวข้องกับ

สถานศกึษามีสทิธิเสนอชือผู้ทีมีคณุสมบติัและมีสมรรถนะทีเหมาะสมเข้าสมัครได้ด้วย ผู้ทีเข้ารับการพัฒนาเพือเตรียมความ

พร้อมสูตํ่าแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา ต้องเป็นผู้ทีมีผลงานโดดเด่น มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณและรักษา

วินยัอย่างเคร่งครัดเป็นทีประจกัษ์ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและผู้ ร่วมงาน สอดคล้องกับ แนวทางในการคัดเลือก

ข้าราชการเข้าสูร่ะบบข้าราชการผู้ มีผลสมัฤทธิ สงูของสาํนกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนทีกําหนดคุณสมบัติผู้ มีสิทธิ

สมคัรคดัเลอืกต้องมีคณุสมบติัเบืองต้นทีกําหนด สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ควรมีการวางแผนในการสรรหา

ผู้ บริหารสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการทังปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ สํานักงาน
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คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ทีกล่าวถึงการสรรหาเชิงรุกทีต้องมีการวางแผนการคัดสรรให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ทงัปริมาณและคณุภาพ ทงัในปัจจบุนัและอนาคต  

 3. การสรรหา มี 4 หลกัการ ได้แก่ 1) หลกัการพัฒนาเพือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตําแหน่ง 2) หลกัการสรรหา

เชิงรุก 3) หลักการสรรหาแบบแมวมอง และ 4) หลกัการสรรหาแบบพิสจูน์ตนเอง ซึงประกอบด้วย 60 แนวปฏิบัติ ได้แก่        

3.1 แนวคิดการสรรหา 13 แนวปฏิบติั 3.2 คณุสมบติั 12 แนวปฏิบติั 3.3 คณุลกัษณะ 9 แนวปฏิบติั 3.4 ทกัษะ 16 แนวปฏิบติั 

3.5 สมรรถนะ 10 แนวปฏิบติั พบว่า  

    3.1 แนวคิดการสรรหา การคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้า ควรมีการพัฒนาเพือเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าสูตํ่าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนาผ่านการปฏิบัติจริง การสบัเปลียนงาน การสอนงาน

และการฝึกอบรม เพือให้ข้าราชการมีความพร้อมและมีศักยภาพ สอดคล้องกับ ทอมสนั และ เมบี ดีไซโมนี, เวอร์เนอร์และ

แฮร์ริส ซิมส์ (Thomson & Mabey, Desimone, Werner & Harris, Sims) ทีกล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์          

ทําได้ 4 วิธี ได้แก่ 1) การฝึกสอน (Coaching) 2) ระบบพีเลียง (Mentoring system) 3) การให้คําปรึกษา (Counseling)                   

4) การหมนุเวียนงาน (Job rotation) การคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้า ควรเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วน

เกียวข้องใช้ช่องทางสือต่างๆ รวมทังโซเชียลมัลติมีเดียในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น เพือคัดกรองผู้ บริหาร

สถานศึกษาให้มีความเหมาะสมมากทีสดุ สอดคล้องกับ โรเบิร์ต วูด และ ทิม เพน (Robert Wood and Tim Payne) ที

กล่าวถึงปัจจัยหลักทีส่งผลกระทบให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ ทีเกิดการ

เปลยีนแปลงอย่างรวดเร็วว่า  การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาก่อนเข้าสู่ตําแหน่งควรดําเนินการในสถาบันพัฒนาผู้บริหาร

และผลการพัฒนาควรเป็นส่วนหนึงของกระบวนการคัดเลือก ซึงสอดคล้องตามที กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 ทีบัญญัติให้มีการ

พฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตงัให้ดํารงตําแหน่ง เพือเพิมพูน ความรู้ ทักษะ เจตคติทีดี คุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทีเหมาะสม ในอันทีจะทําให้การปฏิบัติหน้าทีราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและ

ความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป    

      3.2 คณุสมบติั 12 แนวปฏิบติั ต้องมีประสบการณ์ในการเป็นครูมาไม่น้อยกว่า 10 ปี สอดคล้องกับ ข้อเสนอเชิง

นโยบายเกียวกับแนวทางการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพผู้ บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมาธิการ

การศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติทีเสนอว่า ควรให้ผู้ ทีจะดํารงตําแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษาต้อง ผ่าน

ประสบการณ์ ด้านการสอนไม่ตํากว่า 10 ปี มีประสบการณ์ในการเป็นรองผู้อํานวยการสถานศึกษา อย่างน้อย 2 ปี หรือได้รับ

การแต่งตงัให้เป็นหวัหน้ากลุม่งานทีมีหน้าทีเกียวกบัการบริหาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี สอดคล้องกบั ความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญที

ให้ความเห็นว่า ผู้อํานวยการสถานศึกษาจําเป็นต้องเข้าสู่ตําแหน่งจากรองผู้ อํานวยการ เพือให้มีการเรียนรู้ งานด้านการ

บริหาร และฝึกประสบการณ์โดยมีผู้อํานวยการเป็นพีเลยีงให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ก่อนทีจะเข้าสู่ตําแหน่ง

ผู้บริหาร ไม่ควรทีจะให้ครูทีไม่มีประสบการณ์ในการบริหารมาก่อน เข้าสูตํ่าแหน่งผู้บริหารโดยไม่ผ่านการเป็นรอง   

       3.3 คณุลกัษณะ 9 แนวปฏิบติั ประกอบด้วย 1) มีวินัยในตัวเองสงู 2) มีภาวะผู้นํา 3) เป็นนักคิดวิเคราะห์และ

คิดสร้างสรรค์ 4) มีความเชือมัน กล้าหาญและท้าทาย 5) มีอุดมการณ์ในการทํางานเพือส่วนรวม 6) มีความซือสตัย์สจุริต  

ยดึมนัในความสตัย์จริง 7) มีความรับผิดชอบ 8) มีความสามารถในการควบคมุตนเอง 9) ดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

        3.4 ทกัษะ 16 แนวปฏิบติั ประกอบด้วย 1) ทกัษะด้านการเป็นผู้นํา 2) ทกัษะด้านมนษุยสมัพนัธ์ 3) ทักษะด้าน

เทคนิค 4) ทกัษะการสอืสาร 5) ทกัษะการจดัการความขดัแย้ง  6) ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี 7) ทักษะการจูงใจ 8) ทักษะ

การมอบหมายงานและการสอนงาน 9) ทักษะในการวัดและประเมินผล 10) ทักษะทางด้านอารมณ์ 11) ทักษะด้าน
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คอมพิวเตอร์ 12) ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 13) ทักษะด้านความคิดรวบยอด 14) ทักษะด้านการบริหารทรัพยากร      

15) ทกัษะด้านการบริหารความเปลยีนแปลง 16) ทักษะด้านการวิจัย  สอดคล้องกับ มัทนา วังถนอมศักดิ  ทีกล่าวถึงทักษะ

ของผู้บริหารในทศวรรษที 21 ไว้ดังนี 1) ทักษะเชิงเทคนิค 2) ทักษะการนิเทศและการ 3) ทักษะด้านความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคล 4) ทักษะเชิงความคิดรวบยอด 5) ทักษะเชิงธุรกิจ 6) ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนือง 7) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์                

8) ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 9) ทักษะทางการเมือง 10) ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ 11) ทักษะทางด้าน

อารมณ์ หรือทีเรียกกันทัวไปว่า“ความฉลาดทางอารมณ์” 12) ทักษะในการจัดการตนเอง 13) ทักษะในการจัดการอาชีพ       

14) ทกัษะในการวัดและประเมินผลงาน 15) ทักษะการบริหารความเปลียนแปลง 16) ทักษะการชักจูง และ17) ทักษะการ

วิจยั  

         3.5 สมรรถนะ 10 แนวปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) การมุ่งผลสมัฤทธิ  2) การมีวิสยัทัศน์ 3) การเรียนรู้ และการ

พฒันาตนเอง 4) เชิงเทคนิคการบริหารจัดการ 5) การสร้างเครือข่าย และสงัคมการเรียนรู้ 6) การบริหารความเปลียนแปลง 

7) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสาร  8) การสงัสมความเชียวชาญ 9)  การทํางานเชิงรุก 10) การเข้าใจและยอมรับ

ความแตกต่างของบุคคล ซึงสอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้กําหนดสมรรถนะหลัก

ทางการบริหารของนักบริหารระดับสงู ไว้ดังนี 1) มีความรอบรู้ในการบริหาร (Business Acumen) 2) การบริหารอย่างมือ

อาชีพ (Professional Management) 3) การบริหารคน (Human Resource Management) 4) การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ

(Result-based Management)   

 4. การคัดเลือก มี 4 หลกัการ ได้แก่ 1) การคัดเลือกแบบเข้มข้น ตังแต่คัดเลือกบุคคลเข้าสู่กระบวนการพัฒนา        

สอบความรู้ ประเมินสมรรถนะ 2) หลกัการคัดเลือกทีเป็นธรรมปราศจากการแทรกแซง 3) หลกัการคัดเลือกทีสอดคล้องกับ

บริบทของสถานศกึษา 4) หลกัการคัดเลือกโดยการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียแทนการคัดเลือกตามระบบราชการซึง

ประกอบด้วย 20 แนวปฏิบัติ พบว่า การคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้า ควรให้ความสําคัญกับ

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมบัติ กุสุมาวลี ผลการวิจัย พบว่า ในทศวรรษหน้า

สงัคมไทยจะเกิดการเปลยีนแปลงไปอย่างมากในทุกมิติทังด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สงัคม การเมืองและสิงแวดล้อมต่างๆ 

ทําให้ระบบราชการไทยต้องมีการปรับตวั รวมทงัต้องมีการกําหนดคณุลกัษณะทีเหมาะสมสาํหรับข้าราชการไทยในอนาคต   

 5. การบรรจุและแต่งตัง มี 1 หลักการ คือ หลักประสิทธิภาพ ซึงประกอบด้วย 5 แนวปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร

สถานศกึษาขนัพืนฐานในทศวรรษหน้า ควรมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี เมือครบวาระต้องมีการประเมินประสิทธิภาพ 

เพือขยายเวลาในตําแหน่ง สอดคล้องกบัแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการทีกําหนดหลกัเกณฑ์การดํารงตําแหน่งอํานวยการ

สถานศึกษารูปแบบใหม่ โดยกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งโรงเรียนอย่างน้อย 4 ปี เพือแก้ไขปัญหาทีเกิดจาก

ผู้อํานวยการสถานศกึษามีการย้ายบ่อยหรือมาดํารงตําแหน่งเพือทําผลงานแล้วก็ย้ายออก ซึงจะส่งผลให้การพัฒนาโรงเรียน

ขาดความต่อเนือง    

 6. การกํากับ ติดตาม ประเมินผล มี 3 หลกัการ ได้แก่ 1) หลกัการระบบพีเลียง 2) หลกัการบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสมัฤทธิ  3) หลกัความรับผิดชอบ ซึงประกอบด้วย 11 แนวปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้า 

ต้องเป็นบุคคลทีมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณและรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับ สํานักงาน

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีกล่าวว่าคุณลกัษณะผู้ อํานวยการสถานศึกษาทีพึงประสงค์ 

คณะกรรมการทีได้รับการแต่งตังประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการใช้หลกัการประเมินเชิงประจักษ์และรับฟังความคิดเห็น

ของผู้ เกียวข้องทางสือต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดของการทฤษฎีการประเมินผลการดําเนินงาน ควรพิจารณาจากตัวชีวัด 

(key performance indicators) ซึงสามารถสะท้อนคุณภาพ หรือความสําเร็จของการดําเนินงาน ครอบคลมุทัง “ประสิทธิภาพ” 
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และ “ประสิทธิผล” ผู้ บริหารทีปฏิบัติงานครบ 2 ปี ทีผลการประเมินตํากว่ามาตรฐานให้ยุติการปฏิบัติหน้าทีผู้ บริหาร

สถานศึกษา สอดคล้องกับคํากล่าวของ กําจร ตติยกวี กล่าวว่า ผู้ อํานวยการโรงเรียนเมือเข้าสู่ตําแหน่งแล้ว จะมีการ

ประเมินผลการทํางานเป็นรายปี โดยครูในโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) หากไม่ผ่านประเมิน

ก็อาจถูกลดสถานภาพกลับไปเป็นครูผู้สอนตามเดิม ผู้ทีมีอํานาจมอบหมายให้ทําหน้าทีในตําแหน่งใหม่หรือแต่งตังกลบัสู่

ตําแหน่งเดิม สอดคล้องกับมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547         

ทีบญัญัติไว้ว่า ในกรณีทีผู้ใดไม่สามารถปฏิบติัราชการให้มีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับทีกําหนด ให้ผู้ มีอํานาจ

ตามมาตรา 53 สงัให้ผู้นนัออกจากราชการตามมาตรา 110 (6) นอกจากนนัในมาตรา 71 บัญญัติว่า ในกรณีทีมีเหตุผลความ

จําเป็น หวัหน้าสว่นราชการหรือผู้อํานวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา มีอํานาจสงัให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาพ้นจากตําแหน่งหน้าทีและขาดจากอตัราเงินเดือนในตําแหน่งเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอตัรากําลงัทดแทนที ก.ค.ศ. 

กําหนดได้ ผู้บริหารทีมีผลการประเมินตํากว่ามาตรฐานให้มีการทําประชาพิจารณ์เพือรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ เกียวข้องเพือ

ปรับปรุงผลการปฏิบติังานในหน้าที สอดคล้องกบัแนวคิดของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ทีเน้นการมีส่วนร่วมรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน รวมทงัเปิดให้มีสว่นร่วมคิดแก้ไขปัญหา และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบติังาน   

   

ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 สาํนกังานคณะกรรมการสถานศกึษาขนัพืนฐาน ควรสง่เสริม สนบัสนนุและกําหนดนโยบายแนวปฏิบัติ เพือให้

การคดัสรรผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐานมีประสทิธิภาพ ดงัน ี

     1) ควรมีการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้บริหาร เพือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ทีมีความรู้ความสามารถสนใจเข้า

ตําแหน่งผู้บริหารสถานศกึษามากขนึ  

     2) กําหนดแนวปฏิบติัเพือให้การคดัสรรผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐานในทศวรรษหน้า มีประสทิธิภาพ ดงัน ี

           2.1) ดําเนินการพฒันาเพือเตรียมความพร้อมเข้าสูตํ่าแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา โดยเน้นการพัฒนาผ่าน

การปฏิบติัจริง การสบัเปลยีนงาน การสอนงานและการฝึกอบรม เพือให้ข้าราชการครูมีความพร้อมและมีศักยภาพก่อนเข้าสู่

ตําแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา 

         2.2) กําหนดแนวทางในการคดัสรรผู้บริหารสถานศกึษา โดยใช้หลกัสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์ในการทํางาน    

                             2.3) ควรวางแผนการคดัสรรผู้บริหารเชิงรุกในระยะสนัและระยะยาวให้เพียงพอกับความต้องการทังเชิง

ปริมาณและคณุภาพ โดยไม่ให้โรงเรียนได้รับผลกระทบการไม่มีผู้บริหารสถานศกึษา  

        2.4) กําหนดแผนการสรรหาเชิงรุก ให้สอดคล้องกบัทิศทางและกลยทุธ์ขององค์กร 

        2.5) ควรมีการขนึบญัชีผู้ ผ่านการคดัเลอืกเป็นเวลา 2 ปี 

          2.6) ควรกําหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการของผู้บริหารทีเหมาะสม โดยหลกัการควรต้องมีความแตกต่าง

กนัตามภาระหน้าทีและความรับผิดชอบและผลการปฏิบติังาน 

        2.7) มีการกํากบัติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอย่าง

อย่างเป็นระบบและต่อเนือง เพือพัฒนาให้มีสมรรถนะทีเพียงพอ สําหรับการบริหารสถานศึกษา และสอดคล้องกับความ

ต้องการจําเป็น 
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 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ

     1) สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษา ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้กบัเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องกับการคัดสรรผู้บริหาร

สถานศกึษาให้มีความรู้และเชียวชาญ 

    2) การสรรหาและแต่งตงัคณะกรรมการทีทําหน้าทีกํากบั ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

ต้องคดัเลอืกจากผู้ทีมีความรู้ความสามารถทีเป็นแบบอย่างได้ 

 3. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครังต่อไป 

    1) ควรมีการวิจยัเพือศกึษาปัจจยัทีสง่ผลต่อประสทิธิภาพของการคดัสรรผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

    2) ควรมีการวิจยัเพือศกึษาแนวทางทีเหมาะสมในประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในสถานศึกษาทีมี

บริบทและสภาพแวดล้อมทีมีความเหลอืมลาํกนั 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครังนีมีวตัถปุระสงค์เพือศกึษาและเปรียบเทียบการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สงักัดสํานักงาน       

เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใน 3 ด้าน ได้แก่ การจัดสิงแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัยการจัดบริการความ

ปลอดภัยในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี  ได้แก่ ครูโรงเรียน

มธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 357 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

แบบประเมินค่า 5 ระดบั (rating scales) ซงึมีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.933 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี 

ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลยี ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ ค่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการ

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method) 

 ผลการวิจยั พบว่า 

 1. การจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใน 3 ด้าน 

โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า จัดการสิงแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัยมีระดับ

ความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมาการจัดการบริการความปลอดภัยในโรงเรียนมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก และการ

จดัการเรียนการสอนสวสัดิศกึษามีระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 

2. การเปรียบเทียบการจดัการความปลอดภัยในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

3. การเปรียบเทียบการจดัการความปลอดภัยในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 1  

จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน พบว่า โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน และเมือพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านการ

จดัการเรียนการสอนสวสัดิศกึษา ครูในโรงเรียนมัธยมทีมีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันจะมีการจัดการความปลอดภัยใน

สถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ .05 นันคือ ครูในโรงเรียนมัธยมทีมีประสบการณ์ในการทํางาน

น้อยกว่า หรือเท่ากบั 10 ปี จะมีการจดัการความปลอดภัยในสถานศกึษา ด้านการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษาสงูกว่าครูใน

โรงเรียนมธัยมทีมีประสบการณ์มากกว่า 11 ปีขนึไป  
 

คําสําคัญ: การจดัการความปลอดภัย 
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Abstract 

The purposes of this research are to study Safety Management in Secondary schools under the Secondary 

Educational Service Area, Office One in Three aspects, i.e. school environment management, school safety 

management, and safety education. The sample of the study consisted of three hundred and fifty seven teacher, 

from secondary schools under the authority of the Secondary Educational Service Area, Office 1. The instrument 

used to collect data was a five-point rating scale questionnaire. The statistics used to analyze the data were 

percentage, mean, standard deviation, t-test and one way analysis of variance. 

The research findings were as follows: 

Safety management in the secondary schools under the authority of the Secondary Educational. Service 

Area Office One in three aspects as a whole were at a high level and individual aspects such as findings on the 

aspect of school environment management received a high level of feedback, as well as school safety 

management a high level, while feedback on safety education only received moderate feedback. Comparison of 

safety management in secondary schools under the authority of Secondary Educational Service Area Office One 

classified by school size the findings as a whole and the individual aspect had statistically significant 

differences at a level of .05. Comparisons between safety management in the secondary schools under the 

authority of the Secondary Educational Service Area Office One classified by work experience found no 

differences and the individual aspects found the safety education aspect, secondary school teachers with 

different work experience can be in safety management in secondary schools under the authority of the 

Secondary Educational Service Area Office One was different was statistically significant at a level of.05. In 

other words,  secondary school teachers with experience of working for authority of the less than or equal to ten 

years will be in safety management in secondary schools under the Secondary Education Service Area Office 

One in order to keep the aspect of safety education aspect higher level than secondary school teachers with 

experience of over eleven years. 
 

Keywords: Safety Management 

 

ภูมิหลัง 

ในการจดัการศกึษาสาํหรับเด็กมีความสาํคญัและจําเป็นอย่างยิงเพราะประสบการณ์ต่างๆ ทีเด็กได้รับในช่วงนีจะมี

อิทธิพลต่อการเสริมสร้างความพร้อมและการพฒันาการของเด็กในระดบัต่อไป รัฐบาลตระหนกัถึงความสําคัญของการศึกษา 

จงึได้กําหนดนโยบายเกียวกบัการพัฒนาเด็ก ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติไว้ว่า หน่วยงานต่างๆ ทังภาครัฐบาลและ

เอกชนได้เริม เข้ามามีบทบาทในการจดัการศกึษาเพือพฒันากระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนือง ตลอดชีวิตของแต่ละบุคคล [1] 

ทงันีเพือให้เด็กเติบโต เป็นสมาชิกทีดีของครอบครัว ชมุชน และประเทศชาติ การจดัการศกึษาเพือพัฒนาเด็ก จึงเป็นภารกิจที

รัฐและทุกฝ่ายทีเกียวข้องให้ความสําคัญ ดังทีสะท้อนให้เห็นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ.

2555-2559) ทีให้ความสาํคญักบัการพฒันาศกัยภาพของมนุษย์ ต่อเนืองมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

ฉบบัที 12 (พ.ศ.2560-2564) ซงึยดึหลกั “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง ยังยืน สามารถ

พงึตนเองได้อย่างรู้เท่าทนัโลก โดยการพฒันาคณุภาพคน ปฏิรูปการศกึษาและกระบวนการเรียนรู้ ปฏิรูประบบสขุภาพ สร้าง
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ระบบคุ้มครองความมันคงทางสงัคมทีสร้างหลกัประกันแก่คนทุกช่วงวัย เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา สร้างความ

มนัคงของชาติ พฒันาคนทกุวยัให้เป็นคนดี โดยมีจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553 คือ การพัฒนาคนไทยให้เป็น

มนษุย์ทีสมบรูณ์ทงัร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อืน ได้อย่างมีความสุข โรงเรียนมีหน้าทีโดยตรงทีต้องจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการต่างๆ เพือให้บรรลตุาม

จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพือให้ผู้ เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสขุ [2] โรงเรียนนับว่าเป็น

สงิแวดล้อมทีมีความสาํคญัต่อเด็กมาก ทงันีเนืองจากเด็กจะต้องใช้ชีวิตอยู่วันละ  7-8 ชัวโมง ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และ

ประสบการณ์ต่างๆ ทีเด็กได้รับในโรงเรียน ย่อมมีอิทธิพลต่อจิตใจ ความสนใจ และอุดมคติในชีวิตการเรียนต่อไปจนถึงชีวิต

ในการทํางานของเด็กทกุคน ประการสาํคญัโรงเรียน เป็นสถาบันทีจะสร้างเสริมประชาชนให้มีสขุภาพดี มีสติปัญญาเฉลียว

ฉลาด และมีพฤติกรรมทีปลอดภัย สามารถดํารงชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสขุ และทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้เต็ม

ความสามารถ [3] ความปลอดภยัในสถานศกึษาจงึเป็นสงิสาํคญัทีมีผลต่อการพัฒนา คุณภาพผู้ เรียน การพัฒนาผลสมัฤทธิ

จะประสบความสาํเร็จพียงใดนันขึนอยู่กับการเรียนรู้อย่างมีความสขุและการได้รับการปกป้องคุ้มครองให้มีความปลอดภัย 

กล่าวคือถ้าการศึกษาคือความเจริญงอกงาม บุคคลจะเจริญงอกงามต้องมีสขุภาพทีสมบูรณ์ทังทางร่างกายและจิตใจ 

ภายใต้สภาพแวดล้อมทีปลอดภัย สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสงัคมไทยในยุคปัจจุบัน ได้รับผลกระทบมาจากการ

เปลยีนแปลงของโลก ทงัทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึงส่งผลกระทบต่อวิถีการดํารงชีวิตและความ

ปลอดภัยของเด็กและเยาวชนไทยในหลายรูปแบบ ทําให้เกิดพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมและทวีความรุนแรงมากยิงขึนเกือบทุก

ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทศันคติและพฤติกรรมทีเบียงเบน มีค่านิยมแบบบริโภคนิยมอย่างฟุ่ มเฟือย การห่างเหินจากศาสนา การ

ทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด การเสพสือลามกอนาจาร ติดเกม รวมทังการจมนําเสียชีวิต และการประสบอุบัติเหตุจากการ

เดินทางของเด็กและเยาวชน ฯลฯ และอีกปัญหาหนงึทีมีแนวโน้มรุนแรงและหนกัมากจนน่าวิตก คือ การแพร่ระบาดของสือที

ไม่เหมาะสมหรือสือลามกอนาจาร จนทําให้เด็กและเยาวชนไทยซึงขาดภูมิคุ้ มกันในการบริโภคสืออยู่แล้ว มีการ

ลอกเลยีนแบบพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมและนําไปสูปั่ญหาต่างๆ [4]  

 การรณรงค์เรืองความปลอดภัยในสถานศกึษา แม้ว่าจะได้ดําเนินมาอย่างต่อเนืองแต่ยังพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึนอยู่

เสมอ มีความรุนแรงและรูปแบบทีแตกต่างกนัซงึเด็กอยู่ในวยัซุกซน มีการเล่นทีรุนแรงโดยไม่ระมัดระวังและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

ย่อมทําให้เกิดอบุติัเหตไุด้ง่าย แม้ว่าจะมีมาตรการการป้องกนัทีดีอย่างไรก็ตาม [5] การศกึษาวิจยัของศูนย์วิจัยเพือเสริมสร้าง

ความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รายงานว่า การจมนําเป็นสาเหตุ

การเสยีชีวิตจากอบุติัเหตทุีสงูเป็นอนัดบัหนึง และข่าวสารทีปรากฏในสือต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และจากพาดหัวข่าวจาก

หนงัสอืพิมพ์ เช่น “ทีวี- สารพดัสอืลามกกระตุ้นเด็กไวเซ็กซ์” [6], “7 การ์ตูนอันตรายพบพิรุธกลายเป็น ตําราสอนเซ็กซ์” [7], 

“อนาถวยัรุ่นไทยก่อความผิดทางเพศพุ่งกว่า 2 พนัคดี”[6] และข่าวทีเกียวกบัการลว่งละเมิดทางเพศ การลงโทษ การใช้ความ

รุนแรงแก่เด็กและเยาวชนในรอบปีทีผ่านมาล้วนเป็นเหตุการณ์ทีก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด การ

ปรับตัวไม่เหมาะสมทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของนักเรียน สร้างความเศร้าสลดใจให้แก่พ่อแม่ ครู 

บุคคลใกล้ชิด และสังคมเป็น    อย่างมาก สถานการณ์ดังกล่าวทําให้รู้สกึถึงความไม่ปลอดภัยทีเกิดกับนักเรียนในด้าน

ร่างกายและจิตใจ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 เป็นกฎหมาย

แม่บทฉบบัใหม่ซงึประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือวันที 17 ม.ค. 2554 และมีผลใช้บังคับ ในวันที 16 ก.ค. 2554 เหตุผลใน

การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือจากการศึกษาข้อมูลทีเกิดขึนกับเด็กทีเกียวข้องกับสถานศึกษาพบว่า ตลอด

ระยะเวลาทีผ่านมาจนถงึ ปัจจบุนัมี อบุติัเหต ุอบุติัภัย และความรุนแรงเกิดขนึเป็นจํานวนมาก การสร้างความปลอดภัยให้แก่
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เด็กนักเรียนเป็นสิงสําคัญ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยทีส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน การ

พฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียนจะประสบผลสาํเร็จหรือไม่เพียงใดขึนอยู่กับความสขุและการมีชีวิตทีปลอดภัยทังภายในและ

ภายนอกสถานศกึษา  สามารถปรับตวัให้ทนักบัการเปลียนแปลงของสงัคมและสภาพแวดล้อม  รู้จักหลีกเลียงพฤติกรรมไม่

พงึประสงค์ทีสง่ผลกระทบต่อตนเองและผู้อืน รู้จกัป้องกนัตนเองในสภาวะคับขัน และจัดการกับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จงึเป็นภารกิจสาํคญัของสถานศกึษาทีจะต้องมีแนวนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสถานศกึษา   

อย่างไรก็ตามสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้กําหนดนโยบายด้านการจัดการด้านความ 

ปลอดภัยแก่นักเรียนในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนนัน การมีนโยบายเพียง

อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ หากแต่ต้องคํานึงถึงการนําไปสู่การปฏิบัติ ซึงโรงเรียน เป็นหน่วยงานในระดับปฏิบัติงานทีมี

บทบาทสําคัญต่อการดําเนินงานสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึน แก่นักเรียน และเพือให้การดําเนินการดังกล่าวของ

สถานศกึษาเป็นไปตามเป้าประสงค์ของนโยบาย การจัดการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 การดําเนินการด้านความปลอดภัยของโรงเรียนจึงเป็นสิงสําคัญเพือนําไปสู่การพัฒนาและ

ปรับปรุงการทํางานให้มีประสทิธิภาพยิงขนึ 

 

วัตถุประสงค์การวจัิย 

 การศกึษาค้นคว้าในการวิจยัครังนี ผู้ วิจยัได้ตงัวตัถปุระสงค์ไว้ ดงัน ี

 1. ศกึษาการจัดการความปลอดภัยในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ใน 3 

ด้าน ได้แก่ ด้านการจดัสิงแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัยด้านการจดับริการความปลอดภัยในโรงเรียนและด้านการจดัการ

เรียน การสอนสวัสดิศกึษา    

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นการจดัการความปลอดภัยในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา     

เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์การทํางานของครู 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนี เป็นครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

จํานวน 67 โรงเรียน รวมทงัสนิ 4,767 คน และกําหนดกลุม่ตวัอย่างตามตารางการสุ่มของ เครจซี และมอร์แกน [8] ทีระดับความ

เชือมนั        ร้อยละ 95 ได้กลุม่ตวัอย่าง จํานวน 357 คน แล้วทําการสุ่มแบบแบ่งชัน (Stratified random sampling) โดยใช้ขนาด

โรงเรียนเป็นชนัและมีครูเป็นหน่วยการสุม่ (Sampling unit) 

การดําเนินงานวิจัยครังนี ผู้ วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และ

ผลงานวิจัยทีเกียวกับการจัดการความปลอดภัยและสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ใน

การสร้างเครืองมือและหาคณุภาพของเครืองมือทีใช้ในการวิจยัแล้วนําแบบสอบถามทีสร้างเสร็จเสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษาสาร

นิพนธ์เพือพิจารณาและปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์มากยิงขึนแล้วนําไปให้ผู้ เชียวชาญ จํานวน 5 ท่าน 

ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยใช้เกณฑ์ความคิดเห็นสอดคล้องต้องกัน (Index of Item-

Objective Congruence: IOC) โดยกําหนดเกณฑ์ในการคดัเลอืกข้อคําถามทีสามารถนําไปใช้ได้ทีเกณฑ์ ค่า IOC ≥ .5 ขึนไป 

โดยเลอืกข้อคําถามทีมี  ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตงัแต่ 0.8 ขนึไป แล้วนําแบบสอบถามทีได้ปรับปรุงแก้ไขจนมีความ

สมบูรณ์ ไปทดลองใช้ (Try out) กับครูทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน จากนันนําแบบสอบถามทีได้มาตรวจให้คะแนนหา

คุณภาพของแบบสอบถาม โดยหาค่าสมัประสิทธิ อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cranach) โดยได้ค่า
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ความเชือมนัรวมทงัฉบบั .933 ซึงมีค่าความเชือมันรายด้าน ได้แก่ การจัดการสิงแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัย ค่าความ

เชือมนั .935 การจดัการบริการความปลอดภัยในโรงเรียน ค่าความเชือมัน .924 และการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา ค่า

ความเชือมนั .941 

 

สรุปผลการวจัิย 

ผลการวิจยัพบว่า 

1. การจดัการความปลอดภัยในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใน 3 ด้าน โดยรวม

มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง และเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การจัดการสิงแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัยมีระดับ

ความคิดเห็นในระดบัมาก รองลงมาการจดัการบริการความปลอดภัยในโรงเรียน มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลางและ 

การจดัการเรียนการสอนสวสัดิศกึษามีระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 

2. การเปรียบเทียบการจดัการความปลอดภัยในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมและรายด้านทกุด้านมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ 

.05 

3. เพือเปรียบเทียบการจดัการความปลอดภัยในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 1  

จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนั และเมือพิจารณา ในรายด้าน พบว่า ครูในโรงเรียนมัธยมที

มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีความเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติทีระดบั .05 นนัคือ ครูในโรงเรียนมธัยมทีมีประสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีมีความคิดเห็นด้านการ

จดัการเรียนการสอนสวสัดิศกึษาสงูกว่าครูในโรงเรียนมธัยมทีมีประสบการณ์มากกว่า 11 ปีขนึไป  

 

อภปิรายผล 

ผลการวิจยัการศกึษาการจดัการความปลอดภัยในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 

1 อภิปรายผลได้ดังนี 

1. การจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใน 3 ด้าน 

โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทังนีอาจเนืองมาจาก โรงเรียนและสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ตระหนักว่าสิงแวดล้อมมีความสําคัญต่อเด็กมาก เนืองจากเด็กจะต้องใช้ชีวิตอยู่วันละ  7-8 ชัวโมง ในโรงเรียน ซึงความรู้ 

ทศันคติ ค่านิยม และประสบการณ์ต่างๆ ทีเด็กได้รับในโรงเรียน ย่อมมีอิทธิพลต่อจิตใจ ความสนใจ และอุดมคติในชีวิตการ

เรียนต่อไปจนถงึชีวิตในการทํางานของเด็กทกุคน ประการสาํคญัโรงเรียน เป็นสถาบันทีจะสร้างเสริมประชาชนให้มีสขุภาพดี 

มีสติปัญญาเฉลยีวฉลาด และมีพฤติกรรมทีปลอดภัยสามารถดํารงชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสขุ และทําประโยชน์ให้แก่

ประเทศชาติได้เต็มความสามารถ[3] ความปลอดภัยในสถานศกึษาจงึเป็นสิงสําคัญทีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน การ

พฒันาผลสมัฤทธิ จะประสบความสาํเร็จเพียงใดนนัขนึอยู่กบัการเรียนรู้อย่างมีความสขุและการได้รับการปกป้องคุ้มครองให้

มีความปลอดภัย กล่าวคือ ถ้าการศึกษาคือความเจริญงอกงาม บุคคลจะเจริญงอกงามต้องมีสขุภาพทีสมบูรณ์ทังทาง

ร่างกายและจิตใจ ซงึสภาวะทีเปลยีนแปลงไปเป็นภัยคกุคามทีมีผลต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน การดํารงชีวิตของ

เด็กและเยาวชนในปัจจุบันจึงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสงัคมทีเสียงต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตและขาดการดูแล

อย่างแท้จริง [9] ซึงตรงกับ พระศราวุธ เร่งกําเหนิด [10] ทีให้ความหมายของสิงแวดล้อมในโรงเรียน โดยสรุปไว้ว่า

สงิแวดล้อมในโรงเรียน หมายถงึ สภาพการณ์ของสงิต่างๆ ทีอยู่หรือเกิดขึนในโรงเรียน ทังทีเป็นวัตถุสิงของ ตัวบุคคล วิธีการ 
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หรือกระบวนการต่างๆ ทีมีอิทธิพลต่อบุคคลในโรงเรียนและส่งผลต่อพัฒนาการของนักเรียนทังในด้านบวกและด้านลบ ซึง

การวิจยัการจดัการความปลอดภยัในสถานศกึษา ครังนี เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

 1.1 การจดัสงิแวดล้อมในโรงเรียน ให้ปลอดภัยอยู่ในระดบัมาก ทีเป็นดงันีอาจเนืองมาจากสงักัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยทีสงักัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 ได้ ดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ

และทกุรูปแบบ ให้สอดคล้องกบัความเปลยีนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยมีนโยบายให้โรงเรียนในเขตพืนทีการศึกษามี

การจัดให้ทุกโรงเรียน มีการจัดระบบป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนเพือความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน จัดให้มีรัวโรงเรียน

ป้องกนับคุคลภายนอกทีไม่เกียวข้องเข้ามาภายในโรงเรียน มีการจัดให้มีเจ้าหน้าทีประจําห้องพยาบาลทีพร้อมให้การดูแล

นกัเรียนทีเจ็บป่วย มีการจัดให้มีการดูแลและตรวจสอบสิงแวดล้อมและอาคารเรียนให้มีความมันคง แข็งแรง ให้โรงเรียนมี

สว่นร่วมในการดแูลสถานทีและสงิแวดล้อมเพือให้เกิดความปลอดภัยกบันกัเรียน มีการทําป้ายเตือนในพืนทีทีจะเป็นอันตราย

กบันกัเรียนเพือให้เกิดความปลอดภัยในสถานศกึษา มีการติดตังกล้อง CCTV ในการเข้า-ออกโรงเรียนของบุคคล ภายนอกอย่าง

เข้มงวด มีการจดัอบรมให้ความรู้แก่นกัเรียนให้ทราบถงึโทษและการป้องกนัภัยจากยาเสพติด มีการมอบหมายครูให้ทําหน้าทีรับ

เรืองและให้ความช่วยเหลอืนกัเรียนทีต้องการความช่วยเหลือ มีการกําหนดให้อาคารเรียนมีทางออกฉุกเฉินเมือเกิดอุบัติภัย 

ซึงสอดคล้องกับที นชนก เสริมบุญครอง [11 ทําการวิจัยเรือง สวัสดิภาพของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเครืออัครสงัฆมณฑล

กรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของผู้ ปกครองและครูเกียวกับสวัสดิภาพของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเครืออัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ด้านอาคาร-สถานทีและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ผู้ ปกครองและครูในโรงเรียนเครืออัครสังฆ

มณฑลกรุงเทพฯมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเพราะบริเวณโรงเรียนมีรัวรอบเพือความปลอดภัยให้กับนักเรียน มี

ยามและภารโรงรักษาความปลอดภัยในทางเข้าออกโรงเรียนมีเจ้าหน้าทีห รือครูคอยให้คําแนะนําการเ ข้าออก

โรงเรียนอย่างชัดเจน มีอุปกรณ์เครืองใช้เกียวกับไฟฟ้าในโรงเรียน ปลักไฟอยู่เหนือมือเด็กและมีฝาปิดครอบปลัก 

อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องประกอบมีความมันคง แข็งแรง มีสภาพพืนอาคารเรียนสะอาด ไม่ลืน ไม่มีนําขัง และ

ไม่มีกลินเหม็น มีขนาดของห้องเรียน โต๊ะเรียนเก้าอี ตู้ เก็บของ กระดาน บอร์ด แบ่งเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับจํานวน

เด็ก มีการแบ่งอาคารเรียนเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับเด็ก เช่น ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องนอน ห้องนํามีเพียงพอกับ

เด็ก สะอาดโปร่งสามารถตรวจสอบความปลอดภัยของเด็กมีบริเวณโรงเรียนมีสนามหญ้าและปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา 

ร่มรืน เพียงพอทีจะให้เด็กวิงเล่นและศึกษาธรรมชาติวิทยา มีราวกันขอบระเบียงแน่นหนา บันไดขึนลงมีราวจับกันเด็ก

พลดัตกจากทีสงู ตรงกบั ศรัณยา บุญประกอบ [12] ได้ทําการศึกษาการจัดบริการความปลอดภัย ในโรงเรียนอนุบาล

เอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึงผลการวิจัยพบว่า ด้านสิงแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ครูและผู้ ปกครองมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเพราะโรงเรียนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 อย่างเคร่งครัดมี

กฎเกณฑ์และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการบังคับอย่างชัดเจน มีการตรวจสอบและรายงานสภาพ ของทีดิน 

อาคารสถานที ของอาคารต้องมีความคงทนถาวร แข็งแรง ปลอดภัย มีปริมาณเพียงพอกับจํานวนนักเรียน มีระบบ

บํารุงรักษา มีอาคารสถานทีปลอดภัย มนัคงและแข็งแรง รวมถงึ ศิริพร อนสุภา [13] ได้ทําการวิจยัเรือง ปัจจัยทีส่งผลต่อการ

จดัการความปลอดภัยของนกัเรียนชนัประถมศกึษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียน ด้านการจัดสิงแวดล้อมในโรงเรียน 

พบว่า การปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก อนัเนืองมาจากโรงเรียนจัดระบบการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน จัดให้มีเจ้าหน้าทีประจํา

ห้องพยาบาลทีมีความรู้และความพร้อมในการดูแลนักเรียนทีเจ็บป่วย โรงเรียนให้ความสําคัญในการดูแลและตรวจสอบ

สงิแวดล้อม สถานท ีได้แก่ อาคารเรียนให้มีความมนัคงแข็งแรง โรงเรียนมีการทําป้ายหรือเครืองหมายเตือนเพือให้เกิดความ
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ปลอดภัยในสถานศึกษาในทีเห็นได้ชัดเจน มีมาตรฐานป้องกันโดยติดตังกล้อง CCTV ในการเข้าออกโรงเรียนของ

บคุคลภายนอกอย่างเข้มงวด 

    1.2 การจดับริการความปลอดภัยในโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ทีเป็นดังนีอาจเนืองมาจาก สงักัดสํานักงาน

เขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ยังสร้างความตระหนักให้โรงเรียนเห็นความสําคัญของการบริหารความปลอดภัยใน

โรงเรียน ด้านการจดับริการความปลอดภัยในโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา ได้ไม่ทวัถึงเท่าทีควร หรืออาจ

เนืองมาจากเป็นเขตการศกึษาทีมีจํานวนโรงเรียนมาก รวมถึงกําหนดมาตรการทียังไม่ชัดเจนจึงทําให้มีการดําเนินการโดยเน้น 

ด้าน 1) การกําหนดมาตรการในการดูแลความปลอดภัย  2) การประชาสมัพันธ์เรืองความปลอดภัยให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนือง 

3) การจัดอบรมให้ความรู้เรืองการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบติัเหตุภายในโรงเรียนแก่นักเรียน 4) การดําเนินการ

ประเมินคุณภาพเพือเข้าสู่มาตรฐานด้านการจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา 5) การตรวจตราไม่ให้นักเรียนนําวัตถุหรือ

สงิของทีจะเป็นอนัตรายเข้ามาในโรงเรียน และ 6) จดัให้มียามหรือผู้ดแูลรักษาความปลอดภัยทางเข้าออกโรงเรียน ซึงผลการวิจัย

ครังนีไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศรัณยา บุญประกอบ [12] ได้ทําการศึกษาการจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียน

อนุบาลเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด้านการจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูและ

ผู้ปกครอง ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียน การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เพราะโรงเรียน

อนุบาลเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ให้ความสาํคญัในเรืองการบริการความปลอดภัย เช่น จดัให้มีนําดืม –ใช้ ของ

โรงเรียนสะอาดและปลอดภัย  และไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิริพร อนุสภา [13] ได้ทําการวิจัยเรือง ปัจจัยทีส่งผลต่อ

การจัดการความปลอดภัยของนักเรียนชันประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียน ซึงผลการวิจัยด้าน

การจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก เนืองจากโรงเรียน มีนโยบายสําคัญในการจัดการด้าน

ความปลอดภัยของนักเรียนมีมาตรการทีชัดเจนในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน มีการกําชับกวดขันให้ครู 

อาจารย์ดูแลเรืองความปลอดภัยของนักเรียน มีการจัดให้ครูอาจารย์ทําหน้าทีครูเวรรับผิดชอบดูแลความปลอดภัย

ของนักเรียนทุกวัน มีการทําประกันชีวิตและคุ้ มครองสุขภาพให้แก่นักเรียนทุกคน มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์เรือง

ความปลอดภัยให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนือง มีการชีแจงให้ผู้ ปกครองทราบนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัย

ของนักเรียน มีการให้ความรู้เกียวกับการรักษาความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุภายในโรงเ รียนแก่นักเรียน มีการ

จัดทําแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและจัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจําทุกปี  มีการดําเนินการเพือ

ประเมินคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานด้านการจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา  

    1.3 การจดัการเรียนการสอนสวสัดิศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ทีเป็นดังนีอาจเนืองมาจากสงักัดสํานักงานเขต

พืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 แจ้งนโยบายให้กบัโรงเรียนในสงักัดเห็นถึงความสําคัญ ของการจัดการความปลอดภัยใน

สถานศึกษาด้านสวัสดิศึกษา พร้อมทังให้โรงเรียนจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษาไม่ทัวถึงและยังไม่มี

กระบวนการหรือวิธีการทีจะทําให้ครูหรือผู้ รับผิดชอบเกียวกบันโยบายด้านการจดัการความปลอดภัยในสถานศึกษาตระหนัก

ถงึความสาํคญัและผลเสยีทีอาจเกิดขนึว่าเป็นสงิทีน่ากลวั สวสัดิศึกษาเป็นสิงทีสําคัญในสถานศึกษาเพราะสถานศึกษาเป็น

สถานททีีมีความสาํคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ อย่างที นพเก้า ณ พัทลงุ [14] ได้สรุปไว้ว่า การศึกษาเกียวกับสวัสดิ

ภาพนันไม่ใช่จํากัดอยู่เฉพาะตัวบุคคลทีทําการศึกษาเท่านัน แต่ยังครอบคลมุไปยังบุคคลข้างเคียงด้วย ดังนันการศึกษา

เกียวกบัสวสัดิภาพสามารถแบ่งเป็น 2 กรณี คือสวัสดิศึกษาส่วนบุคคลและสวัสดิศึกษาชุมชน (Personal Safety Education 

and Community Safety Education) สวัสดิศึกษาส่วนบุคคล หมายถึง กระบวนการศึกษาเกียวกับสาเหตุการป้องกัน

อบุติัภัยและการฝึกปฏิบติัให้เกิดทกัษะจนเป็นนิสยั เช่น การเดินข้ามถนน การปฏิบัติตามกฎจราจร การใช้เครืองมือเครืองใช้

และอุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน เป็นต้น สวัสดิศึกษาชุมชน หมายถึง กระบวนการศึกษาเกียวกับความปลอดภัยของ
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ชมุชนหรือสงัคมสว่นรวม เช่น การป้องกนัอคัคีภัย การป้องกนัอบุติัภัยที ั ัอาจจะเกิดบนถนน การระวังและป้องกันเกียวกับการ

ใช้สารเคมีทีเป็นพิษ ซงึงานวิจยัครังนีไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร อนุสภา [13] ทีทําการวิจัยเรือง ปัจจัยทีส่งผล

ต่อการจัดการความปลอดภัยของนักเรียนชันประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียน ผลการวิจัยด้าน

การจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษาอยู่ในระดับมาก เนืองจากโรงเรียน บรรจุเนือหาวิชาด้านความปลอดภัยใน

หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน มีการจัดทําคู่มือ สือ สิงพิมพ์ ให้ความรู้เรืองความปลอดภัยไว้ในการจัดการ

เรียนการสอน ครูมีความรู้เกียวกับการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนไปสอดแทรกความรู้ในการเรียนการสอน 

ครูถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรืองการป้องกันอุบัติภัยและให้นักเรียนนําไปใช้อย่างถูกต้อง  มีคณะกรรมการจัด

การศึกษาขันพืนฐานในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาทีเน้นด้านความปลอดภัยในโรงเรียน และไม่สอดคล้องกับ 

ศรัณยา  บ ุญประกอบ  [12] ได้ทําการวิจัยเรืองการจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร ด้านสวสัดิศกึษา พบว่าครูและผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าโรงเรียนอนุบาลเอกชน จัดบริการความปลอดภัย

ด้านสวสัดิศกึษา อยู่ในระดบัมาก เพราะโรงเรียนสอนให้เด็กช่วยตัวเอง และเรียนรู้ทีจะช่วยตนเองได้ตามวัยและพัฒนาการ 

เพือสามารถในการดแูลตนเองในปัจจุบันและอนาคต การดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กอนุบาล เป็นหน้าทีของทังทางบ้าน

และทางโรงเรียน การสอนและการสนบัสนนุให้เด็กได้เรียนรู้ เพือการช่วยตนเองให้สอดคล้องกับพัฒนาการเป็นสําคัญ ผู้ ใหญ่ 

จดัสงิแวดล้อมให้ปลอดภัยกบัเด็กและกระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้เรืองความปลอดภัย  

2. เปรียบเทียบการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์การทํางาน ผลการวิจยัพบว่า 

     2.1  เปรียบเทียบการจดัการความปลอดภัยในสถานศกึษา สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

1  จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมและรายด้านพบว่า โรงเรียนทีมีขนาดต่างกันมีการจัดการความปลอดภัยใน

สถานศกึษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05 อาจเนืองมาจาก 1) จํานวนงบประมาณทีได้แตกต่างกันจึงทําให้

ความสามารถในการดําเนินการในด้านต่างๆ เพราะในการดําเนินงานด้านต่างๆ นันย่อมต้องใช้งบประมาณทังสิน 2) บริบท

ของโรงเรียนแต่ละขนาดมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม ผู้ปกครอง เงินสนับสนุนจากองค์กรและหน่วยงาน

ของเอกชน หรือแม้แต่เครืองอํานวยความสะดวกทีโรงเรียนจัดหาให้ซึงสิงเหล่านีจะส่งผลในการดําเนินการ 3) ความสมัพันธ์

และประสบการณ์ของผู้ บริหารสถานศึกษา เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า โรงเรียนทีมีขนาดต่างกันมีการจัดการความ

ปลอดภัยในสถานศกึษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทรีะดบั .05  

 ด้านการจัดการสิงแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัย 1) ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดปานกลางจะมีการจัดการ

ความปลอดภัยในสถานศึกษาสงูกว่าครูในโรงเรียนมัธยมทีมีขนาดเล็ก 2) ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดใหญ่จะมีการ

จดัการความปลอดภัยในสถานศกึษา สงูกว่าครูในโรงเรียนมัธยมทีมีขนาดเล็ก 3) ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดใหญ่พิเศษ

จะมีการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาสงูกว่าครูในโรงเรียนมัธยมทีมีขนาดเล็ก และ 5) ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมี

ขนาดใหญ่จะมีการจดัการความปลอดภัยในสถานศึกษาสงูกว่าครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดปานกลาง ทีผลการวิจัยเป็น

เช่นนีอาจเนืองมาจากขนาดของโรงเรียนมีผลต่อการบริหารจัดการและการดําเนินการด้านการจัดการสิงแวดล้อมอยู่แล้ว เพราะ

สภาพแวดล้อม ผู้บริหาร งบประมาณทีได้รับแตกต่างกัน และสิงเหล่านีคือสิงทีจะนํามาเป็นต้นทุนในการจัดการสิงแวดล้อมใน

โรงเรียน ดังเช่น วิจิตร สถิตธํามรงค์[15] ได้ศึกษาสภาพการจัดการสิงแวดล้อมของโรงเรียนในเครือมารีวิทย์ จังหวัดชลบุรี 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดสิงแวดล้อม ในโรงเรียนเครือมารีวิทย์ จังหวัดชลบุรี จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวม

แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติเมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกายภาพ แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที

ระดบั .05 สว่นด้านการบริหารและด้านวิชาการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และสภาพการจัดสิงแวดล้อมของ
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โรงเรียนในเครือมารีวิทย์ จังหวัดชลบุรี จําแนกตามสถานภาพบุคลากร โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิตทีระดบั .05 

 ด้านการจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียน 1) ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดปานกลางจะมีการจัดการความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา สงูกว่าครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดเล็ก 2) ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดใหญ่จะมีการ

จดัการความปลอดภัยในสถานศกึษา สงูกว่าครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาทีมีขนาดเล็ก 3) ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดใหญ่

พิเศษจะมีการจดัการความปลอดภัยในสถานศกึษาสงูกว่าครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดเล็ก 4) ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ทีมีขนาดใหญ่จะมีการจดัการความปลอดภัยในสถานศึกษา สงูกว่าครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดปานกลาง และ 5) ครูใน

โรงเรียนมธัยมศกึษาทีมีขนาดใหญ่จะมีการจดัการความปลอดภัยในสถานศกึษา สงูกว่าครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดใหญ่

พิเศษทีผลการวิจัยเป็นเช่นนีอาจมีผลมาจากบุคลากรของโรงเรียน เพราะโรงเรียนขนาดเล็กจะมีบุคลากรน้อย จึงทําให้การ

จดับริการความปลอดภัยในโรงเรียนมีน้อยกว่าโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษรวมถึงงบประมาณทีแตกต่าง

กัน เพราะโรงเรียนทีมีขนาดต่างกันย่อมได้รับงบประมาณไม่เท่ากัน ดังที เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ [3] ได้กล่าวว่าการ

จัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นกิจกรรมทีสําคัญมากอย่างหนึงของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการความ

ปลอดภัยในด้านต่างๆ และการให้บริการการรักษาพยาบาล เมือประสบอุบัติเหตุ การบริการเครืองอํานวยความสะดวกการ

บริการปฐมพยาบาล และการจดัสารวัตรนักเรียนด้านความปลอดภัยหรืออาสาสมัครสวัสดิภาพ ซึงการจัดสิงเหล่านีได้ดีใน

ระดบัใดนนั ก็ย่อมขนึอยู่กบัขนาดของโรงเรียนด้วยเพราะจะปฏิบติัและดําเนินการได้ดีจะต้องอาศัยบุคลากรด้วย ดังที เกรียง

ศักดิ   สิทธิเสน [5] ได้ศึกษาปัจจัยในการจัดการความปลอดภัยให้แก่นักเรียนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานในเขตพืนทีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า ครูที

ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน ซึงมีขนาดต่างกันมีความเห็นเกียวกับปัจจัยในการจัดการด้านความปลอดภัย ในเรืองนโยบาย 

งบประมาณ สถานทีและสงิแวดล้อม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัที ระดบั .05 

ด้านการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา 1) ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดปานกลางจะมีการจัดการความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา สงูกว่าครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดเล็ก 2) ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดใหญ่จะมีการ

จดัการความปลอดภัยในสถานศกึษา สงูกว่าครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาทีมีขนาดเล็ก 3) ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดใหญ่

พิเศษจะมีการจดัการความปลอดภัยในสถานศกึษา สงูกว่าครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดเล็ก 4) ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ทีมีขนาดใหญ่จะมีการจดัการความปลอดภัยในสถานศึกษา สงูกว่าครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดปานกลาง และ 5) ครูใน

โรงเรียนมธัยมศกึษาทีมีขนาดใหญ่จะมีการจดัการความปลอดภัยในสถานศกึษา สงูกว่าครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดใหญ่

พิเศษ ทีผลการวิจยัเป็นเช่นนีอาจเนืองมาจากขนาดของโรงเรียนแต่ละขนาดจะมีศักยภาพและความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนสวสัดิศกึษา โดยมีผลมาจาก งบประมาณ จํานวนบุคลากร สิงอํานวยความสะดวก และอุปกรณ์ในการส่งเสริมกิจกรรม

เพือประกอบการเรียนการสอนรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองชุมชน ซึงโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษโรงเรียนขนาดใหญ่

ผู้ปกครองก็มีความพร้อมในการมีสว่นร่วมมากกว่าโรงเรียนขนาดรองลงมาตามลําดับ [15] สรุปได้ว่า การศึกษาเกียวกับสวัสดิ

ภาพนันไม่ใช่จํากัดอยู่เฉพาะตัวบุคคลทีทําการศึกษาเท่านัน แต่ยังครอบคลมุไปยังบุคคลข้างเคียงด้วย ดังนันการศึกษา

เกียวกบัสวสัดิภาพสามารถแบ่งเป็น 2 กรณี คือสวัสดิศึกษาส่วนบุคคลและสวัสดิศึกษาชุมชน (Personal Safety Education 

and Community Safety Education) สวสัดิศกึษาสว่นบคุคล หมายถงึกระบวนการศกึษาเกียวกับสาเหตุการป้องกันอุบัติภัย

และการฝึกปฏิบติัให้เกิดทักษะจนเป็นนิสยั เช่น การเดินข้ามถนน การปฏิบัติตามกฎจราจร การใช้เครืองมือเครืองใช้ และ

อปุกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน เป็นต้น สวัสดิศึกษาชุมชน หมายถึง กระบวนการศึกษาเกียวกับความปลอดภัยของชุมชน

หรือสังคมส่วนรวม เช่น การป้องกันอัคคีภัย การป้องกันอุบัติภัยทีอาจเกิดบนถนน การระวังและป้องกันเกียวกับการใช้
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สารเคมีทีเป็นพิษ เป็นต้น และ เอมอชัฌา วฒันบรุานนท์ [3] ได้กลา่วว่าองค์ประกอบสําคัญของการดําเนินงานการเรียนการ

สอนสวสัดิศกึษานนัจะต้องมีองค์ประกอบสาํคญัคือการการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ เพือใช้ดําเนินงานทีเกียวข้องกับการ

เรียนการสอนสวสัดิศกึษาโดยเฉพาะ จงึทําให้ขนาดของโรงเรียนต่างกนัมีระดบัการปฏิบัติทีแตกต่างกัน ซึงสอดคล้องกับ เอม

อชัฌา วฒันบรุานนท์ [3] ได้สรุปว่าวิธีการสอนเกียวกับเรืองความปลอดภัยจะประสบความสําเร็จ ย่อมต้องอาศัยสือต่างๆ 

ประกอบการเรียนการสอน ซงึสอืทีใช้ควรจะเป็นสอืทีดีและเหมาะสมกบัเนือหานันๆ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและขนาด

ใหญ่จะมีมาตรการในการดําเนินงานและการปฏิบัติทีชัดเจนมากกว่า ดังที วรนุช  อยู่เล่ห์ [16] ได้ทําการศึกษาสภาพการ

ดําเนินงานตามแผนรักษาความปลอดภัยของ สถานศึกษาขนาดใหญ่จังหวัดชัยนาท ศึกษาสภาพการดําเนินงานตามแผน

รักษาความปลอดภัยตามการรับรู้ของครู ผลการศกึษาพบว่า ทงัสามโรงเรียนใช้แผนรักษาความปลอดภัยในรูปแบบของ แผน

รักษาความปลอดภัยในรูปงานหรือโครงการ ในแผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน มีการกําหนดนโยบายความปลอดภัย 

มาตรการความปลอดภัย และกิจกรรมทีสง่เสริมความปลอดภัย 

    2.2 เปรียบเทียบการจดัการความปลอดภัยในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

1  จําแนกตามประสบการณ์การทํางานของครูโดยรวมพบว่า ครูทีมีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

จดัการความปลอดภัยในสถานศกึษาไม่แตกต่างกนั อาจเนืองมาจากสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา ได้ดําเนินการสงัการไปยัง

โรงเรียนทีอยู่ในสงักดัให้แจ้งนโยบายให้ครูทกุคนตระหนกัถงึความสาํคญัรวมถงึอาจมีการจดัอบรมและให้ความรู้เกียวกับการ

จดัการความปลอดภัยในสถานศกึษาด้านต่างๆ ให้กับครูทุกคนและทุกรุ่นทีมีการบรรจุเข้ารับราชการ ซึง พนัส หันนาคินทร์ 

[17] ได้อธิบายว่าสถาบนัการศกึษาควรมีบทบาทในการจัดดําเนินงานการรักษาความปลอดภัยจัดเป็นหน้าทีหนึงทีสถาบัน 

การศกึษาพงึปฏิบติั  และนิชานันท์ ชูดวงแก้ว [18] ทีศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพนมสารคาม 

“พนมอดลุวิทยา” สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยัพบว่าสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน

โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดลุวิทยา” โดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมในระดับมาก และ ศรัณยา บุญประกอบ [12]  

ได้ศกึษาการศกึษาการจดับริการความปลอดภัยในโรงเรียนอนบุาลเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร การเปรียบเทียบการ

จดับริการความปลอดภัยในโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและ ผู้ปกครองในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตวัฒนา จําแนก

ตามระดับการศึกษา พบว่า ครูทีมีระดับ การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกียวกับจัดบริการความปลอดภัยทุกด้าน ไม่

แตกต่างกนั เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา ครูในโรงเรียนมัธยมทีมีประสบการณ์

ในการทํางานต่างกนัจะมีการจดัการความปลอดภัยในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา แตกต่างกัน

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท ีระดบั .05 โดยครูในโรงเรียนมธัยมทีมีประสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีจะมี

การจดัการความปลอดภัยในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

สวัสดิศึกษาสงูกว่าครูในโรงเรียนมัธยมทีมีประสบการณ์มากกว่า 11 ปีขึนไป อาจเนืองมาจาก ครูทีมีประสบการณ์ในการ

ทํางานน้อยกว่าหรือเท่ากบั 10 ปี สว่นมากจะเป็นครูระดบัปฏิบติัการซึงจะได้รับมอบหมายให้ดูและเกียวกับการจัดการความ

ปลอดภัยในโรงเรียนมากกว่าครูทีมีประสบการณ์มากกว่า 11 ปี ขึนไป เพราะโดยส่วนใหญ่ครูทีมีประสบการณ์มากกว่า 11 ปีขึน

ไป จะเป็นครูทีเป็นผู้บริหารหรือเป็นครูทีเป็นหัวหน้างานมากกว่า ซึงจะเป็นผู้ทีมอบหมายให้ครูปฏิบัติการทําการตามนโยบาย

ของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการจัดสิงแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัยการจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนและการจัดการ

เรียนการสอนสวสัดิศกึษา จงึทําให้ครูทีมีประสบการณ์น้อยกว่าเป็นผู้ทีจะมีการจดัการความปลอดภัยในสถานศกึษามากกว่า 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

     1.1 ผู้บริหารและหน่วยงานทีเกียวข้องควรมีการกําหนดนโยบายมาตรการให้ชัดเจนและมีการกําหนดระเบียบ

ข้อบงัคบัให้ครูและทกุคนทีเกียวข้องปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดเพือให้มีการดําเนินการในด้านต่างๆ ให้สงูขนึ 

     1.2 ผู้บริหารและหน่วยงานทีเกียวข้องควรมีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณเพือจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที

เกียวข้องกบัความปลอดภัยและการป้องกนัอบุติัเหตใุห้เหมาะสมตามขนาดของโรงเรียน 

     1.3 ผู้บริหารและหน่วยงานทีเกียวข้องควรมีการหารือกันในการวางแผนทังด้าน บุคลากร งบประมาณ และ

อปุกรณ์เครืองมือต่างๆ  

     1.4 ผู้บริหารและผู้ เกียวข้องควรหาเครือข่ายในการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น หาเครือข่ายกับ

องค์กรและหน่วยงานของภาคเอกชน หาเครือข่ายกบัผู้ปกครองและชมุชน 

 2. ข้อเสนอแนะเพือทําการวิจยัครังต่อไป 

     2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบหรือแนวทางจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา ในการจัดสิงแวดล้อมใน

โรงเรียนให้ปลอดภัยการจดับริการความปลอดภัยในโรงเรียนและการจดัการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ

การดําเนินงานให้มากขนึ 

     2.2 ควรศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อจดัการความปลอดภัยในสถานศกึษา 

     2.3 ควรมีการวิจัยและศึกษาการดําเนินการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา ของโรงเรียนทีประสบ

ความสาํเร็จ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครังนีเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพือทราบการมีส่วนร่วมใน        

การบริหารแบบ “บ้าน วดั โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดสงักัดกรุงเทพมหานคร 2) เพือทราบผลของการมีส่วนร่วมในการบริหาร

แบบ “บ้าน วดั โรงเรียน” ของโรงเรียนวดัสงักดักรุงเทพมหานครวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี การเลือกกรณีศึกษาการเก็บรวบรวม

ข้อมูลการวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์ตามสภาพจริง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสมัภาษณ์ การตรวจสอบข้อมูล การ

ตรวจสอบความเทียง วิเคราะห์ข้อมลู และการนําเสนอข้อมลู 

ผลการวิจยัพบว่า 

               1. การมีสว่นร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วดั โรงเรียน” ในการจดัการศกึษาของโรงเรียนวัดสงักัดกรุงเทพมหานคร 

มี 5 ขนัตอน 1) การมีสว่นร่วมในการศกึษาปัญหาและการตดัสนิใจ 2) การมีสว่นร่วมในการวางแผนการดําเนินงาน 3) การมี

สว่นร่วมในการปฏิบติัและดําเนินการ 4) การได้รับประโยชน์ร่วมกนั 5) การมีสว่นร่วมในการติดตามและประเมินผล 

2. ผลของการมีสว่นร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วดั โรงเรียน”ของโรงเรียนวัดสงักัดกรุงเทพมหานคร คือ โรงเรียน

จัดการศึกษาได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน ดังนี          

1) ด้านนักเรียน 2) ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และ                      

4) ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา 
 

คําสําคัญ: การมีสว่นร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วดั โรงเรียน” 

 

Abstract 

The purposes of this research were to identify : 1) the “ Ban WatRongrean” Participational management 

model of Buddhist monastic school under The Bangkok Metropolitan Administration, 2) the outcomes of “Ban 

WatRongrean” Participational management model of Buddhist monastic school under The Bangkok Metropolitan 

Administration.The instruments for collecting the data were unstructured interview form and opinionnaires, 

 The research finding were as follows : 
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1. The participation of “Ban WatRongrean” Participational management model of Buddhist monastic 

school under The Bangkok Metropolitan Administration consisted 5 steps1) BrainstormingParticipationand 

Decision-making 2) Planning Participation 3) Implementation 4) MutualBenefitParticipationand 5) Evaluation 

2. The outcomes of“BanWatRongrean” Participational management model of Buddhistmonastic school 

under The Bangkok Metropolitan Administration were to pass the Educational standard of school under The 

Bangkok Metropolitan Administration, 1) Student 2) method and human resources development 3) learning 

societyand 4) Identity 
 

Keywords: The “Ban Wat Rongrean” Participationa lmanagement 

 

ภูมิหลัง 

การจดัการศกึษาของไทยในอดีตตงัแต่สมยัสโุขทยัจนถงึกรุงธนบรีุนนัเป็นการจดัการศึกษา โดยชุมชนหรือท้องถินที

มีวัดเป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษาโดยการถ่ายทอดของพระสงฆ์เป็นหลกัรวมทังผู้อาวุโส พ่อแม่ ปราชญ์ ชาวบ้าน 

ช่างฝีมือ ได้ร่วมกนัทําหน้าทใีห้การอบรมสงัสอนความรู้ต่างๆ แก่บุตรหลานของตนเองด้วยจึงเป็นการเรียนรู้ทีสอดคล้องกับ

วิถีชีวิตชุมชนท้องถินนันๆ เยาวชนไทยสมัยก่อนจึงได้รับทังภูมิธรรมและภูมิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิงจากวัด หรือพุทธ

ศาสนาซึงเป็นสถาบันทางสงัคมทีเก่าแก่เคียงคู่กับชาติไทย เป็นรากฐานของระบบจริยธรรมของสงัคมไทยทีเป็นทียอมรับ

ยดึถือปฏิบติัเป็นมาตรฐานกันต่อๆ มา ด้วยเหตุนีวัดและบ้านจึงมีบทบาทอย่างสําคัญในการเป็นเครืองมือทีได้ช่วยพัฒนา

ชีวิตและสงัคมไทยมาแต่ในอดีต [1] หากย้อนรอยเรียงภาพการเปลยีนแปลงการบริหารการพัฒนาคนของการศึกษาไทยเป็น

ลาํดบัมา การเรียนรู้พืนฐานชีวิตเกิดจากบ้าน คือ คนในครอบครัวในชมุชนท้องถินและจากวัด คือ พระสงฆ์ซึงเป็นภูมิปัญญา

อาชีพให้คิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นอ่านออกเขียนได้สร้างมโนสํานึกความดีงามจรรยามารยาท พัฒนาการเป็นไปตามวัย

สามารถอยู่ในสังคมและประกอบสัมมาอาชีพอย่างเป็นสุขยังยืนการศึกษายุคนันจึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน             

การเปลยีนแปลงการศกึษาเป็นไปตามยุคสมัย โลกทีกว้างใหญ่ทําให้การติดต่อสมัพันธภาพของเชือชาติศาสนาระหว่างกัน

ของนานาประเทศเกิดขนึได้ยากอนัเนืองจากการสอืสารด้านภาษาและวฒันธรรมทีแตกต่าง ระบบโรงเรียนจึงเกิดขึนตามแนว

ทฤษฎีการบริหารการศึกษาแบบตะวันตก โรงเรียนกลายเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาให้กับชุมชนแทนวัดและบ้าน             

เป็นสถาบันการเรียนรู้ทีทําหน้าทีแตกต่างจากทีเคยเป็นและการแบ่งบทบาทหน้าทีทางสงัคมของ 3 สถาบันหลกัดังกล่าว 

สะท้อนให้เห็นถงึนวตักรรมชีวิตคนไทยเปลียนไปนักบริหารการศึกษาและนักวิชาการการศึกษาไทยต่างรวมตัวกันเพือสร้าง

กรอบแนวคิดใหม่ในการจดัการศกึษา คือ การให้ชุมชนท้องถินและทุกส่วนของสงัคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยถือ

ว่าโรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึงของสังคม สร้างปฏิสมัพันธ์ทางสังคม สร้างวงจรการบริหารและการพัฒนาคนให้เป็นการ

พฒันาทียงัยืน มีนกัการศกึษาและนักวิจัย ทังหลาย ค้นพบแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการทีเกียวข้องไว้จํานวนมากและเป็นที

เชือได้ว่าการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาทีสําคัญของความสําเร็จในการนําองค์การไปสู่การปฏิบัติ

ทีเป็นเลศิ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนของ 3 สถาบันหลกั คือ บ้าน วัด และโรงเรียนนันการสร้างความสมัพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนเป็นฐานของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจึงมีความจําเป็นอย่างยิงสําหรับโรงเรียนและชุมชนทีต้องมี

ปฏิสมัพันธ์กันอย่างต่อเนืองและยังยืน [2] ปัจจุบันโรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในวัด ซึงพระสงฆ์ได้ให้

ความอนเุคราะห์ให้พืนทีวดัเพือสร้างโรงเรียนโดยการสนับสนุนของทางราชการและบ้านหรือชุมชนเพือเป็นสถานทีบ่มเพาะ

ทางความรู้ให้แก่บุตรหลานในอนาคต ฉะนัน บ้าน วัด โรงเรียนจึงเป็นหน่วยทางสงัคมทีมีความสําคัญทังหมด ซึงผู้บริหาร

สถานศึกษาเองจะต้องหาวิธีดําเนินการเพือนําแนวร่วมจากสถาบันทีมีอยู่ในชุมชนหรือบริเวณทีโรงเรียนตังอยู่ โดยนํา
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กระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ในจัดการด้านการศึกษาให้ประสบความสําเร็จ การบริหารงานในสถานศึกษาจะเกิด

ประสทิธิภาพได้นันจําเป็นต้องอาศัยผู้บริหารและผู้ ร่วมงานทีมีประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาจึงจําเป็นต้องใช้วิธีการที

หลากหลายทังทีเป็นศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้เพือให้สถานศึกษามีศักยภาพยิงขึนและพัฒนาให้ทันต่อสภาวะการ

เปลยีนแปลงของสงัคมปัจจบุนัและอนาคต [3] และในด้านการจัดการศึกษาทีเกียวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยให้

ชมุชนและวดัเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครนันยังอยู่ในระดับทีไม่น่าพอใจปัญหา

สภาพการบริหารงานของผู้ บริหารสถานศึกษาในเรืองของการมีส่วนร่วมของชุมชนทีพบนันแสดงให้เห็นว่าผู้ บริหาร

สถานศึกษามีส่วนสําคัญทีจะส่งผลต่อการทีชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จากรายงานการศึกษารูปแบบ

โรงเรียนนิติบคุคลกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานปี พ.ศ.2557 ของกรุงเทพมหานคร พบว่า วัดและชุมชนมีส่วนร่วมใน

การจดัการศกึษาของสถานศึกษาหรือโรงเรียนของกรุงเทพมหานครในระดับน้อยนับว่าเป็นสาเหตุสําคัญทีทําให้ผลการจัด

การศกึษาของกรุงเทพมหานครยังไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง [3] ในการจะทําให้เกิดความร่วมมือ

ร่วมใจในการปฏิบติัและสนบัสนนุให้การดําเนินงานและการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลเุป้าหมายได้นันการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน วัด และชุมชน เป็นกุญแจหรือหัวใจของการ

ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพดังนันการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานชุมชน 

รวมทงัวดัได้เข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารการจดัการศกึษาของโรงเรียนโดยยึดหลกัประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ซึงเป็นความ

ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ มีส่วนร่วมทําให้ผู้ มีส่วนร่วมได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมชืนชมผลงานและ

ร่วมประเมินผล ทําให้เกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของและเป็นสว่นหนงึขององค์การ ซึงจะส่งผลให้การจัดการศึกษาเกิดการพัฒนา

สูป่ระสทิธิภาพและมีคณุภาพอย่างสงูสดุในเรืองของการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนทังหมดนันมักจะเป็นไปตามผู้บริหาร

สถานศึกษานันๆ กําหนด [4] หากผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชน บ้าน วัด คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานผู้ปกครอง

รวมทังบุคลากรภายในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ก็จะส่งผลให้การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนันดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิงขึน จากเหตุผลและปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงมี

ความสนใจศกึษาถงึการมีสว่นร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วดั โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดสงักัดกรุงเทพมหานคร เพือนําผลที

ได้จากการศกึษามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการบริหารงานในโรงเรียนวัดสงักัดกรุงเทพมหานครให้มี

ประสทิธิภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวจัิย 

 ผู้ วิจยักําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ ดังนี 1) เพือทราบการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน”

ของโรงเรียนวดัสงักดักรุงเทพมหานคร 2) เพือทราบผลของการมีสว่นร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียน

วดัสงักดักรุงเทพมหานคร 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัครังนีเป็นวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เพือศึกษาถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน 

วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยทําการศึกษาจากกรณีศึกษาทีเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดสงักัด

กรุงเทพมหานคร มีวิธีการดําเนินการวิจยัตามขนัตอนต่างๆ ดงัต่อไปนี 

 1. การเลอืกกรณีศกึษา ในการเลอืกกรณีศกึษานนั ผู้ วิจยัได้พิจารณาเลอืกกรณีศึกษาโรงเรียนทีมีความเหมาะสม

ทีสอดคล้องกบัคําจํากดัความทีใช้ในการวิจยั รวมทงักรณีศกึษาทีมีคณุสมบติัเป็นโรงเรียนวัดสงักัดกรุงเทพมหานครทีบริหาร
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จดัการศกึษาแบบมีสว่นร่วมได้โดดเด่น เลอืกกรณีศกึษาโดยวิธีเจาะจง (PurposiveSampling) เพียงแห่งเดียว คือ โรงเรียน

วดัพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั (นามสมมติ) 

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ วิจัยได้ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรเพือขออนุญาต

เข้าเก็บข้อมูลและสมัภาษณ์ผู้ บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานรวมทังการขออนุญาตสัมภาษณ์

ผู้ปกครองพระสงฆ์ ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าทีตํารวจและบุคลากรทีเกียวข้องกับกรณีศึกษาด้วยตัวเองและเข้าสงัเกตการณ์ใน

กิจกรรมต่างๆ ทีทางกรณีศกึษาจดัขนึตงัแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลูประมาณ 6 เดือน 

 3. การศกึษารายกรณีประวติัองค์กร ผู้ วิจยัได้ศกึษารายกรณีประวติัองค์กรของโรงเรียนวัดสงักัดกรุงเทพมหานคร 

ได้ดังนี โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (นามสมมติ) เป็นโรงเรียนวัดขนาดกลางทีอยู่ในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัด

กรุงเทพมหานคร ทีมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมทีโดดเด่น มีคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานทีเข้มแข็ง โรงเรียนมี

ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นโรงเรียนทีเคยมีผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลด้านการบริหาร         

แบบมีสว่นร่วมในระดบักรุงเทพมหานคร และระดบัประเทศ 

 4. การวิเคราะห์เอกสาร ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวม จัดหมวดหมู่ของข้อมูล ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลทีมีอยู่เดิมให้ถูกต้อง

ของการมีสว่นร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (นามสมติ) โดยศึกษา

เอกสารรวมสองประเภท 1) เอกสารทีเป็นทางราชการ และ 2) เอกสารทีไม่เป็นทางการ 

 5. การศกึษาหลกัฐานหรือข้อมลูทีมีอยู่ตามสภาพปกติ ผู้ วิจยัใช้สาํหรับเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพครังนีคือ 

การศึกษาหลักฐานหรือข้อมูลทีมีอยู่ตามสภาพปกติด้วยการเพิมการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมให้มากยิงขึน และใช้

วิจารณญาณเพิมเติมขนึหลงัจากทีได้พิจารณาหลกัฐานหรือข้อมลูทีมีอยู่ตามสภาพปกติ 

 6. การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการเก็บข้อมูลด้วยวิธีสงัเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นอีกวิธีการหนึงทีผู้ วิจัยใช้ใน

การวิจัยในครังนี ผู้ วิจัยมีโอกาสได้เข้าร่วมสังเกตปรากฏการณ์ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานของ

โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ร่วมสงัเกตการณ์ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองร่วมสงัเกตในการ

ประชมุผู้ปกครอง และเข้าร่วมสงัเกตปรากฏการณ์ในกิจกรรมทีทางโรงเรียนจดัขนึ 

 7. การสมัภาษณ์ ผู้ วิจยัได้สมัภาษณ์ผู้ทีเกียวข้องกบัการจดัการศกึษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ  

คือ 1) ใช้การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (FormalInterview) 2) ใช้การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (InformalInterview) 

โดยมีขนัตอนในการสมัภาษณ์แบ่งออกได้เป็น 4 ขันตอน คือ 1) ขันเตรียมการ 2) ขันการสมัภาษณ์ 3) ขันการจดบันทึกผล

การสมัภาษณ์ 4) ขนัปิดการสมัภาษณ์ 

 8. การตรวจสอบข้อมลู ผู้ วิจัยนําข้อมูลทีได้จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ มาตรวจสอบเพือหาความตรงของ

เนือหาดงันี 1) ความตรงภายใน (InternalValidity) คือ เริมต้นด้วยการกําหนดสมมติฐาน มุมมอง และกรอบทฤษฎีในเรืองที

วิจยัไว้อย่างชดัเจน โดยอาศยัวิธีการในการตรวจสอบประการคือ การใช้วิธีตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า การใช้วิธีตรวจสอบ

ข้อมูลแบบถามซํา และการสอบวัดเปรียบเทียบ 2) ความตรงภายนอก (ExternalValidity) ได้แก่ การพิจารณาว่าผลของ

การศึกษาเชิงคุณภาพเรืองหนึงจะสามารถประยุกต์ให้สมัพันธ์กับสถานการณ์อืนได้หรือไม่ คือในการนําเสนอข้อมูลของ

งานวิจยัจะต้องกว้างขวางและเพียงพอเพือให้ผู้ทีสนใจทีจะศกึษาเรืองทีเกียวข้องสามารถใช้ข้อมูลเหล่านีให้เป็นประโยชน์ใน

การอ้างอิง ถ่ายโอนหรือกลา่วพาดพิงถงึ 

 9. การตรวจสอบความเทียง ผู้ วิจัยได้ดําเนินการดังนี 1) แสดงจุดยืนไว้อย่างชัดเจนว่าในการวิจัยครังนีได้

กําหนดกรอบทฤษฎีทีใช้ในการวิจยัอย่างไร มีการเก็บรวบรวมข้อมลูอย่างไรและจากแหล่งใดบ้าง 2) ใช้เทคนิคการตรวจสอบ

แบบสามเส้า (Triangulation) ในการตรวจสอบความเทียงเช่นเดียวกนักบัการตรวจสอบความตรงภายใน โดยเฉพาะอย่างยิง
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ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมลูด้วยพหวิุธี  3) ผู้อืนสามารถทําการสอบทานงานวิจยันีได้โดยใช้ข้อมูลต่างๆ ทีผู้ วิจัยแสดงไว้ใน

รายละเอียดของวิธีการวิจยัทีใช้ในการศกึษา 

 10. การวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้เทคนิควิธี ดังนี การวิเคราะห์เนือหาโดยเน้นทีองค์ประกอบสําคัญสามประการ

คือ 1) มีความเป็นระบบ 2) มีสภาพเป็นวัตถุวิสยั  3) อิงกรอบแนวคิดทฤษฎี และวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป คือ          

การวิเคราะห์แบบอปุนยั การจําแนกชนิดของข้อมลูและการเปรียบเทียบข้อมลู 

 11. การนําเสนอข้อมลู เป็นการนําข้อมลูทีได้ข้อสรุปจากการวิจยัมานําเสนอเป็นงานวิจยั 

 

สรุปผลการวจัิย 

จากการศกึษาเชิงคณุภาพเกียวกบัการมีสว่นร่วมในการบริหารของ “บ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของโรงเรียนวัดพระ

อินทร์ทรงช้างเอราวัณ (นามสมมติ) ซึงเป็นกรณีศึกษาเป็นโรงเรียนวัดสงักัดกรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลการวิจัยตาม

วตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงัน ี

 1. การมีสว่นร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วดั โรงเรียน” (บวร) ของโรงเรียนวดัสงักดักรุงเทพมหานคร มีรูปแบบและ

ขนัตอนการมีสว่นร่วมทีสาํคญั 5 ประการ คือ 

    1.1 การมีสว่นร่วมในการศึกษาปัญหาและการตัดสินใจ ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของปัญหาทีเกิดขึนใน

การจดัการศกึษาของโรงเรียน โดยทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นและร่วมกันตันสินใจในเรืองปัญหา

การจัดการศึกษาของโรงเรียนในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ทีมีส่วนสําคัญในการขับเคลือนการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน ทีกระทําอย่างต่อเนืองและจริงจงั เช่น การประชมุคณะกรรมการทีปรึกษา การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน

พืนฐานและการประชมุคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 

    1.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของโรงเรียน มีการร่วมมือกันของบ้าน วัด 

และโรงเรียน ในการวางแผนการดําเนินงานร่วมกนั มีการแบ่งภาระหน้าทีกนัอย่างชดัเจนของคณะกรรมการหลายๆ ฝ่าย โดย

มีการพบปะพดูคยุกนัอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างสมาชิก มีการเสนอแนวทางการดําเนินงานทีจะทําให้การ

จดัการศกึษาของโรงเรียนประสบความสาํเร็จ 

    1.3 การมีสว่นร่วมในการปฏิบติัและดําเนินการของ บ้าน วดั และโรงเรียน โดยทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ทังในเรืองของการจัดหาและสนับสนุนทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน เ งินทุน      

การดําเนินการ หรือเข้าร่วมในการบริหารงานสถานศกึษา 

    1.4 การได้รับประโยชน์ร่วมกนั เป็นการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด และโรงเรียน ในการนําเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ทังด้านวัตถุและจิตใจโดยอยู่บนพืนฐานของความเท่าเทียมกัน โดยทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการมีส่วน

ร่วมในการจดัการศกึษามีความยินดีในความสาํเร็จของโรงเรียนทีได้รับรางวัลในระดับประเทศ ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัล

ผู้บริหารดีเด่นด้านสมัพนัธ์ชมุชน และนกัเรียนมีผลการศกึษาผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานการศกึษาระดบัชาติ 

    1.5 การมีสว่นร่วมในการติดตามและประเมินผล โดยการมีสว่นร่วมของบ้าน วัด และโรงเรียน ในการติดตามผล

การดําเนินงานด้านการจดัการศกึษาของโรงเรียน รวมทงัคณะกรรมการคณะต่างๆ ทีมีหน้าทีตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ ในการประเมินผลการดําเนินงานด้านการจดัการศกึษาของโรงเรียนวดัสงักดักรุงเทพมหานคร 

 2. ผลของการมีสว่นร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วดั โรงเรียน” (บวร) ของโรงเรียนวดัสงักดักรุงเทพมหานครในด้าน

ต่างๆ มีดงัน ี

    2.1 ด้านนกัเรียนนกัเรียนของโรงเรียนวดัสงักดักรุงเทพมหานครมีคณุลกัษณะทีพงึประสงค์อยู่ในระดบัดีมาก 

     2.2 ด้านการจดัการศกึษาและการพฒันาบคุลากร อยู่ในระดบัดีเยียม 
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    2.3 ด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดบัดีเยียม 

    2.4 ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา อยู่ในระดบัดีมาก 

อภปิรายผล 

ผลการวิจยัครังนี มีประเด็นข้อค้นพบจากการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ บ้าน วัด โรงเรียนของโรงเรียนวัดสังกัด

กรุงเทพมหานครรอบปีทีผ่านมาโดยเปิดโอกาสให้ทกุฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในขันตอนต่างๆ ของการจัดการศึกษาซึงสามารถ

นํามาอภิปรายสรุปผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงัน ี

 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานครมีรูปแบบและ

ขนัตอนต่างๆ ดงันี 

                   1.1 การมีสว่นร่วมในการศกึษาปัญหาและการตัดสินใจ ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของปัญหาทีเกิดขึนใน

การจดัการศกึษาของโรงเรียนในแต่ละปีการศกึษา ซึงทัง บ้าน วัด และโรงเรียนได้ร่วมมือกันในการค้นหาสาเหตุและปัญหา

ต่างๆ ทีเกิดขึนจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษาทีผ่านๆ มา มีการระดมความคิดเห็นจากทุกๆ ฝ่ายเพือหา

ภาระงานทีมีความจําเป็นเร่งด่วนทีต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขก่อนเป็นอนัดบัแรก การช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงแนวทาง

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาทีจะดําเนินการร่วมกัน รวมทังภารกิจต่างๆ ทีต้องดําเนินการตามนโยบายขอ ง

กรุงเทพมหานครซึงเกิดขึนจากการพูดคุยกันจากการประชุม และจากการรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานตอนสินปีการศึกษาของทุกปีสอดคล้องกับ โกวิท พวงงาม ทีสรุปถึงการมีส่วนร่วมที

แท้จริงของประชาชนในการพฒันาควรจะมี 4 ขนัตอน คือ 1) การมีสว่นร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่

ละท้องถิน กล่าวคือ ถ้าหากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถินของตนเป็น

อย่างดีแล้ว การดําเนินต่างๆ เพือแก้ปัญหาของท้องถินย่อมไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจและมองไม่เห็นถึง

ความสาํคญัของการดําเนินงานเหลา่นนั 2) การมีสว่นร่วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนดําเนินงานเป็น

ขนัตอนทีจะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการนําเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูลต่างๆ มาใช้ใน

การวางแผน 3) การมีสว่นร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน แต่ก็มีแรงงานของ

ตนทีสามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทนุและปฏิบติังานจะทําใช้ชาวชนบทสามารถคิดต้นทุนดําเนินงานได้ด้วยตัวเอง ทําให้

เรียนรู้การดําเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน หากการติดตามงานและ

ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานทีทําไปได้รับผลดี การดําเนินกิจกรรมอย่าง

เดียวกนัในโอกาสต่อไปจงึอาจจะประสบความยากลาํบาก [5] 

    1.2 การมีสว่นร่วมในการวางแผนการดําเนินงาน ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนโดยทางบ้าน วัด และโรงเรียนได้

ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเพือวางแผนกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดําเนินงานด้านการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน และการระดมทรัพยากรทีจะต้องใช้ในการจดัการศกึษา ซงึในขนัตอนนีเกิดขนึจากกระบวนการความร่วมมือของ

ทังจากบ้าน วัด และโรงเรียน ในการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน คณะครู และคณะกรรมการ

เครือข่ายผู้ ปกครองเพือวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามปัญหาและความจําเป็นเร่งด่วนและการกําหนด

ระยะเวลาทีเหมาะสม รวมทังการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างตัวแทนของบ้าน วัด และโรงเรียน ต่อไปสอดคล้องกับ

แนวคิดของโคเฮนและอฟัฮอฟฟ์ (Cohen.Jand Uphoff .D) ได้แบ่งขันตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขันตอน คือ 1) การมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประการแรกทีสดุทีจะต้องกระทํา คือ การกําหนดความต้องการและการจัดลําดับความสําค ัญ 

ต่อจากนนัก็เลอืกนโยบายและประชากรทีเกียวข้องการตัดสินใจในช่วงเริมต้น การตัดสินใจช่วงดําเนินการวางแผนและการ

ตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนทีวางไว้ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านทรัพยากรการ
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บริหารและการประสานความร่วมมือ ในส่วนทีเป็นองค์ประกอบของการดําเนินโครงการนันจะได้คําถามทีว่าใครจะทํา

ประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะทําประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่นการช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงานและ

ประสานงานและการขอความช่วยเหลือ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ในส่วนทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ในเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วยผลประโยชน์โครงการนีรวมทัง

ผลประโยชน์ในทางบวก และผลทีเกิดขนึในทางลบทีเป็นผลเสียของโครงการซึงจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและ

สงัคมด้วย 4) การมีสว่นร่วมในการประเมินผล การมีสว่นร่วมในการประเมินผลนัน สิงสําคัญทีจะต้องสงัเกตก็คือ ความชอบ 

และความคาดหวงัทีมีอิทธิพลสามารถแปรเปลยีนพฤติกรรมของบคุคลในกลุม่ต่างๆ [6] 

    1.3 การมีสว่นร่วมในการปฏิบัติและดําเนินการโดยทัง บ้าน วัด โรงเรียน ได้ร่วมกันในการจัดหาและสนับสนุน

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน เงินทุน หรือเข้าร่วมบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การประสานงานและการดําเนินการขอความ

ช่วยเหลอืจากภายนอก รวมทงัการเข้ามาเป็นวิทยากร หรือครูภูมิปัญญาท้องถินให้กบันกัเรียน ในรูปแบบหรือขันตอนนีพบว่า

เกิดขึนจากความร่วมแรงร่วมใจกันทีจะปฏิบัติหน้าทีตามทีตนเองเกียวข้องตามภารกิจหลกัทีตกลงร่วมกัน หรือบางคนก็

ปฏิบัติภารกิจหลายหน้าทีในเวลาเดียวกัน คือ เป็นทังคณะกรรมการสถานศึกษาและเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน 

รวมทังรับหน้าทีเป็นประธานกรรมการผ้าป่าการศึกษาเพือหารายได้มาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและเป็น

ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วยสอดคล้องกับงานวิจัยของกันยารัตน์  แย้มศรีแก้ว ทีศึกษาวิจัยเรือง การบริหารความ

ร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียน ของโรงเรียนสงักัดคณะกรรมการการประถมศึกษาขันพืนฐาน พบว่า องค์ประกอบการบริหาร

จดัการความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลกัการสร้างความร่วมมือ 2) การมีส่วนร่วม 

3) การจัดการสัมพันธภาพ 4) การเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน 5) การเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร และ 6) การสร้าง

บรรยากาศองค์กร [1] 

    1.4 การได้รับประโยชน์ร่วมกนั  คือ ทงัทางบ้าน ผู้ปกครอง วดั และโรงเรียนได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการเข้ามา

มีสว่นร่วม ในการจดัการศกึษา คือ โรงเรียนจะเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนและบริการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ คือ 

ชมุชนสามารถใช้สถานทีของโรงเรียนในการประชุมสมัมนา หรืองานพบปะสงัสรรค์ของคนในชุมชน มีห้องสมุดทีมีคุณภาพ 

สะดวกสบายสาํหรับบริการชมุชน มีห้องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตทีทันสมัย สามารถให้บริการชุมชนได้ มี

สนามกีฬาเพือรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนได้อย่างดี รวมทังการแบ่งปันประโยชน์ร่วมกันด้านจิตใจทีอยู่บน

พืนฐานของความเท่าเทียมกันของบุคคลและสงัคม ซึงการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์เกิดขึนจากความคาดหวังของ   

ทุกฝ่ายทีต้องการเห็นการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทีวางไว้ร่วมกัน เป็นการได้ความ

ภาคภูมิใจร่วมกนั เป็นการสนบัสนนุวิธีการเชิงรุกในการสร้างความสมัพนัธ์ทีดีระหว่างกันจะเป็นกลยุทธ์หนึงทีทําให้เกิดบรรลุ

ความตระหนกัและการมองเห็นการมีสว่นร่วมมากขนึ ความน่าเชือถือ ศักยภาพ ความเชียวชาญมีคุณค่าสําหรับการร่วมมือ 

ความยืดหยุ่นสาํหรับการจดัการและวางแผนการทํางานร่วมกัน การสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากรทีเกียวข้องการทํางาน

เป็นทีม การสอืสารสง่ข่าวกิจกรรมทีเกียวข้องทังหมดของกลยุทธ์เหล่านีจะช่วยในการพัฒนาความคิดร่วมกันทีจะเข้าใจถึง

ความสาํคญัและการได้รับประโยชน์จากการทํางานร่วมกนัและสอดคล้องกบัความเห็นของปรารณทัตต์ แสนวิเศษ ได้สรุปถึง

ลกัษณะการมีสว่นร่วมของประชาชน ในการจดัการศกึษามี 4 ลกัษณะ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ 2) การมี

ส่วนร่วมในการสนับสนุนและร่วมดําเนินการ 3) การมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ การดําเนินการของโรงเรียน และ    

4) การมีสว่นร่วมในการรับบริการ และรับความช่วยเหลอืจากโรงเรียน [7] 

    1.5 การมีสว่นร่วมในการติดตามและประเมินผล เพือทีจะร่วมกนัแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนจากการจัดกิจกรรม

เพือการศึกษาของโรงเรียน โดยทังบ้าน วัด และโรงเรียน ได้ร่วมกันติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของการจัด
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การศกึษาของโรงเรียนในรอบปีทีผ่านมาเพือศึกษาหรือเปรียบเทียบ กับสถานศึกษาใกล้เคียงภายในเขตตลิงชันเพือนํามา

ตดัสนิและประเมินผลงานของโรงเรียนวดัพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่าย โรงเรียนมีการ

สนบัสนนุความรู้และการใช้เทคโนโลยีแก่บ้าน วดั และชมุชน ให้เข้ามีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานซึงกันและกัน 

มีความเหมาะสมของผู้ประเมินผลในการปฏิบติังาน มีการวัดผล และประเมินผลการดําเนินงานจากสภาพจริงและความพึง

พอใจ มีความสามารถในการเชือมโยงขอบเขตขององค์กร มีการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน เพราะจะทําให้ผู้ มีสว่นเกียวข้องได้มีความรู้สกึถึงการเป็นบุคคลสําคัญทีสามารถสะท้อนความคิดเห็นต่างๆ ซึงเป็น

ข้อมลูทีเป็นประโยชน์กบัทางโรงเรียนทีจะนําข้อมลูต่างๆ เหลา่นนัไปหาทางแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดียิงขึน 

และสอดคล้องกับผลการศึกษาของปาริชาติ วลยัเสถียร ทีสรุปกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาไว้ ดังนี 1) การมี         

สว่นร่วมในการศกึษาของชมุชน เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมกนัเรียนรู้สภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและ

สงิแวดล้อม เพือใช้เป็นข้อมลูเบืองต้นในการทํางาน และร่วมกันค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา ตลอดจนการจัดลําดับ

ความสําคัญของปัญหา 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพือกําหนด

นโยบาย วตัถปุระสงค์ วิธีการ แนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรทีจะต้องใช้ 3) การมีส่วนร่วมในการดําเนินการพัฒนา 

โดยการสนบัสนนุด้านวสัดอุปุกรณ์ แรงงานเงินทนุ หรือเข้าร่วมบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การประสานงาน และดําเนินการ

ขอความช่วยเหลอืจากภายนอก 4) การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นการนําเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ ทังด้านวัตถุและจิตใจ โดยอยู่บนพืนฐานของความเท่าเทียวกันของบุคคลและสงัคม 5) การมีส่วนร่วมในการ

ติดตามและประเมินผลการพฒันา เพือทีจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเกิดขนึได้ทนัที [8] 

 2. ผลของการมีสว่นร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดสงักัดกรุงเทพมหานครนัน ประสบ

ความสาํเร็จเป็นอย่างมาก โดยทางโรงเรียน ได้เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ บ้าน วัด โรงเรียน 

เข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาจนประสบความสาํเร็จโดยมีผลการพฒันาคณุภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระ

อินทร์ทรงช้างเอราวัณโดยมีผลการจัดการศึกษาทีผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผ่านการประเมิน

คณุภาพการศกึษาของกรุงเทพมหานครและสมศ. โดยมีผลการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 

    2.1 ด้านนกัเรียน ในเรืองของการพฒันาด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสงัคมอยู่ในระดับที ดีเยียม 

โดยทางโรงเรียนได้ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ครูทุกระดับชันได้เห็นความสําคัญของการมีอนามัย สุขนิส ัย และ

สขุภาพทีดีของผู้ เรียน ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะทางโรงเรียนได้จดักิจกรรมต่างๆ ทีสง่เสริมสขุภาวะทีดีและการมีสนุทรียภาพ

ให้กับนักเรียน เช่น การดูแลให้นักเรียนได้รับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันทุกวัน การตรวจสขุภาพ การจัดกิจกรรม

สง่เสริมสขุภาพ สง่ผลให้ นกัเรียนมีนําหนักส่วนสงูเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคลือนไหวมีสขุนิสยัในการดูแล

ตนเอง เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ นกัเรียนมีพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สกึทีดีต่อตนเอง 

มนัใจกล้าแสดงออก สามารถควบคมุอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมตามวัย ชืนชมศิลปะดนตรีการเคลือนไหวและรักธรรมชาติ 

ทําให้เด็กมีพฒันาการด้านสงัคม การจัดกิจกรรมทีสนับสนุนพัฒนาการด้านสงัคม และบูรณาการสอดแทรกในแผนการจัด

ประสบการณ์สงัคมเพือให้เด็กมีปฏิสมัพันธ์กับผู้อืน เช่น กิจกรรมสานสมัพันธ์ กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมโตไปไม่โกง 

โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็นต่อการจัดกิจกรรมให้กับครูและบุคลากรอย่างเพียงพอ ส่งผลให้นักเรียนมีวินัย

รับผิดชอบเชือฟังคําสงัสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มีความซือสตัย์สจุริตช่วยเหลือแบ่งปันทํางานร่วมกับผู้อืนได้ ประพฤติตน

ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาทีตนนับถือ มีพัฒนาการด้านสงัคม สามารถประพฤติ ปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับผู้อืนและ 

สังคมได้ และเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง               

ทงักิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิมเวลารู้ กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง โครงการบ้าน



 

70 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที 15 ฉบบัที 28 มกราคม - มิถนุายน 2561 

วิทยาศาสตร์และโครงงานระดบัปฐมวยัเพือกระตุ้นทกัษะกระบวนการคิดให้เกิดขนึนกัเรียนอย่างเป็นระบบเป็นขันตอน ส่งผล

ให้นกัเรียนสนใจเรียนรู้สงิรอบตวั ซกัถามอย่างตงัใจและรักการเรียนรู้ มีการคิดอย่างเป็นขันตอน มีระบบ มีความคิดรวบยอด

เกียวกับสิงต่างๆ ทีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาทีเหมาะสมกับวัยมีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เกิดความคิดรวบยอดเกียวกับสิงต่างๆ ทีเกิดจาก

ประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณุธรรม จริยธรรม และลกัษณะทีพงึประสงค์ ทางโรงเรียนได้วางแผนกําหนดโครงการ/กิจกรรม

ทีส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ โดยการจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และกิจกรรมต่างๆ 

และมีการปลกูฝังพฤติกรรม มีจิตสํานึกในการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิงแวดล้อม โดยให้นักเรียนทีมีส่วนร่วมในกิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน์ โครงการวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ตามหลกัสตูร รู้จักจัดเก็บของ

เลน่ของใช้ รู้จกัการรอคอย สามารถปฏิบัติกิจกรรมทีได้รับมอบหมายได้สําเร็จมีความเอืออาทรต่อผู้อืนและช่วยเหลือซึงกัน

และกนั เป็นผู้ มีคณุธรรม จริยธรรมตามระเบียบวินยัของโรงเรียน ปฏิบติัตามข้อตกลงของห้องเรียนและระเบียบของโรงเรียน 

มีกิริยามารยาทเรียบร้อยเชือฟังและปฏิบัติตามคําสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครองและครู กตัญ ูกตเวทีต่อผู้ มีพระคุณ ยอมรับ

ความคิดและวฒันธรรมทีแตกต่างมีความรักและหวงแหนในสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักใช้และบํารุงรักษาและ

ไม่ทําลายสงิแวดล้อม รู้จกัการแบ่งปันสงิของ เสยีสละเพือสว่นรวม ด้านสขุนิสยั สขุภาพกาย และสขุภาพจิตทีดี ทางโรงเรียน

ได้กําหนดโครงการและกิจกรรมทีมุ่งเน้นให้นักเรียนมีสขุนิสยั สขุภาพกาย และสขุภาพจิตทีดี ส่งผลให้นักเรียนมีสขุนิสยัใน

การดแูลสขุภาพและออกกําลงักายสมําเสมอมีนําหนักส่วนสงูและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันและ

หลกีเลยีงจากสงิเสพติดให้โทษ นกัเรียนเห็นคณุค่าในตนเองมีความมันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสมัพันธ์ทีดี

และให้เกียรติผู้ อืนและสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ ตาม

จินตนาการได้ตามวัย นักเรียนทํางานเป็นทีม มีความสามัคคี  ช่วยเหลือซึงกันและกัน รู้แพ้ รู้ชนะ มีจิตใจทีร่าเริงแจ่มใส มี

สขุภาพจิตทีดี        มีความสุขในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี ด้านความสนใจร่วมกิจกรรม และ

แสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา เด็กมีสนุทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลือนไหว การส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวนัสนุทรภู่ กิจกรรมวนัพ่อ กิจกรรมวนัแม่ กิจกรรมเคลอืนไหวและส่งเด็กเข้าประกวด

วาดภาพกิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเสรี ส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจและกล้าแสดงออกในเรืองศิลปะและดนตรี และ

พึงพอใจในการร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และการเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลงและจังหวะเป็นอย่างมาก ด้าน

ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้

อย่างมีสติสมเหตผุล ซงึโรงเรียนได้ตระหนกัในความสําคัญของการมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล มีการดําเนินงานโครงการโรงเรียนรักการอ่าน โครงการห้องสมุดมีชีวิต 

โครงการเพิมผลสมัฤทธิ ทางการเรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน และการใช้โปรแกรมนําเสนอผลงาน มีการ

จัดทํารายงานประจําปีอย่างเข็มแข็ง จัดกิจกรรมทีส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียน จัดประกวดแข่งขันการเขียน

บรรยาย เขียนคําขวัญ เขียนเรียงความ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

เช่น กิจกรรมการเขียนแผนผงัความคิด การทําโครงงาน ฝึกการนําเสนอผลงานโดยการใช้โปรแกรมนําเสนอ ส่งผลให้ ผู้ เรียน

สามารถสรุปความคิดจากเรืองทีอ่าน  ฟัง ดู และสือสาร โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง นําเสนอวิธีคิดวิธี

แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง สามารถกําหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ         

มีความคิดริเริมและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ

สมเหตุผล ด้านความรู้และทักษะตามหลกัสูตร โดยผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียนระดับชัน ป.6 ผลการทดสอบ

ระดับชาติ (O-Net) หลายวิชามีค่าเฉลียสงูกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดและระดับประเทศ ผลการ
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ประเมินในด้านการพฒันานักเรียนมีผลการประเมินความรู้และทักษะทีจําเป็นตามหลกัสตูรสถานศึกษา ด้านทักษะในการ

แสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทางโรงเรียนได้ให้ความสําคัญของการอ่านของนักเรียน การจัดกิจกรรมที

สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกฝนทักษะกระบวนการแก้ปัญหาให้นักเรียนอย่างสมําเสมอใน

รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้เป็น 

แก้ปัญหาเป็นและสง่ผลให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองมีการดําเนินการโครงการห้องสมุดมีชีวิต จัดกิจกรรมรู้จัก

ห้องสมดุ บรรณารักษ์อาสา หนงัสอืทํามือสอืสร้างปัญญา สปัดาห์ห้องสมดุ ความรู้ดีมีรางวัล ปลกูฝังให้นักเรียนมีนิสยัรักการ

อ่าน และใช้บริการจากห้องสมดุอย่างสมําเสมอ เพือศกึษาค้นคว้าจากหนงัสอืและเอกสาร ขยันมันเพียรในการอ่าน จากสถิติ

การใช้ห้องสมดุ การบริการยืม-คืนหนงัสอืจากห้องสมุด และสถิติการขอใช้คอมพิวเตอร์เพือสืบค้นข้อมูล ส่งผลให้นักเรียนมี

นิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสือต่างๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่านฟังดูพูด

เขียนและตงัคําถามเพือค้นคว้าหาความรู้เพิมเติมเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่แลกเปลยีนความคิดเห็นเพือการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้

เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอผลงาน และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนืองสามารถถ่ายทอดเรืองราวในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถแลกเปลียนความคิดเห็นเพือการเรียนรู้

ระหว่างกันได้อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึน ทักษะในการทํางาน            

รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้ อืนได้ และมีความรู้สกึทีดีต่ออาชีพสุจริตในการจัดการศึกษาของโรงเ รียนนันได้

ตระหนกัในความสาํคญัของผู้ เรียนให้มีทกัษะในการทํางาน รักการทํางานสามารถทํางานร่วมกับผู้อืนได้ และมีเจตคติทีดีต่อ

อาชีพ โดยได้ดําเนินโครงการสานสมัพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน โครงการร้อยรัก โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการวิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง โครงการสง่เสริมศกัยภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ และโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ เพือส่งเสริมการ

เรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน จดักิจกรรมการเรียนการสอนทีใช้กระบวนการกลุ่มเพือให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดวางแผน

ในการทํากิจกรรม เช่น ชินงานและโครงงาน สง่ผลให้ นักเรียนมีการวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ มีทักษะใน

การทํางานรักการทํางาน มีความสขุมุ่งมันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ทํางานร่วมกับผู้อืนได้สามารถทํางาน

ร่วมกับผู้ อืนได้และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริตหาความรู้เกียวกับอาชีพทีตนเองสนใจได้ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนา

สงิแวดล้อมและยังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์สิงแวดล้อมทังในโรงเรียน ชุมชน และตามธรรมชาติทัวไป และ

ด้านการปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมให้

เกิดการเรียนรู้และการดําเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับ

งานวิจยัของภูวณฐัสร์  หนมูาก ทีได้ศกึษาวิจยัเรือง “กระบวนการการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ต่อการพัฒนา

โรงเรียนวิถีพุทธ” มีวัตถุประสงค์เพือการศึกษาระดับการปฏิบัติและระดับปัญหาอุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมการมี

สว่นร่วมของ บ้าน วดั โรงเรียน (บวร) ต่อการพฒันาโรงเรียนวิถีพทุธ ผลการศึกษาพบว่า ระดับการปฏิบัติของกระบวนการมี

สว่นร่วมของ บ้าน วดั โรงเรียน (บวร) ต่อการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางทังสามด้าน โดยการ

พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการดําเนินการมีระดบัการปฏิบัติในกระบวนการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะด้านการ

พฒันาผู้ เรียนในประเด็นการร่วมปลกุจิตสาํนกึให้ผู้ เรียนมีวินยัในตนเองอยู่เสมอ [3] 

    2.2 ด้านการจดัการศกึษาและการพฒันาบคุลากรมีผลการดําเนินงานทีปรากฏเด่นชัด คือ 1) ครูปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้ เรียนทังด้านความรู้ ทักษะ

กระบวนการสมรรถนะ ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพือพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียน ออกแบบและการจัดการ

เรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลและพฒันาการทางสติปัญญาสามารถใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวก

กับการนําบริบทและภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ครูมีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการ
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พฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการทีหลากหลาย สามารถให้คําแนะนํา คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ เรียนทังด้าน

การเรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค มีการศกึษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาทีตนรับผิดชอบและใช้ผล

ในการปรับการสอน ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีดี จดัการเรียนการสอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็มเวลา และเต็ม

ความสามารถ ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะครูและบคุลากรทุกคนมีความรู้สกึว่าได้ดําเนินการสอนตามนโยบายของโรงเรียนที

ตนเองเคยมีส่วนร่วมมาตังแต่ขันตอนของการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและการตัดสินใจในเรืองต่างๆ ในการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียน ทําให้รู้สกึภาคภูมิใจทีผู้บริหารเห็นความสําคัญ 2) ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสทิธิผล ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ภาวะผู้นําและความคิดริเริมทีเน้นการพัฒนาผู้ เรียน บริหารโดยใช้หลกัการบริหาร

แบบมีสว่นร่วมและใช้ข้อมลูผลการประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทงัด้านวิชาการและการจัดการ สามารถบริหารจัดการ

ให้บรรลเุป้าหมายตามทีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอํานาจจาก

สว่นกลางสูส่ถานศกึษาอย่างเต็มที ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะผู้บริหารเองเห็นความสําคัญของทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการจดัการศกึษาให้กบันกัเรียน โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษาตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 3) คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าทีอย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าทีตามทีระเบียบกําหนด 

คอยกํากบัติดตามดแูลและขบัเคลอืนการดําเนินงานของสถานศกึษาให้บรรลผุลสาํเร็จตามเป้าหมายผู้ปกครองและชุมชนเข้า

มามีสว่นร่วมในการพฒันาสถานศกึษา การดําเนินการตามโครงการพัฒนางานเพือเตรียมความพร้อมตามข้อเสนอแนะจาก

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา มีการจดัประชมุคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประจําเพือพัฒนา

สภาพแวดล้อมภายใน และส่งเสริมงานวิชาการของโรงเรียนให้มีมาตรฐานทีสงูขึน ส่งผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้

เข้าใจรูปแบบการพฒันาโรงเรียนพร้อมสนบัสนนุและเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างดี นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้

ในชมุชนมากขนึ 4) สถานศกึษามีหลกัสตูรสถานศึกษาทีมีกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอย่างรอบ

ด้าน โดยหลกัสตูรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน มีการจัดรายวิชาเพิมเติมทีหลากหลายให้ผู้ เรียน

สามารถเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ มีกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนทีส่งเสริมและตอบสนองความ

ต้องการและความสนใจของผู้ เรียน จัดทําหลกัสูตรสถานศึกษาทีพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอย่างรอบด้าน โดยใช้ภูมิปัญญา

ท้องถินเข้ามามีส่วนร่วมส่งผลให้โรงเรียนมีหลกัสตูรสถานศึกษา หลกัสตูรท้องถินในการจัดการเรียนการสอนทีส่งผลดีต่อ

นักเรียน ทําให้นักเรียนสามารถ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ ทําให้การเรียนรู้มีผลสมัฤทธิ ดีขึน 5) สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมและการบริการทีส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โรงเรียนได้จัดทําโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี

เพือการเรียนการสอน การสร้างสอืนวตักรรมประจําห้องเรียน มุมเรียนรู้ประจําห้องเรียน และการพัฒนาโครงการห้องสมุดมี

ชีวิต โรงเรียนมีระบบสารสนเทศของโรงเรียนทีสามารถใช้ในการจดัการเรียนการสอนและพฒันาสอืนวตักรรมประจําห้องเรียนที

ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ ทางการเรียน มีสภาพแวดล้อมทีดีเอือต่อการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ  

อาคารเรียนมันคงสะอาดและปลอดภัย มีสิงอํานวยความสะดวกเพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรืน 

ปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัยสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล ให้บริการสือและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเอือให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 6) สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีกําหนดในกฎกระทรวง มีการจัดทํามาตรฐาน

สถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี การจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในและ

ภายนอกสถานศกึษา จดัทํารายงานประจําปีสถานศกึษา กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําและดําเนินการ

ตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่งพฒันาคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําระบบ

ข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
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คณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นําผลการประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอกไปใช้วางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะทางโรงเรียนต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 ในการเข้าสูร่ะบบการประกนัคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานทีกําหนดไว้ซึงผลการศึกษาครังนีสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เพิมศักดิ บัวรักษ์ และคณะทีศึกษาในเรืองการ

พฒันารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการสถานศกึษาเพือศกึษาองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ

ของสถานศกึษา สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน พบว่ามีองค์ประกอบด้านขอบข่ายและภารกิจด้าน

วิชาการของสถานศึกษาประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล

ประเมินผล 4) การพฒันาสอืนวตักรรมการวิจยั 5) การสนบัสนนุการพฒันาแหล่งเรียนรู้และวิทยากร 6) การนิเทศการศึกษา 

7) การพัฒนาระบบประกันประสิทธิภาพวิชาการ ด้านขันตอนการปฏิบัติงานของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ 

ประกอบด้วย 1) การสร้างพันธสญัญาร่วมกัน 2) การติดต่อประสานงาน 3) การวิเคราะห์ปัญหา 4) การระบุเป้าหมาย         

5) การวางแผนจดัทําแผน 6) การดําเนินงานตามแผน 7) การประเมินผลและการรายงาน [9] 

    2.3 ด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 1) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทางโรงเรียนได้ดําเนินตามโครงการ

สง่เสริมความสมัพนัธ์ชุมชนจนทําให้ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อ

การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาบคุลากรในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนมีความสมัพันธ์อันดีต่อกันเป็นอย่างดี 2) การมี

สว่นร่วมของทกุภาคสว่น ทางโรงเรียนได้ดําเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน”(บวร) 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานของสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพในทุกๆ      

ด้าน ทําให้ได้รับความเลือมใส ศรัทธาจากบุคคล ชุมชน และผู้ปกครอง 3) การสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น

สงัคมแห่งการเรียนรู้ โดยทางโรงเรียนได้มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  โดยจัดทํา

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการพัฒนาสือประจําห้องเรียน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากห้องเรียนในโรงเรียน ในท้องถินและชุมชน  4) การพัฒนาอาคารสถานทีและ

สงิแวดล้อมให้เอือต่อการเรียนรู้ มุ่งเป็นแหลง่เรียนรู้ของชุมชน ในการพัฒนาสิงแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้นัน ทางโรงเรียน

ได้จัดทําโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ประกอบด้วย ห้องสมุด E-library แปลงเกษตร

ปลอดสารพิษ บ่อปลาดกุ สวนหย่อม และสิงแวดล้อมทางธรรมชาติในโรงเรียนให้สามารถใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมดีขึนโรงเรียนเป็นแหล่งการจัดการเรียนรู้ทีมี

มาตรฐาน มีบรรยากาศเอือต่อการเรียนรู้ นักเรียน สอดคล้องกับผลการศึกษาของอดิเรก  บุญคง ทีศึกษาวิจัยเรืองรูปแบบ

การจัดการศึกษาระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน เพือพัฒนาคุณภาพนักเรียนของสถานศึกษาขันพืนฐานในชนบท ผลการวิจัย

พบว่า รูปแบบการจัดความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียนเพือพัฒนาคุณภาพนักเรียนของ

สถานศกึษา ขนัพืนฐานในชนบท ต้องอาศยั 1) หลกัการการมีสว่นร่วม การสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชนการประสานงาน การ

พฒันาให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ เรียน การแบ่งหน้าทีรับผิดชอบ ความต่อเนืองเป็นระบบความ

เสมอภาคเท่าเทียม 2) มีจุดมุ่งหมายเพือให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และเพือให้

นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาขันพืนฐาน 3) มีการจัดกลไกในการดําเนินการโดยกําหนด

บทบาทหน้าทีให้ชัดเจน คณะกรรมการเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียนรับผิดชอบประสานงานดําเนินการ ติดตาม วัดและ

ประเมินผล ประชาสมัพันธ์ สร้างความเข้าใจกับเครือข่าย กําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชีวัดความสําเร็จร่วมกัน       

4) มีกระบวนการดําเนินการ โดยการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีให้ชัดเจน จัดทําแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม และทําข้อตกลงร่วมกัน ประชุมชีแจงแนวทางดําเนินงานร่วมกัน โดยการแยกงานทีต้องปฏิบัติร่วมกัน และงานที
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แยกกนัปฏิบติัอย่างชดัเจน วดัและประเมินผล ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพึงพอใจ และผลกระทบ อย่างต่อเนือง 

และ 5) ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการทีเน้นการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจจากผู้ มีส่วนเกียวข้องโดยอาศัยเงือนไขที 

บ้าน วดั โรงเรียนกบัการเอาใจใสใ่นการดําเนินงานตามบทบาทหน้าทีอย่างจริงจงั เพือสร้างความรู้สกึเป็นเจ้าของโรงเรียนให้

เกิดขนึกบัทกุฝ่าย รวมทงัคณะผู้บริหารสถานศกึษามีภาวะผู้นําทีดี [10] 

    2.4 ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสยัทัศน์ ปรัชญา และ

จดุเน้นทีกําหนดขนึ โดยทางโรงเรียนได้จดัทําโครงการสง่เสริมศกัยภาพเด็กและเยาวชนฯ ซึงผลของโครงการทําให้นักเรียนมี

ความสามารถด้านสหกรณ์ ด้านการเกษตร และกีฬาและนันทนาการ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตทีดี และมีผลสมัฤทธิ ทางการ

เรียนดีขนึ บรรลเุป้าหมายและจดุเน้นของสถานศกึษาทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะจากกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ

กนัของบ้าน วดั โรงเรียนทีได้ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การตดัสนิใจกําหนดนโยบายรวมทังอัตลกัษณ์ของโรงเรียน 

การดําเนินการ และการประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกันทําให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจปัญหาและดําเนินการตามวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายตามวิสยัทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นทีกําหนดขึนร่วมกันจนประสบความสําเร็จ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในมาตรา 8 (2) คือ       

ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สถานศึกษาทีจัดการศึกษาทุกระดับจึงต้องปฏิบัติตามโดยการเปิดโอกาสให้

ผู้ปกครองและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา ทังนีเพราะเมือผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

แล้วย่อมจะช่วยขบัเคลอืนให้การบริหารจดัการศกึษาดําเนินไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชมุชนอย่างแท้จริง[11] 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

                  1.1 ควรทําความเข้าใจกบัคําว่าการมีสว่นร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วดั โรงเรียน” (บวร) ให้ชัดเจนถึงประเด็น

ของการมีสว่นร่วม เช่น การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาในระบบ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษาภายในชุมชน ทังนีเพือวิเคราะห์ว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด 

โรงเรียน” (บวร) แบบใดเหมาะสมกบัการจดัการศกึษาของโรงเรียนวดัสงักดักรุงเทพมหานครมากทีสดุ 

                  1.2 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สถาบันการอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลยัต่างๆ ทีเปิดสอนในหลกัสตูร

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และกรุงเทพมหานครควรนําผลการศึกษาวิจัยในครังนีไปทําการศึกษาเพิมเติมโดยเลือก 

กรณีศึกษาจากโรงเรียนทีอยู่ในมัสยิดสังกัดกรุงเทพมหานคร เพือกําหนดองค์ความรู้ใหม่ด้านการมีส่วนร่วมในการจัด

การศกึษาของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

        1.3 เพือประโยชน์ในการบริหารงานการจัดการศึกษา ประโยชน์ในการบริหารการศึกษาโดยส่วนรวม กรุงเทพมหานคร

สามารถนําผลทีได้จากการศกึษาวิจัยครังนีไปใช้ประกอบการนําเสนอแนวทางในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสงักัด

กรุงเทพมหานครให้ดียิงขนึได้ 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครังต่อไป 

    2.1 ควรมีการศกึษาเรืองการมีสว่นร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

อืนๆ ทีมีขนาดโรงเรียนต่างกนัด้วยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพเช่นนี โดยกรอบทฤษฎีอืนๆ ด้วย 

    2.2 ควรจะมีการศึกษาเรืองการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” ในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนอืนๆ ด้วยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพเช่นนี โดยกรอบทฤษฎีเดียวกนั ทงันีเพือการเปรียบเทียบหาความสอดคล้องและไม่

สอดคล้องการมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
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    2.3 ควรจะมีการศึกษาเรืองการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” ในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนวดัอืนๆ ด้วยวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONNEL PARTICIPATION OF LEARNING 

MANAGEMENT TO ASEAN OF THE SCHOOLS UNDER CHONBURI PRIMARY EDUCATION 

SERVICE AREA OFFICE 1 

สายฝน  อมัรี1,  ทวีศิลป์  กลุนภาดล2,   ศิริวฒัน์  จิระเดชประไพ3 
 

1นกัศกึษาสาขาวิชาการบริหารการศกึษา หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต  

 มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ ตําบลหน้าเมือง  จงัหวัดฉะเชิงเทรา   
2อาจารย์ทีปรึกษาหลกั คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์  ตําบลหน้าเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

3อาจารย์ทีปรึกษาร่วม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์  ตําบล หน้าเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัครังนีมีวตัถปุระสงค์เพือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากร สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถม 

ศึกษาชลบุรี เขต 1 2) ศึกษาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียนของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1   

           กลุม่ตวัอย่าง คือ ผู้บริหารและครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2556 

จํานวน 297 คน ได้มาโดยการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซีและมอร์แกน โดยกําหนดสดัส่วนของกลุ่ม

ตวัอย่างโดยการเทียบบญัญัติไตรยางศ์ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ จากนันสุ่ม

กลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครืองมือทีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5  

ระดับ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย คะแนนเฉลีย ความเบียงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสมัประสิทธ์

สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)   

 ผลการวิจยัพบว่า 

 1. การมีสว่นร่วมของบคุลากร สงักดัสาํนกังานเขตพนืทีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก  

 2. การจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

มีค่าเฉลยีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 มีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกในระดบัมาก อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05     
 

คําสําคัญ: การมีสว่นร่วม, การจัดการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียน 
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Abstract 

 The objectives of this study were (1) Study participants’ personals Chonburi Primary Educational 

Service Area Office 1 (2) Study learning management to the school's Asians Chonburi Primary Educational 

Service Area Office 1 and The relationship between personnel participation and  learning management  to the 

school's Asians Chonburi Primary Educational Service Area Office 1  

 The sample group was selected from the administrative officers and teachers who are working in 

Chonburi Primary Educational Service Area Office 1, year 2013 and this group is composed of 297 people. The 

member selection method of Krejcie & Morgan table technique was employed for this research. The method 

was carried by sizing proportionally of school size with sample size where the school size are ranging from mini, 

medium and super. Sampling random sampling was also employed in this research. The analysis tools are 

categorized in 5 levels. Statistics information used in this research are average score, standard deviation and 

Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

          The results of the study were as follows.  

 1. The personnel participation, Chonburi Primary Educational Service Area Office 1 by the overall 

averages are high level. 

 2. Learning management to ASEAN of the schools under Chonburi Primary Educational Service Area 

Office 1 by the overall averages are high level.     

 3. Personnel participation of learning management to ASEAN of the schools under Chonburi Primary 

Educational Service Area Office 1 have the positive relationship a more level and dimension are statistically 

significantly at .05 level. 
 

Keywords: Participation, Learning Management ASEAN of the Schools. 

 

ภูมิหลัง 

 คําว่า “ASEAN” เป็นคําย่อมาจาก “Association of South East Asian Nations” แปลเป็นภาษาไทยอย่างเป็น

ทางการ โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยว่า “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ “อาเซียน” เป็น

องค์การทางภูมิรัฐศาสตร์ และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ก่อตังขึนโดย

ปฏิญญากรุงเทพฯ (The Bangkok Declaration) เมือวันที 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรีแห่งสภาเพรซิเดียม           

ด้านการเมือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์                

รองนายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาชิกจํานวน 10 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ

สงิคโปร์ ราชอาณาจกัรไทย มาเลเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สหภาพพม่า และราชอาณาจกัรกมัพชูา กรมประชาสมัพนัธ์ต่างประเทศ [1]   

 การจดัการศกึษามีความสาํคญัต่อการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนในยคุปัจจบุนัความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้มีการ

แข่งขันทางความรู้ เศรษฐกิจและสงัคมสงูขึนโดยเฉพาะในปี 2558 ทีประเทศในกลุ่ม อาเซียนจะรวมตัวกันเป็นหนึงเดียว

ภายใต้การใช้กฎบตัรอาเซียน เพือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก และเยาวชนไทยรับมือความเปลียนแปลงทีจะเกิดขึน
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อย่างมีสติและรู้เท่าทันสถานการณ์ กระบวนการจัด การศึกษาทีสมบูรณ์ควรประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัด

กิจกรรมทีมุ่งเน้นภารกิจการพัฒนาสู่ ประชาคมอาเซียน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะและเจตคติ กรมอาเซียนศึกษา 

[2]  รัฐบาลไทย ได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคทังด้านเศรษฐกิจ 

การเมืองและความมนัคง ตลอดจนสงัคมและวฒันธรรมทีสอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียนในการเสริมสร้าง ความสมัพันธ์อันดี

กบัประเทศเพือนบ้านและกลุม่ประเทศอาเซียน โดยใช้การศกึษาเป็นกลไกหลกั ในการขบัเคลอืนการพัฒนา เพือเป็นรากฐาน

สาํคญัในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมันคง ตลอดจนสงัคมและวัฒนธรรมของ

ประเทศในทีประชุมสดุยอดอาเซียน ครังที 15 ได้ให้การรับรองปฏิญญา ชะอํา - หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือ

ด้านการศกึษาเพือบรรลปุระชาคม อาเซียนทีเอืออาทรและแบ่งปัน นับตังแต่การก่อตังอาเซียน ถือได้ว่าประสบความสําเร็จ 

จนเป็นทียอมรับ จากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองและความมันคง ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา ด้านสงัคมและ 

วัฒนธรรมซึงประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างมากจากความร่วมมือต่างๆ ของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ จากการที

ภูมิภาคเป็นเสถียรภาพและสนัติภาพอันเป็นผลจากกรอบความร่วมมือด้านการเมืองและ ความมันคง ความร่วมมือด้าน

เศรษฐกิจและการพัฒนา ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมซึงถ้าหากไม่มี ความร่วมมือเหล่านีแล้ว เป็นการยากที

ประเทศไทยจะพฒันาประเทศได้โดยลําพัง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มีการกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

โรงเรียนสู่ประชาคม อาเซียน พบว่า มีจํานวน 4 ยุทธศาสตร์หลกั 19 ยุทธศาสตร์ย่อย โรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า 

มาตรฐาน ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในระดับมากซึงมี จํานวน 6 มาตรฐาน และมีมาตรฐานทีมีความเหมาะสมในระดับ 

ปานกลาง จํานวน 2 มาตรฐาน เมือพิจารณารายตัวบ่งชี พบว่า ตัวบ่งชีส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในระดับมาก จํานวน 25 

ตัวบ่งชี และตัวบ่งชีมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง จํานวน 14 ตัวบ่งชี ส่วนด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของ

มาตรฐานในการพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า มาตรฐาน ส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอยู่ในระดับ

ปานกลาง ซึงมีจํานวน 7 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที 1 ผู้ เรียนมีความรู้เกียวกับประชาคมอาเซียน มาตรฐานที 2 ผู้ เรียนมี

ทักษะทางภาษาและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรียนรู้และการสือสาร มาตรฐานที 3 ผู้ เรียนเป็นพลเมือง

อาเซียน ดํารงชีวิตและทํางาน ร่วมกับผู้อืนได้ มาตรฐานที 4 ผู้ เรียนภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองอาเซียน 

มาตรฐานที 5 ครูมีศกัยภาพในการจดัการเรียนรู้ทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญเพือพัฒนาผู้ เรียนสู่ประชาคมอาเซียน มาตรฐานที 7 

สถานศกึษามีหลกัสตูรและกระบวนการจดัการเรียนรู้ทีมุ่งพฒันาผู้ เรียนสูป่ระชาคมอาเซียน และมาตรฐานที 8 สถานศึกษามี

การประสานความร่วมมือกบัเครือข่ายในการพฒันาสถานศกึษาสูป่ระชาคม อาเซียนและมีมาตรฐานมีความเป็นไปได้ในการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เพียงจํานวน 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ที 6 ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาและ

พฒันาสถานศกึษาพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน สว่นด้านความเป็นไปได้ ในการปฏิบัติของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่

ประชาคมอาเซียน พบว่า ยุทธศาสตร์ทัง 4 ยุทธศาสตร์ มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และเมือ

พิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ย่อย พบว่า ยุทธศาสตร์ย่อยส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 

จํานวน 13 ยทุธศาสตร์ย่อย และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก จํานวน 6 ยุทธศาสตร์ย่อย ด้านความสอดคล้อง

ของยทุธศาสตร์ในการพฒันาโรงเรียนสูป่ระชาคมอาเซียน จําแนกตามมิติความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

พบว่า ยทุธศาสตร์ฯ สว่นใหญ่มีความเหมาะสมในระดับมากและ มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ซึงมี

จํานวน 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที 1 พัฒนา หลกัสตูรสถานศึกษาสู่ความเป็นอาเซียน ยุทธศาสตร์ที 2 ส่งเสริมและ

พัฒนา ความสามารถทางด้านภาษา และเจตคติในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศกึษาและยทุธศาสตร์ที 3 บริหารจัดการ โดยใช้เครือข่าย และยุทธศาสตร์ฯ ทีมีความเหมาะสมในระดับปานกลางและ  

มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง มีจํานวน 1 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที 4 ส่งเสริม และพัฒนาสือ
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และเทคโนโลยี กระทรวงศกึษาธิการ [3] ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในอาเซียนจึงได้เพิมบทบาทมากขึน

ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียน ให้มีความเจริญก้าวหน้าและแข่งขันได้ในระดับสากล 

โดยเฉพาะอย่างยิงความเคลอืนไหวและเปลยีนแปลง ซงึเกิดขนึอย่างรวดเร็ว และต่อเนืองหลากหลายด้านทีส่งผลให้โลกเข้า

สู่ยุคโลกาภิวัตน์ อันเป็นยุคของสงัคม ฐานความรู้กลไกความร่วมมือด้านการศึกษาจึงเป็นสิงจํา เป็นพืนฐานในการสร้าง

อาเซียนสูก่ารเป็นประชาคม ทีมีความมนัคงทงัทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคม โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

เพือสร้างอนาคตทีรุ่งเรืองของอาเซียนจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และความสําคัญของการจัดการเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

กบัการศกึษาของเยาวชนไทยเพือพฒันาให้มีศักยภาพและความพร้อมทีจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ วิจัยจึงสนใจทีจะ

ศกึษาและได้มองเห็นว่าการจัดการศึกษาแบบร่วมกันเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนีจะทําให้ การศึกษามีคุณภาพเท่าเทียมกัน

อย่างหลากหลายในด้านต่าง ๆ ซึงผลการศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการดําเนินงานและการ

บริหารงานอีกทังยังเป็นสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ต่องาน ด้านวิชาการต่อไปโดยผู้ วิจัยจะทําการวิจัยระดับสํานักงานเขต

พืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 เพือทีจะ นํามาเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู หรือผู้ มีส่วนเกียวข้อง

สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ และเพือเป็นข้อมูลแก่องค์กร

ตลอดจนหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือนําไปบริหารจดัการในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา [4] โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีความ

จําเป็นอย่างยิงทีจะสร้างศกัยภาพให้แก่สถานศกึษาและเขตพืนทีการศกึษาเกียวกับความเป็นประชาคมอาเซียน จึงได้จัดทํา

เอกสารแนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนปี 2558 สถานศึกษา

นบัว่าเป็นหน่วยงานทีสาํคญัในการดําเนินการจดัการศกึษาและเป็นหน่วยงานทีต้องนําแนวนโยบาย การจัดการศึกษาสู่การ

ปฏิบัติให้มากทีสุดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และ      

(ฉบบัที 3) พ.ศ. 2553 ระบุไว้ว่ากระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทังด้านงานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบคุคล และการบริหารทัวไปสู่คณะกรรมการและสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษา

ในเขตพืนทีการศกึษาให้มากทีสดุด้วยเจตนารมณ์ทีจะให้สถานศกึษาดําเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิน และการมีส่วนร่วมจากผู้ มีส่วนเกียวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่าย  

ซงึเป็นปัจจยัสาํคญัทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้

ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทังปัจจัยเกือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถินได้อย่างมีคุณภาพและมี

ประสทิธิภาพจงึนับเป็นองค์กรทีจะช่วยขับเคลือนของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้บรรลวุัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

มากทีสดุกระบวนการบริหารสถานศึกษาจังเป็นกลไกสําคัญทีผู้ บริหารสถานศึกษาจะต้องดําเนินการจัดการศึกษาให้มี

คณุภาพและมีประสทิธิภาพ ขณะเดียวกนัหวัใจสาํคญัของการบริหารสถานศึกษา คือ การบริหารงานด้านวิชาการ หากได้มี

การจดัการเรียนรู้ทเีกียวกบัอาเซียนไว้ ในหลกัสตูร สาํนกังานคณะกรรมการศกึษาขนัพืนฐาน [5] ใน 4 ด้าน ได้แก่ การบริหาร

จดัการของสถานศกึษา การจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมของสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมสมัพันธ์ เป็นทีเชือได้ว่าความ

เป็นประชาคมอาเซียนจะสมัฤทธิผลเนืองจากเป็นงานทีสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติสนองนโยบายเพือช่วยให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้ และพัฒนาในทุกๆ ด้านเพราะวิชาการช่วยพัฒนาสติปัญญาความนึกคิดของผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนมีคุณค่าในสงัคม 

ส่งเสริมให้ผู้ เ รียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ สามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถเป็นมนุษย์ เป็นคนดี                        

มีความสามารถและมีความสขุ ตามมาตรฐานการศกึษาของชาติทีกําหนดไว้ ผู้บริหารถือผู้ทีมีบทบาทสําคัญทีจะผลกัดันใน

การบริหารงานด้านวิชาการของสถานศึกษาสู่ทิศทางแห่งการพัฒนาคุณภาพมากกว่างานด้านอืนๆ นอกจากนีต้องมีการ

วางแผนและจดัระบบการบริหารจดัการศกึษาให้บรรลเุป้าหมาย 
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 ระบบการศกึษาปัจจบุนัได้นําการเปลยีนแปลง และนําเสนอแนวทางใหม่เข้ามาเร็ว ครูรับไม่ทัน ประกอบกับการใช้

การบริหารแบบชีนํา และยดึความคิดเห็นตนเองเป็นใหญ่ของผู้บริหารสถานศึกษาทําให้ครูไม่สามารถแสดงความคิดเห็นใน

แง่ผลกระทบต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของครูทีก่อให้เกิดการสร้างความสามัคคีในองค์กร เปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานเข้ามามี

บทบาทในการพิจารณาปัญหาและตดัสนิใจร่วมกันรับผิดชอบในการบริหารงาน ระดมกําลงัความคิดและแบ่งภารกิจหน้าที

ของผู้บริหาร ธีระ รุญเจริญ [6] และการมีสว่นร่วมเป็นการบริหารเชิงมนษุย์สมัพนัธ์ให้ความสําคัญกับบุคคลให้ครูได้มีโอกาส

ในความพงึพอใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบติังานสร้างขวญักําลงัใจ เพือให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการมีส่วนร่วมของครู

สถานศกึษาทีเปิดการสอนตงัแต่ระดบัอนบุาลจนถงึชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย ซงึมีหน้าทีในการจดัการศกึษาขนัพืนฐานให้กับ 

นกัเรียนซงึถือได้ว่าเป็นเยาวชนทีเป็นอนาคตของชาติ สงิทีบ่งชีว่าสถานศกึษามีประสทิธิผลดีหรือไม่ขนึอยู่กับปัจจัยหลายด้าน 

ผู้ วิจยัได้ศกึษาการมีสว่นร่วมของครูโดยได้นําแนวคิดของ โคเฮน และอฟัฮอฟฟ์ Cohen & Uphoff [7]  ประกอบด้วย 1) การมี

สว่นร่วมในการตดัสนิใจ 2) การมีสว่นร่วมในการปฏิบติัการ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ประสทิธิผลของสถานศกึษา ซงึเป็นตวับ่งชีหรือตัวการทีจะเป็นเครืองตัดสินใจในขันสดุท้ายว่าองค์การประสบผงสําเร็จหรือ 

ไม่เพียงใด  

 จากสภาพปัญหาและแนวคิดดงักลา่ว ทําให้ผู้ วิจยัจงึต้องการทําการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของ

บคุลากรกบัการจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

ซงึผลของการวิจยัสามารถนํามาเป็นแนวทางสาํหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมที

สอดคล้องกบัความต้องการของบคุลากร และผู้ เกียวข้องในการจดัการศึกษาเพือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนา

คณุภาพการศกึษา ตามนโยบายและเป้าหมายของการจดัการศกึษาต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพือศกึษาการมีสว่นร่วมของบุคลากร สงักัดสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถม ศกึษาชลบุรี เขต 1 

 2. เพือศกึษาการจัดการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษา

ชลบรีุ เขต 1  

 3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1  

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครู สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2556 

จํานวน 82 โรงเรียน จําแนกเป็นผู้บริหาร จํานวน  82 คน และครูจํานวน 1,283 คน กลุม่ตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี  ได้แก่ 

ผู้บริหารและครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 297 คน ได้มาโดย

การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซีและมอร์แกน [8] โดยกําหนดสดัส่วนของกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบ

บญัญัติไตรยางศ์ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ จากนนัสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(Simple random sampling) เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครังนี สร้างขึนและพัฒนาจากการศึกษาค้นคว้า 

แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้อง ซึงเป็นแบบสอบถามเกียวกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการจัดการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถม ศกึษาชลบรีุ เขต 1 แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที 1  เป็น
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แบบสอบถามเกียวกบัข้อมลูทวัไป เกียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  ตอนที 2 

เป็นแบบสอบถามเกียวกบัการมีสว่นร่วมของบคุลากรมี 4 ด้าน คือ 1) การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ  2) การมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติการ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตอนที 3 การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียนของโรงเรียน ประกอบด้วย 4 ด้าน 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดกิจกรรมของ

สถานศกึษา 4) ด้านการจดักิจกรรมสมัพนัธ์ วิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการคํานวณหา 

ค่าร้อยละค่าความถี วิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับการมีส่วนร่วมโดยวิเคราะห์หาค่าเฉลีย ( X และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ซงึแปลความหมายค่าเฉลยีทีได้ตามเกณฑ์การประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียน โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลีย ( X ค่าความถี ร้อยละและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึงแปลความหมาย

ค่าเฉลียทีได้ตามเกณฑ์การประเมินของเบส และ คาน วิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการ

จดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยใช้การหา

ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยภาพรวมและรายด้าน 

แล้วเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของ [9]   

 

สรุปผลการวจัิย 

 1. การมีสว่นร่วมของบคุลากร สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีค่าเฉลียรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียมากทีสดุ คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล รองลงมา คือ การมี

ส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ การมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบติัการ ตามลาํดบั เมือพิจารณารายด้าน พบว่า   

     1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ บุคลาการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมา คือ 

บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการพัฒนาของสถานศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมในการ

กําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาทีครอบคลมุสาระการเรียนรู้ทีเหมาะสมกับสภาพผู้ เรียน ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียน้อย

ทีสดุ คือ บคุลากรมีสว่นร่วมในการจดัทําปฏิทินการปฏิบติังานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา   

     1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีมี

ค่าเฉลยีมากทีสดุ คือ บคุลากรมีสว่นร่วมในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมทีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา  

รองลงมา คือ บคุลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพือส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน และบุคลากรมี

สว่นร่วมในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรภายนอก   

สว่นข้อทีมีค่าเฉลยีน้อยทีสดุ คือ บคุลากรมีสว่นร่วมในการระดมทรัพยากรและการลงทนุเพือการศกึษา      

      1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีมี

ค่าเฉลยีมากทีสดุ คือ บคุลากรมีสว่นร่วมในการรับผิดชอบนําเสนอการประเมินคณุภาพมาปรับปรุงและพัฒนา รองลงมา คือ 

บคุลากรมีสว่นร่วมในการนําเสนอแนวทางการแก้ไขการจดัการเรียนการสอน และบคุลากรมีส่วนร่วมในการบํารุงขวัญและให้

กําลงัใจ สว่นข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสดุ คือ บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสนับสนุนยกย่องชมเชยและเผยแพร่เกียรติ

คณุของบคุลากรในสถานศกึษา 
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 2. การจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   

มีค่าเฉลยีรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียมากทีสดุ คือ ด้านการบริหารจัดการ รองลงมา 

คือ ด้านการจดักิจกรรมสมัพนัธ์ และด้านการจดัการเรียนรู้ สว่นด้านทีมีค่าเฉลยีอยู่ในลาํดับท้าย คือ ด้านการจัดกิจกรรมของ

สถานศกึษา เมือพิจารณารายด้าน พบว่า                     

     2.1 ด้านการบริหารจัดการ มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสดุ 

คือ มีการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นปัจจุบันและอยู่ในสภาพพร้อมนําไปใช้ 

รองลงมา คือ มีการกําหนดนโยบาย วตัถปุระสงค์อย่างชัดเจนทางการดําเนินงานอย่างชัดเจน และมีการส่งเสริม สนับสนุน

และจัดสิงอํานวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามแผนได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ส่วนข้อทีมีค่าเฉลีย

น้อยทีสดุ คือ มีการใช้ทรัพยากรทีได้รับการสนบัสนนุจากหลายภาคส่วน เพือขับเคลือนการดําเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์

และคุ้มค่า เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลยีมากทีสดุ คือ มีการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ 

เก็บรวบรวมข้อมลูเป็นปัจจบุนัและอยู่ในสภาพพร้อมนําไปใช้ รองลงมา คือ มีการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน

ทางการดําเนินงานอย่างชัดเจน และมีการส่งเสริม สนับสนุนและจัดสิงอํานวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

ตามแผนได้คลอ่งตวัและมีประสทิธิภาพ สว่นข้อทีมีค่าเฉลยีอยู่ในลําดับท้าย คือ มีการใช้ทรัพยากรทีได้รับการสนับสนุนจาก

หลายภาคสว่น เพือขบัเคลอืนการดําเนินงานตรงตามวตัถปุระสงค์และคุ้มค่า  

     2.2 ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีมี

ค่าเฉลยีมากทีสดุ คือ การจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน มีการเติมเต็มความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ของผู้ เรียนเกียวกับ

เรืองอาเซียน เช่น กิจกรรมชุมนุมชมรมอาเซียน ลกูเสือ–ยุวกาชาด อาเซียน เป็นต้น รองลงมา คือ มีการจัดเก็บข้อมูลและ

รายงานอย่างเป็นระบบ รวมทงัเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์โดยใช้เครือข่ายการสือสารในท้องถิน และมีการจัดกิจกรรมเสริม เพือ

เสริมความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเกียวกับเรืองอาเซียน (เช่น ค่ายประชาคมอาเซียน งานสปัดาห์อาเซียน กิจกรรม

ภาษาอาเซียนน่ารู้ ชุมชนคนรักอาเซียน ASEAN Song เปิดโลกอาเซียน งาน ASEAN Day นิทรรศการเกียวกับอาเซียน         

เป็นต้น) ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียอยู่ในลําดับท้าย คือ มีการติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม และนําผลการประเมินไปใช้

ปรับปรุงการจดักิจกรรม   

       2.3 ด้านการจัดกิจกรรมสมัพันธ์ มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลีย     

มากทีสดุ คือ สถานศึกษาและชุมชน รวมทังเครือข่ายการพัฒนา มีการประชาสมัพันธ์การจัดกิจกรรมและให้ความรู้เรือง

อาเซียนแก่นกัเรียนและประชาชนในท้องถิน รองลงมา คือ ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดตังและพัฒนาแหล่งการ

เรียนรู้ให้เกิดขนึในท้องถิน และสง่เสริมสนบัสนนุให้มีการพฒันาอย่างยงัยืน และสถานศึกษาและชุมชน รวมทังเครือข่ายการ

พัฒนามีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างหลากหลาย ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียอยู่ในลําดับท้าย คือ ส่งเสริมให้บุคคลภูมิปัญญาใน

ท้องถินร่วมให้การเรียนรู้เกียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน เพือสร้างความตระหนักในบทบาทของการ

เป็นแหลง่เรียนรู้และต้นแบบวิถีชีวิตอนัดีงามของไทยทีจะสบืทอดแก่เด็กไทย  

 3. ความสมัพนัธ์ระหว่างการมีสว่นร่วมของบุคลากรกับการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียนของโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสมัพันธ์กันในทางบวกในระดับมาก 

(rxy=.673) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    

 เมือพิจารณาความสมัพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียน  สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 รายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
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(rx3y=.296) มีความสมัพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับน้อย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบติัการ (rx4y=.872) มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอยูใ่นระดบัมากทีสดุ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .01 และด้านการมี

สว่นร่วมในผลประโยชน์ (rx4y=.145) มีความสมัพนัธ์กันทางบวกอยู่ในระดับน้อยมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

สว่นด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล (rx1y=.029)   

 

อภปิรายผล 

 1. จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากร สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มี

ค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา เจือบุญ [10] ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมการบริหารงาน

วิชาการของบคุลากรในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราชเขต 3 พบว่า การมีส่วน

ร่วมการบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 3 ในภาพรวมโดยภาพรวมมีสว่นร่วมอยู่ในระดบัมาก  

ทังนีเนืองมาจากว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักและเข้าใจดีว่าการบริหารงานเพือให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุดนันการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาเป็นสิงสําคัญ การทีผู้ บริหารและครูผู้ ปฏิบัติการใน

สถานศกึษาต้องมีปฏิสมัพนัธ์และการอาศยักนัและกัน ยอมรับฟังความคิดเห็น แลกเปลียนข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน 

ซึงจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางทีดีและมีประสิทธิภาพมากยิงขึน ซึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม มาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน สถานศึกษา

ระดบัอดุมศึกษาระดับตํากว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพือทําหน้าทีกํากับและส่งเสริม 

สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  ถือว่าเป็นภารกิจของสถานศึกษาในการบริหารและจัดการศึกษา ผู้ มีส่วนรับผิดชอบทัง

ผู้บริหารการศึกษาและครูจะต้องใช้ทักษะกระบวนการและปัจจัยหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี

ศักยภาพในการบริหารจัดการ เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรทุกฝ่ายทุกสถาบันและทุกองค์กรทีเกียวข้อง เปิดโอกาสให้ครูได้พูดคุย ปรึกษาหารือ ร่วมตัดสินใจเกียวกับงานที

รับผิดชอบ ให้ครูมีส่วนร่วมรับทราบข้อมูลข่าวสารทีสําคัญทีเกียวข้องกับโรงเรียนอย่างทัวถึง ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน 

กําหนดนโยบายของโรงเรียน มีการประชมุครูเพือร่วมกนัวางแผนดําเนินงานอย่างสมําเสมอ ครูมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ทีเกิดขนึของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดงัน ี

        1.1 ด้านการมีสว่นร่วมในการตัดสินใจ มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก ทังนีเนืองมาจาก ผู้บริหารไม่สามารถ

ดําเนินภารกิจในการบริหารสถานศกึษาให้ประสบผลสาํเร็จได้เพียงลําพัง จึงจําเป็นต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วมในการตดัสนิใจทีเกียวข้องกับการบริหารสถานศึกษาเพือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสงูสดุ เพราะนอกจากการ

ตัดสินใจจะเป็นเครืองชีหรือกําหนดทิศทางการทํางานของบุคลากรทุกฝ่ายแล้ว ความเป็นไปได้ของการปฏิบัติงานอย่าง

ราบรืนทําให้บคุคลผู้ซงึได้รับผลจากการตดัสนิใจใดๆ ในองค์การนนัได้มีส่วนรับรู้แนวทางแก้ปัญหาร่วมกันด้วย การตัดสินใจ

จงึเป็นศิลปะและภารกิจอนัสาํคญัต่อการบริหารงานทกุประเภท เพราะการตดัสนิใจของผู้บริหารเป็นสิงทีมีความสําคัญอย่าง

ยิงต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวในการทํางานขององค์การ หากผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ

การปฏิบติังานขององค์การ การตดัสนิใจจงึเป็นเรืองทีผู้บริหารจะต้องใช้เวลาและความระมัดระวังในการดําเนินการ เพือให้

งานนันบรรลเุป้าหมายทีกําหนด ดังที ณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ  [11]  กล่าวว่า การตัดสินใจมีความสําคัญอย่างยิงในการบริหาร

โรงเรียน เนืองจากปัญหาและข้อขัดแย้งอาจเกิดขึนจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนสัมพันธ์กับวิธีการ

ตดัสนิใจของผู้บริหารแทบทงัสนิ ทงันีเพราะนอกจากการตดัสนิใจจะเป็นเครืองชีหรือกําหนดทิศทางการทํางานของบุคลากร
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ทกุฝ่ายแล้ว ความเป็นไปได้ของการปฏิบติังานอย่างราบรืนทําให้บคุคลผู้ซงึได้รับผลจากการตัดสินใจใดๆ ในองค์การนันได้มี

สว่นรับรู้แนวทางแก้ปัญหาร่วมกนัด้วย การตัดสินใจจึงเป็นศิลปะและภารกิจอันสําคัญต่อการบริหารงานทุกประเภทเพราะ

การตดัสนิใจของผู้บริหารเป็นสงิทีมีความสาํคญัอย่างยิงต่อความสาํเร็จหรือล้มเหลวในการทํางานขององค์การ หากผู้บริหาร

ตดัสนิใจผิดพลาดแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการปฏิบัติงานขององค์การ การตัดสินใจจึงเป็นเรืองทีผู้บริหารจะต้องใช้

เวลาและความระมดัระวงัในการดําเนินการ เพือให้งานนนับรรลเุป้าหมายทีกําหนด 

           1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของเมือง

ปาย กู้สรรพกิจ [12] ทีศึกษาความพร้อมและแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 

สงักดัสานกังานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 6 ทงันีเนืองมากจากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ เป็นการตอบสนอง

ความต้องการของแต่ละฝ่าย และสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน ทําให้งานบรรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังที

ทินกร ประเสริฐหล้า [13] กลา่วว่า การทีบคุคล หรือคณะบคุคลได้เข้าไปมีสว่นเกียวข้องในการทํากิจกรรมหรืองานด้วยความ

สมคัรใจทงัทีมีเป้าหมาย หรือไม่มีเป้าหมายในผลประโยชน์แต่มุ่งหวังให้งานหรือกิจกรรมนันบรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมาย 

และทําให้บคุคลนนัเกิดความรักความผกูพนัต่องาน กิจกรรมหรือองค์การ พบว่า ด้านสภาพการปฏิบติังานมากทีสดุ 

         1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสดุ คือ 

บคุลากรมีสว่นร่วมในการรับผิดชอบนําเสนอการประเมินคณุภาพมาปรับปรุงและพฒันา รองลงมา คือ บุคลากรมีส่วนร่วมใน

การนําเสนอแนวทางการแก้ไขการจดัการเรียนการสอน ทังนีเนืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที

แก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2553 มาตร 8 (2) กําหนดให้สงัคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เพือนําความรู้ ภูมิปัญญา สร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า สอดคล้องกบั วรรณี ศรีสติ [14] พบว่าโรงเรียนในเขตอําเภอ

บางละมุง มีการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในด้านการให้ความรู้เกียวกับอาเซียนและสร้างความตระหนักในการเป็น

ประชาคมอาเซียน การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาทีเน้นอาเซียน การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมอาเซียน  

           1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อทีมีค่าเฉลียอยู่ในลําดับ

สดุท้าย คือ บคุลากรมีสว่นร่วมในการนําผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา และบคุลากรมีสว่นร่วมในการกําหนดตวัชีวดัความสาํเร็จในการดําเนินงานตามโครงการทีได้รับมอบหมาย       

 ทงันีเนืองมาจากการประเมินผลเป็นตัวทีแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จหรือความบกพร่องในการดําเนินงาน ดังนัน

การทีทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลจะทําให้ทุกฝ่ายได้ทราบถึงผลการดําเนินงานของโรงเรียนทีผ่านมาสอดคล้องกับ 

กิตติศกัดิ  สงัคะรินทร์ [15] ได้ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ซึงผู้ เชียวชาญได้เสนอแนะเกียวกับการ

สร้างความตระหนกัในเรืองการเตรียมการสอนทีเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญั การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง    

 2. การจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   

มีค่าเฉลยีรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ กิตติศกัดิ  สงัคะรินทร์ ได้ศึกษาความพร้อมและแนวทางการจัดการ

เรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนของโรงเรียนกลุม่เครือข่ายคอแลน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 5  สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน กระทรวงศกึษาธิการ [16] ได้กําหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพือให้

การดําเนินงานพฒันาการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนบรรลเุป้าหมายประการหนงึ คือ ประชมุ/อบรม/ชีแจง/สร้างความรู้ ความ

เข้าใจและความตระหนักเกียวกับการดําเนินงานการพัฒนาการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียนแก่ผู้ บริหารสถานศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้ เกียวข้อง พบว่าความพร้อมและแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาชนอาเซียนของโรงเรียนกลุ่ม

เครือข่ายคอแลน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก จุฑาลกัษณ์  

เฟืองฟู [17] ได้ศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สงักัด
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สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 ผลการศกึษาพบว่าความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั รังสติ สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

 ทงันีเนืองจากผู้บริหารและครูมีการเตรียมความพร้อมรวมทังให้ความสําคัญต่อการจัดการเรียนรู้ เพือนําโรงเรียน

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการจัดทําเอกสารประชาสมัพันธ์ สนับสนุนให้ครูได้เข้าร่วมประชุม อบรมเกียวกับการจัดการ

เรียนรู้อาเซียนศึกษา จัดเตรียมห้องเรียน สถานที เอกสาร และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกบั สกินเนอร์ [18] กลา่วว่า ความพร้อมเป็นรากฐานและแนวโน้มของบุคคลทีจะทํางานให้ประสบผลสําเร็จหรือ

ล้มเหลว ย่อมขนึอยู่กบัความพร้อมและความไม่พร้อม บุคคลทีมีความพร้อมอย่างดีจะทํางานด้วยความราบรืนและประสบ

ผลสาํเร็จอย่างน่าพอใจ โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดงัน ี                   

      2.1 ด้านการบริหารจดัการ มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ์ 

[19] ทีศกึษาการบริหารจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนของโรงเรียนประชานิเวศน์ สานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ทีพบว่า ด้านการบริหารจัดการ ภาพรวมมีการปฏิบัติงานในระดับมาก ทังนีเนืองจาก ผู้ บริหารโรงเรียนและบุคลากรของ

โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการบริหารจัดการเพือการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยมีการกําหนดทิศทางในการบริหารเรืองอาเซียนศึกษามีการ

วางแผนและสร้างแนวทางในการปฏิบติั ซงึสอดคล้องกับ ธีระ รุญเจริญ  [20] ทีกล่าวถึงการบริหารสถานศึกษาว่า ผู้บริหาร

โรงเรียนจะต้องมีสมรรถภาพหรือศักยภาพ ความสามารถในการบริหารจัดการและความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหาร

และการจัดการศึกษา ผู้ บริหาร เป็นผู้นําทีสําคัญทีสดุในการขับเคลือนสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการทางการบริหารทีมี

ประสทิธิภาพ เพือให้บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้อย่างชัดเจน เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทขององค์กร 

โดยการร่วมมือกนับริหารจดัการพฒันาคุณภาพทางการศึกษาให้เกิดความพึงพอใจของทุกฝ่าย เพือประโยชน์สงูสดุในการ

พฒันาประเทศ  

                    2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก ทังนีเนืองจากผู้บริหารได้สนับสนุน ส่งเสริมรวมถึง

การจัดสรรงบประมาณเพือให้ครูส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีความรู้และความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเรือง

ประชาคมอาเซียน โดยการให้ครูเข้ารับการอบรม สมัมนารวมถึงการให้ครูได้ไปศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียนทีมี

พืนทีติดกบัประเทศไทย ดงัที ราตรี  สงีาม [21] ได้ศกึษาและพบว่าการพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาในส่วนทีเกียวกับอาเซียน 

สนบัสนนุสง่เสริมให้ครูและบคุลากรในโรงเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมประชุม สมัมนา ตลอดจนศึกษาดูงานการเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ทังภายในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงผลการวิจัยของสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน กระทรวงศกึษาธิการได้ทําการวิจยั เกียวกับการพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร์ในการ

พฒันาโรงเรียนสูป่ระชาคมอาเซียน ผลการวิจยัครังนีทําให้ทราบถงึความต้องการจําเป็นของโรงเรียนในการพัฒนาโรงเรียนสู่

ประชาคมอาเซียน ในประเด็นสําคัญประการหนึง ทีต้องการรับการสนับสนุน คือ ครูมีการใช้กระบวนการวิจัยในการ

พฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

      2.3 ด้านการจดักิจกรรมของสถานศกึษา มีค่าเฉลยีรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบั กิตติศักดิ   สงัคะรินทร์ ได้

ศกึษาความพร้อมและแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายคอแลน สงักัดสํานักงาน

เขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ส่งผลให้ความพร้อมอยู่ในระดับมาก โดยข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสดุ คือ 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน มีการเติมเต็มความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ของผู้ เรียนเกียวกับเรืองอาเซียน เช่น 

กิจกรรมชุมนุมชมรมอาเซียน ลกูเสือ–ยุวกาชาด อาเซียน เป็นต้น รองลงมา คือ มีการจัดเก็บข้อมูลและรายงานอย่างเป็น

ระบบ รวมทงัเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์โดยใช้เครือข่ายการสอืสารในท้องถิน ทังนีเนืองจากการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน
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เพือนําโรงเรียนเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการจัดสถานที บรรยากาศและจัด

กิจกรรมทีส่งเสริมการเรียนรู้เกียวกับประชาคมอาเซียนเพือให้บุคลากรทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

      2.4 ด้านการจดักิจกรรมสมัพนัธ์ มีค่าเฉลยีรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเป็นข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสดุอยู่ในลําดับแรก 

คือ มีการสร้างเครือข่ายการดําเนินงานร่วมกับผู้ นําชุมชน ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

รองลงมา คือ ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดตังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึนในท้องถิน และส่งเสริม

สนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างยังยืน ทินกร ประเสริฐหล้า [22] ได้กล่าวถึงการส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนโดยจัด

กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จัก

เลอืกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ เพือพฒันาชมุชนให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการ 

 3. ความสมัพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียนของโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสมัพันธ์กันในทางบวกอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 สอดคล้องกบังานวิจยัของ ฐิตา วิหครัตน์ [23] ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมทีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า

ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสมัพันธ์ทางบวก และจากงานวิจัย

ของ วสธุา ปวะบตุร [24] ได้ทําการวิจัยเรือง ความสมัพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ภาวะ

ผู้นําแบบให้มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก การใช้แบบภาวะผู้ นํากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษามี

ความสมัพนัธ์กนัในทางบวก และ รัชนิดา นิลมณี [25] ได้ศึกษาความสมัพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงานวิชาการ

ของสถานศกึษา ในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมี

สว่นร่วมของสถานศกึษากบังานวิชาการของสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

ทงันีเนืองมาจากผู้บริหารสถานศึกษาได้คํานึงถึงบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ต้องดูแลช่วยเหลือเกือกูล สร้าง

ขวญักําลงัใจเพือความสําเร็จของสถานศึกษา ซึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบบัที 3) พ.ศ.2553 มาตรา 72 ระบุว่าให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนทีเหมาะสม และปฏิบัติ

ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีผลงานเป็นทีประจักษ์ ถือว่าผู้ นันมีความชอบสมควรได้รับบําเหน็จ

ความชอบ ซงึอาจเป็นบนัทกึคําชมเชย รางวัล เครืองเชิดชูเกียรติ หรือการเลือนขันเงินเดือน ทังนีอาจเนืองมาจาก ผู้บริหาร

สถานศึกษาได้คํานึงถึงบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ต้องดูแลช่วยเหลือเกือกูล สร้างขวัญกําลงัใจ เพือความสําเร็จของ

สถานศกึษา ซงึสอดคล้องกับ อุทัย บุญประเสริฐ [26] กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารทีผู้ปฏิบัติและผู้ มี

สว่นได้ส่วนเสียขององค์การหรือสถานศึกษา มีส่วนร่วมสําคัญในการตัดสินใจของหน่วยงาน สถานศึกษาทีนําแนวคิดของ

การบริหารแบบมีส่วนร่วมไปปฏิบัติ จึงจัดกิจกรรมทีสร้างแรงจูงใจและให้โอกาสสมาชิกมีส่วนกําหนดกิจกรรม การจัด

กิจกรรมและการแก้ปัญหาจะมีความยืดหยุ่นด้วยกิจกรรมทีหลากหลายจะเป็นการสร้างประสิทธิผลแก่โรงเรียน และด้านการ

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ทังนี อาจเนืองมาจาก สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา 

โดยมุ่งเน้นให้บคุลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ
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สถานศกึษา ซงึสอดคล้องกับ พรชัย เชือชูชาติ [27]  กล่าวว่า สถานศึกษาทีมีการสร้างสรรค์งานมาก สามารถแก้ไขปัญหา

ภายในสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการให้สถานศึกษามีการพัฒนา สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของ       

นกัเรียนให้สงูขนึได้ สถานศกึษาควรส่งเสริมให้บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงานของสถานศึกษา ด้านทีมีความสัมพันธ์ในลําดับสดุท้าย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมาจากการ

บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา มีการแต่งตังคณะกรรมการจากทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงาน 

โครงการ กิจกรรมของสถานศกึษา เพือนําผลการประเมินนันมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดําเนินงาน และพัฒนาการ

บริหารงานของสถานศกึษา ซงึสอดคล้องกบั ทองใบ สดุชารี [28] กล่าวว่า ผู้บริหารทีมีความต้องการให้สถานศึกษาประสบ

ความสาํเร็จนนัต้องมีการปรับปรุงพฒันาการปฏิบติังานของบคุลากรอย่างต่อเนือง 

  

 ข้อเสนอแนะ  
            1. ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจยัไปใช้ 

    1.1 จากผลการศกึษาการมีสว่นร่วมของบุคลากร สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

พบว่า ด้านทีมีค่าเฉลยีน้อยทีสดุ คือ การมีสว่นร่วมในการปฏิบติัการ โดยข้อทีมีค่าเฉลียเป็นลําดับสดุท้ายคือ บุคลากรมีส่วน

ร่วมในการระดมทรัพยากรและการลงทนุเพือการศกึษา ดังนันผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ตระหนักถึงความสําคัญของการมี

ส่วนร่วมของบุคลากร ในการระดับทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา เพราะบุคลากรเหล่านันอาจมีเครือข่ายในการ

ระดมทรัพยากรเพือนํามาลงทนุเพือการศกึษา 

        1.2 จากผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 พบว่าด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสดุ คือ ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา โดยข้อทีมีค่าเฉลียเป็น

ลําดับสดุท้าย คือ มีการติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม และนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรม ดังนัน

ผู้บริหารควรตงัคณะกรรมการขนึมาเพือติดตาม ประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้บริหารเป็น

ประธาน เพือทีจะได้นําผลการติดตามและประเมินผลไปพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในเรือง

ประชาคมอาเซียนต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะการทําวิจยัครังต่อไป 

      2.1 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนโดยจําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เพือให้ทราบปัญหาภายในแต่ละขนาดโรงเรียนที

ชดัเจน และสามารถนําผลวิจยัไปใช้พฒันาโรงเรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

      2.2 ควรศกึษาปัจจยัทีมีผลต่อการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 

      2.3 ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1  
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครังนีมีวัตถุประสงค์ เพือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาสมรรถนะครู 2) สร้างกลยุทธ์

การพัฒนาสมรรถนะครู 3) ทดลองใช้กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครู และ 4) ประเมินกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครู 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชือมันเท่ากับ .893 สถิติทีใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าฐานนิยม และ ค่าดัชนีความต้องการจําเป็นแบบ

ปรับปรุง (Priority Needs Index : PNI modified) 

 ผลการวิจยัพบว่า 

1. สมรรถนะของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีความ

ต้องการจําเป็นเร่งด่วน เรียงลาํดบัตามความสาํคญัคือ ด้านการวิเคราะห์สงัเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียน ด้านการ

พฒันาตนเอง ด้านการบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ และด้านการมุ่งผลสมัฤทธิ ในการปฏิบติังาน   

2. กลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) ครอบคลมุ 4 กลยุทธ์หลกั ได้แก่ 1) กลยุทธ์

การพฒันาครูสูน่กัวิจยั 2) กลยทุธ์การพัฒนาตนเองด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ 3) กลยุทธ์การพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการ

เรียนรู้ และ 4) กลยทุธ์การพฒันางานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ 

3. การนํากลยทุธ์ไปทดลองให้ครูใช้ ปรากฏว่า ครูพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายกลยุทธ์อยู่

ในระดับมาก โดยได้รับความรู้อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยคือ กลยุทธ์การพัฒนาครูสู่นักวิจัย กลยุทธ์

พฒันางานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ  กลยทุธ์การพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การพัฒนาตนเองด้วยเครือข่าย

การเรียนรู้ตามลําดับ ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยคือกลยุทธ์การพัฒนาแบบมุ่ง

ผลสมัฤทธิ กลยทุธ์การพฒันาตนเองด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ กลยทุธ์การพฒันาครูสู่นักวิจัย และกลยุทธ์การพัฒนาหลกัสตูร

และการจดัการเรียนรู้ตามลาํดบั ครูมีสมรรถนะจากการประเมิน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย

คือ สมรรถนะการพัฒนาตนเอง สมรรถนะการวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียน สมรรถนะการบริหาร

หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ และสมรรถนะการมุ่งผลสมัฤทธิ ในการปฏิบติังาน ตามลาํดบั 

4. กลยทุธ์มีความเหมาะสมและความครอบคลมุอยู่ในระดบัมากทีสดุ สว่นความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์

อยู่ในระดบัมาก   
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Abstract 

 This research aimed 1) study the present state and needs of competency development for teacher,    

2) create the strategy of competency development for teachers, 3) test the strategy of competency development 

for teachers, and 4) evaluate the strategy of competency development for teachers. . The tool which was used 

for this research was questionnaires, Rating Scale 4 Level, reliability about 0.893  The statistics which were used 

to analyze information were percentage, mean, standard deviation , mode and  Priority Needs Index (PNI modified) 

 The result of research was found that 

 1. The overview and each aspect of the competency of teachers of Tessaban 1 (Wiangchiangsaen) 

School were at high level. It was urgent according to the needs were analysis-synthesis and research for 

learners’ development aspect, self-development aspect, curriculum and learning management aspect,and the 

performance outcomes aspect.  

 2. The strategies of competency development of Tessaban 1 (Wiangchiangsae)’s teachers covered 4 

core strategies i.e. 1) to develop teachers to be researchers strategy, 2) self-development with learning 

networks strategy, 3) curriculum development and learning management strategy, and 4) work development for 

performance outcome strategy, 

 3. The results after testing showed that the overview and each strategy of competency development 

were at high level with high perceptions, i.e. to develop teachers to be researchers strategy, work development 

for performance outcome strategy, curriculum development and learning management strategy, and self-

development with learning networks strategy, respectively. The level of teachers’ satisfactions towards 

strategies was at high level, i.e. work development for performance outcome strategy, self-development with 

learning networks strategy, to develop teachers to be researchers strategy, and curriculum development and 

learning management strategy, respectively. The teachers’ competency evaluated from work performance in 

overview and each aspect were at high level, i.e. self-development aspect, analysis-synthesis and research for 

learners’ development aspect, curriculum and learning management aspect, and performance outcomes 

aspect, respectively, and 

 4. The appropriateness and the coverage of the strategies were at highest level. The possibility and the 

utilization of the strategies were at high level. 
 

Keywords: Development Strategy, Teacher Competency, Core Competency, Functional Competency. 

 

ภูมิหลัง 

 สมรรถนะในการทํางาน เป็นเครืองมือบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ทีสําคัญสําหรับผู้บริหารทุกระดับในการ

นํามาใช้ในการสรรหา รักษา และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและบุคลิกลกัษณะเฉพาะตรงตามที

กําหนด เพือให้ปฏิบติัหน้าทีได้ตามผลตามทีคาดหวงัไว้ ซงึสมรรถนะในการทํางาน หมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลกัษณะ
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ของบคุคลทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบติัหน้าทีให้ประสบผลสําเร็จตามทีกําหนดไว้ [1] สมรรถนะของบุคคลมีความเกียวข้อง

กับการทํางาน ซึงเป็นพฤติกรรมทีแสดงออกต่อการทํางานและเป็นตัวบ่งชีความสําเร็จของงานในองค์กรทําให้การพัฒนา

ทรัพยากรบคุคลในปัจจบุนัเน้นการพฒันาสมรรถนะเป็นสาํคญั ความสําเร็จของการสร้างผู้นําการเปลียนแปลงในหน่วยงาน

ทางการศกึษา โดยเริมจากการพัฒนาสมรรถนะครูให้เกิดการเปลียนแปลง ด้วยการปรับเปลียนวิธีการทํางานซึงสํานักงาน

คณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาได้กําหนดเอาสมรรถนะมาใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของครูใน

การขอมีหรือเลอืนตําแหน่งวิทยฐานะไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะหลกั 2) สมรรถนะประจําสายงาน และ 3) วินัย คุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนัน สมรรถนะจึงเป็นเรืองสําคัญทีครูทุกคนควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนืองและ

จริงจัง ครูควรมีการประเมินตนเองก่อนว่า มีจุดเด่น จุดด้อยในสมรรถนะใด และต้องการจะพัฒนาตนเองอย่างไรโดยการ

จดัทําเป็นแผนพฒันาตนเอง หรือ ID – PLAN (Individual Plan) ทงัระยะสนั เป็นเวลา 1 ปี และระยะยาวเป็นเวลา 3 ปี เพือ

เสนอต่อผู้ บังคับบัญชาให้การส่งเสริมสนับสนุน ในการพัฒนาบุคลากร หากครูทุกคนในองค์กรมีสมรรถนะในด้านต่างๆ 

สมบรูณ์ครบถ้วนแล้ว องค์กรหรือหน่วยงานนนัๆ จะเป็นผู้นําแห่งการเปลยีนแปลงไปสูก่ารปฏิบติังานให้เกิดความสาํเร็จ 

 แต่อย่างไรก็ตาม จากสภาพปัญหาในปัจจบุนั ผลการทดสอบคุณภาพผู้ เรียนในระดับประเทศ (O-net)  มีผลการ

ประเมินของสาํนกัรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) ได้จดัลาํดบัคุณภาพด้านการศึกษาของ

ประเทศในกลุม่ประชาคมอาเซียน รวมทงัข้อสรุปจากรายงานผลการปฏิรูปการศึกษารอบแรก พบว่า คุณภาพการศึกษาขัน

พืนฐานตกตํา เด็กไทยมีความรู้ตํากว่ามาตรฐาน นกัเรียนไทยทีจดัได้ว่ามีความรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสงู มีเพียง 1% ทังๆ

ทีใช้เวลาจดัการเรียนการสอนมากกว่า 8 ชัวโมงต่อวัน และยังพบว่า เด็กไทย 74% อ่านภาษาไทยไม่รู้เรือง คือ อ่านไม่ออก 

อ่านแล้วตีความไม่ได้ วิเคราะห์ความหมายไม่ถูก ส่วนปัญหาของครูไทย พบว่า ขาดแคลนครูในวิชาสําคัญๆ เช่น 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อัตราบรรจุครูใหม่มีเพียง 40% ครูขาดการอบรมพัฒนาสมรรถนะอย่างสมําเสมอ ปัญหาหนีสิน

ของครูทีมีมากอันเนืองจากรายได้เริมต้นไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  

ประเด็นปัญหาต่างๆ เหลา่นีล้วนแต่เป็นวิกฤตทางการศกึษาทีทกุฝ่ายต้องร่วมแรงร่วมใจกนัแก้ปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะ

ด้านการจดัการศกึษา หากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาทีพบ จะสามารถสะท้อนให้เห็นว่า เกิดจากระบบการจัดการศึกษาของ

ประเทศหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิงด้านบุคลากรครูในสถานศึกษาซึงเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลือนให้เกิดการ

พฒันาคณุภาพผู้ เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของประเทศ ดงันนั การพฒันาบคุลากรครูจงึมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิง

ทีจะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน 

 ในปีการศกึษา 2559 สถานศกึษาในสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถินเขตภาคเหนือตอนบนระดับตําบล ทังทีเป็น

องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบล และเปิดสอนตังแต่ระดับอนุบาลจนถึงชันประถมศึกษาปีที 6 มีจํานวน 90 

โรงเรียน [2] ซึงองค์กรปกครองส่วนท้องถินบางแห่งจัดตังโรงเรียนเอง บางแห่งให้รับถ่ายโอนภารกิจมาจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับตําบล พบ

ปัญหาในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านบคุลากรครู เนืองจากไม่มีศึกษานิเทศก์ให้การแนะนําช่วยเหลือ ประกอบกับนักวิชาการ

ศกึษาขององค์กรปกครองท้องถินมีไม่เพียงพอ อีกทงัองค์กรปกครองสว่นท้องถินในระดบัตําบลเป็นองค์กรขนาดเล็กมีผู้สนใจ

มาสมคัรคดัเลอืกเป็นครูจํานวนน้อย ทําให้การสรรหาคดัเลอืกครูทีเก่งและมีความรู้ความสามารถ มีวุฒิการศึกษาตรงวิชาเอก 

ไม่ตรงตามความต้องการ 

 ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เปิดทําการสอนในระดับชันอนุบาล ถึง ป.6 จํานวนครู 17 คน  

ครูผู้สอนสว่นมากเป็นครูอตัราจ้าง ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน พบปัญหาในหลายด้านเช่นเดียวกับสถานศึกษาในเขต

ภาคใต้ตอนบนดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะด้านบุคลากรครูยังขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดการเรียน
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การสอน เนืองจากเป็นครูประจําการทีมีวิทยฐานะ ค.ศ.2 และมีจํานวนน้อย ส่วนใหญ่เป็นครูอัตราจ้าง มีวุฒิการศึกษาตรง

วิชาเอกทีไม่ตรงตามความต้องการ จึงประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพในการทํางานของครู [3] สาเหตุอีกประการหนึงก็

เนืองมาจากกลยุทธ์ทีใช้ในการบริหารจัดการในโรงเรียนยังไม่ครอบคลมุถึงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูใน

โรงเรียนทีสอดคล้องกบัความต้องการ จากการสาํรวจแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน พบว่า ส่วนมากเป็นกลยุทธ์พัฒนาครูทีมีแผนงาน

โครงการกิจกรรมทีเน้นการเข้าร่วมอบรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั  ไม่ครอบคลมุครูกลุ่มสาระอืนๆ จํานวนกิจกรรมยังค่อน  

ข้างน้อย ไม่เพียงพอทีจะให้ครูเกิดการพัฒนาสมรรถนะทีมีความต้องการจําเป็นเท่าทีควร หากมีกลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะ

การปฏิบติังานของครูทีเหมาะสม จะทําให้การบริหารจัดการของผู้บริหารประสบความสําเร็จ ครูมีสมรรรถนะทีสงูขึน ส่งผลต่อ

คณุภาพผู้ เรียนได้ สอดคล้องกบัทศันะของสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน [4]  ทีกล่าวไว้ว่า กลยุทธ์จะเป็นแนวทางการตัดสินใจทีดี เป็น

การเพิมพนูความสามารถของบคุลากรในหน่วยงาน และทําให้ทกุคนเข้าใจบทบาทหน้าทีของตนเองได้อย่างชดัเจน 

  จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ผู้ วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจึงสนใจทีจะศึกษากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะ

ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สังกัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพือเป็น

แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้สอนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการ

พฒันาคณุภาพผู้ เรียนได้ในทีสดุ 

 

วัตถุประสงค์การวจัิย 

 กลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สงักดัเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน 

จงัหวดัเชียงราย มีวตัถปุระสงค์ดงันี 

1. เพือศกึษาสภาพปัจจบุนัและความต้องการพฒันาสมรรถนะของครู 

2.  เพือสร้างกลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะของครู 

3.  เพือทดลองใช้กลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะครู 

4. เพือประเมินกลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะครู 

 

กรอบแนวคดิการวจัิย 

 มุ่งเน้นศกึษา 1) ความต้องการในการพฒันาสมรรถนะของครู โดยใช้ขอบข่ายสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูตาม

แนวคิดของ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน [5] ประกอบด้วย (1) สมรรถนะหลกั จํานวน 5 ด้าน ได้แก่ การมุ่ง

ผลสมัฤทธิ ในการปฏิบัติงาน การบริการทีดี การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู        

(2) สมรรถนะประจําสายงาน จํานวน 6 ด้าน ได้แก่ การบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้ เรียน การบริหาร

จดัการชนัเรียน  การวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียน ภาวะผู้นําครู และการสร้างความสมัพันธ์และความ

ร่วมมือกบัชมุชนเพือการจัดการเรียนรู้ 2) แนวคิดเกียวกับการศึกษาความต้องการจําเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ ผู้ วิจัยใช้

เทคนิคการจัดลําดับความสําคัญ ตามแนวคิดของ สวิุมล ว่องวาณิช  [6] ทีใช้วิธีหาค่าดัชนีความต้องการจําเป็น (Priority 

Needs Index) แบบปรับปรุง (PNImodified) 3) การพัฒนากลยุทธ์โดยใช้เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์เป็นทีม ของ พฤทธิ             

ศิริบรรณพิทักษ์ [7] ประกอบด้วย 5 ขันตอน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (2) การพิจารณาโดยใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) (3) การเลือกกลยุทธ์และจัดวางกลยุทธ์ (4) การกําหนดนโยบาย 

และแผนงานโครงการตามกลยทุธ์ และ (5) การปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์ 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 ขันตอนที 1 การศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพความต้องการพฒันาสมรรถนะของครู 

   กลุม่เป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จํานวน 18 คน จากโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 

สงักดัเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จงัหวัดเชียงราย เครืองมือทีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบมาตร

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence: IOC) 

อยู่ระหว่าง 0.60 - 1 และมีค่าความเชือมัน เท่ากับ .893 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าดัชนีความต้องการ

จําเป็น ค่าโหมด กลุม่เป้าหมายทีใช้ในการสมัภาษณ์  คือ ผู้บริหารการศึกษาต้นสงักัดของโรงเรียนในสงักัดองค์กรปกครอง

ท้องถิน จังหวัดเชียงราย จํานวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครืองมือทีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึง

โครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) 

 ขันตอนที 2 การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สงักัดเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย  

 กลุม่เป้าหมายคือ กลุม่ผู้บริหารการศกึษา 3 คน กลุม่นกัวิชาการศกึษา 3 คน และกลุม่ผู้ปฏิบติังานในสถานศึกษา 

5 คน โดยใช้วิธีจัดสนทนากลุ่ม เพือยกร่างกลยุทธ์เครืองมือทีใช้ในการวิจัยคือ ร่างกลยุทธ์จากผลการวิจัยขันตอนที 1 คู่มือ

ประกอบการใช้กลยทุธ์ และแบบบนัทกึการสนทนากลุม่ วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือหา  

 ขันตอนท ี3 การนํากลยทุธ์ไปใช้ในการพฒันาสมรรถนะของครู 

  กลุม่เป้าหมาย เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สงักัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับความรู้ทีได้รับและความ       

พึงพอใจของครู แบบสอบถามเกียวกับสมรรถนะครูของผู้ บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลียและส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน 

 ขันตอนท ี4 การประเมินกลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะของครู  

   กลุม่เป้าหมายคือ กลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิทีมีความเชียวชาญเฉพาะด้าน และมีส่วนเกียวข้องในการพัฒนาครู จํานวน  7 ท่าน 

ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง เครืองมือทีใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินความครอบคลมุ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ

ความเป็นประโยชน์ โดยใช้วิธีการสัมมนาอิงผู้ เชียวชาญ (Connoisseurship) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าความถี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลยี และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน    

 

สรุปผลการวจัิย 

1. สมรรถนะของครูโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้าน

สมรรถนะหลกั โดยมีความต้องการจําเป็นเร่งด่วน เรียงลําดับตามความสําคัญคือ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการมุ่ง

ผลสมัฤทธิ ในการปฏิบติังาน สมรรถนะประจําสายงาน มีความต้องการจําเป็นเร่งด่วน เรียงลําดับตามความสําคัญคือ ด้าน

การวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจยัเพือพฒันาผู้ เรียน และด้านการบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้    

2. กลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) ครอบคลมุ 4 กลยุทธ์หลกั ได้แก่ 1) กลยุทธ์

การพฒันาครูสูน่กัวิจยั 2) กลยทุธ์การพัฒนาตนเองด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ 3) กลยุทธ์การพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการ

เรียนรู้ และ 4) กลยทุธ์การพฒันางานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ   

3. การนํากลยทุธ์ไปทดลองให้ครูใช้ ปรากฏว่าครูพฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานโดยภาพรวมและรายกลยุทธ์อยู่ใน

ระดบัมาก  โดยได้รับความรู้อยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยคือ กลยุทธ์การพัฒนาครูสู่นักวิจัย กลยุทธ์พัฒนา
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งานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ  กลยุทธ์การพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ และกลยุทธ์การพัฒนาตนเองด้วยเครือข่ายการ

เรียนรู้ตามลาํดบั ครูมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยคือ กลยุทธ์การพัฒนาแบบมุ่งผลสมัฤทธิ  

กลยทุธ์การพัฒนาตนเองด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ กลยุทธ์การพัฒนาครูสู่นักวิจัย และกลยุทธ์การพัฒนาหลกัสตูรและการ

จดัการเรียนรู้ตามลาํดบั ความคิดเห็นของผู้บริหารทีมีต่อระดบัสมรรถนะครูโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากเรียงลําดับจากมาก

ไปหาน้อยคือ สมรรถนะการพัฒนาตนเอง สมรรถนะการวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียน สมรรถนะการ

บริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ และสมรรถนะการมุ่งผลสมัฤทธิ ในการปฏิบติังานตามลาํดบั 

 4. กลยทุธ์มีความเหมาะสมและความครอบคลมุอยู่ในระดบัมากทีสดุ สว่นความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์

อยู่ในระดับมาก ผลการปรับปรุงกลยทุธ์การพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สงักัดเทศบาลตําบล

เวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ประกอบด้วย 4 กลยทุธ์หลกั 10 กลยทุธ์รอง 33 วิธีดําเนินการ และ 27 กิจกรรม 

 

อภปิรายผล 

 จากการศกึษากลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สงักัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน 

อําเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย มีข้อค้นพบทีได้จากการวิจยั ซงึผู้ วิจยัขอนําเสนอดงัต่อไปนี 

1. สภาพปัจจบุันและสภาพความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของครู พบว่า ด้านสมรรถนะหลกัโดยภาพรวม

และรายด้านอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าดชันีความต้องการจําเป็นเร่งด่วน เรียงลาํดบัตามความสาํคญัคือ ด้านการพฒันาตนเอง 

และด้านการมุ่งผลสมัฤทธิ ในการปฏิบติังาน ทงัน ีเพราะการพฒันาตนเองของครูในความเห็นของครูเองยงัมีความเห็นว่าสภาพ

ทีปฏิบติัอยู่ในปัจจบุนัครูมุ่งจดัการเรียนการสอนในห้องเรียนจนขาดการพัฒนาตนเองไปโดยปริยาย ซึงแสดงให้เห็นว่าการ

พฒันาตนเองด้านการแลกเปลียนความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนา

องค์กรและวิชาชีพเป็นปัจจัยสําคัญทีส่งผลต่อการพัฒนาผลสมัฤทธิ ในการปฏิบัติงานของครูเอง ซึงความสามารถในการ       

วางแผนการกําหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ภารกิจงาน ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และความสามารถในการพฒันาการปฏิบติังานให้มีประสทิธิภาพอย่างต่อเนืองเพือให้งานประสบความสําเร็จยังเป็นจุดอ่อน

ของครูทีต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ส่วนสมรรถนะประจําสายงาน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าดัชนี

ความต้องการจําเป็นเร่งด่วน เรียงลาํดบัตามความสาํคญัคือ ด้านการวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียน และ

ด้านการบริหารหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ ทังนีเพราะครูส่วนใหญ่เน้นการปฏิบัติงานในหน้าที คือ การสอนและการ

พฒันาผู้ เรียนเป็นสาํคญั หลกัสตูร เนือหาสาระ และสอืการเรียนรู้มกัได้รับมาจากการทีส่วนกลางเป็นทีกําหนด ทําให้ครูขาด

ความ คิดริเริมสร้างสรรค์ ขาดทกัษะในการวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ สว่นการบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้นัน ครูยังมี

จุดอ่อน ทีควรได้รับการแก้ไขคือ การสร้างและพัฒนาหลกัสูตร การใช้และพัฒนาสือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพือการจัดการ

เรียนรู้ ความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ซึงสอดคล้องกับ เสาวนันท์ ขวัญแก้ว [8] ทีศึกษาเรืองสมรรถนะทาง

วิชาการของครูในสถานศึกษาขันพืนฐาน พบว่า  ระดับสมรรถนะทางวิชาการของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ด้านทีตําสุด       

คือ การวิเคราะห์ สงัเคราะห์และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียน  ซึงมีประเด็นเกียวกับ การเขียนรายงานทางวิชาการ การจัดทํา

คู่มือ การเรียนการสอน การเขียนตาราง การเขียนบทความทางวิชาการ การเขียนหนังสืออ่านประกอบ มีผลการประเมินอยู่

ในระดบัปานกลาง ซงึแสดงให้เห็นว่า คณุลกัษณะทางวิชาการของครู เป็นสงิทีต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพือให้สอดคล้องกับ

สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ และมีข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าครูส่วนใหญ่ยังมีข้อจํากัด 

คือ การนําเสนอผลงานทางวิชาการเพือเลือนวิทยฐานะของครู พบว่า ในแต่ละปีจะมีสดัส่วนทีค่อนข้างน้อย ทังนีเพราะครู

ขาดทักษะและสมรรถนะทางวิชาการด้านนีนันเอง นอกจากนียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี ผลเพิมพูล [9] ทีศึกษา
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เรืองการศกึษาสมรรถนะของข้าราชการครูในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 

พบว่า ข้าราชการครูทีมีสมรรถนะสงูเป็นผู้ทีปฏิบติังานโดยคํานงึถงึเป้าหมาย พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง ได้รับขวัญกําลงัใจ 

เรียนรู้เทคนิคการสอนใหม่ๆ วิเคราะห์หลกัสตูรสูแ่ผนการเรียนรู้ จดัทํานวตักรรมและรู้จกัผู้ เรียนเป็นรายบคุคล  

2. กลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สงักัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามกรอบสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานทีมีลําดับความสําคัญของความต้อง

จําเป็นเร่งด่วนในการยกระดับสมรถนะของครู จากการจัดสนทนากลุ่มยกร่างกลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลกั 11 กล

ยุทธ์รอง 11 โครงการ และ 28 กิจกรรม ซึงสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของครู โดยการกําหนดกลยุทธ์หลักนัน 

พิจารณาจากค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น 2 อันดับแรกคือ ประเด็นร่างกลยุทธ์หลกัจากสมรรถนะ

หลกั จํานวน 2 ประเด็นคือ 1) การพฒันาตนเองด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ 2) การพัฒนางานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ ส่วนประเด็น

ร่างกลยทุธ์ประจําสายงานมีจํานวน 2 ประเด็น คือ 1) การพัฒนาครูสู่นักวิจัย 2) การพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้  

ส่วนการกําหนดกลยุทธ์รอง ได้คัดเลือกประเด็นทีได้มาจากการจัดกลุ่มทีมีค่าดัชนีความต้องการจําเป็นในกลุ่มสงู ซึงเป็น

จุดอ่อนหรือภาวะคุกคาม ของแต่ละสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจําสายงานทีมีลําดับความสําคัญของความต้องการ

จําเป็นในการพัฒนามากทีสดุ จํานวน 11 ประเด็น และนํามากําหนดโครงการ กิจกรรมในการดําเนินการ โดยกําหนดชือ        

กลยทุธ์รอง โครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะของสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขนัพืนฐาน [10] และจดัทําคู่มือประกอบการใช้กลยุทธ์เพือให้สถานศึกษาทีมีบริบทใกล้เคียงกันนําไปประยุกต์ใช้ 

โดยคู่มือทีจดัทําขนึ ประกอบด้วย กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์รอง โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย วิธีดําเนินการ เครืองมือทีใช้ และ

เงือนไขความสาํเร็จ 

 3. ผลการทดลองใช้กลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สงักัดเทศบาลตําบลเวียง

เชียงแสน อําเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย พบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูจากการใช้กลยุทธ์โดยภาพรวมและรายกลยุทธ์

อยู่ในระดบัมาก ซงึครูมีความคิดเห็นเกียวกบัระดบัความรู้ทีได้รับมากทีสดุคือ กลยทุธ์หลกัที 1 กลยุทธ์การพัฒนาครูสู่นักวิจัย 

รองลงมา คือ กลยุทธ์หลกัที 4 กลยุทธ์พัฒนางานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ  กลยุทธ์หลกัที 3 กลยุทธ์การพัฒนาหลกัสตูรและการ

จดัการเรียนรู้ และกลยทุธ์หลกัที 2 กลยทุธ์การพฒันาตนเองด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ สว่นความพึงพอใจของครูทีมีต่อกลยุทธ์ 

ค่าเฉลียสงูสดุคือ กลยุทธ์หลกัที 4 กลยุทธ์การพัฒนาแบบมุ่งผลสมัฤทธิ รองลงมาคือ กลยุทธ์หลกัที 2 กลยุทธ์การพัฒนา

ตนเองด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ กลยุทธ์หลกัที 1 กลยุทธ์การพัฒนาครูสู่นักวิจัย และกลยุทธ์หลกัที 3 กลยุทธ์การพัฒนา

หลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้ ส่วนระดับสมรรถนะของครูจากความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม อยู่ใน

ระดบัมาก โดยเห็นว่า สมรรถนะการพฒันาตนเองของครูมีการปฏิบติัในระดบัมากทีสดุ รองลงมาคือ สมรรถนะการวิเคราะห์

สงัเคราะห์และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียน สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะการมุ่ง

ผลสัมฤทธิ ในการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การพัฒนาครูสู่นักวิจัยทําให้ครูได้รับความรู้เพิมขึนมากกว่าเดิม               

ซึงส่งผลต่อสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ ในการปฏิบัติงานและการจัดการหลกัสูตร ความพึงพอใจทีมีต่อสมรรถนะการมุ่ง

ผลสัมฤทธิ สงูสุดกว่าด้านอืนแสดงให้เห็นว่า มีความสมัพันธ์กันกับความรู้ทีได้รับสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธศาสตร์  

เพียรไธสง [11]  ทีศึกษาเรืองกลยุทธ์การพัฒนาครูทีมีประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา พบว่า สภาพการปฏิบัติงานในสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ มีค่าตําสดุ แสดงถึงความต้องการพัฒนาอย่าง

เร่งด่วน โดยกําหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพือพัฒนาผลการทํางาน รวมถึงเปิดโอกาสให้ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ          

ซงึครูเกิดความพงึพอใจในระดบัมากทกุด้าน 
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 สําหรับกลยุทธ์ทีพัฒนาขึนนี สามารถครอบคลมุทังสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจําสายงานของครูทีเป็น

ความต้องการจําเป็นอย่างเร่งด่วนในการพฒันา เห็นได้จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจําเป็น การวิเคราะห์จุดอ่อน 

จดุแข็ง โอกาส และอปุสรรคอย่างรอบด้าน เมือครูนําไปใช้แล้วมีผลการปฏิบติังานและความพงึพอใจต่อกลยุทธ์แต่ละด้านอยู่

ในระดบัมากถงึมากทีสดุ 

 4. ผลการประเมินกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครู พบว่า มีความครอบคลมุและความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

ทีสดุ สว่นความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก และผลการปรับปรุงกลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะการ

ปฏิบติังานของครูสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยทัง 4 กลยุทธ์หลกั ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์รอง 33 วิธีดําเนินการ  

และ 27 กิจกรรม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของครู โดยผลทีเกิดขึนจากการนําไปใช้ ทําให้ทราบว่า กลยุทธ์สมารถ

ตอบสนองความต้องการของครู สง่ผลต่อคุณภาพผู้ เรียนได้ในทีสดุ ซึงกลยุทธ์หลกั ได้แก่ 1) กลยุทธ์การพัฒนาครูสู่นักวิจัย  

2) กลยทุธ์การพฒันาตนเองด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ 3) กลยทุธ์การบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ และ 4) กลยุทธ์การ

พัฒนาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล [12] ทีได้ศึกษาเรืองการพัฒนารูปแบบการ

เสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้สําหรับข้าราชการครูสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า ครูได้รับความรู้ด้านการวิจัยเพิมมากขึน กิจกรรมส่งเสริมทักษะการวิจัยเนือหาตรงตามความ

ต้องการ และมีความพงึพอใจทีได้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ ร่วมกิจกรรมเกิดสมรรถนะครูนักวิจัย ทังด้านความรู้ความเข้าใจการวิจัย 

ด้านจิตวิจยัและด้านทักษะปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการ 

บรูณาการกระบวนการเรียนรู้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถินทีเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา ควรนํากลยุทธ์ทีมีความจําเป็น

เร่งด่วนทีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละหน่วยงาน ทังสมรรถนะหลกั โดยเฉพาะด้านการ

พฒันาตนเอง  ด้านการมุ่งผลสมัฤทธิ ในการปฏิบติังาน และสมรรถนะประจําสายงานโดยเฉพาะด้านการวิเคราะห์สงัเคราะห์

และการวิจัยเพือพัฒนาผู้ เรียน และด้านการบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้ ไปเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแนว

ทางการวางแผนพัฒนาสมรรถนะครูโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ทังการวางแผน การดําเนินงาน และการ

ประเมินผล 

1.2 ในการนํากลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะของครูไปใช้ สถานศึกษาควรวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 

อปุสรรคของสถานศึกษา และความต้องการจําเป็นทีแท้จริงโดยกําหนดเป็นภาพรวมและรายบุคคล เพือให้ได้ข้อมูลความ

ต้องการการพัฒนาในแต่ละสมรรถนะของครูและเลือกวิธีการ/กิจกรรมในแต่ละกลยุทธ์นําไปปรับใช้ ทังนีควรประเมินผล

สมรรถนะเป็นระยะๆ ตามตวัชีวดัของสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจําสายงาน 

1.3 ครูผู้สอนในโรงเรียนสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถินในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ควรมีการเตรียมความพร้อมใน

การพัฒนาโดยสํารวจระดับสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานของตน เพือหาจุดทีควรพัฒนาและศึกษา

วิธีดําเนินการและกิจกรรมต่างๆ ทีกําหนดไว้ในแต่ละกลยทุธ์ทีสอดคล้องกบัความต้องการในการพฒันาตนเอง 

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครังต่อไป 

    2.1 การวิจยัครังนีเป็นการศกึษาเฉพาะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) ซึงเป็นโรงเรียนในสงักัดเทศบาล

ตําบลเท่านนั ซงึพืนฐานของครูมีข้อจํากัดด้านการสนับสนุนจากต้นสงักัด หากจะนําไปใช้กับครูในโรงเรียนสงักัดเทศบาลเมือง 
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เทศบาลนคร หรือสังกัดอืนๆ ควรศึกษาวิจัยด้านความสมัพันธ์ของวิธีดําเนินการกับกิจกรรมในแต่ละกลยุทธ์เพือพัฒนา

สมรรถนะการปฏิบติังานของครูในสงักดัให้ตรงตามความต้องการ 

    2.2 ควรมีการศึกษา เปรียบเทียบสมรรถนะครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถินพืนทีอืนๆ        

เพือหาข้อเด่น ข้อด้อยเกียวกบักลยทุธ์ทีใช้ในการพฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานของครู เพือนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนา

สถานศกึษาให้มีประสทิธิภาพ เหมาะสมกบับริบทมากขนึ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมีวตัถปุระสงค์เพือศกึษา การบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบนัศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสมัภาษณ์กงึโครงสร้าง สมัภาษณ์เพือสอบถามความคิดเห็นผู้ เชียวชาญจํานวน 19 ท่าน 

โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) สถิติทีในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่ามัธยฐาน, ค่าฐานนิยมและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยนําค่ามัธยฐาน ทีมีค่า 3.50 ขึนไป          

ค่าสมับูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม มีค่าตังแต่ 0.00 – 1.00 และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ น้อยกว่าหรือ

เท่ากบั 1.50 มาสรุป และอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ เชียวชาญมีความคิดเห็นว่าการบริหารงานวิเทศ

สมัพนัธ์ของสถาบนัด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ามี 12 ด้านดงันี 1) ด้านการบริหารจัดการหลกัสตูรแบบสากล 

2) ด้านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก 3) ด้านการจัดการพืนทีภายในและสิงแวดล้อมของมหาวิทยาลัย            

4) ด้านการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ 5) ด้านบริหารจัดการเอกสาร MOU และ MOA 6) ด้านการสร้าง

ประสบการณ์และทักษะแบบสากล 7) ด้านบริหารจัดการเตรียมความพร้อมเรืองกําลงัเจ้าหน้าที 8) ด้านวิสัยทัศน์และ       

พนัธกิจแบบสากล 9) ด้านการบริหารจดัการเชิงรุก 10) ด้านการบริหารจดัการเชิงรับ 11) ด้านบริหารจัดการจรรยาบรรณงาน

วิเทศสัมพันธ์ 12) ด้านบริหารจัดการเชิงคุณภาพงานวิเทศสัมพันธ์ และผลการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม EDFR              

ในรอบที 2 ความคิดเห็นมีความสอดคล้องใน 12 ด้าน 110 เรือง การอภิปรายผลมีความสอดคล้องกับเนือหางานวิจัย

สามารถนํา 12 ด้านดงักลา่วไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ดี 

 

Abstract 

 This research aims to study the management role of The International Relations Affairs Management for 

Art and Design Institute in the next decade. The tools used in the research were semi-structured interviews, 

Interview for ask of 19 experts and professionals using research techniques EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
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Research), A statistical data was analyzed by the median, the mode, and the interquartile range. Calculation of 

interquartile range by the median with values up to 3.50, absolute value of the difference between the median 

and the mode is set from 0.00 to 1.00 range between quartiles. The result of interquartile range that less than 

1.50 or equal to 1.50 is used to summarize a discussion. The research findings were as follows:  

 1. The data from interviewing with experts’ opinion on the management role of the International 

Relations Affairs Management for Art and Design Institute in the next decade is sum up into 12 roles which are 

1) The management of International curriculums. 2) The promotion of social network management. 3) The 

university internal areas and environmental management. 4) The international organizations management.        

5) The MOU and MOA document Management. 6) The creation of a universal experience and skills. 7) The 

authorities’ personal management. 8) The globalize vision and mission. 9) The proactive management. 10) The 

management reactively. 11) The Ethical management. 12) The quality management.  

 2. The result of data collected by questionnaires EDFR in period two is related to the above 12 roles 

from 110 participants. The result shows of this 12 roles of the International Relations Affairs Management for Arts 

and Design Institute in the next decade of this research can be utilized in the future. 
 

Keywords: International Relation of the Art and Design 

 

ภูมิหลัง 

ปัจจบุนัการศกึษาเพือพฒันาประเทศตามหลกัการการจดัทํายทุธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทยในระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนยทุธศาสตร์รายภูมิภาค (พ.ศ. 2560 – 2565) [1] ในเรืองกระแสบริบทของโลก มีดังนี  

1) เรืองของขวัอํานาจทางเศรษฐกิจในอนาคตทีมีผลต่อการสนบัสนนุการพฒันาการศกึษา  

2) โครงสร้างเศรษฐกิจทีมีสว่นสนบัสนนุการพฒันาโครงสร้างการศกึษา 

3) ความท้าทายใหม่ๆ ไร้พรมแดนทีมีผลสง่เสริมพฒันาเครือข่ายทางการศกึษา  

4) มาตรฐานใหม่และผู้สนบัสนนุใหม่ทีมีสว่นเกียวข้องกบัการพฒันาการศกึษา  

5) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่ทีมีสว่นสนบัสนนุการพฒันาการศกึษาให้ก้าวหน้า [2]  

การส่งเสริมเรืองของความต้องการแรงงานโลกาภิวัตน์ การเรียนรู้ด้านมาตรฐานการศึกษารวมจาก Bologna 

Accord, การร่วมสร้างเครือข่ายเพือการพฒันาสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัชนันําระดบัโลก มีนโยบายดงัต่อไปนี  

1) ผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาและสถาบนัวิชาการในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  

2) พฒันาศกัยภาพสู ่“มหาวิทยาลยันานาชาติ” ระดบัมาตรฐานสากล 

3) เสริมสร้างศกัยภาพของหน่วยงาน บคุลากร และนิสติ  

เพือพัฒนารองรับความร่วมมือทางการศึกษาในเวทีสากล[3] การบริหารและการจัดการงานวิเทศสมัพันธ์เป็น

เครืองมือสาํคญัในการพฒันาการศกึษาทีทําให้เพิมศกัยภาพ และเพิมขีดความสามารถในการเป็นประเทศทีมีความสามารถ

แลกเปลียนทางการศึกษาวิชาชีพและวิชาการโดยอาศัยหลกัการสากลเป็นตัวเชือมในการจัดการด้านความร่วมมือต่างๆ

สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการต่างประเทศของไทยสําหรับทุกหน่วยงานใช้ร่วมกัน บูรณาการให้ทุกคนเห็นภาพ                   

ใหญ่ร่วมกนัมีเอกภาพถกูตามหลกั "การทตู 5 S" เริมใช้ในปี 2560 ดงันี  

1) ความมนัคง (Security) ความมนัคงทีมีความหมายเพิมในรูปแบบใหม่  



 

 

101 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที 15 ฉบบัที 28 มกราคม - มิถนุายน 2561 

2) ความยงัยืน (Sustainability) ความยงัยืนด้านการพฒันาทางการศกึษาและมีความร่วมมือทกุด้าน 

3) ความมีมาตรฐาน (Standard) ครอบคลมุมาตรฐานทุกรูปแบบ การลงทุนและการพัฒนาทียังยืนทางการศึกษา 

เพือหาทางสูค่วามร่วมมือกบัสถาบนัต่างประเทศต่างๆ ทีให้ความสาํคญักบัประเทศไทย [4]  

4) สถานภาพ (Status) ยกระดบัคณุภาพมาตรฐานทางการศกึษาเทียบเท่าสากล 

5) การบรูณาการ (Synergy) โดยร่วมมือกนัทงัภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมถงึนกัลงทนุ เพือพฒันาการศกึษา 

ดงันนัแต่ละสถาบนัอุดมศึกษาจึงมีการกําหนดเป็นนโยบายขององค์กร ในการบูรณาการตามหลกัการทางทฤษฎี

และหลกัการทางการปฏิบติัเพือให้บรรลถุงึเป้าประสงค์ทกุระดบั ตงัแต่ปริญญาตรี โท-เอก และหลงัปริญญาเอก สนับสนุนให้

มีการเปิดสอนหลกัสตูรนานาชาติ (Module) [5] มีการลงทนุสนบัสนนุโครงสร้างพืนฐาน มีการศึกษาวิจัยการพัฒนาบุคลากร

ของสถาบันเพือให้บุคลากรทางการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์สามารถนําความรู้ความสามารถไปใช้ในการบริหาร

จดัการและการจดัการเรียนรู้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ รวมทังให้มีความร่วมมือกันในระดับนานาชาติอีกด้วย จึงต้องมีการวาง

ระบบการบริหารของงานวิเทศสมัพนัธ์ มีการวางแผนและกรอบการดําเนินงานอย่างมีมโนทัศน์และส่งเสริมพัฒนาผู้ ร่วมงาน

ให้สามารถทํางานบรรลวุตัถปุระสงค์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลยั โดยสามารถนําแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศมี

ความเชือมโยงระหว่างยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560 - 2579)  

 

วัตถุประสงค์การวจัิย 

 เพือศกึษาการบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบนัด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2569) 

 

กรอบแนวคดิการวจัิย 

สรุปกรอบแนวคิดการวิจยัเรืองการบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบนัด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า 

ผู้ วิจยัได้ศกึษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารบนพืนฐานของเรืองมนุษยสมัพันธ์โดยใช้หลกัการบริหารจัดการทีเหมาะสมดังนี คือ 

1) แนวคิดด้านมนุษยสมัพันธ์ของ แมรี ปาร์คเกอร์ ฟอลเลต (Human Relations: Mary Parker Follett) 2) แนวคิดด้านการ

จัดการแบบมนุษย์สมัพันธ์ เอลตัน เมโย (Human Relation Approach: Elton Mayo) [6] การจัดการแบบมนุษยสมัพันธ์ 

(Human relations) 3) แนวคิดทฤษฏีด้านมนุษยสัมพันธ์ ดักกลาส แมคเกรเกอร์ (The human relation movement: 

Douglas McGregor) 4) ทฤษฎีเกียวกับแรงจูงใจโดยเฟรเดอริก เฮิร์ซเบอร์ก (Motivation Factors external factors, 

Hygiene Factors: Frederick Herzberg) 5) เรนซิส ไลเคิร์ท (Rensis Likert) รวมทงัจากงานวิจยัทีเกียวกบัการบริหารจัดการ

มนษุยสมัพนัธ์และจากความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ 
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แผนภูมิท ี1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การศกึษาวิจยัเรืองการบริหารงานวิเทศสมัพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้าใช้เทคนิค

การวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ประกอบด้วยขันตอนการดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย          

มีรายละเอียดขนัตอนการดําเนินการวิจัยเพือให้การวิจัยดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัยและบรรลวุัตถุประสงค์ของการวิจัยที         

ตงัไว้ ผู้ วิจยัได้กําหนดขนัตอนการดําเนินงานวิจยัออกเป็น 3 ขนัตอน ดงันี 

ขันตอนที 1  

การเตรียมโครงการวิจยัเป็นขันตอนการจัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย

โดยการศึกษาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร บทความ วารสารวิชาการ ตํารา ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ สถิติ 

ผลงานวิจัยทังภายในประเทศและต่างประเทศทีเกียวข้องกับการบริหารงานวิเทศสมัพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการ

ออกแบบในทศวรรษหน้า (Documentary Analysis) เพือนํามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัและจดัทําโครงร่างการวิจยั 

 

 

การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์

ของสถาบันด้านศิลปะและการ

ออกแบบในทศวรรษหน้า 

(พ.ศ.2560-2569) 

แนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้อง 

 

1) แนวคิดด้านมนุษยสัมพนัธ์ของ แมรี 

ปาร์คเกอร์ ฟอลเลต (Human 

Relations: Mary Parker Follett) 

2) แนวคิดด้านการจัดการแบบมนุษย์

สัมพนัธ์ เอลตนั เมโย (Human Relation 

Approach: Elton Mayo) 

3) แนวคิดทฤษฏีด้านมนุษยสัมพนัธ์ ดกั

กลาส แมคเกรเกอร์ (The human 

relation movement: Douglas 

McGregor) 

4) ทฤษฎีเกียวกบัแรงจูงใจโดยเฟรเดอริก 

เฮิร์ซเบอร์ก (Motivation Factors 

external factors, Hygiene Factors: 

Frederick Herzberg) 

   [7] ( Stephen P. Robbins, 2003)  

5) เรนซิส ไลเคิร์ท (Rensis Likert) 

 

ความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญ 

และผู้ทรงคณุวฒิุทีมีความเกียวข้อง 

งานวิจัยทีเกียวข้องกบัการ

บริหารงานวิเทศสัมพนัธ์

ของสถาบันด้านศิลปะ

และการออกแบบใน

ทศวรรษหน้า  

แนวความคิดการ

บริหารงานวิเทศสัมพนัธ์

ของสถาบันด้านศิลปะ

และการออกแบบในไทย

และตา่งประเทศทีมีความ

เกียวข้อง 

และกลุ่มมสี่วนได้ส่วนเสีย

ทางสายอาชีพการ

ออกแบบ Stakeholders 

& Entrepreneur 

วิเคราะห์ข้อตกลงโบโลญญา (สกอ.) 

และ Bologna Process  

จากบทความวชิาการตา่งๆ 

วิเคราะห์ข้อมลูจาก เอกสาร ตํารา 

บทความวชิาการ บทความวิจัย ทีเกียวข้อง 
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ขันตอนท ี2  

การดําเนินการวิจยัผู้ วิจยัได้กําหนดขันตอนของการดําเนินการวิจัยโดยวิเคราะห์ การบริหารงานวิเทศสมัพันธ์ของ

สถาบันศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า กําหนดวิธีการศึกษาวิจัย ดังนี 1) ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและ

วรรณกรรมทีเกียวข้องจากเอกสาร ตํารา ข้อมลู บทความวิชาการ รายงานสรุปการประชุมวิชาการ งานวิจัยทีเกียวข้อง และ

จากการสมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญทีเกียวข้อง 2) วิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลทีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญ โดยกําหนด

ประเด็นการสมัภาษณ์ตามกรอบแนวคิดการวิจยั 3) นําร่างรูปแบบทีได้จากการวิเคราะห์สงัเคราะห์ด้านเนือหา เพือมาสร้าง

ข้อคําถามของแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์โดยผู้ วิจัยได้กําหนดวิธีดําเนินงานวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ 

EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ดังนี EDFR รอบที 1 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสมัภาษณ์ ในการ

สมัภาษณ์ครังนีมีการสร้างแบบสมัภาษณ์ แบบกึงโครงสร้าง แล้วนําแบบสมัภาษณ์กึงโครงสร้างไปสมัภาษณ์เพือรวบรวม

ข้อมลู จากผู้ เชียวชาญ จํานวน 19 ท่าน พิจารณาจากตําแหน่งทางการบริหารและประสบการณ์ ดังนี ผู้ประกอบอาชีพทาง

ศิลปะและการออกแบบหรืออยู่ในหมวดเดียวกนั ผู้ประกอบอาชีพศิลปินและงานวิชาการด้านงานวิจัย งานบทความวิชาการ

ทางศิลปะและการออกแบบ ผู้ทีมีสว่นเกียวข้องทางศิลปะและงานออกแบบรวมถึงด้านวัฒนธรรมแลกเปลียน (Stakeholders & 

Entrepreneurs) และผู้ประกอบอาชีพการศึกษาด้านศิลปะและงานวิจัย (Fine Art) งานวิจัยข้ามสาย (Cross Disciplinary) 

งานวิชาการ งานวิจยับริการเพืองานออกแบบ (Service Design) สายงานวิจยัวิชาการด้านงานบริหารวิเทศสมัพันธ์ ผู้บริหาร

งานด้านวิเทศสัมพันธ์องค์กรต่างประเทศ เจ้าหน้าทีงานวิเทศสัมพันธ์ของงานสถานทูตรวม ใช้เทคนิคการคัดเลือ ก

ผู้ เชียวชาญโดยเลือกแบบเจาะจง ใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบไม่จํากัดคําตอบด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์         

นําข้อมลูทีได้จากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์เพือให้ทราบการบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบนัด้านศิลปะและการออกแบบ

ในทศวรรษหน้าและพัฒนาเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า เพือเก็บข้อมูล EDFR รอบที 2 ทําการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบที 2 นี มีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นซึง

ผู้ วิจัยสร้างขึนโดยนําข้อมูลทีวิเคราะห์ได้ จากรอบที 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าไปเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากผู้ เชียวชาญจํานวน 19 ท่าน ซึงเป็นผู้ เชียวชาญกลุ่มเดียวกับรอบทีหนึงได้พิจารณา EDFR รอบ 2 และการ

บริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบันศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ายุติในรอบ 2 เมือความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญ

สอดคล้อง 

ขันตอนที 3  

การรายงานผลการวิจยัผู้ วิจยันําผลการวิจยั ข้อค้นพบ มาจดัทําร่างรายงานผลการวิจัยการบริหารงานวิเทศสมัพันธ์

ของสถาบนัด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า  

 

สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษาวิจัยการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้าสรุป

ผลการวิจยัได้ดงัน ี

การวิจัยครังนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาการบริหารงานวิเทศสมัพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบใน

ทศวรรษหน้า ผลการวิเคราะห์ข้อมลู เป็นดงันี 

จากการศกึษาวิจยัการบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบนัด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้าได้ผลEDFR 

รอบที 1 ผู้ วิจยัสมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญจํานวน 19 ท่าน ตามแบบสมัภาษณ์กงึโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) เพือตอบ

วตัถปุระสงค์ของการวิจยั คือ เพือทราบการบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า

โดยมีผลการสมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี ผู้ เชียวชาญมีความคิดเห็นว่าการบริหารงานวิเทศสมัพันธ์ของ
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สถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า วิเคราะห์ด้านการบริหารได้ 12 ด้าน คือ (1) ด้านการบริหารจัดการ

หลกัสตูรแบบสากล (2) ด้านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก (3) ด้านการจัดการพืนทีภายในและสิงแวดล้อม

ของมหาวิทยาลยั (4) ด้านการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ (5) ด้านบริหารจัดการเอกสาร MOU และ MOA  

(6) ด้านการสร้างประสบการณ์และทกัษะแบบสากล (7) ด้านบริหารจัดการเตรียมความพร้อมเรืองกําลงัเจ้าหน้าที (8) ด้าน

วิสยัทศัน์และพนัธกิจแบบสากล (9) ด้านการบริหารจดัการเชิงรุก (10) ด้านการบริหารจัดการเชิงรับ (11) ด้านบริหารจัดการ

จรรยาบรรณงานวิเทศสมัพนัธ์ (12) ด้านบริหารจัดการเชิงคุณภาพของงานวิเทศสมัพันธ์ จากการศึกษาวิจัยการบริหารงาน

วิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า ได้ผล EDFR รอบที 2 โดยผู้ วิจัยกําหนดกลุ่ม

ผู้ เชียวชาญกลุม่เดียวกับ EDFR รอบที 1 สําหรับตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ซึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า        

5 ช่วงคะแนน วิเคราะห์ข้อมลูทีได้จากแบบสอบถามความคิดเห็น เพือหาค่ามธัยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 

เป็นรายข้อเพือพิจารณาเลอืกแนวโน้มทีเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป คือ แนวโน้มทีมีค่ามัธยฐาน 3.5 ขึนไปและแนวโน้มทีมี

ความสอดคล้องกนัของความเห็นผู้ เชียวชาญทีมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 และค่าความต่างระหว่าง

มธัยฐานกบัฐานนิยมมีค่าผลลพัธ์เท่ากบัศนูย์ถงึหนงึ แสดงว่าผลสงัเคราะห์ความคิดเห็นมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนัดงั ตาราง 1 
 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบนัด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ.2560-2569) 12 ด้าน (Mdn) (Mo) (IR) 

การบริหารงานวิเทศสมัพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและ

การออกแบบในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2569) 

มธัฐาน  

 

ฐานนิยม   

 

พิสยัระหว่าง  

ควอร์ไทล์  

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น

ของผู้ เชียวชาญ 

 

 (Mdn) (Mo) (IR)   

1)   ด้านการบริหารจดัการหลกัสตูรแบบสากล 

2)   ด้านสง่เสริมจดัการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก 

5 

5 

5 

5 

0 

0 

สอดคล้อง 

สอดคล้อง 

 

3)   ด้านการจดัการพืนทีภายในและสงิแวดล้อมของ 

      มหาวิทยาลยั 

5 5 0 สอดคล้อง  

4)   ด้านการบริหารจดัการแบบองค์กรระหว่างประเทศ 5 5 0 สอดคล้อง  

5)   ด้านบริหารจดัการเอกสาร MOUและMOA 5 5 0 สอดคล้อง  

6)   ด้านการสร้างประสบการณ์และทกัษะแบบสากล 5 5 0 สอดคล้อง  

7)   ด้านบริหารจดัการเตรียมความพร้อมเรืองกําลงั 

      เจ้าหน้าที 

5 5 0 สอดคล้อง  

8)   ด้านวิสยัทศัน์และพนัธกิจแบบสากล 5 5 0 สอดคล้อง  

9)   ด้านการบริหารจดัการเชิงรุก 5 5 0 สอดคล้อง  

10) ด้านการบริหารจดัการเชิงรับ 5 5 0 สอดคล้อง  

11) ด้านการบริหารจดัการจรรยาบรรณ 

     งานวิเทศสมัพนัธ์ 

5 5 0 สอดคล้อง  

12) ด้านบริหารจดัการเชิงคณุภาพ 

     งานวิเทศสมัพนัธ์ 

5 5 0 สอดคล้อง  

                                          ผลรวม                                          5               5                   0                ระดบัมากทสีดุ 
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จากตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์ทัง 12 ด้านการบริหารงานวิเทศสมัพันธ์สถาบันศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ามี

ความสอดคล้องและมีระดบัความต้องการมากทีสดุ 

 

อภปิรายผล  

 จากการศกึษาวิจยั การบริหารงานวิเทศสมัพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้าสรุปการ

อภิปรายผลการวิจยั ดงัน ี

 1. การวิจัยครังนีผู้ วิจัยสามารถสรุปการอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดยทําการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ผลการศึกษา

พบว่าการบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบนัด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้าประกอบด้วย 12 ด้าน 110 เรือง

ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตรแบบสากล มี 10 เรือง 2) ด้านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์กมี        

10 เรือง 3) ด้านการจัดการพืนทีภายในและสิงแวดล้อมของมหาวิทยาลยัมี 10 เรือง 4) ด้านการบริหารจัดการแบบองค์กร

ระหว่างประเทศมี 10 เรือง 5) ด้านบริหารจัดการเอกสาร MOU และ MOA มี 10 เรือง 6) ด้านการสร้างประสบการณ์และ

ทกัษะแบบสากลมี 10 เรือง 7) ด้านบริหารจดัการเตรียมความพร้อมเรืองกําลงัเจ้าหน้าทีมี 10 เรือง 8) ด้านวิสยัทัศน์และพันธ

กิจแบบสากลมี 10 เรือง 9) ด้านการบริหารจัดการเชิงรุกมี 10 เรือง 10) ด้านการบริหารจัดการเชิงรับมี 10 เรือง                  

11) ด้านบริหารจดัการจรรยาบรรณงานวิเทศสมัพันธ์มี 5 เรือง และ 12) ด้านบริหารจัดการเชิงคุณภาพงานวิเทศสมัพันธ์มี      

5 เรืองมีรายละเอียด ดงัน ี

 2. การอภิปรายผลงานวิจยัมี 12 ด้าน 110 เรืองดงันี  

     (1) ด้านการบริหารจดัการหลกัสตูรแบบสากลมี 10 เรือง สอดคล้องกบัการร่วมสร้างเครือข่ายเพือพัฒนาสู่ระบบ

สากลได้แก่ 1.1 บริหารจัดการสร้างหลักสูตร (Curriculum) โครงสร้างของรายวิชา (Course Syllabus) แผนการสอน 

(Lesson Plan) [8] โดยเขียนเป็นภาษาองักฤษ ทงัระดบัปริญญาตรี โท เอก 1.2 บริหารจัดการให้มีการลงทุนทางการศึกษา 

“Business School Global” [9] เน้นพฒันาคณุค่าของ “คน” 1.3 สง่เสริมในเรืองของสอืการสอน และการนําเสนอเนือหาของ

การสอนให้เป็นภาษาองักฤษ 1.4 ส่งเสริมเรืองการฝึกงานกับนานาชาติ 1.5 บริหารจัดการเพือส่งเสริมให้มีการแลกเปลียน

คณาจารย์กับคณาจารย์ชาวต่างชาติ 1.6 การสนับสนุนให้มีการพัฒนาโครงสร้างของวิชาเลือกแบบมีส่วนร่วมแบบ               

นานาชาติ 1.7 สง่เสริมการบริหารจดัการองค์ความรู้ 1.8 การสร้างความเป็นมืออาชีพแบบสากล 1.9 สร้างความเข้าใจและ

เห็นภาพทีแท้จริงของตัวตนของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก 1.10 ส่งเสริมการทํากิจกรรมในหลักสูตรวิชาเลือกโดยมี

แนวความคิดเรืองการแลกเปลยีน คือ “การทํางานร่วมกนั การสนบัสนนุซงึกนัและกนั การสร้างกิจกรรมร่วมกนั”  

     (2) ด้านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์กมี 10 เรืองสอดคล้องกับการสือสารเพือพัฒนาศักยภาพ  

เชิงสากลและรวดเร็ว ได้แก่ เรือง 2.1 สง่เสริมการประชาสมัพันธ์ เพือให้เปิดโลกทัศน์ 2.2 เรียนรู้เรืองลิขสิทธิ  ข้อกฎหมายที

เกียวข้องกบังานศิลปะและการออกแบบ 2.3 ส่งเสริม การบริหารจัดการสือสงัคมออนไลน์ 2.4 รวบรวมองค์ความรู้เพือการ

พัฒนาระบบในอนาคตของงานทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก 2.5 บริหารจัดการส่งเสริมการเชือมต่อของสือสงัคมออนไลน์ระบบ

เครือข่ายทางออนไลน์เพือสร้างเป็นต้นแบบ 2.6 สนับสนุนการสร้างแฟ้มข้อมูลออนไลน์และหน้าเอกสารออนไลน์                

2.7 สง่เสริมประสบการณ์ การแชร์ การแลกเปลยีนผลงานทางโซเซียเน็ตเวิร์ก 2.8 การบริหารจัดการให้มีการเคลือนไหวและ

ทนัสมยัตลอดเวลา 2.9 สนบัสนนุช่องทางการสมัครเรียนและเรียนผ่านระบบโซเซียลเน็ตเวิร์กออนไลท์ 2.10 สร้างพืนทีการ

สะสมของศิลปินในอนาคต  

     (3) ด้านการจดัการพืนทีภายในและสิงแวดล้อมของมหาวิทยาลยัมี 10 เรืองสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ

ต่างประเทศได้แก่ 3.1 จัดสถานทีเตรียมความพร้อมเพือรองรับจํานวนของนักศึกษาแลกเปลียนจากนานาชาติ                        
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3.2 สร้างวิทยาเขตใหม่ เพือรองรับนักศึกษาต่างชาติและส่งเสริมให้มีชีวิตในวิทยาเขตใหม่ทีดี 3.3 สนับสนุนในการจัดศูนย์

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 3.4 ส่งเสริมกิจกรรมสนัทนาการทางวัฒนธรรมและศิลปะการออกแบบและงานแสดงดนตรีเพือ

สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมและวัฒนธรรมแบบดังเดิม 3.5 ส่งเสริมกิจกรรมสนัทนาการ (Event Organize) 3.6 จัดให้มีห้อง

รับรองแขกทางการทูต (Diplomatic Reception Room) 3.7 ส่งเสริม สนับสนุน และศึกษาวิจัยพืนทีโดยรอบสถาบันเชิง

สร้างสรรค์ 3.8 สร้างหอศิลป์แบบทนัสมยั “Modern” มีรสนิยมแบบสากล International Style 3.9 สร้างสภาพแวดล้อมพืนที

ฝึกงานนานาชาติพร้อมสิงอํานวยความสะดวกทีดีพร้อม 3.10 สร้างพืนทีอาคารเรียนให้มีความหลากหลายแบบนานาชาติ 

เช่น อาเซียน   

     (4) ด้านการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ (To be International Organization Party) มี 10 เรือง

สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปี 2560 ได้แก่ 4.1 “การนําเสนอผลงาน” นานาชาติ 4.2 “การดูแล” ดังนี 

สนับสนุนกิจกรรมการต้อนรับและการส่งท้ายแบบสากล 4.3 “การยกระดับความสมัพันธ์” โดยใช้วิธีการแบบการฑูต          

4.4 การสร้างภาพลกัษณะขององค์กรให้เห็นถึงรากเหง้า วัฒนธรรม ให้ได้รับการยอมรับ 4.5 บริหารองค์กรและจัดระเบียบ

ความร่วมมือ 4.6 บริหารจดัการองค์กรในเรือง “ความเข้าใจ” ด้านศิลปะและงานออกแบบ งานแสดง 4.7 การประชาสมัพันธ์

ให้เห็นความสําคัญของงานด้านศิลปะและการออกแบบ 4.8 ใช้หลกัการให้และรับ (GIVE & TAKE) ในการประสานความ

ร่วมมือ 4.9 “การแลกเปลียน” และสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันสากลและระดับประเทศ 4.10 ให้ความสําคัญกับการ

จดัการประชมุระดบันานาชาติ”   

     (5) ด้านบริหารจัดการเอกสารบันทึกความเข้าใจข้อตกลงทีตรงกัน (Memorandum of Understanding) และ

เอกสารบนัทกึข้อตกลงร่วมกันซึงมีความผูกพันทางกฎหมาย (Memorandum of Agreement) มี 10 เรืองสอดคล้องกับการ

พฒันารูปแบบกฎระเบียบและกระบวนการทํางานด้านการต่างประเทศสู่ระบบสากลใน 20 ปี ได้แก่ 5.1 การจัดทํา เอกสาร

บันทึกความเข้าใจข้อตกลงทีตรงกัน (Memorandum of Understanding) เพือให้ผู้บริหารเดินทางได้สะดวก 5.2 บริหาร

จดัการวิเคราะห์เอกสารบนัทกึความเข้าใจข้อตกลงทีตรงกัน (Memorandum of Understanding)  เพือสร้างความเป็นไปได้

ของโครงการ 5.3 บริหารจัดการเอกสารบันทึกความเข้าใจข้อตกลงทีตรงกัน (Memorandum of Understanding) เพือ

ประโยชน์โดยตรงทังทางวิชาการและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามข้อตกลงร่วมกัน 5.4 การสนับสนุน ส่งเสริม สร้างเอกสาร

บนัทกึความเข้าใจข้อตกลงทีตรงกนัและมีข้อตกลงทางกฎหมาย (Memorandum of Agreement) มีเรืองข้อกฎหมาย เงือนไข 

สญัญา ทีชัดเจน 5.5 เรืองการมีประโยชน์ร่วมกันได้เท่ากันสนับสนุนเฉพาะเอกสารบันทึกความเข้าใจข้อตกลงทีตรงกัน 

(Memorandum of Understanding) ทีมีผลสําเร็จสมบูรณ์ 5.6 ควบคุมคุณภาพเอกสารโดยการพัฒนาเจ้าหน้าทีเรืองร่าง

เอกสารงานเขียนเชิงวิชาการทีมีคณุภาพระดบัสากล 5.7 วิเคราะห์ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ 5.8 บริหารจัดการความต่อเนือง

ของเอกสาร 5.9 การบริหารจัดการเรืองเวลาให้รวดเร็ว 5.10 การบริหารจัดการสร้าง เอกสารบันทึกความเข้าใจข้อตกลงที

ตรงกนั (Memorandum of Understanding) ของเครือข่ายในอาเซียนเป็นแหลง่รวบรวมข้อมลู   

     (6) ด้านการสร้างประสบการณ์และทักษะแบบสากล (International Experience and Skill) มี 10 เรือง

สอดคล้องกับนโยบายความเป็นสากลสถาบันอุดมศึกษาปี 2560 ได้แก่ 6.1 ควรเปิดใจยอมรับสิงใหม่สิงรอบตัวไม่ปิดกัน

ตนเองในทกุเรืองเพือสร้างมิตรภาพและความรู้ใหม่ 6.2 “การทํางานร่วมกัน การสนับสนุนซึงกันและกัน การสร้างกิจกรรม

ร่วมกนั” ให้มีการแลกเปลยีนการสร้างเสริมประสบการณ์ร่วมกันเกิดองค์ความรู้ใหม่ 6.3 “การให้และการรับ” เพือการสร้าง

มิตรภาพ 6.4 ทกัษะการบรูณาการเชิงสหวิทยาการเพือสนบัสนนุแนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและงานออกแบบ

ตามแบบอาเซียน ในเชิงวิชาการเรียนออกแบบขนัสงู ผลลพัธ์ทีออกมาจงึเป็นประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์อย่างดี 6.5 สิงแรกที

สาํคญัมากคือเรืองความเข้าใจ เข้าใจในตวัตนเป็นอย่างดี 6.6 บริหารจดัการให้มีกิจกรรมเพือสร้างโลกทัศน์เปิดมุมมองใหม่ๆ 
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6.7 สร้างเวทีวิชาการนานาชาติเพือสนับสนุนการศึกษาแลกเปลียนเรียนรู้แนวความคิดของศิลปะและงานออกแบบสู่สากล 

6.8 บริหารจดัการโดยใช้ระบบวฏัจกัรของความสมัพนัธ์ระหว่างสิงมีชีวิต มีการพึงพาอาศัยกันแบบระบบนิเวศวิทยา 6.9 ให้

ความสาํคญักบัการบริหารจัดการสือและเทคโนโลยีเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 6.10 บริหารจัดการให้มีการติดต่อสือสารและ

ประสบการณ์ของทกัษะภาษาต่างประเทศโดยผ่านศิลปะและการออกแบบ   

     (7) ด้านบริหารจัดการเตรียมความพร้อมเรืองกําลงัเจ้าหน้าที มี 10 เรืองสอดคล้องกับการเสริมสร้างบทบาท

อดุมศกึษาไทยตามนโยบาย “การทตู 5s” ได้แก่ 7.1 การศึกษาความเป็นไปได้เพือวิเคราะห์จํานวนคนเพือสร้างทีมงานด้าน

วิเทศสมัพันธ์เชิงคุณภาพ 7.2 บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์เป็นทีมทีทํางานร่วมกันได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสงู 7.3 

สนบัสนนุการอบรมตลอดปีให้มีประโยชน์จะช่วยสร้างทกัษะทีดี 7.4 บริหารองค์กรให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที

ดีมาก ทงัการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน รวมถึงมีความเข้าใจในภาษาของงานศิลปะและการออกแบบ 7.5 บริหาร

จดัการให้องค์กรมีทกัษะด้านการสนทนา การเจรจาต่อรองและมีการตดัสนิใจทีดี 7.6 การบริหารจัดการงานวิเทศสมัพันธ์ช่วย

สนบัสนนุให้มีคณุภาพดีขนึทงัเรืองหน่วยวดัความสาํเร็จของการปฏิบัติงานทีกําหนดขึน (Key Performance Indicator) และ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 7.7 บริหารจัดการให้เรียนรู้คุณลกัษณะแบบอ่อนนอกแข็งใน 7.8 บริหาร

จัดการให้มีการช่วยกันและเป็นหน้าทีของทุกคน ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด 7.9 ผู้ บริหาร เลขานุการ มีความแม่นยําเรือง

เอกสาร 7.10 บริหารจดัการเพือเพิมความเข้าใจระบบการบริการแบบสากล   

     (8) ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจแบบสากล (International Vision and Mission) มี 10 เรืองสอดคล้องกับ

การศกึษาเชิงนโยบายด้านความเป็นสากล ได้แก่ 8.1 การบริหารมีวิสยัทัศน์และพันธกิจแบบสากลในเรืองของความคิดโดย

ใช้กลยทุธิ แบบ “องค์รวม” 8.2 บริหารแบบทางการทตู 8.3 ส่งเสริมอาเซียนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาสามารถ

เดินทางท่องเทียวเพือเก็บประสบการณ์ 8.4 บริหารจัดการให้มีวิสยัทัศน์ทีไม่อยู่ในกรอบแต่มีความเป็นระบบทีชัดเจนแบบ

สากล 8.5 เปิดใจทีจะยอมรับทกุอย่างและทําหน้าทีอย่างเต็มที 8.6 บริหารจัดการกลยุทธ์ให้นักศึกษาสามชันปีเรียนร่วมกัน 

8.7 บริหารจดัการกลยทุธ์ เรืองการใช้สอืออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สงูทีสดุ 8.8 บริหารจัดการเรืองกลยุทธ์ โดยการให้ทํางาน

ปฏิบติัแบบกลุม่ให้พบเจอซงึกนัและกนัใช้เวลาด้วยกนัในการสร้างผลงาน ศิลปะและงานออกแบบ [10] 8.9 “เข้าใจรากเหง้า 

ปรัชญา” บริหารจดัการโดยใช้ศาสตร์เป็นจุดแข็ง เพือสร้างเป็นองค์ความรู้เพือนําไปใช้ใน พันธกิจ แบบลกัษณะต้นแบบทีดี

เป็นตวัอย่าง 8.10 บริหารจดัการวิสยัทศัน์และพนัธกิจโดยการสร้างเครือข่ายใหม่สร้างความสมัพนัธ์กบัองค์กรทวัโลก   

     (9) ด้านการบริหารจดัการเชิงรุกมี 10 เรืองสอดคล้องกับการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทยใน

ระยะ 20 ปี ได้แก่ 9.1 บริหารจดัการเพือให้โอกาสสาํหรับคนไทยเรืองทนุแลกเปลียนระยะสนัแบบนับหน่วยกิต เช่น โครงการ

เครือข่าย ERASMUS+ Net Work 9.2 จดัตงัศนูย์ทรัพยากรความรู้ ศนูย์ข้อมลู ทางสงัคมเครือข่ายโดยการเชือมโยงวิทยาเขต 

9.3 การบริหารจัดการเชิงรุกเพือพัฒนาองค์กร แบบ Marry Parker Follett: แนวความคิดด้านมนุษยสมัพันธ์ (Human 

Relations) 9.4 สนบัสนนุการลงทนุทางการศกึษาเพอืผลประโยชน์ในระยะยาว 9.5 การบริหารเชิงรุกทีต้องมีการลงทุนเรือง

การศึกษา การสรรหานักลงทุนเอกชนเพือสนับสนุนตามแบบแผนของ Lisbon strategy and Europe 2020 Dynamic 

Knowledge 9.6 ให้ความสาํคญักบัโครงการสร้างความร่วมมือและการแลกเปลียนกับสหภาพยุโรป EU-SHARE 9.7 บริหาร

จัดการ ด้านโครงสร้างการศึกษาแบบกระบวนการโบโลญญ่า (Bologna Process) 9.8 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

ทํางานวิจัยร่วมกันแบบนานาชาติ 9.9 บริหารจัดการส่งเสริมให้มี การสร้างประวัติแฟ้มผลงานแบบสากลทีมีคุณภาพ             

9.10 บริหารจดัการจดักิจกรรมสมัมนาตลอดปีในเรืองของการศกึษาตลอดชีวิตและการสร้างความร่วมมือ   

     (10) ด้านการบริหารจัดการเชิงรับมี 10 เรืองสอดคล้องกับนโยบายการประชาสัมพันธ์อุดมศึกษาด้านงาน

ต่างประเทศได้แก่ 10.1 บริหารจดัการทําผลงานวิจยัและพฒันาเก็บฐานข้อมลูในระบบให้มีคณุภาพ 10.2 บริหารจัดการเรือง
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การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษทงัการพดู การฟัง การอ่านการเขียนของเจ้าหน้าที โดยการจัดอบรม 10.3 บริหารจัดการเรือง

การจดักิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อกับนักศึกษาเป็นระยะ 10.4 บริหารจัดการเรืองการประชาสมัพันธ์หลกัสตูรเป็นระยะ

โดยติดต่อผ่านสถานทูตต่างๆ 10.5 ส่งเสริมกิจกรรม นิทรรศการ ภาพถ่ายงานศิลปะ โดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทีมีส่วน

เกียวข้องตลอดทงัปี 10.6 บริหารจดัการเรืองทีพักศิลปินต่างชาติ ทีเข้ามาแลกเปลียนในสถาบันให้มีความปลอดภัยอย่างดี 

10.7 บริหารจดัการเรืองการประสานงาน ช่วยเหลือเรืองการต่อและการตรวจลงตรา การประทับตรา (VISA) ให้กับอาจารย์

ทีมาทํางานแลกเปลยีนให้มีความสะดวกรวดเร็ว 10.8 บริการศิลปินเรืองทีพักอาศัย10.9 เสนอแนะแนวทางแก้ไขและพัฒนา

องค์กร โดยรับฟังความคิดเห็นจากทกุฝ่าย 10.10 บริหารจดัการให้คนในองค์กรงานวิเทศสมัพนัธ์มีความสขุในการทํางาน  

     (11) ด้านบริหารจดัการจรรยาบรรณงานวิเทศสมัพนัธ์มี 5 เรืองสอดคล้องกบับทบาทอดุมศกึษาไทยปี 2560 และ 

“การทตู 5s” ปี 2560 ได้แก่ 11.1 มีความซือสตัย์ จริงใจในการประสานงาน เจรจา ดังนักการทูต 11.2 ความเข้าใจในการ

บริหารงานวิเทศสมัพันธ์ [10] ในเรืองการแนะนํา ไม่ใช่การช่วยจนมากเกินไปต้องใช้เทคนิคให้ถูกต้อง 11.3 การบริหารใน

องค์กร สถาบนั ต้องโปร่งใส 11.4 การบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ต้องเข้าใจในนโยบายของสถาบัน องค์กรและทําตามวิสยัทัศน์

และ พันธกิจอย่างดี 11.5 การบริหารต้องมีความเป็นธรรม เช่นการสนับสนุนทุน ต้องมีการตังกรรมการทีเหมาะสมและ

คดัเลอืกอย่างเหมาะสม   

     (12) ด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพงานวิเทศสมัพันธ์มี 5 เรืองสอดคล้องกับการพัฒนาอุดมศึกษาไทยสู่

ความเป็นสากล ได้แก่ 12.1 มีการพฒันาแบบเป็นระบบ ไม่หยดุนิงในเชิงคณุภาพ 12.2 มีเกณฑ์ในระดับคณะเพือสร้างความ

ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ 12.3 มีหลกัการตามนโยบายของสถาบันและองค์กรปฏิบัติตามองค์กรของตนให้มีผลไปใน

ทิศทางเดียวกัน 12.4 มีตรรกะสากล มีมาตรฐานทางการสร้างหลกัการบริหาร [11] 12.5 มีการบริหารจัดการร่วมกับ

นานาชาติทงัศาสตร์วิชาการและศาสตร์การปฏิบติัในสาขาศิลปะและการออกแบบ 

 

ข้อเสนอแนะ  
          1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

              1.1 ข้อเสนอแนะทวัไปเพือนําไปใช้ประโยชน์ในองค์กร 

        จากผลการศกึษาวิจยัพบว่า การบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า 

มีผลสรุปการวิจยัทีมีทิศทางไปในทางเดียวกนั มีความสอดคล้องมากทีสดุ และหน่วยงานวิเทศสมัพันธ์ของสถาบันศิลปะและ

การออกแบบสามารถนําความสําคัญทัง 12 ด้าน ไปประยุกต์เป็นโครงสร้าง หรือ แกนโครงสร้างย่อยของหน่วยงานหลกัที

เรียกว่า โครงสร้างแบบโครงกระดูกของร่างกาย (Skeleton) ให้เข้ากับบริบทองค์กรของแต่ละสถาบันในประเทศไทยเพือ

พัฒนาเป็นโครงสร้างการทํางานแบบสากลและยังสามารถพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติภายในองค์กรของตนให้เกิดความมี

ประสทิธิภาพสงู ในทิศทางเชิงรุก  สง่เสริมด้านประสิทธิผลแบบมีคุณภาพสงูได้เป็นอย่างดีในเชิงรับสามารถนําไปวิเคราะห์

เชิงวิจยัและพัฒนา (Research & Develop) เพือวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ทาง 

“การทตู 5s” ซงึเป็นแนวทางหลกัของประเทศไทย อีกทังมีความถูกต้อง เหมาะสม ตามหลกัวิชาการ มีความสอดคล้องกับ

กรอบแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารจดัการ งานวิจยัทีเกียวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาหน่วยงานวิเทศสมัพันธ์

สถาบนัศิลปะและการออกแบบในองค์กรปัจจบุนัและอนาคตได้เป็นอย่างดี  

             1.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือนําไปใช้ประโยชน์ในองค์กร 

       หน่วยงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบนัศิลปะและการออกแบบมีลกัษณะเฉพาะตน ในแต่ละหน่วยงานและแต่ละ

องค์กรมีความชัดเจน อีกทังยังส่งผลถึงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของงานวิเทศสัมพันธ์ ได้เป็นอย่างดี ดังนัน 

ข้อเสนอแนะทวัไปเชิงสนบัสนนุนโยบาย เป็น ดงันี 
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       1.2.1 การสนับสนุนส่งเสริมในเรืองของความเป็นสากลเชิงนโยบายควบคู่กับแนวทางปฏิบัติงานของแต่ละ

สถาบันจึงเป็นความสําคัญอย่างยิง เช่น เน้นเรืองการปฏิบัติทันทีอย่างเร่งด่วนและวิเคราะห์สถานการณ์เป็นระยะ เช่น 

ส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโลกของโซเซียลเน็ตเวิร์ก (Internet world & Social Network) ให้สอดคล้องกับช่องทางการ

ทํางานของโทรศพัท์ทางสงัคมออนไลน์ (Application Social Mobile) ทําให้การเข้าถงึของงานวิเทศสมัพันธ์สะดวกรวดเร็วขึน 

โดยอาศยัการออกแบบและมลัติมีเดียของแต่ละสถาบนัให้เป็นรูปแบบเฉพาะตน จดจําง่าย   

       1.2.2 การส่งเสริมนโยบายให้ควบคู่กับกลยุทธ์ของแต่ละสถาบันสามารถช่วยส่งเสริมงานวิเทศสมัพันธ์ของ

องค์กรด้านศิลปะและการออกแบบในประเทศไทย ให้มีความร่วมมือต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวหน้า รวดเร็ว ได้เป็น

อย่างดีเยียม  

           2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครังต่อไป 

    2.1 กําหนดสถาบนัศิลปะและการออกแบบหรือศูนย์วิเทศสมัพันธ์เพือทําการวิจัยคุณภาพทีมีการเก็บข้อมูลเชิง

ลกึโดยผู้ วิจยัและทีมเข้าไปอยู่ในปรากฏการณ์นนัๆ เองหรือเป็นผู้ ร่วมปฏิบติังานในสถาบันหรือองค์กรนันๆเป็นการเก็บข้อมูล

เชิงประจักษ์ทีได้รับรู้และจดบันทึกสถานการณ์จริง ปรากฏการณ์จริง ความจริงดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพทีสามารถ

นํามาสร้างเป็นประเด็นทีสําคัญ นํามาสร้างเป็นข้อค้นพบ สร้างกรอบโครงสร้างเฉพาะสถาบัน เพือพัฒนาเครืองมือในการ

สมัภาษณ์แบบกึงโครงสร้างครังต่อๆ ไปในการเก็บข้อมูลจากผู้ เชียวชาญได้เป็นอย่างดีเยียม ผู้ วิจัยสามารถพัฒนาข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analysis) ได้ดีขนึ   

    2.2 ในการศึกษาวิจัยงานวิเทศสัมพันธ์ ผู้ วิจัยควรส่งเสริมศักยภาพตนเองในเรืองของความสัมพันธ์กับ

แหลง่ข้อมลูของผู้ เชียวชาญ เป็นระยะ เช่น สถานทูต สถาบันการศึกษาต่างประเทศทีมีความเกียวข้องกับสถาบันการศึกษา

ศิลปะและการออกแบบไทย การมีปฏิสมัพนัธ์เป็นระยะในตลอดช่วงปี จะทําให้งานการเก็บข้อมูลทันสมัย และได้พบปะสร้าง

ความสมัพันธ์ ทําให้งานวิจัยมีความถูกต้อง มีเอกสารประกอบทังเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติทีอยู่บนพืนฐานแห่งความจริง 

ทนัสมยั เพือนําไปสนบัสนนุ นโยบายต่างๆ ได้ดี เพราะข้อมลูจะมีการเปลยีนแปลงเสมอตามสภาวะเศรษฐกิจโลก 

    2.3 งานวิจัยเรืองการบริหารงานวิเทศสมัพันธ์สถาบันศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า มีหัวข้อความ

สอดคล้องหลกัด้วยกนั 12 เรือง ในแต่ละเรืองมีสาระความสําคัญและสามารถทําเป็นงานวิจัยต่อยอดในเชิงทดลอง เพือให้

เกิดความสัมพันธ์เชิงลึกและกว้างให้มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ กับการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ในอนาคต                 

เช่นเรือง การบริหารจดัการด้านสอืเทคโนโลยีเพือสนบัสนนุงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบนัศิลปะและการออกแบบ   
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บทคัดย่อ 

           การบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถม ศึกษา

ชลบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครู สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรม

ผู้ นําของผู้ บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน            

หาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษากบัประสทิธิผลการบริหารโรงเรียน และศึกษาพฤติกรรมผู้นํา

ของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  ปีการศึกษา 2559 จํานวน 403 คน 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย   

คะแนนเฉลีย  ความเบียงเบนมาตรฐาน  การหาค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจยัพบว่า 

 1. พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  มีค่าเฉลีย

อยู่ในระดบัมาก  

2. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 มีค่าเฉลยีอยู่ในระดบัมาก 

                3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 2 โดยมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกระดบัมาก (rxy=.735) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   

                4. พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษาแบบมุ่งความสาํเร็จ และพฤติกรรมผู้นําแบบสนับสนุน มีความสมัพันธ์

กับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 และใช้พยากรณ์ประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 ได้ โดยมีประสทิธิภาพของการพยากรณ์ 59.2% นันคือ ตัวแปร

พยากรณ์ทงั 2 ตวั ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 ได้ร้อยละ 59.2 
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Abstract 

  The purpose of this research were to study for Principle’s Leadership Behaviors whith Integration of 

Sufficiency Economy Philosophy in schools and find the relationship between Principle’s Leadership Behaviors  

whith Integration of Sufficiency Economy Philosophy in schools management . To study Principle’s Leadership 

Behaviors which effectiveness for Model whith tegration of Sufficiency Economy Philosophy in schools under  

Chonburi Primary Educational Service Area Office II . The sample consisted 403 of administrators and teachers, 

The data were collected through questionnaire where the answer choices were given in 5 levels. Statistical 

analysis were composed of calculation of average score, standard deviation, Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis. In this research, it was found that 

 1.  Principle’s Leadership Behaviors in schools under Chonburi Primary Educational Service Area 

Office II of which overall outcomes are in good satisfaction level. 

 2. Productivities of directors’ performance in the sustainable practice of which overall outcomes are in 

high satisfaction level. 

 3. The relationship between leadership behavior and productivities defined in the sustainable context 

were found in positive outcome. The relationship was found (rxy=.735) with the statistical significance of 0.05. 

 4. Achievement - Oriented Leadership and Supportive Leadership. The relationship between effectiveness 

for Model whith Integration of Sufficiency Economy Philosophy in schools under Chonburi Primary Educational 

Service Area Office II and mutually predicted effectiveness for Model whith Integration of Sufficiency Economy 

Philosophy in schools under Chonburi Primary Educational Service Area Office II. Forecasting efficiency 59.2% 

and the relationship can be used as a predication for leadership behavior and productivities in the context of 

sustainable philosophy with the accuracy of 59.2 %.  
 

Keywords: Leadership Behavior, Performance Productivity, Sustainable Philosophy 

 

ภูมิหลัง  

            การพัฒนาคนถือว่าเป็นภารกิจสําคัญทีหลายๆ ประเทศได้กําหนดเป็นนโยบายสําคัญ ประเทศไทยโดยรัฐบาล 

องค์การและหน่วยงานทีเกียวข้อง ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานพัฒนาคนและสงัคม ดังจะเห็นได้จาก

ภาพรวมของการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที 1-7 สรุปได้ว่า “เศรษฐกิจดี สงัคมมี

ปัญหา การพฒันาไม่ยงัยืน” ทําให้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที 8 ได้ปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหม่

จากเดิมทีให้ความสาํคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลกัมาเป็นการให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสงัคมไป

พร้อมกนั จึงเป็นจุดเริมต้นของแนวคิดการพัฒนาทีมี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยให้เศรษฐกิจเป็นเครืองมือในการ

พฒันาคนให้มีคณุภาพชีวิตทีดีขนึและเปลยีนวิธีการพฒันาเป็นแบบองค์รวมทีเชือมโยงมิติเศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดล้อม

เข้าด้วยกันอย่างสมดุล แต่วิกฤตเศรษฐกิจทีเกิดขึนในปี 2540 ทําให้การปรับเปลียนแนวคิดและวิธีการพัฒนาไม่สามารถ

นําไปใช้ในกระบวนการขบัเคลอืนการพฒันาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามสงัคมไทยได้เริมรับรู้ถึงหลกัปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึงได้รับการขานรับอย่างกว้างขวางในขณะทีสังคมไทยกําลงัเผชิญกับภาวะวิกฤตครังสําคัญของ

ประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 9 ได้อญัเชิญหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญา

นําทางในการพฒันาและบริหารประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาทีสมดุล ทังด้านสงัคมเศรษฐกิจ และสิงแวดล้อม 

มีเป้าหมายหลกัเพือยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนไทยสูค่วามอยู่ดีมีสขุ พร้อมทงัยดึหลกัทางสายกลาง เพือให้ประเทศรอดพ้น

จากวิกฤต สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมันคง มีคุณภาพและยังยืน ควบคู่ไปกับการปรับเปลียนกระบวนการวางแผนจากการ

ดําเนินการ“โดยราชการเพือประชาชน”เป็นการมี “ประชาชนเข้าร่วม” ให้คนเป็นผู้ตัดสินใจหรือกําหนดทิศทางการพัฒนาที

คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันทีดีเพือพร้อมรับความเสียงบนฐานของความรอบรู้ความ

รอบคอบ ความเพียรและคณุธรรม [1] 

             สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ.2555-2559) เป็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  10 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการ

ประยุกต์ใช้และมีผลอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงทีประเทศไทยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเมือปี 2540 และเป็นแนวทางปฏิบัติอัน

สําคัญยิงในการขับเคลือนประเทศไทยให้พ้นจากภาวะวิกฤตทังวิกฤตเศรษฐกิจโลกทีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมถึง

วิกฤตทีเกิดขนึภายในประเทศทงัวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง และวิกฤตทางสงัคม การน้อมนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติ ได้ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสงูขึนในหลายด้าน ขณะทีบางเรืองอยู่ในระหว่าง          

การปรับตัวต่อการเปลียนแปลงและประชาชนได้รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงรุนแรงในเบืองต้นแต่สามารถฟืนตัว          

ได้เร็วขนึ ความก้าวหน้าในการน้อมนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนเพือมุ่งหวังให้เกิด

ภูมิคุ้มกนัแก่ตวัเอง ครอบครัว องค์กร สงัคมและประเทศมีหลายประการ  

            หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 (พ.ศ.2555-2559) ภายใต้

สถานการณ์การเปลยีนแปลงทีจะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที 11 

สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการเปลียนแปลงทังภายในและภายนอกประเทศทีผันผวน ซับซ้อนและ

คาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่าในภาพรวมสงัคมไทยมีภูมิคุ้มกันเพิมขึน และมีภูมิคุ้มกันทีแข็งแกร่งแตกต่างกันไปทังใน

ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชนและสังคมแต่ก็ยังไม่เพียงพอทีจะรองรับสถานการณ์การเปลียนแปลงในอนาคตได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับความเสียงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสียงจากการบริหารภาครัฐทีอ่อนแอ 

โครงสร้างเศรษฐกิจทีไม่สามารถรองรับการเติบโตอย่างยงัยืน ทงัความเสยีงจากความเสือมถอยของค่านิยมทีดีงามในสงัคมไทย

ความเสอืมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม และความเสียงด้านความมันคงของประเทศ จึงจําเป็นต้องนํา

ภูมิคุ้มกนัทีมีอยู่พร้อมทงัสร้างภูมิคุ้มกนัในประเทศให้เข้มแข็งขนึภายใต้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างทุน

ทีมีอยู่ของประเทศให้เข้มแข็ง ทงัทนุทางสงัคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม รวมทังใช้

ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพือเตรียมพร้อมให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ

เปลยีนแปลงในอนาคตได้อย่างยังยืน การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที 11 จึงมี

แนวคิดทีมีความต่อเนืองจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที 8-10 โดยยังคงยึดหลกั “ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา” รวมทงั “สร้างสมดลุการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลือนให้

บงัเกิดผลในทางปฏิบติัทีชดัเจนยิงขนึในทกุระดบั เพือให้การพฒันาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชือมโยงทุก

มิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทังคน สงัคม เศรษฐกิจ สิงแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” 

และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่าง

ความสามารถในการพงึตนเองกบัการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสงัคมชนบทกับเมือง เตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” 
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ด้วยการบริหารจดัการความเสียงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงทังภายนอกและภายในประเทศ ทังนี 

การขับเคลือนกระบวนการพัฒนาทุกขันตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เป็นไป

ตามลาํดบัขนัตอน และสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของสงัคมไทย รวมทังเสริมสร้างศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมใน

การปฏิบติัหน้าทีและดําเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” จะเป็นภูมิคุ้มกันทีดีให้พร้อมเผชิญการเปลียนแปลงทีเกิดขึนทังในระดับ

ปัจเจก ครอบครัวชมุชน สงัคม และประเทศชาติ  

             กระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักในภารกิจทีสําคัญกับการพัฒนาคนซึงเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตาม

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ มุ่งเน้นนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประเทศ จึงจัดทํายุทธศาสตร์

เพือดําเนินโครงการขบัเคลอืนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือปลกูฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้ชีวิตทีพอเพียง เห็น

คณุค่าของทรัพยากรต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกบัผู้อืนอย่างเอือเฟือเผือแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์สิงแวดล้อมและเห็นคุณค่า

ของวฒันธรรม ค่านิยม และเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย โดยมีหน่วยงานในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันรับผิดชอบ 

เพือให้มีความต่อเนืองและยงัยืน นําสูวิ่ถีชีวิตของประชาชน สามารถพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมได้ตามแนวพระราชดํารัสและ

นโยบายรัฐบาลรวมทงัเป็นจุดเริมต้นของการผลกัดันให้ประเทศชาติโดยรวมพัฒนาต่อไปอย่างเต็มศักยภาพโดยใช้รูปแบบ

การจดัการศกึษาบนพืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง [2]  

             สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการน้อมนํา

แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจดัการศกึษา โดยกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของสํานักงานเขต

พืนทีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 ซงึมีเป้าประสงค์ ให้ผู้ เรียนได้รับการปลกูฝังค่านิยมในการนําคุณธรรมเป็นหลกัใน

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกลยุทธ์ ข้อที 2 ปลกูฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็น     

ชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลือนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพือให้ผู้บริหารการศึกษา ครูผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมี

ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําแนวคิด หลกัปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มาบรูณาการในการจดักระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันโดยมี

เป้าหมายการขบัเคลอืนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษาทุกแห่ง และกําหนดให้มีการคัดเลือกสถานศึกษาที

จดักระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพือสร้างเครือข่ายในการ

ขบัเคลอืนเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบติัในสถานศกึษา เกียวกบัการบริหารจดัการ การดําเนินงานเกียวกับการเรียนการสอน 

ตลอดจนการกําหนดยุทธศาสตร์การบริหารสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงศึกษาธิการและเขตพืนทีการศึกษา 

เพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามหลกัสตูรสถานศึกษา ทําให้นักเรียนทันต่อเหตุการณ์ ในยุคโลกาภิวัตน์ รู้จักคิด เข้าใจปัญหา

สภาพแวดล้อม พร้อมรับกับสถานการณ์การเปลียนแปลงต่างๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตมีจิตสํานึกทีดีต่อตนเอง และสงัคม 

ช่วยเหลอืเกือกลูกนั รวมทงัการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยงัยืน [3] 

             การขบัเคลอืนเศรษฐกิจพอเพียงสูโ่รงเรียนในปี 2554-2555 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

พบว่า มีสถานศกึษาในสงักดัจํานวน 112 แห่ง ผ่านการประเมินสถานศกึษาพอเพียงในปี 2554-2555 จํานวน 50 แห่ง ซึงคิด

เป็นร้อยละ 44.62 [4] ซงึแสดงให้เห็นว่าความสนใจในการนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จัดการศึกษามีมากขึน 

แต่ขาดองค์ความรู้และเครืองมือ ซึงทําให้ต้องหันมามองย้อนกลบัไปพิจารณาเกียวกับการบริหารองค์กรเสียใหม่ว่าการ

ขบัเคลอืนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน จะสําเร็จตามเป้าประสงค์หรือไม่นันขึนอยู่กับผู้บริหารต้องเป็นผู้นํา

การเปลยีนแปลงในการบริหารจดัการโรงเรียนทีดีและมีประสทิธิภาพเป็นอันดับแรก กระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักใน

ภารกิจทีสาํคญัดงักลา่วและให้ความสาํคญักบัการพฒันาคน ซงึเป็นศนูย์กลางของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สงัคมแห่งชาติ ฉบับที 10 (2550 - 2554) มุ่งเน้นนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประเทศ จึงจัดทํายุทธศาสตร์

เพือดําเนินโครงการขับเคลือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือปลกูฝังค่านิยมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตที

พอเพียงและเห็นคุณค่าของทรัพยากร ต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อืนอย่างเอือเฟือเผือแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกต่อสิงแวดล้อม

และเห็นคณุค่าของวฒันธรรม ค่านิยมและเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย โดยมีหน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธิการร่วมกัน

รับผิดชอบเพือให้มีความพอเพียงและยังยืนสู่วิถีชีวิตของประชาชน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมได้ตามแนวพระราช

ดํารัสและนโยบายรวมทงัเป็นจดุเริมต้นของการผลกัดนัให้ประเทศชาติโดยรวมพฒันาต่อไปอย่างเต็มศักยภาพโดยใช้รูปแบบ

การจัดการศึกษาบนพืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [5] โดยกําหนดนโยบายด้านการศึกษาให้นําหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการเรียนรู้ ทีเชือมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน 

สถาบนัทางศาสนาให้มีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาเพือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ ทักษะและเจตคติ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวนัได้อย่างสมดลุและยงัยืน โดยมีวตัถปุระสงค์เพือให้โรงเรียนนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

ในด้านการบริหารจดัการโรงเรียนจดัการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเพือให้เกิดผลในการปฏิบัติในทุกระดับ

ได้อย่างมีประสทิธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีวิสยัทัศน์มุ่งพัฒนาโรงเรียนในการนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ผู้ เรียน ผู้ บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนืองโดยกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลือนเป็น             

5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที 1 เป็นการพัฒนาแนวทาง การจัดการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที 2 เป็นการพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตร์ที 3 เป็นการขยายผลและพัฒนาเครือข่าย ยุทธศาสตร์ที 4 เป็นการ

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ และยทุธศาสตร์ที 5 เป็นการพฒันากระบวน การติดตามและประเมินผลโดยมีตัวชีวัดความสําเร็จใน 

4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจดัการ ด้านหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน และด้านการพัฒนา

บคุลากร [7]     

              ความเป็นผู้นําของผู้บริหาร เป็นปัจจยัทีสาํคญัยิงต่อผลกระทบทีทําให้ทัศนคติ แรงจูงใจและผลการปฏิบัติงานของ

คนในองค์กรแตกต่างกันได้มาก แต่ประเด็นทีน่าศึกษา คือ การทีผู้นําบางคนสามารถชนะใจผู้ ใต้บังคับบัญชาจนทําให้เขา

เหลา่นนัผกูพนั ทุ่มเททํางานแบบถวายชีวิต แต่ในเวลาเดียวกนัผู้นําบางคนก็เป็นผู้ทีถูกจงเกลียดจงชังจากผู้ ร่วมงาน อาจถึง

ขันรวมกลุ่มกันเพือขับไล่ก็มีอยู่เช่นกัน ในยุคก่อนมีการเชือกันมากว่าปัจจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพของผู้นํานันน่าจะอยู่ที

บคุลกิลกัษณะของผู้นําเป็นสําคัญ แต่จากการพิสจูน์กันอย่างถ่องแท้กับปรากฏว่า บุคลิกลกัษณะเป็นเพียงปัจจัยประกอบ

ส่วนน้อยเท่านันและไม่มีอิทธิพลเท่าใดนัก จากการศึกษาค้นคว้าในเวลาต่อมาได้กลับมามุ่งสนใจทีพฤติกรรมผู้ นํา 

(Leadership behavior) ซงึหมายถงึ แบบของพฤติกรรมทีแสดงออกของผู้นําทีมีความเหมาะสมทีผู้นําควรจะประพฤติปฏิบัติ

เพือเอาชนะใจผู้ ร่วมงาน เช่น การให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาหรือผู้ ร่วมงานมีอิสระในการทํางานด้วยตนเอง การเข้าไปร่วมเป็นผู้ ชีนํา

และลงมือทําด้วยกนักบักลุม่หรือการใช้วิธีประชาธิปไตยสงู หรือการมีสว่นร่วม เป็นต้น     

               ผู้บริหารเป็นบุคคลทีมีบทบาทและมีความสําคัญอย่างยิงในหน่วยงานทีจะต้องแสดงบทบาทพฤติกรรมผู้นํา [9]  

ประกอบผู้บริหารต้องเป็นผู้นําโดยตําแหน่งซึงนอกจากต้องปฏิบัติหน้าทีด้านการบริหารแล้วยังต้องรับผิดชอบต่อผลของ

ความสาํเร็จของงานทงัปวงในหน่วยงานด้วย [7] และในการทีผู้บริหารจะดําเนินการบริหารการศึกษาให้บรรลวุัตถุประสงค์

อย่างมีคณุภาพนนั ยงัมีองค์ประกอบหลายด้านทีสําคัญ นอกจากการจัดโครงสร้างงานอย่างเหมาะสมแล้ว บุคลากรต้องมี

ความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบในภาระหน้าทีสูงด้วย ผู้บริหารจะต้องเน้นผู้ มีศักยภาพ ต้องสามารถแสดง

พฤติกรรมผู้นําในการบริหารงาน เพราะพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารเป็นปัจจยัทีสาํคญัอย่างยิงในการบริหารการศึกษาซึงถ้ามี
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การบริหารและการจดัการทีดี หน่วยงานก็จะสามารถบรรลจุดุมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพราะการบริหารและการจัดการ

ทีดีเป็นปัจจยัชีขาดความสาํเร็จ [8 ]  

             จากความสาํคญัและเหตผุลดงักลา่ว ผู้ วิจยัในฐานะครูผู้สอนจงึสนใจทีจะศกึษาพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา

ทีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 

วัตถุประสงค์การวจัิย 

1. เพือศกึษาพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 2 

            2. เพือศกึษาประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สงักดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2             

            3. เพือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากบัประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2   

            4. เพือศกึษาพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาทีสง่ผลต่อประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สงักัดสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 2   

 

วธีิดําเนินการวจัิย      

               ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนีทงัหมด 1,310 คน  ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสงักัดสํานักงานเขต

พืนทีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 ปีการศกึษา 2559 จํานวน 112 โรงเรียน จําแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 

112 คน และครู จํานวน 1,198 คน กลุ่มตัวอย่างทังหมด 403 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างเพือใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่ 

ผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 112 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive  selected) คือ เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทีเป็นผู้บริหารและครูในสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 จํานวน 291 คน ได้มาโดยการกําหนดกลุม่ตวัอย่าง  จากตารางของเครจซีและมอร์แกน 

เครืองมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมลูการวิจัยครังนี เป็นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่งผล

ต่อประสทิธิผลของการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

ชลบรีุ เขต 2 โดยแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบบั แบ่งออก เป็น 3 ตอน ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

 ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลพืนฐานของผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเพือสํารวจ

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเกียวกบัเพศ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง ประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนและขนาดของ

โรงเรียน มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษาสงักัดสํานักเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้ รับผิดชอบ

โครงการ ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

โรงเรียน ข้อคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ (rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครู ผู้ วิจัยกําหนดระดับคะแนนการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเป็น          

5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าสถิติพืนฐาน  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation) สถิติทีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน การหาค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment correlation coefficient) และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
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สรุปผลการวจัิย  

1. พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีค่าเฉลีย

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามลําดับค่าเฉลีย ดังนี พฤติกรรมผู้นํา

แบบสนบัสนนุ พฤติกรรมผู้นําแบบสงัการ พฤติกรรมผู้นําแบบมุ่งความสาํเร็จ และพฤติกรรมผู้นําแบบมีสว่นร่วม   

               2. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน มี

ค่าเฉลยีอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากค่าเฉลียมากไปหาน้อย ดังนี 

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ และด้านหลกัสตูรและการจัดการเรียน 

การสอน 

               3. ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษามีความสมัพนัธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  

โดยมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกระดบัมาก (rxy=.735) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   

               4. พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาแบบมุ่งความสําเร็จ และพฤติกรรมผู้นําแบบสนับสนุนมีความสมัพันธ์

กับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 และใช้พยากรณ์ประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 ได้ โดยมีประสทิธิภาพของการพยากรณ์ 59.2% นันคือ ตัวแปร

พยากรณ์ทงั 2 ตวั ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 ได้ร้อยละ 59.2  

   

อภปิรายผล  

1. พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีค่าเฉลีย

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามลําดับค่าเฉลีย ดังนี พฤติกรรมผู้นํา

แบบสนบัสนนุ พฤติกรรมผู้นําแบบสงัการ พฤติกรรมผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จและพฤติกรรมผู้ นําแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัย

เป็นเช่นนีเนืองจากครูเห็นว่าผู้บริหารมีพฤติกรรมผู้นําแบบสนับสนุนโดยทีผู้บริหารมีสิงกระตุ้นให้ทํางาน ผู้บริหารใช้กิริยา

ท่าทางทีสร้างความรู้สกึทีดี และผู้บริหารมีปฏิสมัพนัธ์ทีดีอย่างต่อเนืองยังยืน มีพฤติกรรมผู้นําแบบสงัการโดยการทีผู้บริหาร

บอกกฎระเบียบต่างๆ ในการทํางานผู้บริหารกําหนดให้มีการทํางานตามมาตรฐาน ผู้บริหารอธิบายขันตอนเกียวกับงานที

คาดหวงัอย่างชดัเจนพฤติกรรมผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จโดยการทีผู้บริหารมีความเชือมันในความสามารถของผู้ ใต้บังคับบัญชา 

ผู้บริหารสง่เสริมให้พฒันางานให้ดียิงขนึ และผู้บริหารกําหนดเป้าหมายการทํางานทีสร้างความท้าทายผู้บริหารมีพฤติกรรม

ผู้นําแบบมีสว่นร่วมโดยทีผู้บริหารมีการขอคําแนะนําเกียวกับการทํางานให้สําเร็จจากผู้ ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารมอบหมาย

งานให้ตรงกับความถนัด และผู้ บริหารมีการปรึกษาหารือเกียวกับปฏิบัติงานต่างๆ อยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ              

สริิเกรียงไกร ธรรมโชติ [9] ได้ทําการวิจยัเรืองศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึง

พอใจในการทํางานของครูในสถานศึกษาขันพืนฐานผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน 

จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นผู้นําแบบกิจสมัพันธ์สงูและมิตรสมัพันธ์สงู สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย หมืนสา [10] ได้ทําการ

วิจัยเรืองความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน       

ขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามหาสารคาม เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า สภาพภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามหาสารคาม เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
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เมือพิจารณารายด้านพบว่ามีสภาพภาวะผู้นําการเปลียนแปลงด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีการปฏิบัติสงูทีสดุ 

รองลงมาเป็นด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการกระตุ้นทางปัญญา ตามลําดับ ส่วน

สภาพการดําเนินงานตามระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาภาพรวมและรายด้านมีการดําเนินการอยู่

ในระดบัมาก  เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการดําเนินการอยู่ในระดบัมากในทุกด้าน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

นาฏยา เวียงนนท์ [11] ได้ทําการวิจยัเรืองพฤติกรรมผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขต

พืนทีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ

มากทกุด้าน 

                 2. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านมี

ค่าเฉลยีอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากค่าเฉลียมากไปหาน้อย ดังนี 

ด้านการจดักิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ และด้านหลกัสตูรและการจัดการเรียน

การสอน ผลการวิจยัเป็นเช่นนีเนืองจาก ด้านการจดักิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมทีมีวัตถุประสงค์

เพือให้นักเรียนได้ปฏิบัติเกียวกับการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามคําสอนทางศาสนา ครูจัดกิจกรรมทีมีวัตถุประสงค์เพือให้

นกัเรียนได้ปฏิบติัเกียวกบั การประหยดัและการออม ครูจดักิจกรรมทีมุ่งสง่เสริมและปลกูฝังให้นักเรียนมีความรอบรู้ สามารถ

คิดวิเคราะห์ และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้

นกัเรียนฝึกการทํางานร่วมกบัผู้อืนด้วยความรับผิดชอบ ซือสตัย์ ไม่เอาเปรียบผู้อืน ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีจิตสํานึกรัก

สงิแวดล้อม และเห็นคณุค่าของวฒันธรรม ค่านิยม เอกลกัษณ์ หรือความเป็นไทยและครูจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือให้นักเรียน

ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ด้านการบริหารจดัการ ผู้บริหารดําเนินการให้โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศด้าน

คุณธรรม เช่นการทําบุญ การฝึก อบรมจิต การร่วมกิจกรรมทางศาสนา โรงเรียนให้มีการติดตามและประเมินคุณลกัษณะ      

อันพึงประสงค์ของผู้ เรียน เช่นการทดสอบความรู้ ผลงาน และการปฏิบัติกิจกรรมของผู้ เรียน และโรงเรียนส่งเสริมและ

เผยแพร่ความรู้เกียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น จดันิทรรศการ การจัดประกวด การหาความรู้ผ่านสือเทคโนโลยีต่างๆ 

และด้านหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน โดยผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมทีมุ่งส่งเสริมและปลกูฝังให้นักเรียนมี

ความซือสตัย์สจุริต ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และอยู่ร่วมกับผู้อืน ได้อย่างมีความสขุ ครูจัดทําเครืองมือวัด และ

ประเมินผลการเรียนรู้ครอบคลมุด้านความรู้ ด้านทกัษะกระบวนการ และด้านคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ครูจัดทําหน่วยการ

เรียนรู้ทีมีการบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สอดคล้องกับ

ผลการวิจยัของ วชิราวธุ ปานพรม [12] ได้ศึกษาสภาพและประสิทธิผลการจักการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียนคุณธรรมชันนํา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสกลนครเขต 1 พบว่า ประสิทธิผลการจัดการศึกษา

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนใน

โรงเรียนคุณธรรมชันนํา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสกลนครเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลการจัด

การศกึษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และด้าน

การพฒันาบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหาร หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน ด้านหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ

มาก ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้และครูผู้สอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน อยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน ด้านการบริหารการ
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จัดการสถานการศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรนภา  เอกนิพนธ์ [13] ได้ศึกษาประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียนปิยะมหาราชาลยั สงักัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษานครพนม เขต 1 พบว่า ระดบัประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหาร หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ ครูผู้สอน ผู้ รับผิดชอบงานวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก ด้านหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ เรียนอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกบังานวิจยัของ สญัญา จารุจินดา [14]  ได้ทําการวิจยั แนวทางการบริหารจัดการในการน้อมนําแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงสูก่ารปฏิบติัในโรงเรียนประถมศกึษา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าแนวทางการบริหารจัดการในการน้อม

นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนประถมศึกษาทัง 4 ด้าน คือด้านบริหารงานวิชาการด้านบริหาร           

งบป ระมาณ ด้านบริหารงานบคุคล และด้านบริหารทวัไป ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก  

              3. ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษามีความสมัพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทกีารศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย

มีความสมัพันธ์กันในทางบวกระดับมาก (rxy=.735) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ 

เหตุผลทีเป็นเช่นนีเนืองจากผู้ บริหารโรงเรียนมีระดับพฤติกรรมผู้ นําในระดับมาก จึงส่งผลถึงประสิทธิผลในการบริหาร

สถานศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงสอดคล้องกับ จันธิดา ผ่านสอน [15]  ได้ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการ

เปลียนแปลงกับประสิทธิผลใน การบริหารของผู้ บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาร้อยเอ็ด พบว่า 

ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสมัพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลในการบริหารงานของ ผู้บริหาร

สถานศกึษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 และสอดคล้องกับ อุดม พินธุรักษ์ [16] ทีศึกษาความสมัพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้นํา การเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาอดุรธานี พบว่า ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสมัพันธ์กันทางบวก

กบัประสทิธิผลการบริหารงานบคุคล   

          4. พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษาแบบมุ่งความสําเร็จ และพฤติกรรมผู้นําแบบสนับสนุน มีความสมัพันธ์กับ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 และใช้พยากรณ์ประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 ได้ โดยมีประสทิธิภาพของการพยากรณ์ 59.2% นันคือ ตัวแปร

พยากรณ์ทงั 2 ตวั ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ร้อยละ 59.2 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนิต 

ทองอาจ [17] ทีศึกษาภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหาร ทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในสงักัดสํานักงานเขต

พืนทีการศึกษามุกดาหาร พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้ บริหารโรงเรียนที สามารถพยากรณ์

ประสทิธิผลของโรงเรียนโดยรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 มี 3 ด้าน คือ การกระตุ้นการใช้ปัญญาของผู้บริหาร 

โดยมีค่าสมัประสิทธิ การพยากรณ์เท่ากับ .592 สามารถ อธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 35.00 

ด้านการคํานึงถึงเอกบุคคลของผู้ บริหารมีค่าสัมประสิทธิ การพยากรณ์เท่ากับ .629 สามารถอธิบายความแปรปรวน

ประสทิธิผลของ โรงเรียนได้ร้อยละ 39.60 และด้านการสร้างบารมีของผู้บริหาร มีค่าสมัประสิทธิ การพยากรณ์เท่ากับ .648 

สามารถอธิบายความแปรปรวนประสทิธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 41.90   
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจยัไปใช้ 

     1) พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2 มี

ข้อเสนอแนะ ดงัน ี

        (1) พฤติกรรมผู้นําแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้มี

สว่นร่วมในการแก้ปัญหา และมอบหมายงานให้ตรงกบัความรู้ ความสามารถ 

          (2) พฤติกรรมผู้นําแบบสงัการ  ผู้บริหารไม่ควรใช้คําสงัเกียวกบัการทํางานผู้บริหารควรบอกถึงวิธีการทํางาน

เพือให้สาํเร็จตามเป้าหมาย และผู้บริหารควรกําหนดระยะเวลาในการทํางาน   

         (3) พฤติกรรมผู้นําแบบสนับสนุน ผู้บริหารควรใช้วาจาทีสร้างความรู้สกึทีดี ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับ

ความต้องการในเรืองผลตอบแทน และผู้บริหารควรมีเทคนิค วิธีกระตุ้นให้ทํางาน 

         (4) ด้านพฤติกรรมผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จ ผู้บริหารควรกําหนดเป้าหมายเกียวกับการพัฒนางาน ผู้บริหาร

ควรให้กําลงัใจในขณะปฏิบติังาน ผู้บริหารควรติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอย่างต่อเนือง 

   2) ประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน มีข้อเสนอแนะดงัน ี

            (1) ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนควรมีการจัดระบบการบริหารจัดการภายในตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีความพอเพียงมีเหตุผล และมีภูมิคุ้ มกันทีพร้อมรับการเปลียนแปลง โรงเรียนควรทบทวน ปรับปรุงพัฒนา

โครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการให้สอดคล้องหรือรองรับการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

โรงเรียนควรกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการกิจกรรมและการปรับปรุงเพิมเติมหรือจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน

ของ สถานศกึษาให้ครอบคลมุและพฒันาการศกึษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

               (2) ด้านหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้รู้จักการสํารวจรวบรวมองค์ความรู้ของ

ภูมิปัญญาท้องถิน มีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ เผยแพร่และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และครูควรจัดกระบวนการเรียนรู้โดย

เน้นการทดลองมาปฏิบติัจริงในโรงเรียนตามแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

         (3) ด้านการจดักิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ครูควรจัดกิจกรรมทีมีจุดประสงค์เพือให้นักเรียนปฏิบัติเกียวกับการมี

วินยัในการใช้จ่าย ครูสง่เสริมการเรียนรู้และปลกูฝังให้นกัเรียนเห็นประโยชน์ และตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิต

ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และครูควรจดักิจกรรมทีมีวตัถปุระสงค์เพือให้นักเรียนได้ปฏิบัติเกียวกับการพึงตนเอง 

โดยการผลติหรือสร้างรายได้   

         (4) ด้านการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนควรยกย่อง ชมเชย เชิดชู นักเรียน ครู ทีดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาโดยการส่งเสริมและปลกูฝังให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบติัตน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   2. ข้อเสนอแนะการทําวิจยัครังต่อไป 

         1) ควรศึกษาตัวแปรอืนทีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

         2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างยทุธศาสตร์กบัการขบัเคลอืนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกบัประสทิธิผลของสถานศกึษา ในสงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครังนีมีจดุมุ่งหมาย 1) เพือสร้างและหาประสทิธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TA I 

เพือพฒันาผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรือง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 5  ให้มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต          

โดยใช้เทคนิค TAI เพือพฒันาผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5         

3)  เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลงัเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI  

เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5  กับเกณฑ์             

ร้อยละ 80  4)  เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI เพือพัฒนา

ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรืองความน่าจะเป็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5 ประชากรได้แก่นักเรียนชัน

มัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที 2                

ปีการศึกษา 2559 จํานวน 112 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5/1 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ห้องเรียนจํานวน 1 ห้อง มีนักเรียน            

40  คน ซงึได้มาโดยการสุม่ตวัอย่างแบบกลุม่ (Cluster or Area Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ซึงมีการจัด

ห้องเรียนโดยคละความสามารถของผู้ เรียน  เครืองมือทีใช้ในการวิจยัน ีได้แก่ 1)  แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพือใช้ในการ

สมัภาษณ์ผู้ เชียวด้านเนือหาของวิชาคณิตศาสตร์ เรือง ความน่าจะเป็น ด้านการเรียนการสอนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

โดยใช้เทคนิค TAI 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้

เทคนิค TAI รายวิชาคณิตศาสตร์เพมิเติม เรือง ความน่าจะเป็นชนัมธัยมศกึษาปีที 5 บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ 

เทคนิค TA Iเพือพัฒนาผลสมัฤทธิ ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5           

3)  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจทีมีต่อ บทเรียนบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5 สถิติทีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ                     

ค่าเฉลยี สว่นเบียงมาตรฐาน ค่าดชันีความสอดคล้องความพงึพอใจ และค่าทดสอบค่าท ี(T -Test)  
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 ผลการวิจยัพบว่า  

1. ประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์เรืองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 5 มีประสทิธิภาพเท่ากบั 82.33/81.59  

2. ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนทีเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI เพือพัฒนาผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 5 หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

3. ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนทีเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI เพือพัฒนาผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 5 หลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 

4. ความพงึพอใจของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI เรืองความน่าจะเป็นของ

นกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 5 อยู่ในระดบัมาก 

 

Abstract 

 The objectives of this study were 1) to to create and find out the efficiency of lessons on internet 

network by using TAI technique for mathematics achievement on Probability lesson of Mattayomsuksa five students 

for the efficiency 80/80 criteria, 2) to compare the achievement results of lessons on internet network by using 

TAI technique for mathematics achievement on Probability lesson of Mattayomsuksa five students both before 

and after classes, 3) to compare the achievement results of lessons on internet network by using TAI technique 

for mathematics achievement on Probability lesson of Mattayomsuksa five students after classes of with the efficiency 

standard of 80%, and 4) to study the level of satisfactions of Mattayomsuksa five students about lessons on internet 

network by using TAI technique for mathematics achievement on Probability lesson. The population was 112 

Mattayomsuksa five students of Tessaban Ban Paktang School under Division of Educational Administration of 

Pichit Town Municipality in second term of academic year B.E.2559 and the sample group was 40 students of 

Mattayomsuksa 5/1 classroom of Tessaban Ban Paktang School under Division of Educational Administration of 

Pichit Town Municipality in second term of academic year B.E.2559. 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 structured questionnaire to interview the mathematics experts about 

Probability lesson that used on internet network by using TAI technique, learning plans that used on internet network 

by using TAI technique for additional mathematics on Probability lesson of Mattayomsuksa five students, lessons 

on internet network by using TAI technique for mathematics achievement on Probability lesson of Mattayomsuksa 

five students, and learning achievement tests that were objective form, and questionnaire that used to find out 

the satisfactions of Mattayomsuksa five students towards mathematics lesson on internet network by using TAI. 

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 lessons on internet network by using TAI technique for development 

of mathematics achievement on Probability lesson of Mattayomsuksa five students was 82.29/81.59,  
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 2) The achievement results of mathematics lessons on internet network by using TAI technique for 

development of mathematics achievement on Probability lesson of Mattayomsuksa five students showed that 

the result of after-class test was higher than the result of before-class test,  

 3) The achievement results of mathematics lessons on internet network by using TAI technique for 

development of mathematics achievement on Probability lesson of Mattayomsuksa five students showed that 

the result of after-class test was higher than 80% standard , and 

 4) The students’ satisfaction level towards mathematics lessons on internet network by using TAI 

technique on Probability lesson of Mattayomsuksa five students was at high level. 
 

Keywords: Lessons on Internet Network, TAI Technique, Achievement Results of Mathematics Lessons,  

                 Probability 

 

ภูมิหลัง 

ในปัจจุบันโลกมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ความเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเกิดขึน ส่งผลให้มนุษย์

จําเป็นต้องปรับตัวเพือการดํารงชีวิตทีมีคุณภาพ การศึกษาเป็นกระบวนการสําคัญทีจะช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตัวและ

พฒันาตนเองอย่างมีคณุภาพ ดงันนัการศึกษาจึงต้องปรับเปลียนให้สอดคล้องกับกระแสการเปลียนแปลงของประเทศชาติ

และของสงัคมโลกอยู่ตลอดเวลา จงึจําเป็นอย่างยิงทีต้องส่งเสริมเพือการเรียนรู้อย่างต่อเนือง เพือพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ

และพัฒนาขีดความสามารถของคนส่วนใหญ่ในประเทศ [1] และความก้าวหน้าทางด้านการสือสารโดยเฉพาะอย่างยิง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซงึได้ก่อให้เกิดการเปลียนแปลง ทังทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม

และการศกึษา โดยมีความเกียวข้องกบัอุปกรณ์เครืองใช้เป็นเทคโนโลยี ระดับสงูมากมายหลายอย่าง ไม่ว่าเป็นเครืองใช้ใน

บ้าน อปุกรณ์ใช้ในวงการธุรกิจ อปุกรณ์สอืสารโทรคมนาคม ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ทีใช้ในวงการศึกษาด้วยเช่นกัน อุปกรณ์ที

เป็นเทคโนโลยีระดบัสงูอย่างหนงึ  ทีนบัว่ามีบทบาทสาํคญัยิงในชีวิตประจําวนัได้แก่ “ คอมพิวเตอร์ ” ทีใช้กันอย่างแพร่หลาย

ในทกุวงการ ยิงเมือมีการประดิษฐ์เครืองไมโครคอมพิวเตอร์ขึนมา วงการศึกษาได้มีการนําไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ

บริการ การจัดการสอน โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนรูปแบบต่างๆ เพือการเรียนการสอนขึน ทําให้ผู้ เรียนสามารถใช้ใน

ลกัษณะของการศกึษารายบคุคลได้เป็นอย่างดี [2]  

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ทีมีสาระสําคัญเกียวกับนโยบายการจัดการศึกษาแบบ

เปิดกว้างและครอบคลุมทังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยในหมวดที 9 มาตรา 65, 66 และ 67 การนํา

เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีที

เหมาะสม และสง่เสริมให้มีการผลติและพฒันาเทคโนโลยีเพือการศกึษา [3]  

 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศทีเข้ามามีบทบาทด้านการเรียนการสอนมากในปัจจุบัน 

เพราะเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ทําให้เสมือนเกิดห้องสมุดขนาดใหญ่ ทําให้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

กลายเป็นเครืองมือทีสาํคญัทีจะทําให้ผู้ เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ โดยสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

เพือเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนในชนัเรียนปกติได้ นอกจากนีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ เวิลด์ ไวด์ เว็บ (w.w.w.) ทําให้

ผู้ เรียนสามารถใช้ทกัษะการปฏิสมัพนัธ์เพือการเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนกบัผู้ เรียนด้วยกนัหรือกบัผู้ เชียวชาญในเนือหาทีเรียน 

หรือผู้ เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูล บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย เวิลด์ ไวด์ เว็บ (w.w.w.)          

ซงึการเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนีเป็นการจดัการเรียนที ใช้ไฮเปอร์มีเดีย เป็นฐานโดยใช้คุณสมบัติและทรัพยากรต่างๆ 
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ของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาช่วยสนบัสนนุเพือให้การจดัการเรียนการสอนเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ [4]  การเรียนบนเครือข่ายจึง

เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาทีเปลียนแปลงวิธีเรียนทีเป็นอยู่เดิมเป็นการเรียนทีใช้กลยุทธ์วิธีการสอนแบบพุทธิพิสัย 

(Cognitive) ภายใต้สิงแวดล้อมทางการเรียนแบบค้นหาความรู้เพือสร้างความรู้ของตนเองเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Collaborative Learning) และการเรียนด้วยการปฏิสมัพันธ์กับผู้ อืน (Learner Interaction) เป็นแหล่งทีใช้แลกเปลียน

ความรู้อีกครังยังเป็นสือสําหรับแลกเปลียนประสบการณ์ของผู้ เรียน [5] ด้วยศักยภาพของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ

คณุสมบติัของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ (WWW) ดงักลา่ว จงึทําให้การเรียนการสอนบนเครือข่ายเว็บเข้ามามีบทบาทแทนทีการเรียน

การสอนแบบเดิม 

 สือการเ รียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มีจุดเ ริมต้นจากแผนเทคโนโลยีเพือการศึกษาของ

กระทรวงศกึษาธิการสหรัฐอเมริกา ทีต้องการพฒันารูปแบบการเรียนของนกัเรียนให้เข้ากบัศตวรรษ ที 21 การพัฒนาระบบ

การเรียนรู้จงึมีการนําเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาช่วยเสริมอย่างเป็นจริงเป็นจงั ดังนันสามารถกล่าวได้ว่า ระบบการเรียนการ

สอนอิเลก็ทรอนิกส์คือ การศกึษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วย

ตนเองผู้ เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนือหาของบทเรียนซึงประกอบด้วย ข้อความ 

รูปภาพ เสียง วีดีทัศน์และมัลติมีเดียต่างๆ จะถูกส่งไปยังผู้ เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้ เรียน ผู้สอน และเพือนร่วมชัน

เรียนทกุคน สามารถติดต่อปรึกษาแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชันเรียนปกติ โดยอาศัย

เครืองมือการติดต่อสอืสารททีนัสมยั เช่น  E-mail, Web-board,Chat เป็นต้น จงึเป็นการเรียนสาํหรับทุกคนเรียนได้ทุกเวลา

และทุกสถานที [6] และ ธนพล กมลหัตถ์ [7]  ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนบนเครือข่ายเป็นการใช้สือหลายมิติทีอาศัย

ประโยชน์จากคณุลกัษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ตและ เวิลด์ ไวด์ เว็บ (WWW) ออกแบบเป็นเว็บเพือการเรียนการ

สอน สนบัสนนุและสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายเชือมโยงเป็นเครือข่ายทีสามารถเรียนรู้ได้ทุกทีทุกเวลาโดยมี

ลกัษณะทีผู้สอนกบัผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กนัโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  นอกจากนี นริศรา ญานะ [8] ยังได้ศึกษา

พบว่า บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนซงึทําให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ได้ และ

นักเรียนมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนบรรลจุนถึงเกณฑ์  80 % ทังนีเนืองมาจากการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เป็นการเรียนทีเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เรียนเร็วหรือช้าตามความสามารถของตนเองนักเรียนทีเก่งจะได้ใช้เวลาในการเรียน

น้อยกว่า สว่นนกัเรียนทีเรียนอ่อนจะใช้เวลาในการเรียนมากกว่า นอกจากนันบทเรียนบนเครือข่ายให้ตัวหนังสือและภาพที

มีสีสนัสวยงาม ส่งผลให้นักเรียนอยากเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย มีความสนใจเรียนรู้เต็มใจทีจะทําแบบฝึกหัดและ

กิจกรรมต่างๆ บทเรียนบนเครือข่าย  และจากการศึกษางานวิจัยของ สิริสมุาลย์ ชนะมา  [9]  พบว่า การเรียนจากรูปแบบการ

เรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับการเรียนแบบปกติมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ             

ทีระดบั .01 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีผู้ วิจัยสร้างขึนสามารถใช้เป็นสือการเรียนการสอน

ได้เป็นอย่างดีและมีความเหมาะสม เพราะหลังจากทีผู้ เรียนได้ศึกษาเนือหาสาระและทํากิจกรรมจนจบขันตอนและทํา

แบบทดสอบหลงัเรียน ปรากฏว่าผลสมัฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียน  2 กลุ่มแตกต่างกัน ซึงกล่าวได้ว่าผู้ เรียนเกิดการ

เรียนรู้จากการเรียนผ่านรูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีผู้ วิจยัได้พฒันาขนึ    

 การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์จัดเป็นวิชาทีมีบทบาทสําคัญยิงต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์มีส่วน

สนับสนุนให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบระเบียบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ

สถานการณ์ได้อย่างถีถ้วนรอบคอบช่วยให้มีความสามารถคาดการณ์วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมนอกจากนีแล้ววิชาคณิตศาสตร์ยังเป็นเครืองมือในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อืนๆ        

ทีเกียวข้องคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สมบูรณ์เกิดความสมดุลทังทาง
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ร่างกายจิตใจสติปัญญาและอารมณ์สามารถคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาได้และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อืนได้อย่างมีความสุข  

[10] สาํหรับการศกึษาวิชาคณิตศาสตร์ในหลกัสตูรการศกึษาขนัพืนฐานพุทธศักราช 2544 เป็นการศึกษาเพือปวงชนทีเปิด

โอกาสให้เยาวชนทกุคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนืองและตลอดชีวิตตามศกัยภาพทงันีเพือให้เยาวชนเป็นผู้ทีมีความรู้

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ทีพอเพียงสามารถนําความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทีจําเป็นไปพัฒนา

คณุภาพชีวิตให้ดียิงขึนรวมทังสามารถนําไปเป็นเครืองมือในการเรียนรู้สิงต่างๆ และเป็นพืนฐานในการศึกษาต่อ [11]  จาก

ความสาํคญัดงักลา่วครูผู้สอนจําเป็นต้องสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพแต่สภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จาก

อดีตจนถงึปัจจบุนัพบว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ค่อนข้างตําดังจะเห็นได้จากรายงานผลการประเมิน

คณุภาพการศกึษาของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 6 โดยภาพรวมของประเทศปีการศกึษา 2558 โดยสํานักงานทดสอบทาง

การศกึษากรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการในด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์นักเรียนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 73.35 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทังนีอาจจะมีสาเหตุมาจากนักเรียนมีพืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอขาดการฝึก

ทกัษะทางคณิตศาสตร์หรือครูขาดความรู้และทกัษะในการสอนครูส่วนใหญ่จะสอนแบบบรรยายโดยใช้กระดานและชอล์ก

เพราะเป็นวิธีทีครูถนดัและสะดวกทีสดุกลา่วคือครูไม่ใช้เทคนิควิธีสอนและขาดการวางแผนการสอน [12] 

 การจดักระบวนการเรียนการสอนจะบรรลเุป้าหมายมากน้อยเพียงใดนันส่วนหนึงจะขึนอยู่กับผู้สอนผู้สอนจะต้อง

จดัการเรียนรู้โดยถือว่าผู้ เรียนมีความสาํคญัทีสดุซงึหมายถงึกระบวนการทีพัฒนาร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรม

ของผู้ เรียนให้เจริญงอกงามโดยการสร้างให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมรู้ร่วมคิดร่วมกระทําผู้ สอนทําหน้าทีวางแผนการจัดกิจกรรมที

เหมาะสมกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมส่งเสริมความคิดและอํานวยความสะดวกให้ผู้ เรียนได้พัฒนาตนเองอย่าง

เต็มทีและเต็มตามศักยภาพของผู้ เรียน [11] รู้จักการทํางานเป็นกลุ่มโดยทีแต่ละคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แลกเปลียนความ

คิดเห็นซงึกนัและกนัทําให้เกิดความสนกุสนานในการเรียนและอยากเรียนมากขนึการเรียนรู้จากนักเรียนด้วยกันจะทําให้เกิด

ความเข้าใจได้ดีกว่าการเรียนรู้จากครูเพราะภาษาทีนกัเรียนใช้พดูนนัสอืความเข้าใจซงึกนัและกันได้ดี [13] ปัจจุบันนักเรียน

ไม่รู้จกัการช่วยเหลอืและไม่เข้าใจการทํางานกลุม่การแข่งขนัทกุๆ ด้านมีสงูทําให้มีปัญหาในการอยู่ร่วมกันในสงัคมเพิมมาก

ขนึนกัเรียนไม่รู้จกัการทํางานเป็นทีมและการทําประโยชน์เพือสว่นรวม [14]  

 เพือให้สอดคล้องกับหลกัการดังกล่าวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนจัดเป็นนวัตกรรม

ทางการศึกษาทีมีคุณค่าทังนีเพราะช่วยให้ครูดําเนินการสอนเป็นไปตามลําดับขันสามารถถ่ายทอดเนือหาและ

ประสบการณ์ทีซบัซ้อนทีเป็นนามธรรมโดยใช้เป็นเครืองมือสอืสารระหว่างผู้สอนและผู้ เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน

การสอนอีกทงัมีลกัษณะเป็นสอืประสมอนัประกอบด้วยอุปกรณ์สือการสอนและกิจกรรมทีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติ

ร่วมกนัเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยยึดแนวการสอนทียึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางทําให้นักเรียนได้รู้จักวางแผนแก้ปัญหา

ช่วยเหลือซึงกันและกันและจากการได้ปฏิบัติกิจกรรมในชุดการเรียนการสอนส่งผลให้การเรียนการสอนบรรลุตาม

จดุมุ่งหมายทีได้วางไว้  [15] การสอนแบบ TAI ยงัเป็นการร่วมมือภายในกลุม่โดยทีแต่ละกลุ่มประกอบด้วยเด็กเก่งปานกลาง

และอ่อนอยู่ร่วมกันเป็นวิธีการสอนทีสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยทีนักเรียนทํากิจกรรมการเรียนการสอนด้วย

ตนเองมีการแลกเปลยีนประสบการณ์การเรียนรู้ซงึกนัและกันเป็นการช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนาวิธีการทํางานร่วมกันกับผู้อืนใน

สงัคมการมีมนษุย์สมัพนัธ์และการเป็นผู้นําทีดีจะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึงทีทําให้ผู้ เรียนเกิดความมันใจและเรียนรู้ได้เร็วขึน

ผลการทดสอบของนักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นสองตอนคือคะแนนสอบเป็นรายบุคคลและคะแนนเฉลียทังกลุ่มจุดสําคัญ

ของการสอนแบบ TAI คือ การสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลและสง่เสริมความร่วมมือภายในกลุม่ [16]   

 เนืองจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีมีเนือหาค่อนข้างยากหากครูไม่สามารถทําให้ผู้ เรียนมองเห็นเป็นรูปธรรมได้

แล้วผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ยากมากในกระบวนการสอนนนัสอืการสอนเป็นองค์ประกอบสําคัญยิงเพราะเป็นส่วนหนึงที
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ทําให้การเรียนรู้มีความคงทนแต่ปรากฏว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันครูส่วนมากยังใช้วิธีการบรรยายและให้

นกัเรียนท่องจําโดยไม่เห็นความจําเป็นในการใช้สือการสอนทําให้นักเรียนเกิดความเบือหน่ายและมีเจตคติทีไม่ดีต่อวิชา

คณิตศาสตร์ถ้าครูผู้สอนอาศยัสอืเป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแนวความคิดเจตคติและทักษะให้เกิดขึน

ในตัวผู้ เรียนจะทําให้การเรียนรู้เกิดง่ายและรวดเร็วขึนจดจําไปนาน สิงทีเป็นนามธรรมทีเข้าใจยากก็สามารถทําให้เป็น

รูปธรรมทีเข้าใจง่ายนอกจากนียงัทําให้ผู้ เรียนสนกุสนานเพลดิเพลินไม่เบือหน่ายเป็นการลดปัญหาทีเกียวกับการเรียนของ

ผู้ เรียนและเพิมประสทิธิภาพในการสอนของผู้สอนไปในตวั  [17]   

 จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้นผู้ วิจยัจึงสนใจและเลือกการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบเทคนิค TAI มาประยุกต์

เข้ากบัการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุผลทีว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบเทคนิค TAI  เป็นการ

เรียนรู้ทีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีมีเนือหาต่อเนืองกันไม่

สามารถแบ่งออกเป็นหวัข้อย่อยๆ ให้นกัเรียนแยกศึกษา และการให้นักเรียนศึกษาบทเรียนเพียงลําพังเป็นสิงยากทีนักเรียนจะ

เข้าใจบทเรียนอย่างลกึซงึ เพราะความรู้ในแต่ละเรืองเป็นพืนฐานของการเรียนเรืองต่อไป จึงจําเป็นต้องคํานึงถึงผลการเรียนรู้

รายบุคคลของนักเรียน เพือให้เกิดความคิดรวบยอดการฝึกทักษะให้นักเรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มและฝึกทักษะเป็นกลุ่มจะทําให้

นกัเรียนสามารถเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น นกัเรียนได้แลกเปลยีนความคิดเห็นกันและได้มีโอกาสสือสารระหว่างกันผ่านช่องทาง

สือสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การสนทนา (Chat) เว็บบอร์ด  (Web-board) ซึง

ผู้ เรียนมีอิสระในการศกึษาและทบทวนเมือไหร่ก็ได้ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนําเป็นทีปรึกษาพร้อมทังแนะนําแหล่งข้อมูลต่างๆ

ทีเกียวข้องกบับทเรียนให้ผู้ เรียนทราบเพือให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุในทางการเรียน 

 

วัตถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพือสร้างและหาประสทิธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI เพือพัฒนาผลสมัฤทธิ ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 5 ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 2. เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค 

TAI เพือพฒันาผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 5 

 3. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลงัเรียนด้วยบทเรียน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต            

โดยใช้เทคนิค TAIเพือพฒันาผลสมัฤทธิ ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรือง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  5  

กบัเกณฑ์ร้อยละ 80 

 4. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI เพือพัฒนา

ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรืองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 5 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1.  บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI เพือพัฒนาผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความ

น่าจะเป็นของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 5 มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 2. ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียนทีเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI เพือพัฒนา

ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  5 หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

 3. ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  5  มีค่าเฉลยีตงัแต่ ร้อยละ 80 ขนึไป 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัครังนีเพือพฒันาผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทีเน้นวิธีเรียนแบบ TAI  โดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เรืองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5 กําลงัเรียนอยู่ห้อง 5/1 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน

เทศบาลบ้านปากทาง  เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครังนี ประกอบด้วย 1)  แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบเทคนิค TAI บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาคณิตศาสตร์เพิมเติมชนัมธัยมศกึษาปีที 5  เรือง ความน่าจะเป็น  2) บทเรียน

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI  เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็น                             

ชนั มธัยมศกึษาปีท ี5 จํานวน 8 หน่วย  3)  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ทางการเรียนเรือง ความน่าจะเป็น เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 

แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ข้อ  4) แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดการสอนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับจํานวน 17 ข้อ เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยผู้ วิจัยดําเนินการตามลําดับขันตอน ดังนี 1) ก่อนทําการ

สอนผู้ วิจยัทําการทดสอบก่อนเรียน (Pre - Test) ซึงใช้แบบทดสอบผลสมัฤทธิ ทางการเรียนแบบปรนัย จํานวน 30 ข้อ  2) ดําเนินการ

สอนตามแผนการจดัการเรียนรู้เรือง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5 โดยใช้การเรียนรู้แบบ TAI จํานวน  8 แผนใช้

เวลา  30  ชัวโมง 3) หลงัสินสดุการสอนผู้ วิจัยทําการทดสอบหลงัเรียน (Post - Test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ ทางการเรียนชุด

เดียวกบัการทดสอบก่อนเรียน 4) ให้นกัเรียนตอบแบบความพงึพอใจทีมีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI  เพือ

พฒันาผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือง ความน่าจะเป็น ชันมัธยมศึกษาปีที 5  ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง นํา

ข้อมลูทงัหมดไปวิเคราะห์ และทดสอบค่าสถิติ ดงันี  1) การวิเคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้โดยหาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

2) การวิเคราะห์ประสทิธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI  เรือง ความน่าจะเป็น ชันมัธยมศึกษาปีที 5 ตาม

เกณฑ์  80/80 โดยหาร้อยละ 3) การวิเคราะห์แบบทดสอบ โดยหา ค่าความยากของข้อสอบ ค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ หาความ

เชือมนัของแบบทดสอบ 4) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิ ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน                    

โดยการทดสอบค่า  t  (t-test for paired samples)  5) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลงัเรียน

กบัเกณฑ์ร้อยละ 80 ของกลุม่ตวัอย่างโดยการทดสอบค่า t  (t-test for one samples)  6)  วิเคราะห์ความพึงพอใจทีมีต่อการใช้บทเรียน

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI เพือพัฒนาผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็นของนักเรียน         

ชนัมธัยมศกึษาปีที 5 โดยหาร้อยละ ค่าเฉลยี และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวจัิย 

 1.  ประสทิธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI เพือพฒันาผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

เรืองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีท ี5 มีประสทิธิภาพเท่ากบั 82.29/81.59 มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค                           

TAI เรือง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนชันมัธยมศึกษา          

ปีที 5 มีคะแนนเฉลยีเท่ากบั 10.96 และ 25.88 คะแนน ตามลาํดบั ดงัตารางที 1   

ตารางท ี1 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนด้วยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI 

เรือง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม  S.D. t Sig.(2-tailed) 

ก่อนเรียน   40 30 10.96 1.44 
52.94* 0.00 

หลงัเรียน  40 30 25.88 1.57 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

x 
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 จากตารางพบว่าค่า  t  ทีคํานวณได้ มีค่าเท่ากับ 52.94  และเมือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลงัเรียนพบว่า 

คะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    

 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนด้วยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                   

โดยใช้เทคนิค TAI เรือง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5กับเกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่า ผลสมัฤทธิ ทางการ

เรียนของนกัเรียน ชนัมธัยมศกึษาปีที 5 หลงัจากการเรียนด้วยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI เรือง ความน่าจะ

เป็นสงูกว่า เกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ดงัตารางที 2 

ตารางท ี2  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนด้วย ชุดการสอนทีเน้นวิธีเรียนแบบร่วมมือ

เทคนิค (STAD) เรือง ลมิิตและอนพุนัธ์ของฟังก์ชนัของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 6 กบัเกณฑ์ร้อยละ 80 

การทดสอบ N 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ร้อยละ 80 

 
S.D. t Sig.(2-tailed) 

หลงัเรียน  40 30 24 25.88 1.57 7.54* 0.00 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 4. ผลการศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI  เรือง ความน่าจะเป็นของ

นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5  พบว่า  ความพึงพอใจทีมีต่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI  เรือง ความน่าจะเป็นของ

นกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีท ี5 อยู่ในระดบัมากโดยมีค่า  x = 4.45, S.D. = 0.62 เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึง

พอใจในระดบัมากทีสดุในข้อ 13  การเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI ช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนือหาวิชา

คณิตศาสตร์ เรือง ความน่าจะเป็น มากขนึ  รองลงมาคือ  ในข้อ 3 บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI  มีเทคนิคในการ

นําเสนอทีเหมาะสมและน่าสนใจ และในรายข้อ 6 บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI  ทําให้บรรยากาศในห้องเรียนดี

ขนึ  ซงึมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทสีดุ คือ  4.73 , 4.68  และ 4.63  ตามลาํดบั  

 

อภปิรายผล 

 การพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI เพือพฒันาผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

เรืองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 5 พบประเด็นทีควรนํามาอภิปรายผลดงัน ี

 1. ประสทิธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI เพือพัฒนาผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.33/81.59  ซึงมีค่าประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 80/80 ทีกําหนดไว้เนืองจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้มี

ประสทิธิภาพก่อนนําไปใช้จริงกบักลุม่ตวัอย่างการทดลองใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI ทําให้ผู้ วิจัยพบ

ข้อบกพร่องต่างๆ และสามารถแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์หรือในกรณีทีไม่มีความเหมาะสมก็สามารถปรับปรุงให้มีคุณภาพมาก         

ขนึได้ นอกจากนีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้นวิธีเรียนแบบเทคนิค TAI ยงัมีสว่นช่วยเพิมประสิทธิภาพของบทเรียนบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสทิธิภาพมากยิงขนึคือครูผู้สอนสามารถเสริมแรงและจดัสภาพการสอนเพือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเข้า

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรสวรร ฉิมชาติ [18]  ได้ทําการวิจัยเรืองการพัฒนาบทเรียน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรืองการออกแบบสือสิงพิมพ์สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 6 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของ

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรืองการออกแบบสอืสงิพิมพ์สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 6 เท่ากับ 81.33/83.00 ซึงมี

ประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ทีกําหนด และสอดคล้องกับ ยุทธพงษ์  แจ้งจํารัส [19]  ได้ทําการวิจัยเรืองการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรืองโฟโต้ช๊อบเบืองต้น ทําให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

x  
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โปรแกรมโฟโต้ชอบเบืองต้นมีประสทิธิภาพเท่ากบั 85.61/86.76  เป็นไปตามเกณฑ์ทีตังไว้ 80/80 ทังนีสาเหตุทีทําให้ผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนของกลุม่ตวัอย่างดงักลา่วสงูกว่าเกณฑ์อาจเนืองมาจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบร่วมมือได้สร้างตาม

ขนัตอนอย่างเป็นระบบผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ทีปรึกษาและผู้ เชียวชาญ ผู้ วิจัยได้นําข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึกษา

และผู้ เชียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขจนได้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบร่วมมือทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เหตุผลอีก

ประการหนงึคือ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบร่วมมือมีตวัหนงัสอืและภาพทีมีสสีนัสวยงาม สง่ผลให้นกัเรียนอยากเรียน

ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย มีความสนใจในการเรียนรู้เต็มใจทีจะทําแบบฝึกหัดและกิจกรรมต่างๆ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ           

สริิสมุาลย์ ชนะมา [9]  ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการเรียนผ่านรูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีผู้ วิจัยได้พัฒนาขึน 

เนืองจากรูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีขนัตอนและรายละเอียดทีชัดเจนเข้าใจง่าย มีการออกแบบและใช้เทคนิค

วิธีการทีผู้ เรียนสามารถเข้าถงึเนือหาได้สะดวกและรวดเร็วส่งผลให้ผู้ เรียนมีความสนใจในการเรียนและสามารถดําเนินกิจกรรม

การเรียนได้ด้วยตนเอง อีกทังส่งเสริมปฏิสมัพันธ์ทางการเรียนระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน เนืองจากมีการติดต่อกันโดยอาศัย

ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ และยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถเข้าไปศกึษาเนือหาบทเรียนได้ทกุสถานทีทกุเวลา ตรงกับคํา

กลา่วของ ถนอมพร เลาหจรัสแสง [20]  การเรียนบนเครือข่ายทําให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตน ผู้ เรียนสามารถที

จะควบคมุการเรียนของตนในด้านของลาํดบัการเรียนตามพืนฐานความรู้ ความถนดัและความสนใจของตน 

 2. ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนทีเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI  เพือพัฒนาผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5 หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน ทังนีอาจเนือง

มากจากกระบวนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI ได้มีการพฒันาผู้ เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพือให้นักเรียน

แลกเปลยีนความรู้ต่างๆ ร่วมกัน ช่วยให้นักเรียนมีความพยายามทีจะเรียนรู้ให้บรรลเุป้าหมาย เป็นผลให้มีผลสมัฤทธิ ทางการ

เรียนสงูขนึและในการเรียนนีนักเรียนกลุ่มอ่อนและกลุ่มปานกลางจะได้รับความช่วยเหลือจากนักเรียนกลุ่มเก่ง สอดคล้องกับ 

สลาวิน [21]  ทีว่าผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นภูมิใจในตนเองตระหนกัถงึความรับผิดชอบของตนเองและต่อกลุ่ม ช่วยให้ผู้ เรียนมี

ผลสมัฤทธิ สงูขนึ พฒันาความสมัพนัธ์ทีดี การยอมรับผู้อืนมากขนึสร้างความมันใจในตนเอง และรู้ถึงคุณค่าของตนเองมากขึน 

และสอดคล้องกบัจอยซ์และเวล [22]  ทีกลา่วว่า การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ช่วยพัฒนาผู้ เรียนด้านสติปัญญา โดยเพือนใน

กลุม่จะช่วยเหลอืแนะนํากนัเนืองจากผู้ เรียนทีอยู่ในวัยเดียวกัน สามารถสือสาร สือความหมายแก่กันและกันได้ง่าย และทําให้

เข้าใจง่ายกว่าครูผู้สอน สอดคล้องกบังานวิจยัของ นริสรา  ญานะ [8]  พบว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถนําไปใช้ใน

การเรียนการสอน ทําให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ได้ และนักเรียนมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนบรรลุจนถึงเกณฑ์ 80% ได้          

ทงันีเนืองมาจากการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการเรียนทีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนเร็วหรือช้าตามสามารถ

ของตน นกัเรียนทีเก่งจะใช้เวลาในการเรียนน้อยกว่าสว่นนกัเรียนทีเรียนอ่อนจะใช้เวลาในการเรียนมากกว่า นอกจากนันบทเรียน

บนเครือข่ายให้ตวัหนงัสอืและภาพทีมีสสีนัสวยงาม สง่ผลให้นักเรียนอยากเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย มีความสนใจในการ

เรียนรู้ เต็มใจทีจะทําแบบฝึกหดัและกิจกรรมต่างๆ นกัเรียนสว่นใหญ่มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย มีความร่วมมือ

กนัในการดําเนินกิจกรรมทํางานด้วยความสามัคคีในกลุ่ม มีระเบียบวินัยในการเรียน และมีความกระตือรือร้นทีจะทํางานให้

สําเร็จ นอกจากนีผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบร่วมมือ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ                   

ในด้านต่าง ๆ พบว่า 

  2.1 ด้านเนือหา ประกอบด้วยโครงสร้างเนือหาชัดเจนมีความสัมพันธ์ต่อเนืองเนือหาทีนําเสนอตรงและ

ครอบคลมุตามวตัถปุระสงค์ ใช้ภาษาถกูต้องเหมาะสม เนือหามีความเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน มีการนําเสนอเนือหาด้วยเทคนิค 

TAI ทีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึงบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TA I เรือง ความน่าจะเป็น ภายใน

บทเรียนมีคําแนะนําวิธีการใช้บทเรียน การเข้าถึงบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI มีขันตอนวิธีการเรียน



 
132 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที 15 ฉบบัที 28 มกราคม - มิถนุายน 2561 

สาํหรับนกัเรียนเพือให้ดําเนินการเรียนได้อย่างดี และมีการนําเสนอเนือหาเป็นเรืองย่อยเรียงลาํดบัจากง่ายไปยาก เพือให้นกัเรียน

ได้มีความรู้ ความเข้าใจทําให้เรียนรู้ได้ดีกว่าการให้เนือหาครังละมากๆ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ยทุธพงษ์ แจ้งจํารัส  [19] การ

วิเคราะห์เนือหาแยกออกเป็นหวัข้อย่อยๆ หรือตอนสนัๆ เรียงลาํดบัเนือหาง่ายไปหายาก และถ้าเนือหาต่อเนืองกนัเป็นลาํดับก็จะ

จัดลําดับไว้ โดยยึดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีกําหนดไว้ จะทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ในเนือหาได้ดีจนสรุปเป็นความคิด        

รวบยอดได้ในทีสดุ 

  2.2 ด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย กําหนดผลการเรียนรู้ในการเรียนการสอน กลยทุธ์ใน

การนําเสนอดงึดดูความสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโปรแกรม มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกับบทเรียน ผู้ เรียนกับ

ผู้สอน ผู้ เรียนกับผู้ เรียนและเชือมโยงไปยังแหล่งความรู้อืนๆ ออกแบบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือส่งเสริมความ

ร่วมมือระหว่างผู้ เรียน มีในกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดทักษะและการประเมินผลทีครอบคลมุวัตถุประสงค์ มีการป้อนกลบัเพือ

เสริมแรงอย่างเหมาะสม กิจกรรมการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเหมาะสม ผู้ วิจัยได้สร้างบทเรียนบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI ทีมีขนัตอนและกิจกรรมดงักลา่วเพือให้นักเรียนร่วมกันศึกษาให้บรรลเุป้าหมายร่วมกัน

ทําให้การออกแบบระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ วิชุดา รัตนเพียร [23] กล่าวถึงการเรียนการสอนบน

เครือข่ายมีสภาพและขันตอนการเรียนการสอน ดังนี 1) ผู้ เรียนเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ระบบด้วยการบันทึกเข้า (Login)        

2) พิมพ์ทีอยู่ของเว็บเพจทีต้องการเข้าศกึษา 3) เมือเข้าสูเ่ว็บทีต้องการแล้ว ผู้ เรียนศกึษาเนือหาบทเรียนทีนําเสนอผ่านทางหน้า

จอคอมพิวเตอร์ 4)ในบางช่วงบางตอนของบทเรียน ผู้ เรียนจะถูกกระตุ้นให้มีปฏิกิริยาตอบสนองเนือหาบทเรียนโดยผู้ เรียน

สามารถโต้ตอบกบับทเรียนบนเครือข่าย หรือสมารถโต้ตอบกับผู้ เรียนคนอืนๆ หรือแม้แต่ผู้สอนทีเข้าสู่บทเรียนในเวลาเดียวกัน

หรือคนละเวลาก็ได้ 5) ผู้ เรียนสามารถศกึษาเนือหาเท่าทีกําหนดในเว็บเพจหนึงหรืออาจเข้าสู่เว็บเพจอืนๆ ทีเกียวข้องก็ได้ เพือ

เป็นการขยายขอบเขตของความรู้  6) ผู้ เรียนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิงเร้าทีทางโปรแกรมการเรียนได้สร้างขึนอาจจะเป็นการ

พิมพ์คําตอบ คลกิเลอืกข้อมลูหรืออาจเป็นการสนทนาโต้ตอบกนัก้อได้ 7) บางเว็บอาจมีการทดสอบหลงัจากทีผู้ เรียนได้เรียนแล้ว 

  2.3 ด้านการออกแบบหน้าจอ/กราฟิก ประกอบด้วย การวางองค์ประกอบได้สดัส่วนสวยงาม ง่ายต่อการใช้ 

รูปแบบตวัอกัษรมีขนาด ส ีชดัเจน อ่านง่ายและเหมาะสมกบัผู้ เรียนการเลอืกใช้สมีีความเหมาะสมกลมกลืน การสือความหมาย

สอดคล้องกบัแนวของเนือหา ปุ่ ม (Button) สญัรูป (Icon) ข้อความหรือแถบข้อความหรือรูปภาพชัดเจนเหมาะสมและถูกต้อง 

สือสารกับผู้ ใช้ได้อย่างเหมาะสม ผู้ วิจัยได้ศึกษาตัวอย่าง สอบถามจากผู้ เชียวชาญในด้านรูปแบบบทเรียนบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI แล้วทําการวางแผนโดยศึกษาถึงการออกแบบทีเหมาะสมสําหรับนักเรียนเพือสร้างบทเรียนบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI สอดคล้องกบังานวิจยัของ นริสรา  ญานะ [8]  บทเรียนบนเครือข่ายให้ตัวหนังสือและภาพ

ทีมีสสีนัสวยงาม สง่ผลให้นกัเรียนอยากเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย มีความสนใจในการเรียนรู้ เต็มใจทีจะทําแบบฝึกหัดและ

กิจกรรมต่างๆ 

  2.4 ด้านเทคนิค ประกอบด้วย การแสดงผลภาษาได้ถกูต้อง การเชือมโยง (Link) ไปยงัจดุต่างๆ ถกูต้อง ภาพและ

เสยีงทีใช้ประกอบแสดงผลได้ถกูต้อง รวดเร็ว การใช้ภาพเคลอืนไหว วีดีโอและเสยีงประกอบการแสดงผล ผู้ วิจัยเลือกใช้โปรแกรม

สําหรับสร้างสือในส่วนของการเข้าใช้ Moodle ด้วยโปรแกรมทีมีความสามารถในการนําเสนอแบบมัลติมีเดีย สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ สริิสมุาลย์ ชนะมา [9]  รูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีขันตอนและรายละเอียดทีชัดเจนเข้าใจง่าย        

มีการออกแบบและใช้เทคนิควิธีการทีผู้ เรียนสามารถเข้าถงึเนือหาได้สะดวกและรวดเร็ว สง่ผลให้ผู้ เรียนมีความสนใจในการเรียน

และสามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนได้ด้วยตนเอง 

  2.5 ความเหมาะสมโดยรวมของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรือง ความน่าจะเป็น ผู้ วิจัยได้ทําการศึกษา

รูปแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI เพือตอบสนองตามการใช้งานของนักเรียน สอดคล้องกับ กิดานันท์  
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มลทิอง [2]  กลา่วว่าการร่วมใช้สารสนเทศ บทเรียน และทรัพยากรอืนๆ คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์เครือข่ายทําให้สารสนเทศ

บทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสือหลายมิติทีพัฒนาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ให้บริการ (Computer 

server)สามารถเผยแพร่และอนญุาตให้ผู้ เรียนเข้าศกึษาบทเรียนและร่วมกิจกรรมทางการเรียนเหลา่นนั ผ่านคอมพิวเตอร์ ทีตงัอยู่ 

ณ ทีใดก็ได้ทีมีการเชือมโยงเป็นเครือข่าย ทําให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องจํากดัว่าผู้ เรียนต้องมาอยู่พร้อมกันในสถานที

ใดทีหนงึ การเรียนรู้สามารถเกิดขึนในเวลาและสถานทีทีผู้ เรียนแต่ละบุคคลสะดวก (any time-any place)  บทเรียนทีนําเสนอ

ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นนั มีคณุสมบติั ดงันี 1) สามารถแก้ไข ปรับปรุง บทเรียนให้ทนัสมยัได้ทนัที 2) สามรถนําเสนอเผยแพร่

แก่ผู้ เรียนได้ตลอดเวลา 3) สามารถให้การโต้ตอบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนและโปรแกรมการเรียน สามารถเก็บข้อมลู และผลการ

เรียน เพือการเรียกดจูากผู้ เรียนและผู้สอน  4) สามารถอํานวยความสะดวกในการโต้ตอบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนได้

ตลอดเวลา  

 3. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ ทางการเรียนทีเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI         

เพือพัฒนาผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5 หลงัเรียนสงูกว่า

เกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนหลงัเรียนคะแนนเฉลยีสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ทีระดับนัยสําคัญ .05 

เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว้ ทงันีอาจเนืองมาจากนกัเรียนได้รับการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค 

TAI ทําให้นักเรียนมีความเข้าใจเนือหาได้รวดเร็วขึน สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือกันในการอธิบายความรู้ นักเรียนทีเก่งจะคอย

ช่วยเหลอืนกัเรียนทีอ่อนกว่าทําให้นกัเรียนทกุคนมีความเข้าใจในเนือหา เกิดการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึงเป็น

ข้อดีทีช่วยยกระดบัคะแนนผลสมัฤทธิ ทางการเรียนเฉลยีทงัห้องเรียนให้บรรลตุามเป้าหมายทีกําหนด  

 4. ความพงึพอใจของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI เรืองความน่าจะเป็นของ

นกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 5 โดยภาพรวมนกัเรียนกลุม่ตวัอย่างมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นคะแนนเฉลยีเท่ากับ 4.45 

โดยความพงึพอใจของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI เรืองความน่าจะเป็น ในด้านการเรียน

ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI ช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนือหาวิชาคณิตศาสตร์ เรือง ความน่าจะเป็น มาก

ขนึ คิดเป็นคะแนนเฉลยีเท่ากบั 4.73 รองลงมา คือ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI  มีเทคนิคในการนําเสนอที

เหมาะสมและน่าสนใจ คิดเป็นคะแนนเฉลยีเท่ากบั 4.68 และ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI  ให้บรรยากาศใน

ห้องเรียนดีขนึ  คิดเป็นคะแนนเฉลยีเท่ากบั 4.63  นอกจากนันในข้ออืน ๆ ความพึงพอใจของนักเรียนยังอยู่ในระดับ มากถึงมาก

ทีสดุ คือ คะแนนเฉลยีอยู่ระหว่าง 4.10 – 4.73 การทีผลเป็นเช่นนีเนืองจากในการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้

เทคนิค TAI  ได้ดําเนินการพฒันาอย่างเป็นระบบ เป็นลาํดบัขนัตอน ดงัคํากล่าวของ ใจทิพย์ ณ สงขลา  [24]  ว่าการพัฒนาการ

เรียนการสอนบนเว็บอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผู้ออกแบบ/ผู้สอน ได้กําหนดกรอบแนวทางการเรียน   การสอน อย่างรอบครอบ ชดัเจน 

สามารถตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงได้อย่างตรงประเด็น กระบวนการพัฒนาประกอบด้วยขันตอนทีจําเป็น ได้แก่ ขันตอนการ

ตรวจสอบ ขนัตอนการวางแผนขนัตอนการสร้าง และขนัตอนการประเมินปรับปรุง  จากผลการวิจยัดงักลา่ว จะเห็นได้ว่า นักเรียนมี

ความพงึพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค TAI  อยู่ในระดบัมาก จงึสามารถนําไปใช้เป็นสอืการเรียนการสอน 

เพือให้ผู้ เรียนได้ศกึษาด้วยตนเองตามความสนใจและความสามารถของผู้ เรียนแต่ละบคุคล 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

   1.1 ในทกุๆ เนือหาทีดําเนินการสอน ผู้สอนควรมีการนําเสนอความคิดรวบยอดให้กับผู้ เรียนทุกครังเพือช่วย

ให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจเนือหาได้อย่างถกูต้อง 
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   1.2 ควรสง่เสริมให้มีการพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเนือหารายวิชาอืนๆ เพือช่วยส่งเสริมให้

ผู้ เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเครืองมือการเรียนรู้และแหลง่ข้อมลูจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างคุ้มค่า 

   1.3 เครืองคอมพิวเตอร์ทีใช้สําหรับเชือมต่อกับระบบเครือข่ายสําหรับการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ควรมีประสิทธิภาพและความเร็วสูงเพือไม่ให้นักเรียนเกิดความเบือหน่ายในการเรียน และเพือรอบรับ

ภาพกราฟิก หรือแอนนิเมชนัทีออกแบบไว้ในบทเรียน 

 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครังต่อไป 

   2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรด้านผู้ เรียน เช่น วิธีการสอนรูปแบบต่างๆ เช่น การสอนแบบร่วมมือเทคนิคอืน 

เช่นเทคนิคการร่วมมือแบบ (STAD) หรือแบบทีมเกมแข่งขนั (TGT) และตวัแปรอืนๆ เช่น การเรียนแบบสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง การเรียนรู้ด้วยโครงงาน ร่วมกบัการเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

   2.2 ควรมีการวิจยัการใช้บทเรียนในรูปแบบการเรียนรู้ทีหลากหลายตามลกัษณะการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครังนี มีวตัถปุระสงค์เพือศกึษา 1) องค์ประกอบการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 

2) ผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ วิธีดําเนินงานวิจัย ประกอบด้วย 3 

ขนัตอน คือ 1) การศกึษาตวัแปรการบริหารคณุภาพบณัฑิตศกึษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบการ

บริหารคณุภาพบณัฑิตศกึษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ และยืนยันองค์ประกอบดังกล่าว 3) การสรุปผลการวิจัยเครืองมือทีใช้

เก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบยืนยันองค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่างคือ 

หน่วยงานทีทําหน้าทีบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ จํานวน 34 แห่ง ส่วนผู้ ให้ข้อมูล ประกอบด้วย

มหาวิทยาลยัละ 8 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1) ฝ่ายบริหาร จํานวน 4 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงานฯ และ

กรรมการหรือรองผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงานฯ 2) ฝ่ายปฏิบติั จํานวน 4 คน ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนบัณฑิตศึกษา และ

พนกังานสายสนบัสนนุของหน่วยงาน รวมผู้ ให้ข้อมูลทังหมด 272 คน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี ร้อยละ 

มชัฌิมเลขคณิต สว่นเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ  

ผลการวิจยัพบว่า 

1. องค์ประกอบการบริหารคณุภาพบัณฑิตศกึษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ มี 7 องค์ประกอบ คือ 1) การบริหารโดย

ฐานข้อมลูและสถิติ 2) การมุ่งเน้นนกัศกึษาและตลาดแรงงาน 3) การจัดการเชิงกลยทุธ์ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) องค์กร

แห่งการเรียนรู้ 6) การวดัและประเมินผล 7) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

2. ผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารคณุภาพบณัฑิตศกึษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏองค์ประกอบทงั 7 องค์ประกอบ 

มีความเหมาะสม เป็นไปได้ มีประโยชน์ และสอดคล้องกบัทฤษฎีการบริหารคุณภาพ 
 

คําสําคัญ: การบริหารคณุภาพ, บณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

 

Abstract 

 The purposes of this research were to 1) determine the components of the quality management of 

graduated school of Rajabhat university, and 2) determine the result of confirmation of the components of the 

quality management of graduated school of Rajabhat university. There were 3 steps of the research procedures, 

following: 1) study the variable concerning the quality management of graduated school of Rajabhat university, 
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2) analyze the components of the quality management of graduated school of Rajabhat university and confirm 

these components, and 3) summarize the research finding. The samples were 34 graduated schools or equivalently 

graduated school and 8 respondents for each sample who were 4 administrators (A top management and 3 

committees) and 4 operators (3 teachers and a staff), totally 272 respondents. The data was analyzed by 

frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and exploratory factor analysis.  

The research finding revealed that:  

1. The elements of quality management of graduated school of Rajabhat university consist of 7 components as 

1) Management by Database and Statistics 2) Focus on Students and Labor Market 3) Strategic Management  

4) Information Technology 5) Learning Organization 6) Measure and Evaluation 7) Involvement 

2. The results of confirmation of the elements of quality management of graduated school of Rajabhat 

university show that all elements are reasonableness, likelihood, profitableness and compliance with quality 

management theory. 
 

Keywords: Quality Management, Graduated School of Rajabhat University 

 

ภูมิหลัง 

การศึกษาระดับอุดมศึกษามีภารกิจทีสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมอยู่ 4 อย่าง คือ 1) การสร้างทุน

มนษุย์ ผ่านกระบวนการเรียนการสอน 2) การสร้างฐานความรู้ ผ่านการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ 3) การเผยแพร่และ

การใช้ความรู้โดยการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใช้องค์ความรู้ และการธํารงไว้ซึงความรู้ ผ่านการฝึกอบรม 4) การเก็บรักษาและการ

ส่งผ่านความรู้ไปยังรุ่นต่อๆ ไป (Pundy Pillay, 2011) [1] โดยการสร้างทุนมนุษย์หรือการผลิตบัณฑิตทีเป็นผลิตภัณฑ์ของ

การศึกษาอย่างหนึง ให้มีคุณภาพ ถือเป็นภารกิจทีสําคัญอันดับแรกทีสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้ บริหารสถาบัน ผู้บริหาร

โปรแกรมหรือหลกัสตูรการศึกษา ต้องแสดงบทบาท และรับผิดชอบต่อหน้าที อย่างหลีกเลียงไม่ได้ ในการบริหารจัดการที

มุ่งเน้นคณุภาพ เพือให้ผลผลติ หรือบณัฑิตทกุระดบั มีคณุภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ซึงสนับสนุน

ให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม การเมือง และคุณภาพชีวิตของพลเมืองโดยรวมของประเทศ เนืองจาก

คุณภาพของบัณฑิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการพัฒนาประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือผลผลิตมวลรวม

ประชาชาติเบืองต้น (GDP) ของประเทศ ดังงานวิจัยของเพกกาส (Pegkas) แห่งมหาวิทยาลัยฮาโลโคปิโอแห่งเอเธนส์ 

(Harokopio University of Athens) ได้วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัการศกึษากบัการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ

กรีซ ระหว่างปี 1960 – 2009 พบว่า ระดับการศึกษาและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีความสมัพันธ์กันในระยะ

ยาว โดยภาพรวมแล้ว การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศึกษา มีผลกระทบด้านบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติและการศกึษาระดับอุดมศึกษามีความเชือมโยงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจทังในระยะสนัและระยะยาว 

(PanagiotisPegkas, 2014:38-54) [2] และบาร์เชอร์ (Bashir) และคณะ ได้วิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างการเพิมขึนของ

การศึกษาระดับ อุดมศึกษากับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในรัฐเวอร์จิเนียตะวันตก พบว่า การเติบโตของรายได้กับระดับ

การศกึษาทีสงูขนึ มีความสมัพันธ์กันในทางบวก แต่การเพิมขึนทางการศึกษา กลบัลดการเติบโตของประชากรลง (Saima 

Bashir, 2012) [3] 

 ในรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา เรือง สภาพปัญหาเกียวกับคุณภาพ

มาตรฐานการอดุมศกึษา กลา่วถงึ ปัญหาคณุภาพมาตรฐานการอุดมศึกษา จากการศึกษาของสถาบันคลงัสมองแห่งชาติที
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ได้นําเสนอไว้ในแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ. 2551-2565) ว่าการอุดมศึกษาไทยมีปัญหาด้าน

กระบวนการสร้างความรู้และนวัตกรรมผ่านระบบวิจัยและพัฒนา เพือประโยชน์ในภาคการผลิต โครงสร้างพืนฐาน และ

ยกระดับความเข้มแข็งของสงัคมโดยรวม คือ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมตํา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) ก็มีผลประเมินไปในทิศทางเดียวกนัคือ มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต สถาบันอุดมศึกษา

ไม่มีการศึกษาความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ ประกอบการ ผู้ ใช้บัณฑิต ซึงถือเป็นลูกค้าของการศึกษา และการตีพิมพ์

วิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีจํานวนน้อย และมาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ก็

พบว่าผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการทีมีคุณภาพและมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติมีจํานวนน้อย 

(สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน), 2552:18-21) [4] หรือในรายงานการวิจัยของ 

อาจารย์ รุ่งนภา ตงัจิตรเจริญกลุ [5] เรืองการพัฒนาตัวบ่งชีคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั

ราชภัฏ  ในปี 2557 โดยศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในจังหวัด 

กรุงเทพมหานคร รวม 6 แห่ง จํานวน 27 หลกัสตูร แบ่งเป็นระดบัปริญญาเอก 6 หลกัสตูร และปริญญาโท 21 หลกัสตูร และ

มีกลุม่ผู้ประเมินหรือผู้ให้ข้อมลู 5 กลุม่คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ นกัศกึษา ศิษย์เก่า และผู้ ใช้บัณฑิต พบว่า ไม่มีหลกัสตูรระดับ

ปริญญาเอกใดทีมีคณุภาพการจัดการศึกษาคือมีค่าคะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน สําหรับผู้ประเมินทัง 5 กลุ่ม ในขณะที

หลกัสตูรปริญญาโท ก็มีเพียง 7 หลกัสตูร จาก 21 หลกัสตูร คิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่านันทีกลุ่มผู้ประเมินทัง 5 กลุ่ม ประเมิน

ให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาคือมีค่าคะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน หรือแม้แต่ผู้ประเมินกลุ่มผู้บริหารเอง ก็ให้หลกัสตูร

ปริญญาโท เพียง 11 หลกัสตูร (ร้อยละ 53.38) ทีมีคณุภาพการจดัการศกึษาคือมีค่าคะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน และเมือ

พิจารณาระดับคะแนนเฉลียแล้ว ก็พบว่า หลักสูตรระดับปริญญาโทมีคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเฉลียสูงกว่าระดับ

ปริญญาเอก ในทกุกลุม่ผู้ประเมิน นอกจากนนั เมือ พิจารณาจากผลผลติ/ผลลพัธ์ (Output/outcome orientation) การศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพ ด้านต่างๆ ดังนี ร้อยละของนักศึกษาทีสําเร็จ

การศกึษาภายในระยะเวลาทีกําหนด ผลงานวิจยัของอาจารย์และนักศึกษาทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยทีนําไปใช้

ประโยชน์ได้ของอาจารย์ และมูลค่าเพิมของบัณฑิต จึงเป็นหน้าทีและความรับผิดชอบของผู้บริหารบัณฑิตศึกษา ในการ

ผลกัดนัและหาวิธีจดัการหรือแนวทางช่วยเหลอืให้นกัศกึษาระดบับณัฑิตศึกษาจบตามกําหนดเวลาของหลกัสตูร รวมทังการ

ส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์นําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีได้รับการยอมรับ ซึงแสดงถึงคุณภาพของ

งานวิจยัและของบณัฑิต อีกทงัยงัแสดงถงึความสามารถในการบริหารจดัการของผู้บริหารด้วย 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว การทราบองค์ประกอบของการบริหารทีเน้นคุณภาพ เพือเป็นแนวทาง วิธีการ ในการ

บริหารจัดการบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีความสําคัญในการปรับปรุงผลผลิต ซึงก็คือบัณฑิต ในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก ให้มีคณุภาพสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน  ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจทีจะวิจัยการ

บริหารคณุภาพของบณัฑิตศกึษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 

 

วัตถุประสงค์การวจัิย 

1.เพือศกึษาองค์ประกอบของการบริหารคณุภาพบณัฑิตศกึษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 

2.เพือศกึษาผลการยืนยนัองค์ประกอบของการบริหารคณุภาพบณัฑิตศกึษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

เพือให้การดําเนินการวิจยัเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยัและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยทีกําหนดไว้ ผู้ วิจัย

จงึกําหนดขนัตอนการดําเนินการวิจยัเป็น 3 ขนัตอน คือ 
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ขันที 1 การศกึษาค้นคว้า ตวัแปรเกียวกบัการบริหารคณุภาพ โดยมีวิธีการดําเนินการวิจยั ดงัน ี

1.1 ศกึษา ค้นคว้า วรรณกรรม ประเภทตํารา เอกสารต่างๆ และงานวิจัยทีเกียวข้องกับการบริหารคุณภาพ ทังใน

ประเทศและต่างประเทศ  

1.2 สัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ /ผู้ เชียวชาญ แบบปฏิสัมพันธ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง (Semi-

structured interview) ในการเลอืกผู้ทรงคณุวฒุิ/ผู้ เชียวชาญ ใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive Method)  

1.3 ประมวลตัวแปรการบริหารคุณภาพ ทีได้จากการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม งานวิจัย และการสมัภาษณ์

ผู้ทรงคณุวฒุ/ิผู้ เชียวชาญ มาสงัเคราะห์สรุปตวัแปรทงัหมด เพือนําไปสร้างกระทงคําถามในแบบสอบถามความคิดเห็น 

ขันที 2 การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเครืองมือการวิจยั โดยมีวิธีการดําเนินการวิจยั ดงัน ี

2.1 นําตัวแปรการบริหารคุณภาพ มาสร้างและพัฒนาเป็นเครืองมือการวิจัย ในรูปแบบสอบถามความคิดเห็น 

(Questionnaire) ชนิดมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบัของลเิคิร์ท (Likert’s rating scale)  

2.2 ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content validity) เครืองมือการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ เชียวชาญ 

จํานวน 5 คนด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) และจะพิจารณาเลือก

ข้อคําถามทีมีค่า IOC เท่ากบั 0.6-1 เพือสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

2.3 ทดลองใช้เครืองมือการวิจยั (Try out) กบักลุม่ประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครังนี 4 มหาวิทยาลยั 

โดยผู้ให้ข้อมลูหรือตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เป็นผู้บริหารของหน่วยงานทีบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา 4 คน อาจารย์

และพนกังานสายสนบัสนุนของหน่วยงานฯ 4 คน ทังหมด 32 คน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความน่าเชือถือ (Reliability) 

ของเครืองมือการวิจยั ด้วยการหาค่าสมัประสิทธิ แอลฟา ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alfa coefficient) ได้ค่าความเชือมัน

แบบสอบถามทงัฉบบัเท่ากบั 0.989 

ขันที 3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู มีวิธีการดําเนินการวิจยั ดงัน ี

3.1 นําแบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัสมบรูณ์ ไปเก็บข้อมลูกบัหน่วยงานทีดําเนินการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา 

ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ จํานวน 34 แห่ง จํานวนผู้ให้ข้อมลูทงัหมด 272 คน 

3.2 รวบรวมและวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยวิธีการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory factor analysis: EFA) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป เพือทราบองค์ประกอบของการบริหาร

คณุภาพบณัฑิตศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 

3.3 ยืนยนัองค์ประกอบของการบริหารคณุภาพบณัฑิตศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏ ด้วยแบบยืนยันองค์ประกอบ 

โดยผู้ เชียวชาญ/ผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 7 ท่าน 

 

สรุปผลการวจัิย 

 การวิจยัเรือง “การบริหารคณุภาพบณัฑิตศกึษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ” ได้ข้อค้นพบ ดงันี 

1. องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มี 7 องค์ประกอบ คือ

องค์ประกอบที 1 การบริหารโดยฐานข้อมูลและสถิติ (Management by Database and Statistics องค์ประกอบที 2 การ

มุ่งเน้นนักศึกษาและตลาดแรงงาน (Focus on Students and Labor Market) องค์ประกอบที 3 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Management) องค์ประกอบที 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) องค์ประกอบที 5 องค์กรแห่ง

การเรียนรู้ (Learning Organization) องค์ประกอบที 6 การวดัและประเมินผล (Measure and Evaluation) องค์ประกอบที 7

การบริหารแบบมีสว่นร่วม (Involvement) 
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องค์ประกอบที 1 “การบริหารโดยฐานข้อมูลและสถิติ” เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนทีมีการ

แลกเปลียนประสบการณ์จริงของนักศึกษา มุ่งเน้นกระบวนการส่งมอบคุณค่าให้กับนักศึกษา กําหนดคุณสมบัติผู้ สอน             

ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑ์ สกอ. แสวงหาปรัชญาและความรู้ใหม่ๆ เพือการบริหารองค์กรอย่าง

ต่อเนืองใช้กระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทีต่อเนืองวิเคราะห์และควบคุมกระบวนการด้วยวิธีการทางสถิติเพือ

ความเป็นเลศิสง่เสริมการใช้เครืองมือทางสถิติในการแก้ปัญหาการปฏิบติังานฝึกอบรมบคุลากรเรืองมาตรฐานการปฏิบัติงาน

และการประยุกต์ใช้เครืองมือทางสถิติในงาน  กําหนดให้การปรับปรุงคุณภาพ เป็นแนวทางสร้างความยังยืนขององค์กร     

สร้างทีมทีบคุลากรมีบทบาทสาํคญัในการปรับปรุงคณุภาพ สง่เสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสมําเสมอส่งเสริมการ

อภิปรายเชิงบวก การแสดงความคิดเห็น ความสร้างสรรค์ของบคุลากรมอบรางวลั ยกย่องชมเชย เพือแสดงถึงการรับรู้คุณค่า

ของบคุลากรแสดงออกถงึการยกย่องและชืนชมต่อผลงานของบคุลากรทกุคน 

องค์ประกอบที 2 การมุ่งเน้นนักศึกษาและตลาดแรงงานด้วยการส่งเสริมการวิจัยความต้องการของนักศึกษาและ

ตลาดแรงงานอย่างสมําเสมอ  ศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของนักศึกษาเป็นประจํารับฟังข้อเสนอแนะและข้อ

เรียกร้องของนักศึกษาอย่างเป็นมิตรและสมําเสมอประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยสิงทีนักศึกษาได้เรียนรู้สร้าง

วฒันธรรมการบริการขององค์กรทยีดึเอาผู้ มีสว่นได้เสยีเป็นสาํคญั สร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะของบุคลากรด้วย

การประเมินผลการปฏิบติังาน 

องค์ประกอบที 3 การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้วยการกําหนดวิสัยทัศน์ด้านคุณภาพขององค์กรทีชัดเจน เป็นไปได้ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรในการพฒันากลยทุธ์เชิงระบบ กําหนดกลยทุธ์ทีเฉพาะเจาะจงหรือแผนปฏิบัติการสําหรับ

เป้าหมายทีสาํคญั จดัหาระบบการติดต่อสอืสารภายในองค์กรทีมีประสทิธิภาพและรวดเร็ว ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลาและ

พฒันาทกัษะใหม่ๆ ให้กบับคุลากรอย่างสมําเสมอ 

องค์ประกอบที 4 เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการส่งเสริมการใช้ IT ในการเรียนการสอน การสือสารภายในและกับ

ภายนอกองค์กรสร้างเว็บไซด์ทีมีข้อมูลครบสมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอและใช้เว็บไซด์และสือสังคมออนไลน์เพือสร้าง

ภาพลกัษณ์ทีดีให้กับองค์กรสร้างฐานข้อมูล IT ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ทีมีคุณภาพเพือการค้นคว้าวิจัยพัฒนางานเกียวกับ

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการศึกษาจัดการข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ทันสมัย 

เข้าถงึง่าย 

องค์ประกอบที 5 องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนือง

สง่เสริมให้อาจารย์กับนักศึกษาใช้องค์ความรู้ร่วมกันในการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์บรรยากาศทีสนับสนุนการ

ทํางานด้านวิชาการของอาจารย์ สนบัสนนุข้อมลูสารสนเทศทีทนัสมยัเพือการตดัสนิใจในการทํางาน 

องค์ประกอบที 6 การวัดและประเมินผลด้วยการวัดประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน และแนวโน้มการปรับปรุง

อย่างต่อเนืองประเมินประสทิธิภาพการทํางานของบคุลากรด้วยผลสาํเร็จของการปรับปรุงงานปรับระบบประเมินผลและการ

ให้รางวัล จากรายบุคคลเป็นให้ผลตอบแทนกับทีมทบทวนผลการประเมินทุกปีเพือเขียนแผนสําหรับการปรับปรุงการ

ปฏิบติังาน 

องค์ประกอบที 7 การบริหารแบบมีสว่นร่วมด้วยการสร้างเป้าหมายคณุภาพร่วมกนัระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์และ

เจ้าหน้าทีจัดทําแผนเพือพัฒนาสมรรถนะความสามารถของนักศึกษา พัฒนาการปฏิบัติงานทีสอดคล้องกับวิสยัทัศน์หรือ         

กลยทุธ์และภารกิจขององค์กร 
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แผนภูมิที 1 องค์ประกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 

 

2. ผลการยืนยันองค์ประกอบของการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏทังการบริหาร

โดยฐานข้อมลูและสถิติ การมุ่งเน้นนักศึกษาและตลาดแรงงาน การจัดการเชิงกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรแห่งการ

เรียนรู้การวัดและประเมินผลและการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีประโยชน์ และมีความ

สอดคล้องกบัทฤษฎี 

 

อภปิรายผล 

องค์ประกอบการบริหารคณุภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ ทัง 7 องค์ประกอบ คือ 1) การบริหารโดย

ฐานข้อมลูและสถิติ 2) การมุ่งเน้นนกัศกึษาและตลาดแรงงาน 3) การจัดการเชิงกลยุทธ์ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) องค์กร

แห่งการเรียนรู้ 6) การวัดและประเมินผล และ 7) การบริหารแบบมีส่วนร่วม เนืองจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสอืสาร ทีทําให้การไหลของข้อมลูทงัทีเป็นจริงและไม่จริง เป็นไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการแข่งขันทีสงูใน

ทกุภาคสว่นของสงัคม รวมถึงภาคการศึกษาด้วย การทีองค์กรจะอยู่รอดได้ ผู้บริหารต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างทันเวลา 

ซงึต้องอาศยัข้อมลูทีมีคณุภาพ มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน องค์กรจึงต้องมีฐานข้อมูลทีมีคุณภาพของตนเอง 

เพือใช้ในการกําหนดยุทธ์ศาสตร์ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์สามารถกําหนดหลกัสตูรได้สอดคล้องกับความต้องการของ

นกัศกึษา และผลติบณัฑิตทีมีคณุสมบติัทีพงึประสงค์ของตลาดแรงงาน ขณะเดียวกนับคุลากรในองค์กรต้องพัฒนาตนเองอยู่

เสมอ ให้ทันกับการเปลียนแปลงของสงัคม ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาวิจัย เพือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ โดย

ผู้บริหารต้องสร้างแรงจงูใจด้วยการให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการปฏิบัติงานในทุกขันตอน และการประเมินผลงานทีเป็นธรรม 

สอดคล้องกบัแนวคิดการบริหารคณุภาพต่างๆ ทีสามารถแยกได้ เป็น 2 กลุม่ คือ 

1. การบริหารคุณภาพภายในองค์กรโดยทังแนวคิดการบริหารคุณภาพ 14 ประการ ของ เดมมิง (Deming’s 14 

points) (Deming, 2013) [6] และแนวทางคุณภาพ 14 ขันตอน ของ ครอสบี (Crosby’s 14 steps) (Crosby ,1986) [7]         

ต่างก็ให้ความสําคัญกับปัจจัยการบริหารคุณภาพภายใน ซึงประกอบด้วยปัจจัยสําคัญ ดังนี 1) ผู้นํา(Leader) เป็นปัจจัย

เกียวกับตัวผู้บริหารระดับสงูเอง บางทฤษฎี เช่น TQM และ MBNQA เรียกว่า ภาวะผู้นํา (Leadership) ส่วนครอสบี 

(Crosby) เรียกว่า ภาระผกูพนัของผู้นํา (Management Commitment) ในขณะที แมคคินเซย์ (McKinsey) ใช้คําว่า รูปแบบ

การบริหาร (Style) โดยผู้บริหารต้องมีความรู้ ความสามารถในการกําหนดและถ่ายทอดนโยบาย วิสยัทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 

วตัถปุระสงค์ และการวางแผนเชิงกลยทุธ์ มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
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การสอืสาร และคอมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์ต่างๆ ทีจําเป็นในบริหารและการปฏิบัติงาน มีความมุ่งมันในการทํางานให้มีคุณภาพ

และในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนือง ต้องเป็นแบบอย่างในการทํางาน เป็นต้น 2) การมุ่งเน้นบุคลากร (Focus on 

Staffs) สามารถแบ่งได้ 3 ประเด็น คือ (1) การให้การศึกษาและการฝึกอบรม (Education and Training) มีการฝึกอบรมให้

บคุลากรมีทกัษะ ความชํานาญในการทํางาน นอกจากการฝึกอบรมเกียวกับงานทีรับผิดชอบแล้ว ควรมีการฝึกอบรมในเรือง

อืนๆทีเกียวข้องด้วย เช่น การฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสือสาร หรือแม้กระทัง 

สถิติ (2) การสร้างขวญัและกําลงัใจ (Motivation) โดยมีการจัดสิงแวดล้อม และบรรยากาศในการทํางานให้เหมาะสมมีการ

สร้างความภาคภูมิใจในผลงานของบุคลากร โดยขจัดอุปสรรคต่างๆ ทีขัดขวางไม่ให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในการ

ทํางานและผลงาน (3) การทํางานเป็นทีม (Team or Participation) การทีบุคลากรทุกคน มีความเข้าใจ และมุ่งสู่การบรรลุ

ความสาํเร็จในเป้าหมายเดียวกัน ทําให้เกิดความร่วมมือกันในการทํางาน 3) การมุ่งเน้นกระบวนการ (Focus on Process)

ผู้ บริหารต้องมีความเข้าใจในกระบวนการทํางานทุกอย่าง เพือจะสามารถจัดสร้างระบบการทํางานทีประกอบด้วย

กระบวนการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 4) เทคโนโลยี (Technology) โดยการจัดหา เทคโนโลยี รวมถึง

ฐานข้อมลู ทีน่าเชือถือ มีความปลอดภัย และใช้งานได้เหมาะสม บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลเหล่านี และได้รับ

การฝึกอบรมให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงาน 5) การสือสารภายใน

องค์กร (Internal Communication) เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีเพือการสือสาร กับกระบวนการสือสารภายในองค์กร         

ได้อย่างลงตวัและมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

2. การบริหารคณุภาพภายนอกองค์กรประกอบด้วยปัจจัย ดังนี 1) การมุ่งเน้นลกูค้า (Customer focus) ลกูค้าทัง

ลกูค้าปัจจบุนัและลกูค้าในอนาคต ประกอบด้วยลกูค้าภายใน และลกูค้าภายนอกองค์กรต้องทราบความต้องการและความ

คาดหวังของนักศึกษาและตลาดแรงงาน ด้วยการวิจัยตลาด การรับฟังเสียงของนักศึกษาและตลาดแรงงาน ผ่านทาง

ข้อเสนอแนะ การร้องเรียน และอืนๆ มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศทีได้รับนัน ในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพือสร้าง

ความพงึพอใจสงูสดุให้กบันกัศกึษาและผู้ใช้บณัฑิต องค์กรต้องสร้างความสมัพันธ์ทีดีกับนักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ ใช้บัณฑิต 

2) การมุ่งเน้นผู้ส่งมอบ (Suppliers focus) องค์กรต้องคัดเลือกผู้ส่งมอบทีมีการบริหารคุณภาพ เพือให้ได้ผลิตภัณฑ์ทีมี

คณุภาพสมําเสมอ และต้องสร้างความสมัพนัธ์ทีดีกบัผู้สง่มอบให้เป็นเสมือนหุ้นส่วน 3) ชุมชน และสงัคม (Community and 

Societal responsibility) องค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม มีการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ ศีลธรรม และจริยธรรมอันดี ในองค์กร มีการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ทังด้านวิชาการ และกิจกรรมอืนๆ            

4) การสือสารกับภายนอก (External communication) การสือสารให้สงัคมภายนอกได้รับรู้ ถึงสิงทีองค์กรได้กระทํา และ

กําลงัจะกระทําในอนาคต อนัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีดีให้กบัองค์กร โดยใช้ช่องทางการสอืสารต่างๆ 

การวิจยัครังนีมีข้อค้นพบองค์ประกอบการบริหารคณุภาพบณัฑิตศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 7 องค์ประกอบ คือ

1) การบริหารโดยฐานข้อมลูจริงและสถิติ ปัจจบุนัเป็นยคุแห่งข้อมลูข่าวสารและมีการแข่งขันสงู การบริหารงานทุกอย่างต้อง

อาศยัข้อมลูทีเป็นจริงและสมบูรณ์ในการตัดสินใจองค์กรจึงต้องสร้างฐานข้อมูลของตนเองโดยอาศัยความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์ของบุคลากรทุกคน ทังผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าทีฝ่ายสนับสนุนทุกคน ดังนันการสร้างขวัญและ

กําลงัใจให้กบับคุลากร การให้ศกึษา การฝึกอบรมบคุลากรในศาสตร์ทีหลากหลายจึงมีความสําคัญ สอคล้องกับงานวิจัยของ

อานาสเตเซียโด (Anastasiadou) [8] ทีว่า การจดัการทรัพยากรมนษุย์ เป็นปัจจัยสําคัญทีทําให้องค์กรประสบผลสําเร็จ เช่น 

การฝึกอบรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนือง ด้วยโปรแกรมการฝึกอบรม การพัฒนาอย่างมืออาชีพ การส่งเสริมสนับสนุน

ความสามารถ การป้องกันการเล่นพรรคเล่นพวกและการแข่งขันกันของบุคลากรทีไม่เกียวกับความพยายามทีจะทําให้

คุณภาพองค์กรสูงขึน การพัฒนาขันตอนการประกันคุณภาพ เป็นสิงสําคัญ โดยการมุ่งสู่ความเป็นเลิศและการฝึกอบรม
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บคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ นําไปสู่การมอบหมายความรับผิดชอบ และมีความพยายามในการปรับปรุง

อย่างต่อเนือง เพือให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษา ผู้ ปกครอง อาจารย์และสงัคม อย่างไร        

ก็ตามการขาดการสือสารหรือการประสานงานทีมีประสิทธิภาพระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์ เจ้าหน้าที และนักศึกษาจะ

ขดัขวางความพยายามในการพฒันา ซงึนําไปสูก่ารขาดการลงทุนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและความรู้และสอดคล้อง

กบังานวิจยัของเซ็น (Sen) [9] และคณะทีว่า มหาวิทยาลยัทีมีคุณภาพสงู มักจะมี หลกัสตูรการศึกษาคุณภาพ คณาจารย์

คณุภาพ นกัศกึษาคณุภาพ สร้างสรรค์งานวิจยัคณุภาพ ผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ทีมีคุณภาพจํานวนมาก บัณฑิต

วิทยาลัยก็มีอาจารย์ทีมีตําแหน่งวิชาการจํานวนมาก ทีสามารถจัดหาทรัพยากรและการสนับสนุนจากภายนอกได้

นอกจากนนัการนําความรู้และเทคนิคทางสถิติ มาใช้ในการบริหารบัณฑิตศึกษา ทังเทคนิคการเก็บข้อมูลจะทําให้ได้ข้อมูลที

เป็นจริงและจําเป็นได้ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพือการตัดสิน สอดคล้องแนวคิดของ เดมมิง (Deming) ทีว่า องค์กรควร

ฝึกอบรมบคุลากรเรืองเทคนิคทางสถิติ ให้เข้าใจและสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในงานทีรับผิดชอบ ทําให้งานมีคณุภาพมากขึน 

ก่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนือง แต่ถ้าบุคลากรคนใดทีรับการฝึกอบรมด้านเทคนิคทางสถิติอย่างดีแล้ว แต่ไม่

สามารถพัฒนางานให้ก้าวหน้าได้ ให้ย้ายบุคลากรคนนัน ไปทําหน้าทีอืนทีไม่มีความเกียวข้องกับหน้าทีเดิมเลย ในขณะที

คอฟแมน และซาห์น (Kaufman and Zahn) [10]ก็สนบัสนนุการใช้แนวทางวิทยาศาสตร์และสถิติในการทํางาน โดยกล่าวว่า 

การปรับปรุงคณุภาพอย่างเป็นระบบ (Systemic Quality Improvement) ควรอาศัยแนวทางเชิงวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจ 

(Scientific approach: Data-base decision making) การตัดสินใจบนฐานของข้อมูลหรือแนวทางวิทยาศาสตร์นีจะเกิด

ประโยชน์สงูสดุในการสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ก็ต่อเมือทีมคณุภาพมีการใช้วิธีการทางสถิติในการปฏิบัติงาน มีความ

รับผิดชอบ และความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลมีประสทิธิภาพสงู 

2) การมุ่งเน้นนกัศึกษาและตลาดแรงงาน ลกูค้ามีความ สําคัญต่อการอยู่รอดขององค์กร ดังนันองค์กรต้องทราบ

ความต้องการทีแท้จริงทังความต้องการในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคต และสามารถตอบสนองความต้องการและ

ความคาดหวังนันได้ โดยมิลิทารู (Militaru) และคณะ [11] ได้แบ่งลกูค้าของสถาบันอุดมศึกษา เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ลกูค้า

ภายนอกของสถาบนัอดุมศกึษาประกอบด้วย (1) นกัศกึษา ผู้ทีได้ประโยชน์จากการศกึษาทีได้รับไปตลอดชีวิต (2) ผู้ปกครอง

หรือผู้สนบัสนนุทนุการศกึษา (3) นายจ้างในอนาคต ผู้ทีจ่ายค่าจ้าง เพือได้ประโยชน์จากการศึกษาของลกูจ้าง (4) สงัคมและ

ชมุชนและ 2) ลกูค้าภายในของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และคณะกรรมการบริหารสถาบันซึง

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเหล่านี ต้องมีลักษณะของผู้ ให้บริการและผู้ รับบริการ และยังกล่าวว่า มหาวิทยาล ัยต้องมี

เป้าหมายในการให้นกัศกึษามีโอกาสพัฒนาความรู้ทีช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ดี พัฒนาความรู้ในการดําเนินการ 

พฒันาปัญญาในการสร้างความโดดเด่น พัฒนาบุคลิกภาพทีประกันความร่วมมือ และความนับถือจากสงัคม การบรรลผุล

ของการบริการการศึกษา ตามหลกัสตูร ซึงหลกัการทียากทีสดุคือ การบรรลตุามความต้องการของนักศึกษา ทีจะมีวิธีการ

อย่างไรทีจะทําให้อาจารย์รับฟัง เข้าใจ ตอบสนองเกินกว่าความคาดหวังของนักศึกษา ทีสําคัญ คือ คุณภาพของการศึกษา

จะทําให้การเรียนรู้กลายเป็นความสขุและความสนุก ความสขุในการเรียนรู้การเปลียนแปลงอย่างถาวร อาจารย์ต้องพูดคุย

กบันกัศกึษา เพือหาข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน รวมถึง การสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึงเป็นหน้าทีของ

ผู้บริหารสถาบันและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดราแกน (Dragan) และคณะ [12] ทีว่าสถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินงาน 

และพฒันาวิธีการเพือตอบสนองความคาดหวังของลกูค้า ซึงก็คือการปรับปรุงความพึงพอใจของนักศึกษาและบัณฑิตและ

เพือรักษาความสามารถในการแข่งขัน สถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินกระบวนคล้ายกับองค์กรธุรกิจ กลยุทธ์ทีสําคัญ คือ          

การมุ่งเน้นทีคณุภาพของการบริการ ด้วยการพิจารณาความสามารถพิเศษทีบัณฑิตอาจจะพัฒนาขึน ขณะทีกําลงัศึกษาอยู่

และนําเสนอรูปแบบกระบวนการและวิธีการอย่างเป็นระบบ สาํหรับการปรับปรุงคณุภาพในสถาบนัอดุมศกึษา 



 
144 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที 15 ฉบบัที 28 มกราคม - มิถนุายน 2561 

3) การจดัการเชิงกลยุทธ์ ผู้บริหารมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทังภายในองค์กรและภายนอกองค์กรด้วย

วิธีการต่างๆ เช่น SWOT แล้วนําผลลพัธ์ทีได้ มาใช้ในการพฒันากลยุทธ์ขององค์กร ทังกลยุทธ์ทัวไป และกลยุทธ์เฉพาะด้าน 

สร้างนโยบายคณุภาพ และแปลงนโยบายคุณภาพนี ไปเป็นแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ พร้อมกับมีการ

ถ่ายทอดนโยบายคุณภาพ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ไปสู่บุคลากรฝ่ายปฏิบัติงาน ด้วยการฝึกอบรม 

สมัมนา ประชาสัมพันธ์  พร้อมทังมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผน

ยทุธศาสตร์และเป้าหมายเชิงกลยทุธ์อย่างต่อเนือง สอดคล้องกบังานวิจยัของยามาดะ (Yamada) และคณะ [13] ทีว่า ความ

ล้มเหลวในการบริหารคุณภาพทังองค์กรเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ขาดการเชือมโยงกันระหว่างคุณภาพ กลยุทธ์และการ

ดําเนินการ ขาดการวางแผนการปฏิบัติงาน การดํารงอยู่ของวัฒนธรรมย่อยๆ ทีแตกต่างกัน และความซับซ้อนของการ

ประยกุต์ใช้ ขาดการเผยแพร่ผลลพัธ์ในเชิงบวก เป็นต้นและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของลารินา (Larina) [14] ทีว่า ผลลพัธ์

เชิงกลยทุธ์ รวมถงึการสนบัสนนุด้านทรัพยากรให้กบัโปรแกรมการศกึษานานาชาติ ทําให้สมรรถนะทางวิชาการของนักศึกษา 

และคณุภาพของการศกึษา เพิมขนึ การประยกุต์ใช้หลกัการบริหารคณุภาพทงัองค์กร (TQM) ในการศึกษานานาชาติ ถือเป็น

เครืองมือทีมีประสทิธิภาพของการจดัการเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ควรจะใช้เพือให้ได้ผลลพัธ์ทีต้องการ ในแง่ของการแข่งขัน 

วิธีการเชิงระบบในการกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์และวิธีการเพือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และการ

ประเมินผลลพัธ์ ทําให้มนัใจในความสาํเร็จของการศกึษานานาชาติ 

4) เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตศึกษาต้องปรับตัวให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ 

โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการจดัหาเทคโนโลยีทังซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ทีมีคุณภาพ เพือการค้นคว้าวิจัยของ

อาจารย์ และนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา การเรียนการสอน การสือสารภายในองค์กรและการสือสารกับภายนอก จัดสร้าง

ฐานข้อมูลความรู้อย่างเป็นระบบ ทันสมัย เข้าถึงง่าย พัฒนางานเกียวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการศึกษา

สอดคล้องกบังานวิจยัของ เปเรซ อาโรสเทกุย (Perez-Arostegui) และคณะ [15] ทีว่า IT กลายเป็นสิงจําเป็นต่อการแข่งขัน

ในทุกอุตสาหกรรม แต่การใช้ IT เพียงลําพัง ไม่ได้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  IT จะเป็นเครืองมือทีมีประโยชน์ ก็

ต่อเมือมีการใช้ร่วมกับทรัพยากรและการปฏิบัติอืนๆ ในองค์กร จากการศึกษาพบว่า IT มีความสมัพันธ์ทางบวกกับการ

บริหารคุณภาพ (Quality management practices) อย่างมีนัยสําคัญ  โดยการประเมินผ่านความยืดหยุ่นของโครงสร้าง

พืนฐานด้าน IT ความรู้ทางเทคนิคด้าน IT การบริหารจัดการความรู้ด้าน IT และการบูรณาการ IT ในกลยุทธ์ขององค์กร 

พบว่า ความสามารถด้าน IT มีผลกระทบโดยตรงทางบวกต่อการดําเนินการบริหารคุณภาพ ซึงสามารถวัดได้จาก 

องค์ประกอบของการบริหารคณุภาพ 7 ด้าน คือ ภาวะผู้นํา การวางแผนคณุภาพ การมุ่งเน้นลกูค้า ข้อมูลสารสนเทศและการ

วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการกระบวนการ และการจัดการผู้ส่งมอบ เช่นเดียวกับงานวิจัยของศรีมา

(Srima) และคณะ [16] ทีว่ารูปแบบของระบบสารสนเทศเพือการบริหารคุณภาพทังองค์กร (Total Quality Management 

Information System: TQMIS) สาํหรับรูปแบบโรงเรียนทีปฏิบัติเป็นเลิศ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลกัการของ

รูปแบบการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ 2) การพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศบนพืนฐานหลกัการของวงจรชีวิตการพัฒนา

ระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 3) การรายงานข้อมลูสารสนเทศบนพืนฐานการบริหารคุณภาพทังองค์กร 

(TQMIS) สําหรับรูปแบบโรงเรียนทีปฏิบัติเป็นเลิศ 4) การประเมินระบบข้อมูลสารสนเทศ และโรงเรียนต้องมีการเตรียม       

ความพร้อม ด้านเทคโนโลยีพืนฐาน ระบบเครือข่าย และอปุกรณ์ทีจําเป็นต่อการเชือมต่ออินเตอร์เน็ต 

5) องค์กรแห่งการเรียนรู้การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา เป็นการศกึษาทีมุ่งเน้นการวิจัยเพือพิสจูน์แนวคิดทฤษฎีด้วย

ข้อมูลเชิงประจักษ์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือเพือปัญหาทีไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ด้วยวิธีการปกติ ดังนัน              

การสร้างสรรค์บรรยากาศทีสนบัสนนุการทํางานด้านวิชาการของอาจารย์ และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาอย่าง
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ต่อเนือง รวมทงัการสง่เสริมการแลกเปลยีนเรียนรู้ให้เกิดขนึในองค์กร และสง่เสริมให้อาจารย์ นักศึกษา ใช้องค์ความรู้ร่วมกัน

ในการเรียนรู้และสร้างนวตักรรม จงึเป็นสงิจําเป็นสําหรับการบริหารบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของโต

โดรัส (Todorut) [17] ทีว่า ในสงัคมฐานความรู้ องค์กรทียังยืนจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทีสามารถปรับตัวได้ทันต่อการ

เปลยีนแปลงของสงิแวดล้อม และแสวงหาภาวะผู้นําทีทนัสมยัและแนวโน้มการเป็นผู้นําในอนาคตและสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ คาเรห์ (Kahreh) และคณะ [18] ทีว่าการจดัการความรู้ (KM) มีความสมัพันธ์ทางบวกทีสงูมาก กับ การบริหารทีมุ่งเน้น

คุณภาพนันคือ การบริหารคุณภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบ TQM จะประสบผลสําเร็จ ต้องมีการเปลียนแปลง

เกียวกบัการจดัการความรู้ 4 ประเด็นหลกั คือ การสร้างสรรค์องค์ความรู้  การเก็บรักษาองค์ความรู้ การแบ่งปันองค์ความรู้ 

และการประยกุต์ใช้องค์ความรู้ 

6) การวดัและประเมินผลมี 2 ลกัษณะ คือ 1) การติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน เพือกํากับติดตามการ

ทํางาน เพือแก้ไขและป้องกันปัญหา รวมทัง เพือทราบประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน และแนวโน้มการปรับปรุงอย่าง

ต่อเนือง ซงึถือเป็นการประเมินความสอดคล้องกบัความต้องการหรือข้อกําหนดของลกูค้านันเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ

เลยีปินา (Liepina) และคณะ [19] ทีว่า องค์ประกอบของการจดัการคณุภาพ มีความสมัพนัธ์กบัการประเมินความสอดคล้อง

อย่างชัดแจ้ง ทังในระหว่างการผลิตและเมือถูกใช้งาน เพือให้มันใจว่าผลิตภัณฑ์ทีถูกวางตลาด ได้รับการยอมรับและ             

เชือถือได้ โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีความเชือมโยงกับขันตอนใดขันตอนหนึงของการประเมินความสอดคล้อง และความ

เชือมโยงนีก็ปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจนไม่ว่า การวางแผนคณุภาพการควบคมุคณุภาพ การประกันคุณภาพ และการปรับปรุง

คณุภาพล้วนมีความเกียวข้องเชือมโยงกับการประเมินความสอดคล้องทังสิน 2) ประเมินผลการดําเนินงาน เพือเป็นข้อมูล

ป้อนกลบัในการปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนือง และเพือใช้ในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร อันเป็นการ

สร้างขวญัและกําลงัใจให้กับบุคลากรวิธีหนึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัสคอฟ (Taskov) และมิตเทรวา (Mitreva) [20] ที

กล่าวว่า ผู้ บริหารระดับสูงต้องตระหนักถึงความสําคัญของระบบคุณภาพ เพือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  ซึงระบบ

คณุภาพ เป็นการประสมประสานกนัระหว่างระบบกบัพนกังาน ดงันนัผู้บริหารระดบัสงูต้องมีความสามารถในการสร้างความ

เป็นหนงึเดียวกนั สร้างแรงจงูใจให้บคุลากรปรับปรุงคณุภาพ และการบริหารจดัการบคุคล 

7) การบริหารแบบมีส่วนร่วมการรับฟังปัญหาทีเกิดขึนในการปฏิบัติงาน และการให้โอกาสบุคลากรได้เสนอแนะ

แนวทางหรือวิธีแก้ไขปัญหาและแนวทางการป้องกนัปัญหา รวมทงัแนวทางการปรับปรุงประสทิธิภาพของการทํางานจะทําให้

บคุลากรมีความรู้สกึเป็นสว่นหนงึของงาน และองค์กร ซงึจะก่อให้เกิดความผูกพันกับงานและองค์กร อันจะส่งผลโดยตรงต่อ

ประสทิธิภาพของการปฏิบติังานทีเพิมขนึ และก่อให้เกิดการปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนืองในทีสดุ สอดคล้องกับงานวิจัยของ

เซ็น (Sen) และคณะ [21] ทีว่า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (democratization) ในมหาวิทยาลยัจะทําให้เกิดการพัฒนา

คณุภาพการศกึษาให้สงูขนึ และกลายเป็นมหาวิทยาลยัคุณภาพ กระบวนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (democratization 

process) ประกอบด้วย ความเป็นเจ้าของ การจัดสรรอํานาจและความรับผิดชอบ กลุ่มตัดสินใจ โครงสร้างองค์กรแบบ

เครือข่ายแนวนอน และการจ้างงานระยะยาว 

โดยองค์ประกอบการบริหารคณุภาพบณัฑิตศกึษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ ทัง 7 องค์ประกอบได้รับการยืนยันจาก

ผู้ เชียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีเป็นประธานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 7 ท่านว่า มีความ

เหมาะสม เป็นไปได้ มีประโยชน์ และสอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารคุณภาพ ตามทีผู้ เชียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีเป็นคณบดี

และประธานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้องค์ประกอบทัง 7 

องค์ประกอบว่า องค์กรควรใช้วิธีการทางสถิติมาจัดสร้างฐานข้อมูลทีมีคุณภาพครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันเพือผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนจะมีประสิทธิภาพ สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์งานได้อย่างเป็นระบบ
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อย่างต่อเนือง รวมถงึการปรับปรุงหลกัสตูรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน กําหนดมาตรฐาน

บณัฑิตทีจะจบการศกึษา เป็นต้น โดยผู้บริหารต้องมีการกําหนดวิสยัทัศน์ ยุทธศาสตร์ และวางแผนเชิงกลยุทธ์ทีชัดเจนและ

เป็นไปได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีทนัสมยัในการบริหารและดําเนินการในทุกกระบวนการ ส่งเสริมการแลกเปลียน

เรียนรู้ขึนในองค์กรอย่างสมําเสมอ มีการวัดและประเมินผลงานเป็นระยะ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ

บคุลากร 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

    1.1 ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏ ควรพิจารณารายละเอียดของทัง 7 องค์ประกอบเพือนําไป

เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย วตัถปุระสงค์และวางแผนการดําเนินงานให้บรรลเุป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

ทําให้การศกึษาระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏ มีความก้าวหน้า เป็นทียอมรับมากขึน ทังในระดับประเทศและ

ระดบัสากล 

    1.2 ผู้บริหารบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ ควรนํารายละเอียดตัวแปรในทุกองค์ประกอบไปใช้ในการ

วิเคราะห์ จดุอ่อนและจุดแข็ง ขององค์กร รวมทัง โอกาสและอุปสรรค ในการบริหารงานบัณฑิตศึกษาทีจะทําให้การศึกษา

ระดบับณัฑิตศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏ บรรลผุลสาํเร็จตามทีวางแผนไว้ 

     1.3 ควรมีการนําข้อค้นพบจากการวิจยัครังนีไปเผยแพร่ให้ผู้ทีเกียวข้องกบัการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาทุกระดับ

ได้รับทราบหรือใช้เป็นประเด็นหรือหวัข้อในการแลกเปลยีนเรียนรู้ ของบุคลากรในองค์กรทีเกียวข้องกับบัณฑิตศึกษา เพือให้

ได้ข้อมลูทีหลากหลายในการกําหนดแนวทางการบริหารบณัฑิตศกึษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏต่อไป 

     1.4 องค์กรทางการศึกษาอืนๆ ทังหน่วยงานในสถาบันการศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ควรพิจารณา

องค์ประกอบและตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ เพือนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร เพือให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่าง

ต่อเนือง 

     1.5 องค์กรธุรกิจและอตุสาหกรรม ทงัขนาดเลก็และขนาดใหญ่ สามารถพิจารณาประยุกต์ใช้ตัวแปรการบริหาร

คณุภาพ จากข้อค้นพบ ในการบริหารองค์กร เพือให้เป็นองค์กรคณุภาพได้ 

 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครังต่อไป 

    2.1 ควรมีการศกึษาวิจยั การบริหารคณุภาพบณัฑิตศกึษา ในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่อืนๆ เช่น มหาวิทยาลยัราช

มงคล มหาวิทยาลยัเอกชน เป็นต้น 

    2.2 ควรมีการศกึษาวิจยัเกียวกบั การบริหารคณุภาพบณัฑิตศกึษา ในเชิงสหสมัพนัธ์ ระหว่างองค์ประกอบการ 

บริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษากับประสิทธิผลของการบริหารบัณฑิตศึกษาทีนําไปสู่ข้อค้นพบใหม่ ทีเป็นประโยชน์ในการ

บริหารบณัฑิตศกึษา ต่อไป 

         2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการบริหารคุณภาพ

บณัฑิตศกึษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มอืนๆ เช่น มหาวิทยาลยัราชมงคล มหาวิทยาลยัเอกชน เป็นต้น เพือให้ได้ข้อค้นพบ

ใหม่ ทเีป็นประโยชน์ในการพฒันาการบริหารบณัฑิตศกึษาต่อไป 

         2.4 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารบัณฑิตศึกษา ในประเทศไทย กับการบริหารบัณฑิตศึกษาใน

ต่างประเทศเพือให้ได้ข้อค้นพบใหม่ ในการบริหารบณัฑิตศกึษา 
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     2.5 ความมีการวิจยัเกียวกับองค์ประกอบการบริหารบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ ทังในภาพรวมและ

แบบเจาะลกึในแต่ละองค์ประกอบ ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพือให้ได้ข้อค้นพบใหม่ ทีสามารถนําไปใช้พัฒนาแนว

ทางการบริหารบณัฑิตศกึษา ต่อไปได้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครังนมีีวตัถปุระสงค์เพือศกึษา 1) วฒันธรรมโรงเรียนของโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

2) เพือศกึษาความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 3) เพือศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมโรงเรียนกบัความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหาร

สว่นจงัหวดัชลบรีุ กลุม่ตวัอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่ ข้าราชการครูของโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี       

ปีการศึกษา 2559 จํานวน 190 คน เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลยี ค่าสว่นเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั  

 ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัวฒันธรรมโรงเรียนของข้าราชการครูในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุมีค่าเฉลีย

วฒันธรรมโรงเรียน อยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉลยีจากมากไปน้อย คือ ด้านหลกัความซือสตัย์ ด้านหลกัความไว้วางใจ 

ด้านหลกัความเอืออาทร ด้านหลกัความหลากหลายของบคุลากร ด้านหลกัการความรู้สกึเป็นส่วนหนึงของโรงเรียน ด้านหลกั

ความมีคณุภาพ ด้านหลกัการยอมรับ ด้านหลกัความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน ด้านหลกัการมอบอํานาจ ส่วนด้านทีมีค่าเฉลีย

น้อยทีสดุคือ ด้านหลกัการตดัสนิใจ 2) ระดบัความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหาร

สว่นจงัหวดัชลบรีุ มีค่าเฉลยีความพงึพอใจ อยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉลยีมากไปน้อย คือ ด้านการบริหารงานความสมัพันธ์

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ด้านการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ด้านการบริหารงานอาคารสถานทีและสิงแวดล้อม 

ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคลากร ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสดุ คือ ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน 

3) ความสมัพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การ

บริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัมากทีสดุ (rxy= .870) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
 

คําสําคัญ: วฒันธรรมโรงเรียน, ความพงึพอใจการบริหารสถานศกึษา       

 

Abstract 

 This research was aimed at studying: 1) School culture at schools under the Chonburi Provincial 

Administrative Organization; 2) Teacher satisfaction toward school management under the Chonburi Provincial 

Administrative Organization and 3) The relationship between school culture and teacher satisfaction toward 
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school management under the Chonburi Provincial Administrative Organization. The subjects in this study were 

composed of 190 teacher representatives from schools under the Chonburi Provincial Administrative Organization in 

the 2016 academic year. Instrumentation was composed of questionnaires. The statistics used in data analysis 

were percent, mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.  

According to the findings: 1) From both overall and individual perspectives, school culture among 

teachers under the Chonburi Provincial Administrative Organization was high. School culture was found to be 

the highest in the area of honesty principles, followed by personnel diversity principles, generosity principles, 

quality principles, trust principles and principles in feeling as part of the school. These were followed by 

acceptance principles, school objectives and authorization principles. The area with the lowest mean score was 

decision-making principles. 2) From both overall and individual perspectives, teacher satisfaction toward school 

management under the Chonburi Provincial Administrative Organization was high.  The management of school-

community relationships was found to be the highest level, followed by administration, finance and post 

management, facility and environment management, academic management and personnel work management 

while the area with the lowest mean score was student affairs management. 3) School culture and teacher 

satisfaction toward school management under the Chonburi Provincial Administrative Organization were 

positively correlated at the highest level (rxy= .870) with statistical significance at .05. 
 

Keywords: School culture, satisfaction toward school management. 

 

ภูมิหลัง 

 การเปลียนแปลงสภาวะการด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศเกียวกับการกระจายอํานาจประสบ

ความสาํเร็จในเรืองการเพิมรายได้ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน (อปท.) แต่มีความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความ

ไม่ชดัเจนในการแบ่งบทบาทหน้าทีกบัราชการสว่นกลาง การปรับปรุงแผนกําหนดขนัตอนและแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (อปท.) อย่างเป็นระบบช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (อปท.) มีรายได้เพิมขึน แต่ยังมี

ความลา่ช้าในด้านการถ่ายโอนภารกิจอยู่หลายประการ เนืองจากมีความล่าช้าของการแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที

จําเป็น รวมทังบุคลากรทีจะถ่ายโอนไม่มีความพร้อมหรือมีปัญหาในการปรับตัว ขณะเดียวกันการจัดบริการสาธารณะใน

พืนทีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน (อปท.) มีความซําซ้อนกบัสว่นกลาง ทําให้ขาดความชดัเจนในการแบ่งบทบาทหน้าทีทัง

ในเชิงกํากบัดแูล การควบคมุและการตรวจสอบ สง่ผลต่อประสทิธิภาพของการให้บริการและต้นทุนการบริหารจัดการ รวมทัง

ขาดการ บูรณาการแผนงานระดับต่างๆ อุปสรรคดังกล่าวส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (อปท.) ไม่สามารถดําเนิน

ภารกิจตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพือรองรับความต้องการของประชาชนในพืนทีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

สง่ผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในภาพรวม  

 ปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นในเรืองการปฏิรูปโครงสร้างทางการบริหารจัดการ 

การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน เพือไปสู่เป้าหมายหรือ

ประสทิธิผลทางการศกึษา รวมทังยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมกับสากล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอํานาจการ

บริหารและการจดัการศึกษา ทังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัวไป ไปยังคณะกรรมการ
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การศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพืนทีการศึกษา และสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพืนทีการศึกษา 

และสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาโดยตรง หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจดังกล่าวให้เป็นไปตามทีกําหนดใน

กฎกระทรวงศกึษาธิการ และมาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึงหรือทุกระดับ

ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิน และมาตราดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถินเข้ามามีบทบาทและมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา ทําให้การดําเนินการด้านการจดัการศึกษากระทําได้รวดเร็ว และมี

ความคลอ่งตวั เพราะการบริหารมีการปรับโครงสร้างการบริหารทีเปลยีนไป (ขวญัใจ เกตอุดุม, 2554, หน้า 2) [3] 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542          

มาตรา 4 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล 

กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนทีมีกฎหมายจัดตัง และมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา 

และองค์การบริหารสว่นตําบลมีอํานาจและหน้าทีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน

ของตนเองดงัน ี(9) การจดัการศกึษา มาตรา 17 ภายใต้บงัคบัมาตรา 16 ให้องค์การบริหารสว่นจงัหวัดมีอํานาจและหน้าทีใน

การจดัระบบบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในท้องถินของตนเองดังนี (6) การจัดการศึกษา และแนวความคิด

แนวทางการบริหารงานของสํานักบริหารการศึกษาท้องถินเกียวกับการบริหารงานสถานศึกษา (กรมการปกครอง, สํานัก

บริหารการศกึษาท้องถิน, 2549, หน้า 29) [2] ซงึประกอบไปด้วย 6 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน

กิจการนกัเรียน ด้านการบริหารงานธุรการ การเงินและพสัดุ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงานอาคารสถานที

และสงิแวดล้อม ด้านการบริหารงานความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน  

 จากการศกึษาปัญหาการจดัการศกึษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ของสมบูรณ์ ชัยรีลาพรพงษ์ (2550) 

[4] ความท้อแท้ในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ของกชพร คุณสมบัติ (2555) [1] 

การใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนสงักดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ของอรสา อยู่ในศีล (2556) [5] พบว่า

มีปัญหาทีเกียวกบัการบริหารสถานศกึษาในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึงประกอบไปด้วย ด้านการบริหารงาน

วิชาการ ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน ด้านการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้าน

การบริหารงานอาคารสถานทีและสิงแวดล้อม ด้านการบริหารงานความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้ บริหาร 

โดยเฉพาะเรืองการใช้อํานาจนําไปสูค่วามท้อแท้ในการปฏิบัติงานของครู ซึงความท้อแท้อาจเป็นสิงทีทําให้ต้องพิจารณาถึง

ความพึงพอใจต่อผู้ บริหารสถานศึกษา นันก็คือความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาเพราะผู้ บริหารต้องบริหาร

สถานศกึษา ดงันนัหากพงึพอใจต่อผู้บริหารสถานศกึษาย่อมแสดงว่าพงึพอใจต่อการบริหารสถานศกึษาด้วย  

 จากสภาพปัญหาความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหาร

สว่นจงัหวดัชลบรีุ และการศกึษาแนวคิดวฒันธรรมโรงเรียนของแพตเตอร์สนั (Patterson.  1986:   50-51) [6] ประกอบด้วย 

หลกัความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน หลกัการมอบอํานาจ หลกัการตัดสินใจ หลกัความรู้สกึเป็นส่วนหนึงของโรงเรียน หลกั

ความไว้วางใจ หลกัความมีคุณภาพ หลกัการยอมรับ หลกัความเอืออาทร หลกัความซือสตัย์ หลกัความหลากหลายของ

บุคลากร ผู้ วิจัยจึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหาร

สถานศกึษาในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ 

  

วัตถุประสงค์การวจัิย 

        1. เพือศกึษาวฒันธรรมโรงเรียนของในสงักดัองค์การบริหารสว่นจังหวดัชลบรีุ  

2. เพือศกึษาความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศกึษาในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ 
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 3. เพือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมโรงเรียนกบัความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษา

ในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนี  ได้แก่ ข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี                 

ปีการศกึษา 2559 จํานวน 11 แห่ง รวมประชากรทังสินจํานวน 377 คน กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่ ข้าราชการ

ครูของโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ ปีการศกึษา 2559 จํานวน 11 แห่ง ได้มาโดยการกําหนดขนาดของ

กลุม่ตวัอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970: 608) จากนนัใช้การสุ่มแบบง่าย (ด้วยวิธีการจับ

สลาก) ซงึเป็นการสุม่แบบใสคื่น ได้จํานวน 190 คน  

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั   

 เครืองมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม เกียวกับความสมัพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความ       

พึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี        

ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที 2 เป็นแบบสอบถาม

เกียวกบัความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุต่อวฒันธรรมโรงเรียน มีลกัษณะเป็น

แบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกับความพึงพอใจของข้าราชการครูของโรงเรียนใน

สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีต่อการบริหารสถานศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 

ผู้ วิจยัตรวจสอบความถกูต้อง และประมวลผลข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป ดงัน ี1) การวิเคราะห์ข้อมูลสถานสภาพส่วนตัว

ของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อาย ุตําแหน่ง ประสบการณ์ในการทํางาน โดยใช้การคํานวณความถี (frequency) 

และหาร้อยละ (%) 2) การวิเคราะห์เกียวกับความคิดเห็นของข้าราชการครูของโรงเรียนสงักัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด

ชลบุรีต่อวัฒนธรรมโรงเรียน ซึงเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มาคํานวณเพือวิเคราะห์แล้วหา

ค่าเฉลยี ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อแล้วนํามาแปลความหมายของระดบัวฒันธรรมโรงเรียน ตามเกณฑ์  3) การ

วิเคราะห์เกียวกบัความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศกึษาในสงักดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึงเป็น

แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า (rating scale) มาคํานวณเพือวิเคราะห์แล้วหาค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน 

เป็นรายข้อแล้วนํามาแปลความหมายของระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ของ

บญุชม ศรีสะอาด (บญุชม ศรีสะอาด. 2545: 90-100) 4) การวิเคราะห์ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อวัฒนธรรมโรงเรียน

และความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จากการหาค่า

สมัประสิทธิ สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์      

ค่าสมัประสิทธิสหสมัพันธ์ ตามเกณฑ์ของพวงรัตน์ ทวีรัตน์ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543: 144) (ใช้ได้ในทิศทางบวกและ       

ทิศทางลบ) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

           ผู้ วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขันตอน โดย 1) ผู้ วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย       

ราชภฏัราชนครินทร์ ถงึนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ เพือขออนุญาตให้ข้าราชการครูของโรงเรียนในสงักัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทีเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 2) นําหนังสือจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

ประสานไปยงัโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวัดชลบุรีทีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 
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3) ผู้ วิจัยนําแบบสอบถามจํานวน 190 ชุด ไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากโรงเรียนทีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 4) นําแบบสอบถามที

รวบรวมได้ ทําการตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ และนําไปวิเคราะห์ข้อมลูต่อไป 

 สถติิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจัยนําข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี 

 1) การวิเคราะห์ข้อมลูทวัไปเกียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การคํานวณความถี (frequency) 

และหาค่าร้อยละ (%) 2) การวิเคราะห์วฒันธรรมโรงเรียน โดยใช้การหาค่าเฉลยี และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน โดยนําค่าเฉลีย

ไปเทียบกบัเกณฑ์ของบญุชม ศรีสะอาด (2545: 90-100)  3) การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษา โดยใช้

การหาค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยนําค่าเฉลียไปเทียบกับเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2545: 90-100) 

 4) การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ใช้วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

product moment correlation coefficient) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ ค่าสมัประสิทธิ สหสมัพันธ์ ตามเกณฑ์ของ พวงรัตน์ 

ทวีรัตน์ (2543: 144) 

 

สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกเป็นเพศชาย จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 25.79 และเพศหญิง 

จํานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 74.21 มีอายุตํากว่า 31 ปี จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 20.53 อายุระหว่าง 31-40 ปี 

จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63 อายรุะหว่าง 41-50 ปี จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 15.26 และ มากกว่า 50 ปีขึนไป 

จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.58 จําแนกตามตําแหน่งเป็นครู วิทยฐานะ ครูเชียวชาญ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63 

ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.89 ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ จํานวน 27 คน คิด

เป็นร้อยละ 14.21 ครู จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 32.11 และครูผู้ ช่วย จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 33.16 ประสบการณ์

ในการทํางาน ตํากว่า 10 ปี จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 43.16 ระหว่าง 10-20 ปี จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 35.79 

ระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.95 และมากกว่า 30 ปี จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 12.10 ตามลาํดบั 

 ระดบัวฒันธรรมโรงเรียนของข้าราชการครูในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวัดชลบุรี มีค่าเฉลียวัฒนธรรมโรงเรียน

อยู่ในระดับมาก( X =4.30) เมือพิจารณารายด้านพบว่าด้านทีมีค่าเฉลียมากทีสดุ คือ วัฒนธรรมโรงเรียนด้านหลกัความ

ซือสัตย์ ( X =4.31) รองลงมาคือวัฒนธรรมโรงเรียนด้านหลักความหลากหลายของบุคลากร ด้านหลกัความเอืออาทร       

ด้านหลกัความมีคณุภาพ ด้านหลกัความไว้วางใจ และด้านหลกัความรู้สกึเป็นสว่นหนงึของโรงเรียน ( X =4.30) ส่วนด้านทีมี

ค่าเฉลยีน้อยทีสดุ คือวฒันธรรมโรงเรียนด้านหลกัการตดัสนิใจ ( X =4.22) 

 ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี          

มีค่าเฉลียความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( X =4.32) เมือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียสงูสดุ คือ ด้านการ

บริหารงานความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ( X =4.43) รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสด ุ

ด้านการบริหารงานอาคารสถานทีและสงิแวดล้อม ( X =4.33) และด้านการบริหารงานวิชาการ ( X =4.32) ตามลําดับ   ส่วน

ด้านทีน้อยทีสดุ คือ ด้านการบริหารงานกิจการนกัเรียน ( X =4.26) 

 วัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชลบุรี มีความสมัพันธ์กันทางบวกในระดับสงูมาก (rxy=.870) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เมือพิจารณา

ความสมัพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีรายด้าน พบว่าด้านทีมีความสมัพันธ์กันอยู่ในระดับสงูมาก เรียงตามลําดับ คือ ด้านหลกัความมี

คณุภาพ (rx6y=.851) ด้านหลกัความหลากหลายของบคุลากร (rx10y=.849)  

 

อภปิรายผล 

จากการศกึษาและวิจยัเรือง ความสมัพนัธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการ

บริหารสถานศกึษาในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ  มีประเด็นทีน่าสนใจนํามาอภิปรายดงัน ี

 1. จากการศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลีย

วฒันธรรมโรงเรียน อยู่ในระดบัมาก   

ทงันีเนืองมาจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีนโยบายด้านระบบบริหารและการจัดการศึกษาของ

ชาติอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลโดยมีเอกภาพในเชิงนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติงาน ทําให้ผู้บริหาร

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นผู้ทีมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานโรงเรียนเป็นอย่างดี 

ประกอบกบัผู้บริหารโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นผู้บริหารมืออาชีพทีผ่านการอบรมผู้บริหารต่างๆ 

ทําให้ผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพมากขนึรวมทงัการบริหารโรงเรียนเป็นแบบกระจายอํานาจให้อิสระในการทํางานของครูแต่

ละคน นอกจากนียังเป็นผู้ ทีมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานโรงเรียนเป็นอย่างดี เพราะมีประสบการณ์ในการ

บริหารโรงเรียนมายาวนาน ทําให้มีการส่งเสริมให้ข้าราชการครูในโรงเรียนทํางานเป็นทีม เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูใน

โรงเรียนมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนเพือกําหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียน ให้คุณค่ากับ

ความคิดทีกว้างไกลและความเจริญก้าวหน้าของข้าราชการครูในโรงเรียน ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรม และสร้าง

บรรยากาศ เพือสง่เสริมให้ข้าราชการครูในโรงเรียนแสดงออกถึงการแบ่งปัน รักใคร่ กลมเกลียวกันในหมู่คณะ และยังมอบ

อํานาจในการตัดสินใจแก่ข้าราชการครูตามความรู้ความสามารถและสายงานทีรับผิดชอบ พร้อมทังมีการพัฒนาการ

ปฏิบติังานของข้าราชการครูควบคู่กบัการยอมรับในความสาํเร็จของข้าราชการครูทกุคนในโรงเรียน นอกจากนีการปฏิบัติงาน

โรงเรียนของข้าราชการครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีแนวคิดและเป้าหมายในการปฏิบัติงานในหน้าที

สอดคล้องกนั รับทราบถงึความมุ่งหมายของโรงเรียนอย่างชัดเจนเพือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการจัดทําแผนงานที

สอดคล้องกบัความมุ่งหมายของโรงเรียน ผู้บริหารและข้าราชการครูมีสว่นร่วมในการศกึษาปัญหาของการปฏิบัติงาน ทําให้มี

การช่วยเหลือและร่วมกันพัฒนางานทีรับผิดชอบ ทํางานเป็นทีม ยอมรับในการทํางานซึงกันและกัน มีความเชือมันใน

ความสามารถของเพือนร่วมงาน มีความเอืออาทรกนั ประกอบกบัโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความ

ใกล้ชิดกับชุมชน ทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนเป็นประจํา ประกอบกับการเปลียนแปลงในด้านต่างๆ เช่น การเปลียนแปลง

ทางด้านสงัคม เทคโนโลยี และกระแสแห่งโลกาภิวฒัน์ ทีเป็นสงิผลกัดนัให้โรงเรียนต้องมีการเปลียนแปลงวัฒนธรรมโรงเรียน

เพือให้สามารถอยู่ได้ 

 2. จากการศกึษาความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด

ชลบรีุ ผลการวิจยัพบว่า  มีค่าเฉลยีความพงึพอใจ อยู่ในระดบัมาก   

ทังนีเนืองมาจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ มีวิสัยทัศน์ มีการประชุมวางแผนการจัดทําแผนงบประมาณ และ

จัดสรรงบประมาณ การอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณทีดําเนินการในรูปคณะกรรมการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้         

การระดมทรัพยากรทางการศกึษา จากองค์กรและสถาบนัต่างๆ การดําเนินการด้านกองทนุต่างๆ ติดตามและประเมินผลการ

ใช้งบประมาณ จัดระบบควบคุมและป้องกันความเสียง การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการเสนอของบประมาณ            

การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาเพือนํามาสู่การปฏิบัติ จัดทําแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษาของ
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โรงเรียน มีการบริหารจดัการพสัด ุครุภัณฑ์ การควบคุมดูแลและบํารุงรักษา ทางด้านวิชาการมีความรู้ความสามารถบริหาร

จัดการ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทําให้ทราบข้อมูลในการพัฒนา นอกจากนีการพัฒนาคุณภาพทาง

การศกึษามุ่งเน้นทีผลผลิตเป็นสําคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดการวัดผลประเมินผลของผู้ เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเยาวชน

ของชาติ พฒันาคณุภาพโดยการประกนัคณุภาพทางการศึกษา จัดทําแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน เอกสารการสอน แผนการสอน และตารางสอนทีเป็นปัจจุบัน ปรับปรุง พัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนการสอนให้ทนัต่อการเปลียนแปลงอยู่เสมอ สนับสนุนการผลิตและใช้สือการเรียนการสอน การทําวิจัยใน

ชันเรียนเพือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ มีการนิเทศภายใน ติดตามผลการเรียนการสอน และปรับปรุงให้

ความสาํคญัในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพมาตรฐาน สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเอง ใช้วิธีบริหารจัดการแบบโรงเรียนเป็น

ฐาน ทําให้ครูทกุคนมีสว่นร่วม นอกจากนีได้จดักิจกรรมประชาสมัพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมให้เด็กในวัยเรียนเข้าเรียนอย่างทัวถึง

จดัการให้บริการทางด้านสขุภาพทีรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และมีคุณภาพ จัดอาหารกลางวัน ระบบนําดืม และสิงอํานวย

ความสะดวกด้านสาธารณปูโภคให้แก่นกัเรียน มีระบบการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่

ผู้ เรียน จดับริการห้องสมดุอย่างเหมาะสม ทันสมัย มีการจัดบริการโสตทัศนอุปกรณ์เพือการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมสหกรณ์ทีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ส่งเสริมและปลกูฝังนักเรียนให้ปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย จัดกิจกรรม

สง่เสริมความปลอดภัยในโรงเรียน กิจกรรมป้องกนัยาเสพติด ให้ความสําคัญกับการบริหารงานบุคลากรซึงถือได้ว่าเป็นส่วน

สาํคญัในการบริหารสถานศกึษา บคุลากรเป็นผู้ทีทําให้กระบวนการทํางานทีวางไว้เคลือนไปข้างหน้า จัดบุคคลได้เหมาะสม

กับงาน จัดสวัสดิการและสิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน เพือสร้างขวัญและกําลังใจให้กับ

บุคลากร การบริหารงานบุคลากรเป็นไปตามหลกัธรรมมาภิบาล ข้าราชการครูได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ           

มีขวญัและกําลงัใจ ได้รับการยกย่องเชิดชเูกียรติ มีความมันคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ จัดบรรยากาศอาคารสถานทีได้อย่าง

เหมาะสม ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน ทีเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน จัดสถานทีและสภาพบริเวณ

โรงเรียนทีสะดวก ร่มรืน สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพือปรึกษาหารือ

เกียวกบัการจดัการศกึษาและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนระหว่างผู้ปกครองและผู้นําชุมชนอย่างสมําเสมอ เข้าร่วมกิจกรรม

ของชุมชน องค์กร ในเทศกาลและวันสําคัญต่างๆ นอกจากนีมีการรวบรวมข้อมูลเกียวกับบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อาคาร

สถานทีทีสามารถให้บริการแก่ชุมชนได้ มีการบริการทางวิชาการ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานทีแก่ชุมชนอย่าง

สมําเสมอ 

 3. จากการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหาร

สถานศกึษาในสงักดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความสมัพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความ

พงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศกึษาในสงักดัองค์การบริหารสว่นจังหวัดชลบุรี มีความสมัพันธ์กันทางบวกใน

ระดบัสงูมาก (rxy=.870) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 ทังนีเนืองมาจาก  วัฒนธรรมโรงเรียนของสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตามแนวคิดของ 

แพตเตอร์สนั (Patterson.  1986:   50-51) [6] ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมโรงเรียนประเด็นต่างๆ ทีเป็นประเด็นบ่งชี 10 ประการ 

คือ หลกัความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน หลกัการมอบอํานาจ หลกัการตดัสนิใจ หลกัความรู้สกึเป็นส่วนหนึงของโรงเรียน หลกั

ความไว้วางใจ หลกัความมีคุณภาพ หลกัการยอมรับ หลกัความเอืออาทร หลกัความซือสตัย์ หลกัความหลากหลายของ

บคุลากร โดยวฒันธรรมโรงเรียนดงักลา่วได้มีการใช้ภายในสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทังในส่วน

ของผู้บริหารและข้าราชการครู ทําให้ระดบัวฒันธรรมโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีค่าเฉลียวัฒนธรรม

โรงเรียนอยู่ในระดบัมาก และรายด้านมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน และเมือพิจารณาเกียวกับความพึงพอใจของ
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ข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศกึษาในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่าระดับความพึงพอใจของข้าราชการ

ครูต่อการบริหารสถานศกึษาในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ  มีค่าเฉลียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.32) 

เมือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียสงูสดุคือ ด้านการบริหารงานความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ( X =

4.43) รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ด้านการบริหารงานอาคารสถานทีและสิงแวดล้อม ( X =

4.33) และด้านการบริหารงานวิชาการ ( X =4.32) ตามลําดับ ส่วนด้านทีน้อยทีสดุ คือ ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน 

( X =4.26) เมือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีรายด้าน พบว่าด้านทีมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงมาก                  

เรียงตามลาํดบั คือ ด้านหลกัความมีคณุภาพ (rx6y=.851) ด้านหลกัความหลากหลายของบคุลากร (rx10y=.849)  

 จากเหตผุลดงักลา่วจงึสง่ผลให้ วฒันธรรมโรงเรียนกบัความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษา

ในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดับสงูมาก (rxy=.870) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดบั .05  

 

ข้อเสนอแนะ   
            1. ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจยัไปใช้ 

  1.1 จากการศกึษาพบว่า ระดบัวฒันธรรมโรงเรียนของข้าราชการครูในสงักัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี  

มีค่าเฉลยีวฒันธรรมโรงเรียน อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายด้านพบว่าด้านทีมีค่าเฉลียมากทีสดุ คือ วัฒนธรรมโรงเรียน

ด้านหลกัความซือสตัย์ รองลงมา คือ วัฒนธรรมโรงเรียนด้านหลกัความหลากหลายของบุคลากร ด้านหลกัความเอืออาทร 

ด้านหลกัความมีคณุภาพ ด้านหลกัความไว้วางใจ และด้านหลกัการความรู้สกึเป็นสว่นหนงึของโรงเรียน ส่วนด้านทีมีค่าเฉลีย

น้อยทีสดุ คือ วฒันธรรมโรงเรียนด้านหลกัการตดัสนิใจ   

 วัฒนธรรมโรงเรียนด้านหลกัการตัดสินใจ มีค่าเฉลียน้อยทีสดุ ดังนัน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

และผู้บริหารสถานศกึษาในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบุรี ควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดําเนินงานต่างๆ 

ของโรงเรียนมากขนึ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหารตัดสินใจ โดยมีข้อมูลข่าวสารทีชัดเจน และการตัดสินใจโดยมีทางเลือกที

หลากหลาย นอกจากนกีารตดัสนิใจต้องประเมินถงึความคุ้มค่าในการบริหาร ใช้ข้อมลูข่าวสารทีถกูต้องในการตดัสนิใจ  

 1.2 จากการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีค่าเฉลียความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียสงูสุด       

คือ ด้านการบริหารงานความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสด ุ

ด้านการบริหารงานอาคารสถานทีและสงิแวดล้อม และด้านการบริหารงานวิชาการ ตามลําดับ ส่วนด้านทีน้อยทีสดุ คือ ด้าน

การบริหารงานกิจการนกัเรียน  

 ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้านการ

บริหารงานกิจการนักเรียนน้อยทีสดุ ดังนัน ผู้ บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ ควรปรับปรุงการบริหารงานด้านการบริหารงานกิจการนักเรียนให้ดีขึน โดยเฉพาะเรืองของ

การจดับริการห้องสมดุอย่างเหมาะสม ทนัสมยั มีการจดับริการโสตทศันปูกรณ์เพือการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพซึงเป็น

ข้อทีมีค่าเฉลยีน้อย และการจดักิจกรรมสหกรณ์ทีมีคณุภาพและได้มาตรฐานซงึเป็นข้อทีมีค่าเฉลยีน้อยเช่นกนั  

 1.3) จากการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาใน

สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความสมัพันธ์กันทางบวกในระดับสงูมาก (rxy=.870) เมือพิจารณาความสมัพันธ์

ระหว่างวฒันธรรมโรงเรียนกบัความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ชลบรีุรายด้าน พบว่าด้านทีมีความสมัพนัธ์กนัอยู่ในระดบัสงูมาก เรียงตามลําดับ คือ ด้านหลกัความมีคุณภาพ (rx6y=.851) 

ด้านหลกัความหลากหลายของบคุลากร (rx10y=.849) ส่วนด้านทีมีความสมัพันธ์กันทีน้อยกว่าด้านอืนๆ คือ ด้านหลกัความ

มุ่งประสงค์ของโรงเรียน (rx1y=.696)  

 ดงันนั ผู้บริหารสถานศกึษารวมถงึผู้ทีเกียวข้องควรให้ความสําคัญในเรือง การจัดทําความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน 

โดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็นของครูและผู้ ทีมีส่วนเกียวข้องทีถือได้ว่าเป็นสิงสําคัญทีจะทําให้การดําเนินงานของ

สถานศกึษาเป็นไปอย่าง มีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลตามเป้าหมายทีตงัไว้ 

  2. ข้อเสนอแนะการทําวิจยัครังต่อไป 

 2.1 ควรศกึษาวฒันธรรมโรงเรียนทีสง่ผลต่อความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสงักัด

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ   

  2.2 ควรศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนทีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาในสงักัดองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัชลบรีุ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครังนี มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษา 1) ระดับการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน 2) ระดับทักษะการ

บริหารของผู้บริหารโรงเรียน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนและ        

4) ทกัษะการบริหารทีส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

บรีุรัมย์ เขต 2 กลุม่ตวัอย่าง คือ ครูในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จํานวน 338 

คนซงึได้มาจากการสุม่แบบแบ่งชนั ผู้ วิจัยเก็บแบบสอบถามมาได้จํานวน 306 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.53 เครืองมือทีใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึงมีดัชนีความสอดคล้องตังแต่ .60ถึง 1.00 

และค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม .96 ค่าความเชือมนัการวางแผนกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเท่ากับ .94 และค่าความ

เชือมนัทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน .94 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลยี ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน 

ค่าสมัประสทิธิ สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขนัตอน  

 ผลการวิจยัพบว่า  

 1. ระดบัการวางแผนกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ 

ด้านการนํากลยทุธ์สูก่ารปฏิบติั ด้านการกําหนดทิศทางขององค์กร ด้านการกําหนดกลยุทธ์ด้านการควบคุมกลยุทธ์ และด้าน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

 2. ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ 

ด้านการศกึษาและการสอน ด้านความคิดรวบยอด ด้านมนษุย์ ด้านเทคนิค และด้านความรู้ความคิด  

 3.ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการวางแผนกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน                  

เขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่าอยู่ในระดับสงู (r = .897) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดย

ทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนด้านความรู้ความคิด มีความสมัพนัธ์กบัการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสงูสดุ 

รองลงมาคือ ด้านความคิดรวบยอด ด้านเทคนิค ด้านมนษุย์ และด้านการศกึษาและการสอน ตามลาํดบั 
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 4. ทักษะการบริหารทุกด้านร่วมกันส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน                

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้ร้อยละ 80.60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยทักษะ              

การบริหารของผู้บริหารโรงเรียนด้านความรู้ความคิดสง่ผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสงูสดุ รองลงมาได้แก่ 

ด้านมนษุย์ ด้านเทคนิค ด้านการศกึษาและการสอน และด้านความคิดรวบยอด ตามลาํดบั 

 

คําสําคัญ : การวางแผนกลยทุธ์, ทกัษะการบริหาร 

 

Abstract  

 The purposes of this research were to study 1) the level of strategic planningamong school 

administrators; 2) administrative skills among school administrators; 3) the relationship between the 

administrative skills and strategic planning among school administrators; and 4) to administrate skills and 

affective strategic planning among school administrators under the authority of the Buriram Primary Educational 

Service Area, Office Two. The samples consisted of three hundred and thirty-eight teachers in the schools 

under the authority of the Buriram Primary Educational Service Area, Office Two using stratified random 

sampling. There were three hundred and six questionnaires collected, which accounted for 90.53% of the total. 

The instruments used for data collection included a five point-rating scale questionnaire. The IOC was valued 

from .60 to 1.00 and reliability of the questionnaires were .96, the strategic planning among school 

administrators was .94 and the administrative skills among school administrators was .94. The data analysis was 

performed by mean, standard deviation, Pearson product-moment correlation coefficient and stepwise multiple 

regression analysis.  

 The results of the research were as follows:  

 1. The level of strategic planning among school administrators under the authority of the Buriram 

Primary Educational Service Area, Office Two was at a high level as a whole. When considering each aspect, 

they were ranked at a high level in descending order of the average, as follows; strategy implementation, 

establishment organizational direction, strategy formulation, strategy control and environmental analysis.  

 2. The level of administrative skills among school administrators under the authority of the Buriram 

Primary Educational Service Area, Office Two was at a high level as a whole. When considering each aspect, 

they were ranked at a high level in descending order of the average, as follows; educational and instructional 

skills, conceptual skills, human skills, technical skills and cognitive skills. 

 3.The relationship between the administrative skills and strategic planning among school 

administrators under the authority of the Buriram Primary Educational Service Area, Office Two was at a high 

level (r = .897) at a .01 level of significance.The aspect of cognitive skills had the highest relationship followed 

by conceptual skills, technical skills, human skills and educational and instructional skills respectively. 

 4. All aspects of administrative skills mutually affected the strategic planning among school 

administrators under the authority of the Buriram Primary Educational Service Area, Office Two with 80.60 
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percent at a .05 level of significance.The aspect of cognitive skills had the highest factoring terms of affecting 

the strategic planning of school administrators followed by human skills, technical skills, educational and 

instructional skills and conceptual skills respectively. 

 

Keywords: Strategic Planning, Administrative Skills 

 

ภูมิหลัง 

 การศกึษาเป็นเครืองมือสาํคญัในการสร้างคน สร้างสงัคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลกัในการพัฒนากําลงัคนให้

มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตร่วมกับบุคคลอืนในสงัคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก

ศตวรรษที 21 [1] ดังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 มาตร 54 ได้บัญญัติไว้ว่า รัฐต้อง

ดําเนินการให้เด็กทกุคนได้รับการศกึษาเป็นเวลาสบิสองปี ตงัแต่ก่อนวยัเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย

ไม่เก็บค่าใช้จ่าย [2] และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบบัที 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 วรรค 1 ได้บญัญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ

กันในการรับการศึกษาขันพืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีทีรัฐต้องจัดให้อย่างทัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และ

หมวด 8 มาตรา 60 ได้บญัญัติไว้ว่า ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะทีมีความสําคัญสงูสดุต่อการ

พฒันาทียงัยืนของประเทศ โดยจดัสรรเป็นเงินงบประมาณเพือการศกึษา เพือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์ต่อการ

เรียนการสอนได้มากทีสดุ รัฐจึงกําหนดแนวปฏิบัติ ดังนี 1) ให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาที

สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 2) นําเสนอ

แผนปฏิบติัการประจําปีของสถานศกึษา เพือให้คณะกรรมการสถานศกึษาขนัพืนฐานเห็นชอบ 3) รายงานผลการดําเนินงาน

ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ 4) การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีของ

สถานศกึษา [3] 

 สาํหรับสว่นราชการ กระบวนการจดัทําแผนปฏิบติัราชการสปีี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ก็คือ แผนกลยุทธ์ 

[4] แผนกลยทุธ์กบัแผนปฏิบติัการมีความสมัพนัธ์กนั ดงันี 1) แผนกลยทุธ์เป็นกรอบใหญ่ทีใช้อ้างอิงถึงในการพิจารณาจัดทํา

แผนปฏิบติัการ 2) แผนกลยทุธ์ใช้เป็นหลกันําไปสูโ่ปรแกรมริเริมซึงจะทําให้เกิดแผนปฏิบัติการตามมา 3) แผนกลยุทธ์จะใช้

เป็นหลกัในการกําหนดวตัถปุระสงค์ของแผนปฏิบัติการไม่ให้เกิดความขัดแย้งกัน 4) แผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการจะต้อง

สอดคล้องกันทังในด้านการพิจารณาในแผนงานต่างๆ เป็นไปตามตําแหน่งกลยุทธ์และความสามารถหลัก รวมทังต้อง

สอดคล้องกับแก่นกลยุทธ์ทีกําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ โดยทัวไปพบว่าแผนปฏิบัติการจะแยกย่อยออกจากแผนงานและ

โครงการเพือกระจายไปยังหน่วยปฏิบัติต่างๆ ภายในองค์กร ดังนันในโครงการต่างๆ จะต้องมีแผนปฏิบัติการรองรับซึง

เรียกว่า แผนโครงการก็ได้ การกําหนดแผนปฏิบติัการจงึต้องสอดคล้องและคํานงึถงึแผนกลยทุธ์ขององค์กร [5] 

 การวางแผนกลยทุธ์ เป็นกระบวนการปรับเปลียนสมมติฐาน และจัดการใหม่เกียวกับภาพหรือทัศนะทีเกียวข้อง

กบัสภาพแวดล้อม เป็นการวางแผนทีให้ความสาํคญักบัการมองไปสู่อนาคตภายใต้การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการใช้

ความสามารถของหน่วยงานเพือระดมทรัพยากรมาใช้และการพิจารณาถึงทางเลือกต่างๆ อย่างรอบคอบและชัดเจนว่าจะ

สามารถนําหน่วยงานไปสูภ่ารกิจและเป้าหมายทีวางไว้ นอกจากนนัการวางแผนกลยทุธ์ทีเกียวข้องกับการวิเคราะห์ทุกปัจจัย

ทีคาดว่าจะก่อให้เกิดการเปลยีนแปลงในอนาคตและทีจะมีผลกระทบต่อหน่วยงาน ทังในแง่โอกาสและอุปสรรคเพือจะบอก

ถึงทิศทางทีหน่วยงานกําหนดขึนอย่างชัดเจนเพือการปฏิบัติในอนาคต [6] การทีจะทําให้โรงเรียนมีความสามารถในการ
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วางแผนกลยทุธ์ โรงเรียนควรจะมีผู้บริหารทีมีทกัษะความสามารถ มีความมุ่งมนัในการปฏิบติังาน เนืองจากการเปลียนแปลง

แผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัตินันต้องอาศัยความต่อเนือง การมีผู้ รับผิดชอบต่อการขับเคลือนแผนกลยุทธ์ เพือให้เกิดการมอง

ภาพรวมหรือความเชือมโยงทงัหมดในการขบัเคลอืน ความยืดหยุ่นและมุ่งเน้นนวัตกรรม คือ ความสามารถในการปรับตัวให้

เข้ากบัการเปลียนแปลง มีความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิงใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับการดําเนินงาน การทํางาน

เป็นทีมในการขับเคลือนแผนกลยุทธ์ การแบ่งปันความรู้ของบุคลากรภายในโรงเรียนเพือช่วยกันปฏิบัติการขับเคลือน          

แผนกลยุทธ์ [7] ผู้บริหารจําเป็นต้องเป็นผู้ ทีมีความรู้และทักษะเกียวกับศาสตร์ทางการบริหาร เนืองจากเป็นความรู้ความ

ชํานาญเฉพาะด้านทีเรียกว่าวิชาชีพทางการบริหาร จึงจะเป็นผู้นําทางการบริหารและสามารถนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้าไปด้วยดี [8] ดัง เฉลิมชัย หาญกล้า [9] ได้ศึกษาพบว่าสิงหนึงที

นบัว่ามีความสาํคญัต่อการทําหน้าทีในการบริหารเป็นอย่างยิงนนัก็คือเรืองของทกัษะในการบริหารงาน  

 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2 เป็นหน่วยงานทีอยู่ภายใต้การกํากับดูแล                    

ของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าทีดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าทีของ

คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึงแก้ไข

เพิมเติม และประกาศกระทรวงศกึษาการ เรือง การแบ่งสว่นราชการภายในสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 

2553  มีโรงเรียนในสงักัดทังสิน 231 แห่ง จัดทําการสอนตังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที 6 จํานวน 152 แห่ง 

และตงัแต่ระดบัปฐมวยัถงึระดบัมธัยมศกึษาปีที 3 จํานวน 79 แห่ง ซึงประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก (1-120 คน) จํานวน 

94 แห่ง โรงเรียนขนาดกลาง (121-600 คน) 132 แห่ง และโรงเรียนขนาดใหญ่  (มากกว่า 600 คน) จํานวน 5 แห่ง โรงเรียน

ขนาดเลก็และโรงเรียนขนาดกลางจะมีผู้บริหารเพียง 1 คน [10] 

 สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์ เขต 2 จดัทําแผนพฒันาคณุภาพขนึโดยให้ความสําคัญกับการ

พฒันาคณุภาพผู้ เรียน ความรู้ความสามารถของครู ผู้บริหาร บคุลากรทางการศกึษา และสร้างความเข้มแข็งในเขตพืนทีและ

สถานศกึษาอย่างเร่งด่วนและจริงจงัภายใต้การมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น จงึได้กําหนดกลยทุธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ไว้ ดงัน ี1) การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนในระดับการศึกษาขันพืนฐาน 2) การเพิมโอกาสให้ผู้ เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขัน

พืนฐาน 3) การพฒันาคณุภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา 4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยมีกรอบกฎหมายที

สาํคญัทางการศกึษา ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล ยทุธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแนวทางในการพัฒนาบน

พืนฐานของข้อมลูสารสนเทศ บริบทของเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ใช้หลกัการมีส่วนร่วมของบุคลากร     

ทุกฝ่าย องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบครบวงจร บุคลากรและผู้ มีส่วนร่วมในการ

วิเคราะห์และสงัเคราะห์แผนพัฒนาทําให้ได้วิสัยทัศน์ทีเกิดจากการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทีหลากหลายและ

กว้างขวาง มีพนัธกิจทีสนับสนุนเพือให้วิสยัทัศน์เป็นความจริงได้และเกิดประโยชน์ตามเป้าประสงค์ รวมทังการนําแผนกล

ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้กรอบของ Balanced Scorecard: BSC และเพือให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลสงูสดุ จงึได้นําแผน/โครงการตามแผนกลยทุธ์มาจดัทําเป็นแผนปฏิบติัการในแต่ละปี [11] 

 จากแนวคิดดงักลา่ว ทําให้ผู้ วิจยัสนใจศกึษาทกัษะการบริหารทีสง่ผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เพือนําผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานที

เกียวข้องเตรียมพร้อมผู้บริหารโรงเรียนให้มีทักษะการบริหารสําหรับการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

ยิงขนึ 
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วัตถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพือศึกษาระดับการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

บรีุรัมย์ เขต 2  

 2.เพือศกึษาระดบัทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 

เขต 2 

 3.เพือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารกบัการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงาน

เขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์ เขต 2 

 4.เพือศึกษาทักษะการบริหารทีส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์ เขต 2 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรทีใช้ในการวิจัยในครังนีได้แก่ ครูในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 

เขต 2 จํานวนโรงเรียน 231 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเลก็ 94 แห่ง ขนาดกลาง 132 แห่ง และขนาดใหญ่ 5 แห่ง จํานวนครู

ทงัหมด 2,758 คน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี คือ ครูในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

บรีุรัมย์ เขต 2 จํานวน 338 คน ซงึได้มาจากการเปิดตารางสาํเร็จรูปเครจซีและมอร์แกน [12] โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน 

(Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชันแล้วจึงทําการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)         

โดยวิธีจบัสลาก แล้วจงึทําการสุ่มอย่างง่ายครูในโรงเรียนแต่ละขนาดตามสดัส่วน (Proportion to size)เครืองมือทีใช้ในการ

รวบรวมข้อมลูในการวิจยัครังนีเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ ซึงมีค่าดัชนีความสอดคล้องตังแต่ .60 ถึง 

1.00 ค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถามทังฉบับเท่ากับ .96 โดยค่าความเชือมันการวางแผนกลยุทธ์ของ

ผู้บริหารโรงเรียน .94 และค่าความเชือมนัทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน .94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลีย ค่าความ

เบียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธิ สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) และ

สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขนัตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวจัิย 

 1. ระดบัการวางแผนกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.17, SD = .56) เมือพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลีย

จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ( X = 4.22, SD = .62) ด้านการกําหนดทิศทางขององค์กร ( X = 

4.21, SD = .58) ด้านการกําหนดกลยุทธ์ ( X = 4.17, SD = .58) ด้านการควบคุมกลยุทธ์ ( X = 4.15, SD = .62) และด้าน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ( X = 4.11, SD = .63) 

 2. ระดบัทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.24, SD = .55) เมือพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลีย

จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการศึกษาและการสอน ( X = 4.30, SD = .57) ด้านความคิดรวบยอด ( X = 4.26, SD = .58) 

ด้านมนษุย์ ( X = 4.25, SD = .61) ด้านเทคนิค ( X = 4.19, SD = .59) และด้านความรู้ความคิด ( X = 4.18, SD = .61) 

 3. ความสมัพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารกบัการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์ เขต 2 พบว่าอยู่ในระดับสงู (r = .897) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยทักษะการ
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บริหารของผู้บริหารโรงเรียนด้านความรู้ความคิด (X1) (r = .842) มีความสมัพนัธ์กบัการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน

สงูสดุ รองลงมาคือ ด้านความคิดรวบยอด (X5) (r = .835) ด้านเทคนิค (X2) (r = .832) ด้านมนุษย์ (X4) (r = .827) และด้าน

การศกึษาและการสอน (X3) (r = .818) ตามลาํดบั 

 4. ทกัษะการบริหารทุกด้านร่วมกันส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้ร้อยละ 80.60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยทักษะการบริหารของ

ผู้บริหารโรงเรียนด้านความรู้ความคิด (X1) (= .272) ส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสงูสดุ รองลงมา

ได้แก่ ด้านมนุษย์  (X4) (  = .237) ด้านเทคนิค (X2) (  = .166) ด้านการศึกษาและการสอน (X3) (  = .160) และด้าน

ความคิดรวบยอด (X5) (  = .135) ตามลาํดบัผลการวิจยัสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ ดงัน ี

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 Ŷ  = .317 + .252(X1) + .215(X4) + .158(X2) + .157(X3) + .129(X5) 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 ˆ
Y

Z  = .272(
1X

Z ) + .237(
4X

Z ) + .166(
2X

Z ) + .160(
3X

Z ) + .135(
5XZ ) 

 

อภปิรายผล 

 จากการศึกษาผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายตามประเด็นสาํคัญได้ดังนี 

 1. ระดบัการวางแผนกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ 

การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การกําหนดทิศทางขององค์กร การกําหนดกลยุทธ์ การควบคุมกลยุทธ์ และการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม ทงันีอาจสบืเนืองมาจากการวางแผนกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเป็นการกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน

ขององค์กร ผู้บริหารจําเป็นจะต้องทําการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆ ทีเกิดจากสิงแวดล้อมทังภายในและภายนอก

องค์กร เพือจดัทําแผนการดําเนินงานทีเหมาะสมทีสดุ [13] และเพือนําองค์กรไปสู่ภาพลกัษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสยัทัศน์ทีต้องการ

ในอนาคต [14] สอดคล้องกบังานวิจยัของลดัดาวลัย์ บญุเลศิ [15] ได้ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 4 พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เช่นเดียวกบังานวิจยัของธัญญลกัษณ์ เหลา่จนัทร์ [16]ได้ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างบทบาทผู้นําทางการศึกษา

กบักระบวนการวางแผนกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 

เขต 2 พบว่ากระบวนการวางแผนกลยทุธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือแยกเป็นรายด้าน พบว่า กระบวนการวางแผนกล

ยทุธ์อยู่ในระดบัมากทกุด้าน นอกจากนีเมือพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นทีสามารถอภิปรายเพิมเติมได้ดงัน ี

  1.1 การวางแผนกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนด้านการนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติมีค่าเฉลียสงูสดุ ผลการวิจัยทําให้

ทราบว่า การนํากลยทุธ์สูก่ารปฏิบติัมีการดําเนินงานอยู่ในระดบัมากกว่าการดําเนินงานในด้านอืนๆ ของผู้บริหารโรงเรียน ทัง

ทีการนํากลยทุธ์สูก่ารปฏิบัติเป็นขันตอนทีอยู่เป็นลําดับทีสีซึงเกือบลําดับสดุท้ายของขันตอนการวางแผนกลยุทธ์ ทังนีอาจ

เป็นขนัตอนทีผู้บริหารโรงเรียนเข้าใจว่า ควรนํากลยทุธ์ไปปฏิบติัเพือตอบสนองต่องบประมาณทีหน่วยงานต้นสงักัดจัดสรรมา

ให้ โดยระบุถึงกิจกรรมหลกัและงบประมาณอย่างชัดเจน เพือให้ทันต่อแผนปฏิบัติการในแต่ละปีและสรุปผลรายงานต่อ

หน่วยงานต้นสงักดั เป็นการนําเอากลยทุธ์ทีได้วางแผนจดัทําและคดัเลอืกไว้มาดําเนินการประยุกต์ปฏิบัติเพือให้เกิดผลลพัธ์

ตามวตัถปุระสงค์ทีตงัไว้ [17] และสถานศกึษาต้องกําหนดการนําไปใช้โดยทีทุกฝ่ายต้องทราบขันตอน และรายละเอียดของ

การดําเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจน [18] ผู้ บริหารจึงให้ความสําคัญกับการนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของพณัณิตา อบอุ่น [19] ได้ศกึษาเปรียบเทียบสภาพทีเป็นจริงและความคาดหวังในการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน สงักัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาสริุนทร์ เขต 2 พบว่า แนวทางการนําแผนกลยุทธ์ไปใช้มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก

เป็นอนัดบัสองรองจากการติดตามและประเมินผลแผนกลยทุธ์ และงานวิจยัของ สนัทนา คุณนา [20] ได้ศึกษาความสมัพันธ์

ระหว่างการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 1 พบว่า การวางแผนกลยทุธ์สถานศกึษาทีมีค่าเฉลยีสงูสดุคือ ด้านการดําเนินการตามแผน 

   1.2 การวางแผนกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีค่าเฉลียน้อยทีสดุ ผลการวิจัย

ทําให้ทราบว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมยงัมีการดําเนินงานอยู่ในระดบัทีน้อยกว่าการดําเนินงานในด้านอืนๆ ของผู้บริหาร

โรงเรียน ทังทีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นกระบวนการแรกทีผู้บริหารและนักวางแผนต้องคํานึงถึงทําให้องค์กรได้รับ

ผลสําเร็จในการกําหนดกลยุทธ์ทีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ช่วยให้เกิดความเข้าใจในสิงทีเกิดขึน ทังจากภายในและ

ภายนอกองค์กร [21] ทําให้ฝ่ายบริหารสามารถตอบสนองต่อการพลวัตของสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ซึงจะทําให้

องค์กรสามารถดํารงอยู่และเติบโตได้อย่างต่อเนือง เนืองจากในอนาคตความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและองค์กร จะมี

ความซับซ้อนและมีผลกระทบซึงกันและกันมากกว่าเดิม ดังนันการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจึงทวีความสําคัญขึนเรือยๆ 

สาํหรับผู้บริหาร และนกักลยทุธ์ทีจะประสบความสาํเร็จในอนาคต [22] ซงึต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านวิชาการจาก

หน่วยงานต้นสงักดัเป็นอย่างดี จึงอาจเป็นเรืองยากสําหรับการดําเนินงานของผู้บริหารโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ      

ซิเจ; และ โอเชียง [23] ได้ศึกษาการกําหนดกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์ในโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา         

ประเทศเคนยา กรณีศกึษาโรงเรียนรัฐบาลใน Homa-Bay County พบว่าคุณสมบัติด้านวิชาการของผู้บริหารมีความสําคัญ

ในการวางแผนกลยทุธ์   

 2. ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ 

ด้านการศึกษาและการสอน ด้านความคิดรวบยอด ด้านมนุษย์ ด้านเทคนิค และด้านความรู้ความคิด ทังนีอาจสืบ

เนืองมาจากทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเป็นความสามารถในการเปลยีนความรู้ความเข้าใจออกมาเป็นรูปของการ

กระทํา [24] ความสามารถในการทําให้กระบวนการบรรลเุป้าหมายขององค์กร โดยการทํางานร่วมกันของบุคลากรและ

ทรัพยากรในองค์กร [25] ความสามารถของผู้บริหารทีจะบริหารงาน และรักษาไว้ซึงความร่วมมือของบุคคลในการทํางาน 

การสร้างความก้าวหน้า และพฒันาสถานศกึษา เพือผลผลติและความสมัฤทธิ ผลตามจดุมุ่งหมายของสถานศึกษา [26] และ

เป็นความชํานาญของผู้บริหารใช้เพือการปฏิบติังานทางการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ [27] สอดคล้องกับงานวิจัยของสภุา

พร เหลา่ทรัพย์เจริญ [28] ได้ศกึษาทกัษะการบริหารกบัความเป็นองค์กรนวัตกรรมในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2  พบว่าทกัษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก งานวิจัยของเสาวภา พรเสนาะ [29] ได้ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร

สถานศกึษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ

คาวี เจริญจิตต์ [30] ได้ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการของ

สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาระยอง พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก นอกจากนีเมือพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นทีสามารถ

อภิปรายเพิมเติมได้ดงัน ี
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    2.1  ทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนด้านการศกึษาและการสอนมีค่าเฉลียสงูสดุ ผลการวิจัยทําให้ทราบ

ว่า ผู้บริหารโรงเรียนซงึปฏิบติังานในโรงเรียนมีความชํานาญหรือความเชียวชาญในระบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

ทงัในห้องเรียนและผู้บริหารสามารถแนะนําชีแจงหรือให้ข้อมูลแก่บุคลากรในโรงเรียนหรือผู้ มีส่วนเกียวข้องอืนๆ ได้ [31] มี

ความเป็นผู้นําทางการศกึษาด้านการเรียนการสอน มีความรู้และเป็นนักวิชาการ มีความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียน

การสอน เทคนิคการสอน ติดตามการเปลยีนแปลงทางด้านการศกึษา สง่เสริมให้ครูพัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิทยฐานะ 

และสามารถแนะนําให้ครูเกิดความรู้และความเข้าใจถึงความต้องการ พฤติกรรมของบุคคล เพือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อ

องค์กรและบรรลุเป้าหมายขององค์กร [32] เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรและประเมินหลักสูตรของ

โรงเรียน คดัเลอืกวิธีการสอนทีประสบความสาํเร็จ กําหนดวิชาและห้องเรียนตามคุณสมบัติและความสามารถของครู จัดสรร

เวลาการทํากิจกรรม จัดหาและจัดสรรทรัพยากรเพือสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เป็นตัวแทนในการจัด

กิจกรรมต่างๆ ในชมุชน ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเพือสนบัสนนุการทํางานของบุคลากร ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ภูริชยั ชยัศร [33] ได้ทําการศกึษาทกัษะการบริหารทีสมัพันธ์กับมาตรฐานด้านผู้บริหารตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาในจังหวัดนครปฐม พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก และทกัษะด้านการศกึษาและการสอนมีค่าเฉลยีสงูสดุ 

  2.2  ทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนด้านความรู้ความคิดมีค่าเฉลียน้อยทีสดุ ผลการวิจัยทําให้ทราบว่า 

ผู้บริหารโรงเรียนยังแสดงออกน้อย แต่ทักษะด้านนีมีความสําคัญเพราะถ้ามีสงูขึน ทําให้ผลการปฏิบัติงานสงูขึน สามารถ

ทํานายผลการปฏิบัติได้ดีกับงานทีซับซ้อนกว่า สามารถทํานายผลการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานโดยยึดตัวบุคคลเป็นหลัก 

[34] สามารถแยกแยะและมีความรู้เกียวกบัประเด็นและปัญหาทีเกิดขนึ ตดัสนิใจได้ถกูต้องและประเมินความเสียงทีสมัพันธ์

กัน แยกแยะและการดําเนินการแก้ไขปัญหาทีเหมาะสม ทักษะความรู้ความคิดเป็นปัจจัยทีมีความสําคัญมากกับ

ประสทิธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา [35] สามารถลงความเห็นจากรูปแบบของเหตุการณ์ วิเคราะห์ปัญหาและประเมิน

ตวัเลอืก ระดมสมองแก้ปัญหา การเอาใจใส่โดยใส่ใจทีงาน การสงัเกตปรากฎการณ์ [36] ทําให้ครูในโรงเรียนอาจมองเห็น

การปฏิบติังานด้านนีของผู้บริหารน้อยซงึสอดคล้องกบังานวิจัยของบุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล [37] ได้ทําการศึกษาทักษะการ

บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช พบว่าทักษะ

การบริหารด้านความรู้ความคิดของผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐานมีค่าเฉลยีน้อยทีสดุ 

 3. ความสมัพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารกบัการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์ เขต 2 พบว่าอยู่ในระดับสงู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยทักษะการบริหารของ

ผู้บริหารโรงเรียนด้านความรู้ความคิดมีความสมัพันธ์กับการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสงูสดุ รองลงมาคือ ด้าน

ความคิดรวบยอด ด้านเทคนิค ด้านมนษุย์ ด้านการศึกษาและการสอน ตามลําดับเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยในข้อ 1 ที

เป็นเช่นนีอาจเนืองจากทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเป็นความสามารถของผู้บริหารทีจะแสดงออกมาอย่างชํานาญ

ในกิจกรรมทีเกียวข้องกบัการบริหาร ทงัด้านการวางแผน การใช้เครืองมือหรือวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารงาน การสร้างมนุษย์

สัมพันธ์กับบุคคลได้ดี การจูงใจ การสร้างขวัญกําลังใจ การบริหารความขัดแย้ง การมีส่วนร่วมในการทํางานเห็น

ความสมัพนัธ์ระหว่างสว่นของงานและกิจกรรมย่อยในงานนนัๆ สามารถคาดการณ์แนวโน้มการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนกับ

องค์กร คิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การวินิจฉัยและการตัดสินใจ การคิดริเริม การมีวิสยัทัศน์ [38] ผู้บริหารจําเป็นต้องมีเพือให้

ภารกิจบรรลผุลสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทีตังไว้ [39] สอดคล้องกับงานวิจัยของ เศรษฐราณี ทรวงทรง 

[40] ได้ศกึษาทกัษะการบริหารกบัการบริหารระบบคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่าความสมัพันธ์ระหว่างทักษะการ

บริหารกับการบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมมีความสมัพันธ์กันในระดับสูงและเป็นไปใน
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ทางบวกหรือในลกัษณะทีคล้อยตามกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .01 โดยทักษะการบริหารมีความสมัพันธ์ทางบวก

ในระดบัสงูกบัการวางแผนกลยทุธ์ (r = .850)  

 4. ทกัษะการบริหารทุกด้านร่วมกันส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้ร้อยละ 80.60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยทักษะการบริหารของ

ผู้บริหารโรงเรียนด้านความรู้ความคิดสง่ผลต่อการวางแผนกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสงูสดุ รองลงมา คือ ด้านมนุษย์ ด้าน

เทคนิค ด้านการศกึษาและการสอน และด้านความคิดรวบยอด ตามลําดับ ทีเป็นเช่นนีอาจสืบเนืองจากผู้บริหารโรงเรียนมี

ทักษะด้านต่างๆ ทีเอือต่อการบริหารโรงเรียนโดยการใช้ความสามารถของผู้บริหารเองทําให้กระบวนการดําเนินงานใช้

ทรัพยากรและเทคโนโลยี ทําให้เกิดความร่วมมือกันทํางานของบุคลากรโดยใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพือให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ร่วมกนั ซงึจะสง่ผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของออเปเร [41] ศึกษา

ปัจจยัทสีง่ผลต่อการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษาในไนโรบี พบว่าการสือสารซึงเป็นทักษะมนุษย์ที

ใช้ในบคุลากรทีตําแหน่งต่างกนัการประชมุระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้ เกียวข้อง รวมทังความร่วมมือของบุคลากรทุกคนส่งผล

ต่อการวางแผนกลยุทธ์ และนเด็กวาห์ [42] ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติในโรงเรียนรัฐบาลระดับ

มัธยมศึกษาในเขตเคาติไนริ ประเทศเคนยา พบว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนส่งผลต่อการนําแผนกลยุทธ์ไป

ปฏิบติั นอกจากนีเมือพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นทีนํามาอภิปรายเพิมเติมได้ ดงัน ี

 4.1  ทักษะการบริหารของผู้ บริหารโรงเรียนด้านความรู้ความคิดส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหาร

โรงเรียนสงูสดุทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะเป็นทักษะพืนฐานของสมองทีจําเป็นต้องปฏิบัติในทุกๆ กิจกรรม จากง่ายทีสดุไป

จนถงึซบัซ้อนทีสดุ เกียวข้องกบักลไกของการเรียนรู้ ความจํา การแก้ปัญหา และการเอาใจใส่มากกว่าความรู้ทีแท้จริง [43] 

สอดคล้องกบัจารุณี สถิตย์ [44] ได้สรุปว่า ทกัษะด้านความรู้ความคิด เป็นการใช้ความรู้ความชํานาญทางความรู้ ความคิด

จากสติปัญญาและวิสยัทศัน์ในการบริหารของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นทักษะทีสําคัญอย่างหนึงของ

ผู้บริหาร เพราะเป็นทกัษะในการคาดการณ์ลว่งหน้า การวิเคราะห์ปัญหา การบริหารงานวางแผน และการแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้า เช่นดียวกับพุฒ วิชิตนนทการ [45] ได้สรุปว่า ทักษะด้านความรู้ความคิดเป็นความชํานาญในการใช้สติปัญญาและ

วิสัยทัศน์ทีเกิดจากการศึกษา เรียนรู้ แลกเปลียนประสบการณ์กับผู้ อืนแล้วนํามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ปรับปรุงเปลยีนแปลงวิธีการทํางานได้เหมาะสม สามารถนําพาองค์กรณ์บรรลเุป้าหมายได้อย่างมีประสทิธิผล  

  4.2  ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนด้านความคิดรวบยอดส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหาร

โรงเรียนน้อยทีสดุ ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะผู้บริหารอาจมีความเข้าใจน้อยเกียวกับกระบวนการบริหารองค์กร วิเคราะห์

สถานการณ์ แยกแยะเหตุและผลในปัญหาต่างๆ แยกปัญหาออกเป็นประเด็นย่อยๆ และมองเห็นความสมัพันธ์ของแต่ละ

ประเด็นย่อยเหล่านัน มองเห็นความเชือมโยงของปัญหาต่างๆ ในองค์กร มององค์กรในภาพรวมในฐานะส่วนหนึงของ

สภาพแวดล้อมและสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์คือคิดกว้างและคิดไกล และทักษะด้านความคิดรวบยอดมีความสําคัญต่อ

ผู้บริหารระดบัสงูมากกว่าผู้บริหารระดบัอืนๆ เพราะเป็นผู้ รับผิดชอบองค์กรโดยรวมและเกียวข้องกับงานวางแผนและการจัด

องค์กรเป็นสว่นใหญ่ ลกัษณะการทํางานขององค์กรทงัหมด[46] ความเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ขององค์กรและ

การสง่ผลต่อกนั และความรู้ทีสามารถจะวินิจฉยัและประเมินปัญหาต่างๆ [47]  ทําให้ผู้บริหารโรงเรียนซึงเป็นผู้บริหารระดับ

ปฏิบติัการมีทกัษะด้านนีน้อย สอดคล้องงานวิจยัของดํารงค์ รอดสิน [48] ได้ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารทีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กลุ่มที 1 และกลุ่มที 2 สงักัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่าทักษะการ

บริหารด้านความคิดรวบยอดสง่ผลต่อประสทิธิผลของโรงเรียนน้อยทีสดุ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

     1.1 จากการศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด คือ สํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์ เขต 2 ควรจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกียวกับขันตอนการวางแผนกลยุทธ์ทีถูกต้อง 

เพือให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนําความรู้ทีได้ไปจดัการวางแผนกลยทุธ์ได้อย่างเหมาะสม และมีประสทิธิภาพมากยิงขนึ 

     1.2 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ควรจัดฝึกอบรมเพือเพิมความตระหนัก               

ในทกัษะการบริหารให้ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสาํคญักบัทกัษะการบริหารด้านความรู้ความคิด และด้านมนุษย์ให้มากยิงขึน 

จนผู้บริหารโรงเรียนสามารถนําความรู้และทกัษะไปจดัการบริหารโรงเรียนต่อไปได้ 

 2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยัในครังต่อไป 

     2.1 ควรศึกษาทักษะการบริหารทีส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนในสงักัดอืนๆ เพือได้ข้อ

ค้นพบและเปรียบเทียบความแตกต่าง และนํามาพฒันาการศกึษาต่อไป 

     2.2 ควรทําวิจัยรูปแบบอืน เช่น วิจัยเชิงคุณภาพ การหาองค์ประกอบอืนทีส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของ

ผู้บริหารโรงเรียน เพือจะได้ข้อมลูเชิงลกึในการนําไปเป็นสว่นประกอบในการวางแผนกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนต่อไป 

     2.3 ควรศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนในแต่ละด้านว่าส่งผลต่อการดําเนินงานในขันตอน

ต่อไปหรือไม่ เช่น ศกึษาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทีสง่ผลต่อการกําหนดทิศทางขององค์กรของผู้บริหารโรงเรียน ศึกษาการ

กําหนดทิศทางขององค์กรทีสง่ผลต่อการกําหนดกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียน เป็นต้น   
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บทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาทีส่งผล

ต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 สังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา 

ประถมศกึษานนทบุรี เขต 1 

ROLE OF  PROMOTING LEARNING AND TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF SCHOOL 

ADMINISTRATORS AFFECTING TEACHERS LEARNING MANAGEMENT SKILLS IN 21ST 

CENTURY UNDER THE AUTHORITY OF THE NONTHABURI PRIMARY EDUCATIONAL 

SERVICE AREA OFFICE ONE. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนีมีความมุ่งหมายเพือศึกษา 1) ระดับบทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 2) ระดับภาวะผู้ นําการ

เปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 3) ระดบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 4) ความสมัพันธ์ของบทบาท

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษากับทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูใน

ศตวรรษที 21 และ 5) บทบาทสง่เสริมการจัดการเรียนรู้และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ

ทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง

ทีใช้ในการวิจยัครังนีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

จํานวน 297 คน เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึงมีค่าดัชนี

ความสอดคล้องตงัแต่ 0.60-1.00 ได้ค่าความเชือมนัของบทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ .955 ค่าความเชือมันของ

ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาเท่ากบั .903 และ ค่าความเชือมันของทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูใน

ศตวรรษที 21 เท่ากบั .787 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลยี สว่นเบียงเบนมาตรฐานค่าสมัประสิทธิ สหสมัพันธ์

แบบเพียร์สนัและการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบวิธีการคดัเลอืกเข้า 

 ผลการวิจยั พบว่า 

1. บทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบรีุ เขต 1โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจาก

มากไปหาน้อย คือผู้อํานวยความสะดวก ผู้นิเทศผู้ กํากับติดตามและประเมินผล ผู้สนับสนุนการจัดระบบการจัดการเรียนรู้

และผู้จดัระบบการจดัการเรียนรู้ 

2. ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 

เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไป



 
172 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที 15 ฉบบัที 28 มกราคม - มิถนุายน 2561 

หาน้อย คือ การคํานงึถงึความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นทางปัญญา การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการสร้างแรง

บนัดาลใจ  

3. ทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย 

คือ ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะชีวิตและอาชีพ และทกัษะสารสนเทศ สอื และเทคโนโลยี  

4. บทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์        

เชิงบวกกบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ใน

ระดบัปานกลางอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

5. บทบาทสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ไม่สง่ผลต่อทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21ส่วนภาวะผู้นําการ

เปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดบั .05 โดยภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาทุกด้านร่วมกันส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูใน

ศตวรรษที 21 สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานนทบรีุ เขต 1 ได้ร้อยละ 40.50 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

መܼ
Y = .260 (Z2.4) + .202 (Z2.3) 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

ܻ= 2.161 + .176(X2.4) + .122(X2.3) 

คําสําคัญ : บทบาทสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลง ทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 

 

Abstract 

The purposes of this research were (1) to study the of role of promoting learning; (2)transformational 

leadership of school administrators; (3) teachers in 21stcentury learning management skills; (4) to study the 

relationship between the role of promoting learning and transformational leadership of school administrators and 

teachers in terms of 21st century learning management  skills; and (5) to analyze the role in promotion of 

learning and transformational leadership among school administrators and affecting teachers in 21st 

century  learning management skills under the authority oftheNonthaburi Primary Educational Service Area, 

Office One. The samples used in this research were two hundred and ninety seven school administrators and 

teachers under the authority of the Nonthaburi Primary Educational Service Area, Office 1. The instruments used 

for data collection was a five point-rating scale questionnaires. The indexofItem- ObjectiveCongruence (IOC) 

was valued from 0.60 to 1.00.The reliability of the role in promotion of learning at .955, with a reliability of 

transformational leadership among school administrators was .903 and the reliability of teachers in 21st 

century learning management skills was .787. The data analysis was performed using mean, standard 

deviation, Pearson product-moment correlation coefficient, multiple correlation and multiple regression analysis 

enter method. 

The research results revealed the following;  

1. The level of the role in the promotion of learning with school administrators under the authority of the 

Nonthaburi Primary Educational Service Area, Office One and as a whole was at high level. When considering 
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each individual aspect, the research was found to be at a high level in all aspects in descending order of the 

average, as follows; facilitators, supervisors, superintendents and evaluators, learning management system 

supporters and learning management system administrators. 

2. The level of transformational leadership among school administrators under the authority of the 

Nonthaburi Primary Educational Service Area, Office One was at high level as a whole. When considering each 

individual aspect, the research was found to be at high level in all aspects in descending order of the average, 

as follows; individualized consideration, intellectual stimulation, idealized influence or leadership and inspiration 

motivation.  

3. The level of the teachers in terms 21st century learning management skills under the authority of the 

Nonthaburi Primary Educational Service Area, Office One and was at a high level as a whole. When considering 

each individual aspect, the research was found to be at a high level in all aspects in descending order of the 

average, as follows; learning and innovation skills, life and career skills and information, media and technology 

skills.  

4. There was a statistically significant and moderately positive relationship at a level of .01 in terms of 

the role in promotion of learning and transformational leadership of school administrators among teachers 21st 

century learning management skills under the authority of the Nonthaburi Primary Educational Service Area, 

Office One.  

5. The role in promoting learning among school administrators had no effect on teachers in terms of 

21st century learning management skills. In contrast, the transformational leadership of school administrators 

affected teachers in 21st century learning management skills at a .05 level of significance. All aspects of 

transformational leadership among school administrators mutually affected teachers in 21st century learning 

management skills under the authority of the Nonthaburi Primary Educational Service Area, Office One with a 

predictive power of 40.50 percent. 

 Standardized Regression Equation 

መܼ
Y = .260 (Z2.4) + .202 (Z2.3) 

Unstandardized Regression Equation 

ܻ= 2.161 + .176(X2.4) + .122(X2.3) 
 

Keywords : role of promoting learning,  transformational leadership,teachers in 21century  

learning management skills 

 

ภูมิหลัง 

 ปัจจบุนัโลกก้าวเข้าสูศ่ตวรรษที 21 สงัคมไทยก็ได้ก้าวเข้าสูศ่ตวรรษที 21 เป็นสงัคมทีมีการเปลียนแปลงเป็นยุคที

มีความสลบัซบัซ้อนทงัเรืองการเมือง เศรษฐกิจ วิถีชีวิต วฒันธรรม รวมทงัสงิแวดล้อมบริบทรอบตวั ดังนันเพือให้เด็กไทยก้าวทัน

ความเปลยีนแปลงทีกําลงัเกิดขนึอย่างรวดเร็ว จงึจําเป็นต้องสร้างเด็กไทยให้ยืนอยู่ในเวทีบ้านเราและเวทีโลกได้อย่างมีความสขุอยู่
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รอดปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยต่างๆ เด็กไทยในยุคนีต้องเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกทีมี

คุณภาพ [1] สิงทีสําคัญทีสดุทีจะทําให้เด็กไทยทุกคนอยู่ในสงัคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสขุนัน ต้องมีการพัฒนาทาง

การศึกษาให้ทันตามสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไปของโลก สถานศึกษาต้องมีความพร้อมและตืนตัวในการจัดการเรียนรู้ เพือ

เตรียมความพร้อมให้นกัเรียนมีทกัษะสาํหรับการออกดํารงชีวิตในโลกศตวรรษที 21 [2] องค์กรความร่วมมือเพือทักษะแห่งการ

เรียนรู้ในศตวรรษที 21 (Partnership For 21st Century Skills) ทีมีชือย่อว่า เครือข่าย P21 ได้พฒันากรอบแนวคิดเพือการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที 21  ซงึเรียกว่า ทกัษะ 3Rx7C ครอบคลมุทงั ทกัษะสาระวิชาหลกั (การอ่าน การเขียน การคิด) และทักษะการดํารงชีวิต

ในศตวรรษที 21 ทงั 3 ด้าน ได้แก่ ทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศสือและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ โดย

ทกัษะข้างต้นเป็นทกัษะทีมุ่งหวงัให้เกิดกบัผู้ เรียนในศตวรรษที 21 โดยการจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

 พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553 

มีอุดมการณ์และเป้าหมายสําคัญของการจัดการศึกษาสอดคล้องกับกรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ ปี 2560-2579ที

กล่าวว่า คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสขุสอดคล้องกับหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลยีนแปลงของโลกศตวรรษที 21 [3] รูปแบบการจัดการศึกษาจึงอยู่ในรูปแบบของการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกุญแจสําคัญทีจะนําไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที 21 ทีทังผู้สอนและผู้ เรียน

สามารถเรียนรู้ไปด้วยกนั ดงันนั ครูจงึต้องมีทกัษะในการจดัการเรียนรู้หรือทกัษะในการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกบัสภาพบริบทของสงัคมในปัจจบุนัโดยได้รับการสนบัสนนุจากผู้ บริหารสถานศกึษา  

ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญทีจะกําหนดประสิทธิภาพการทํางานของสถานศึกษาและการขับเคลือน

สถานศกึษาสูเ่ป้าหมายการเรียนรู้ กล่าวคือเป็นผู้ รับผิดชอบในกิจการของสถานศึกษาในทุกด้านโดยเฉพาะบทบาทสําคัญ

ทางด้านวิชาการ คือ บทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ [4] สอดคล้องกับ Theeraphab Phetmalaikul [5] ทําการศึกษาการ

บริหารและการจดัการงานวิชาการเพือเพิมพนูทกัษะในการเรียนรู้และคณุลกัษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที 21 พบว่า จาก 17 

ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการทีเสริมสร้างทักษะและคุณลกัษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที 21 ขอบข่ายงานทีมีคะแนนสงู

ทีสดุ 3 อันดับแรกคือ การสนับสนุนและพัฒนาผู้ เรียน การพัฒนาครู และการพัฒนาการใช้หลักสูตรจากการวิเคราะห์

ผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความสําคัญสงูสดุกับการพัฒนาผู้ เรียน โดยพยายามทีจะเพิมการทํางาน (เรียนรู้) 

ร่วมกนั สง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ และฝึกการแก้ปัญหาโดยมีครูเป็นผู้สนบัสนนุภายใต้การส่งเสริมของผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้ บริหารสถานศึกษาต้องคิดหากลยุทธ์ในการบริหารจัดการใหม่ๆ ปรับเปลียนรูปแบบการทํางานให้ความสําคัญกับ

ความสมัพนัธ์ของผู้ปฏิบติังานในองค์กร และนอกองค์กร ให้ความสนใจต่อวัฒนธรรมองค์กรทีมุ่งผลลพัธ์ [6] และต้องเข้ามา

ปรับเปลยีนรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของครู ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆให้กับครูผู้สอน โดยส่งเสริมให้มีการ

นําเทคโนโลยีมาใช้เพือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังที Theeraphab Phetmalaikul [7] กล่าวว่า การศึกษาในยุค 4.0สําหรับ

ผู้บริหารในศตวรรษที 21 การบริหารจดัการด้านทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม และจําเป็นต้องสอดคล้อง

กบัความต้องการ รวมถงึทิศทางของการจดัการเรียนรู้เพือสร้างทรัพยากรมนษุย์ทีมีศกัยภาพและมีอํานาจนักการศึกษาทุกคน

ต้องจัดการศึกษาผ่านกิจกรรม หรือกรณีศึกษา เพือสร้างประสบการณ์และทักษะ และทีสําคัญอย่างมากคือ สร้าง "ความ

รับผิดชอบ" ให้สอดคล้องกบัการศกึษาในยคุ 4.0 ดงันนั นกัการศกึษาต้องพฒันาทักษะในการทํางานควบคู่ไปกับการพัฒนา

จิตใจดังนัน ผู้บริหารต้องเป็นผู้นํายุคใหม่ทีสามารถมองภาพขององค์กรได้อย่างทะลปุรุโปร่งและชัดเจน สามารถเชือมโยง

สภาพปัจจุบันและภาพในอนาคตและเป็นผู้นําทีมแห่งการเรียนรู้ [8] ซึงจะส่งผลดีต่อการส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้     

ของครู 
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สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีการกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร ทังด้านของ 

วิชาการ บุคลากร และคุณภาพ เพือรองรับกับการเปลียนแปลงของสถานการณ์โลกทีมีความเป็นพลวัต ทําให้เห็นว่า

หน่วยงานหรือองค์กรทีรับผิดชอบในการดูแลสถานศึกษาได้ให้ความสําคัญกับสถานการณ์และความเปลียนแปลงของโลก

เพือการบริหารจดัการองค์กรให้เกิดประสทิธิภาพแต่ในปัจจุบันการเปลียนแปลงของโลกทีดําเนินไปอย่างรวดเร็ว ท่ามกลาง

ความเปลยีนแปลงต่างๆ ทีมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นสว่นสาํคญัในทกุกิจกรรมทําให้ครูบางส่วนปรับตัวไม่ทันตามสถานการณ์ที

เปลียนแปลงไปโดยเฉพาะครูทีอยู่ในช่วงวัยใกล้เกษียณ ซึงไม่คุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การจัดการ

เรียนรู้จงึเป็นการจัดการเรียนรู้แบบเดิมทีครูคอยทําหน้าทีเป็น ผู้สอน และผู้ เรียนเป็น ผู้ รับ เพียงฝ่ายเดียว ซึงไม่สอดรับกับ

การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที 21  

 ด้วยเหตนุี เมือสงัคมโลกเปลยีนแปลงเข้าสูศ่ตวรรษที 21 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและภาวะผู้นําในการ

บริหารสถานศกึษา จงึต้องมีการปรับเปลยีนเพือให้ก้าวทนัต่อการเปลยีนแปลงของโลกโดยเฉพาะอย่างยิงการให้การส่งเสริม 

สนับสนุนปัจจัยต่างๆทีเกียวข้องกับการจัดการเรียนรู้เพือให้สอดรับกับศตวรรษที 21 [9] ผู้ วิจัยจึงมีความประสงค์ทีจะ

ทําการศกึษาบทบาทสง่เสริมการจดัการเรียนรู้และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อทักษะการ

จดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1เพือนําผลจากการวิจัย 

ไปใช้ในการวางแผน กําหนดทิศทาง พัฒนานโยบายพัฒนาผู้ บริหารสถานศึกษา และพัฒนาครูให้มีความพร้อมทันต่อ

สถานการณ์การเปลยีนแปลงของโลกทีเกิดขนึอย่างต่อเนือง 

 

วัตถุประสงค์การวจัิย 

1. เพือศึกษาระดับบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศกึษานนทบรีุ เขต 1 

2. เพือศึกษาระดับภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษานนทบรีุ เขต 1 

3. เพือศกึษาระดบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบรีุ เขต 1 

4. เพือศึกษาความสัมพันธ์ของบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้ บริหาร

สถานศึกษากับทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี         

เขต 1 

5. เพือศกึษาบทบาทในการสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ และภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ

ทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานนทบรีุ เขต 1 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอนจากสถานศึกษาของรัฐสังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานนทบรีุเขต 1จํานวน 297 คน ซงึได้มาจากการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี

และมอร์แกน (Krejcie& Morgan) ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน (Stratified Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน แล้วทํา

การสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครืองมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบของ ลเิคอร์ท (Likert) ซงึมีค่าดชันีความสอดคล้องตังแต่ 0.60-1.00 ค่าความเชือมันของ
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บทบาทในการสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ เท่ากบั .955ค่าความเชือมนัของภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

เท่ากบั .903 และค่าความเชือมันของทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 เท่ากับ .787 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลยี(Mean) สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสมัประสิทธิ สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั(Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient)สหสมัพันธ์พหุคูณและและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบแบบวิธีการ

คดัเลอืกเข้า (Multiple RegressionAnalysis- Enter Method) 

 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาวิจยัสรุปผลได้ ดงันี 

1. ระดับบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรีเขต1โดยรวมอยู่ในระดับมากเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับ

ค่าเฉลยีจากมากไปหาน้อยคือด้านผู้อํานวยความสะดวกด้านผู้นิเทศด้านผู้ กํากับติดตามและประเมินผลด้านผู้สนับสนุนการ

จดัระบบการจดัการเรียนรู้และด้านผู้จดัระบบการจดัการเรียนรู้ 

2. ระดับภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรีเขต1 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลียจาก

มากไปหาน้อยคือด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลด้านการกระตุ้นทางปัญญาด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์

และด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ 

3. ระดบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที21สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต1โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหา

น้อยคือด้านทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมด้านทกัษะชีวิตและอาชีพและด้านทกัษะสารสนเทศสอืและเทคโนโลยี 

4. บทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษามี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษท2ี1สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรีเขต1อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.01โดยมีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ (r) =.530 และ.614

ตามลาํดบั 

5. บทบาทสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ไม่ส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 สงักัดสํานักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1ส่วนภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อทักษะการ

จดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติทีระดบั .05 โดยภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาทกุด้านร่วมกันส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของ

ครูในศตวรรษที 21 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1ได้ร้อยละ 40.50 โดยภาวะผู้ นําการ

เปลียนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูใน

ศตวรรษท ี21 สงูสดุรองลงมาได้แก่ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

ผลการวิจยัสามารถเขียนเป็นสมการได้ ดงัน ี

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

መܼ
Y = .260 (Z2.4) + .202 (Z2.3) 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

ܻ= 2.161 + .176(X2.4) + .122(X2.3) 
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อภปิรายผล 

  จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูสามารถอภิปรายผลการวิจยั ดังนี 

1. ระดับบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษานนทบรีุ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับ

ค่าเฉลยีจากมากไปหาน้อย คือ  ด้านผู้อํานวยความสะดวกด้านผู้นิเทศด้านผู้ กํากับติดตามและประเมินผลด้านผู้สนับสนุน 

การจดัระบบการจดัการเรียนรู้และด้านผู้จัดระบบการจัดการเรียนรู้ทีเป็นเช่นนีอาจเนืองมาจากบทบาทของผู้บริหารเป็นสิง

สาํคญัทีจะกระตุ้นสง่เสริมให้การบริหารงานในบทบาทหน้าทีของผู้บริหารให้ประสบผลสําเร็จโดยเป็นตัวหลกัในการกําหนด

นโยบายวิสยัทศัน์และพนัธกิจทําหน้าทีและรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลควบคุมกํากับ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จัดระบบ

ประสานความร่วมมืออํานวยความสะดวกและพฒันาบคุลากรด้านการจดัการเรียนรู้และการทํางานส่วนต่างๆให้เป็นไปตาม

นโยบายทีวางไว้สอดคล้องกบั อไุรวรรณ ฉัตรสภุางค์ [10] ได้ทําการศึกษาวิจัยเรืองบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริม

การจดัการเรียนรู้ทีเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญัตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการผลการวิจัยพบว่าครูที

ปฏิบติังานในโรงเรียนเอกชนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทีเน้นผู้ เรียนเป็น

สําคัญโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและสมศักดิ  สมมาคูณ [11] ได้ทําการศึกษาวิจัยเรืองบทบาทผู้ บริหาร

สถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผู้ บริหาร

สถานศกึษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จําแนก

ตามประสบการณ์และขนาดของโรงเรียนผลการศกึษาพบว่าครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม

การจดัการเรียนการสอนของครูโดยรวมและรายด้านอยู่ระดบัมาก 

2.  ระดบัภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบรีุเขต1 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลียจาก

มากไปหาน้อยคือด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลด้านการกระตุ้นทางปัญญาด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์

และด้านการสร้างแรงบนัดาลใจทีเป็นเช่นนีอาจเนืองมาจากครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็น

โมเดลสําหรับบุคลากร มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรเป็นผู้ ทีไว้ใจได้ว่าจะทําในสิงทีถูกต้องเป็นผู้ ทีมี

ศีลธรรมและจริยธรรมสงูหลกีเลยีงทีจะใช้อํานาจเพือผลประโยชน์ส่วนตนประพฤติตนเพือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อืนและเพือ

ประโยชน์ของกลุม่มีการกระตุ้นจิตวิญญาณของบุคลากรและทีมให้มีชีวิตชีวามีการแสดงออกซึงความกระตือรือร้นโดยการ

สร้างเจตคติทีดีและการคิดในแง่บวก กระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนในหน่วยงานหรือองค์การทําให้

บคุลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาเพือหาข้อสรุปใหม่ทีดีกว่า ตลอดจนมีความสมัพันธ์เกียวข้อง

กบับคุคลในฐานะผู้นําให้การดแูลเอาใจใสผู่้ตามเป็นรายบคุคลและทําให้ผู้ตามรู้สกึมีคุณค่าและมีความสําคัญสอดคล้องกับ

กอบศักดิ   มูลนัย [12] ได้ทําการศึกษาวิจัยเรืองความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้ บริหารกับ

ประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาปทุมธานีเขต1  ผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้ นําการ

เปลยีนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมากเมือพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ใน

ระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกับขวัญตา  เกือกูลรัฐ [13] ได้ทําการศึกษาวิจัยเรืองภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงทีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลางอําเภอโพธาราม สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2           

กลุม่ตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนีคือครูผู้สอน จํานวน 250 คน ผลการศกึษา พบว่า ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษาและประสทิธิผลของสถานศกึษาขนาดกลางอยู่ในระดบัมากทงัโดยรวมและรายด้าน 
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3. ระดบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษท ี21 สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไป

หาน้อย คือ ด้านทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมด้านทกัษะชีวิตและอาชีพและด้านทักษะสารสนเทศสือและเทคโนโลยีทีเป็น

เช่นนีอาจเนืองมาจากครูยุคใหม่จําเป็นต้องพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับศตวรรษที 21 โดยพัฒนาทักษะด้านความริเริม

สร้างสรรค์และนวัตกรรมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาและการสือสารในหลากหลาย มีความรู้ด้าน

สารสนเทศความรู้เกียวกับสือความรู้ด้านเทคโนโลยีตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถปรับตัวต่อการเปลียนแปลงต่างๆที

เกิดขึนได้ สอดคล้องกับ กฤติยา อริยา [14] ได้ทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวคิดการจัดการ

เรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบคุคลเพือสง่เสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 

สาํหรับนกัศกึษาครูมหาวิทยาลยัราชภัฏผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนทีพัฒนาขึน ประกอบด้วย 1)รูปแบบการ

เรียนการสอนแบบใหม่2) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ FL3D Model ประกอบด้วย 5 ขนัตอน คือ สร้างบรรยากาศแห่งมิตร

(Friendship Circumstance) กําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ((Learning Goal Setting) หลากหลายแผนงาน (Differentiated 

Planning) หลากหลายการเรียนรู้ (Differentiated Learning )และหลากหลายความสําเร็จ (Differentiated Success)             

3) การนําไปใช้ และ 4) ผลทีเกิดกบัผู้ เรียนพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 

4.  บทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษามี

ความสมัพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01โดยมีค่าสมัประสิทธิ สหสมัพันธ์ (r) =.530 และ 

.614 ตามลาํดบั ทีเป็นเช่นนี  อาจเนืองมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการกําหนดประสิทธิภาพการทํางาน

ของสถานศึกษาและการขับเคลือนสถานศึกษาสู่เป้าหมายการเรียนรู้ บทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาจัดทําหลักสูตร

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถินมาร่วมกันจัดการเรียนการสอน

สนบัสนนุให้มีการทําวิจยัในชนัเรียนส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรียนการสอนพัฒนาครูและ

บคุลากรให้รู้และเข้าใจในการจดัการเรียนการสอนนอกจากนีผู้บริหารสถานศกึษาใช้การปฏิสมัพันธ์กับผู้ ร่วมงานในการสร้าง

ความร่วมมือสร้างแรงจูงใจให้สูงขึนจนส่งผลให้ผู้ ร่วมงานอยากจะเปลียนแปลงและยอมรับการเปลียนแปลงทีเกิดขึนมี

ความสามารถใช้คณุลกัษณะของตนในการบริหารงานได้แก่การสร้างบารมีการสร้างแรงบันดาลใจกระกระตุ้นเชาว์ปัญญา

หรือการใช้ปัญญาและการคํานงึถงึความเป็นปัจเจกบุคคลเพือส่งเสริมให้ครูมีการวางแผนการเรียนรู้ของตนอย่างเป็นระบบ 

สง่เสริมให้มีการประยกุต์ใช้สอืและเทคโนโลยีทีหลากหลาย สง่เสริมให้มีการร่วมมือ รู้จักทํางานร่วมกับผู้อืนให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปในทิศทางทีผู้บริหารสถานศกึษาต้องการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามเป้าหมาย สอดคล้องกับ กอบศักดิ   มูลนัย [12] ได้

ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารกบัประสทิธิภาพการสอนของครูสงักัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาปทุมธานีเขต1 ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้ บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับ

ประสทิธิภาพการสอนของครูมีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01และสินินาฏ โพธิจิกญาโน [15] 

ได้ศกึษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและระดับปฏิบัติในการจัดการความรู้ของครู

และศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงกบัการจดัการความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที 22 สํานักงาน

เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงมีความสมัพนัธ์กบัการจัดการความรู้ของครูโดยมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

5. บทบาทสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ไม่ส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 สงักัดสํานักงาน

เขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานนทบรีุ เขต 1 สว่นภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อทักษะการ
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จดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติทีระดบั .05 โดยภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาทกุด้านร่วมกันส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของ

ครูในศตวรรษที 21สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้ร้อยละ 40.50 โดยภาวะผู้ นําการ

เปลียนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูใน

ศตวรรษที 21 สงูสดุ รองลงมาได้แก่ด้านการกระตุ้นทางปัญญาซึงผลการวิจัย พบว่า บทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ไม่

สง่ผลต่อทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อาจ

เนืองมาจากการสง่เสริมการจัดการเรียนรู้ทีผ่านมา ไม่ได้มุ่งเน้นให้ครูจัดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะของผู้ เรียนเฉพาะด้าน

รองรับศตวรรษที 21 แต่เป็นเพียงการสง่เสริมการจัดการเรียนรู้ ทีให้ครูจัดการเรียนรู้เพือสร้างองค์ความรู้และทักษะพืนฐาน

ในการดํารงชีวิตให้กับผู้ เรียนเท่านันอีกทังผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูทีอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้บริหารโดยตรง 

อาจจะมองการบริหารงานของผู้ บริหารไม่ชัดเจนในแต่ละบทบาทของผู้ บริหาร เข้าใจว่าผู้ บริหารเป็นผู้ อาวุโสอาจจะ

บริหารงานไม่ทนัต่อการเปลยีนแปลง โดยเฉพาะการสง่เสริมให้ครูพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ให้สอดรับกับศตวรรษที 21 

ไม่ว่าจะเป็นทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะสารสนเทศ สอื และเทคโนโลยีซงึเป็นทกัษะทีต้องมีการฝึกปฏิบัติอย่างมาก 

และต้องดําเนินการอย่างต่อเนือง ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที 21 จึงต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

ประสบการณ์ทางการบริหารการศกึษาเพือพฒันาสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลียนแปลงของโลก สอดคล้องกับ 

DoDea 21 [16] ทีได้กําหนดตวัชีวดัด้านสมรรถนะและความเป็นผู้นําทีมีประสิทธิผลในศตวรรษที 21 มีบทบาท 4 ด้านหลกั

ดังนี 1. กําหนดให้มีการกํากับดูแล ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนต่อการประยุกต์นวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ และการ

ประเมินผล ได้แก่ ให้คําแนะนําแนวคิดใหม่ๆสําหรับครูผู้สอนเกียวกับการใช้ห้องเรียนทีมีประสิทธิผล การสนับสนุนให้การ

เรียนการสอนของครูสอดคล้องกบัปัจจยัภายในและภายนอกโรงเรียน 2. มีการนํารูปแบบทางดิจิตอลมาสนับสนุนการเรียน

การสอนของครู เพือการเรียนรู้ของผู้ เรียน 3. ให้โอกาสครูได้พิจารณาไตร่ตรอง กําหนดจุดมุ่งหมาย และการร่วมมือกันเพือให้

เกิดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพในสภาพแวดล้อมทีมีความเสียงแล้วสามารถนํามาเป็นโอกาส 4. ต้องจัดสภาพแวดล้อมของ

โรงเรียนเพือสนบัสนุนการสอนและการเรียนรู้ด้านทกัษะในศตวรรษที 21 โดยกําหนดให้จัดสภาพแวดล้อมเพือการเรียนรู้ทีมี

ประสิทธิภาพและความน่าเชือถือยืดหยุ่นภายในโรงเรียน และชุมชน ออกแบบทางสิงแวดล้อม ทีเพิมโอกาส การพัฒนา

ทกัษะการคิด ทกัษะชีวิต และทกัษะทางอาชีพ เพือเตรียมผู้ เรียนสําหรับการทํางานในอนาคต และสอดคล้องกับ สมหมาย  

อําดอนกลอย [2] ทีกลา่วว่า การจดัการศึกษาในศตวรรษที 21 สถานศึกษาต้องพัฒนาผู้ เรียนทังด้านความรู้ สาระวิชาหลกั 

และทกัษะแห่งศตวรรษที 21 จงึเป็นภาระสาํคญัของผู้บริหาร ซึงผู้บริหารต้องรู้เท่าทันความเปลียนแปลง และพัฒนาตนเอง

เข้ามารับบทบาทในการเร่งปรับเปลียนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ กับ

ครูผู้สอน  สง่เสริมให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันาคณุภาพการศึกษาให้สงูขึน  ส่วนภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศกึษาสง่ผลต่อทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบรีุ เขต 1 เนืองมาจากผู้บริหารสถานศกึษามีการนําแนวคิด วิธีการ ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารงาน 

แสดงให้เห็นถงึความมุ่งมนัทีจะปฏิบติังานให้บรรลเุป้าหมายโดยใช้หลกัการบริหารแบบมีความเป็นกัลยาณมิตร รับฟังความ

คิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ ร่วมงานทําให้ผู้ เกิดความเต็มใจในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ สร้างความ

มนัใจให้กบัผู้ ร่วมงานได้ มีวิสยัทศัน์ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ และสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ ร่วมงานส่งผลให้การดําเนินงาน

เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ โดยเฉพาะด้านการคํานงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคลทีเป็นเช่นนีเนืองมาจากผู้บริหารมีการดูแลเอา

ใจใสบ่คุลากรเป็นรายบคุคลและทําให้รู้สกึมีคุณค่าและมีความสําคัญผู้บริหารพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สงูขึน มีการ

ปฏิบติัต่อบคุลากรโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิงใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน คํานึงถึงความแตกต่าง
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ระหว่างบคุคลในด้านความจําเป็นและความต้องการสอดคล้องกับขนิษฐา  อุ่นวิเศษ [17] ได้สรุปว่า การคํานึงถึงความเป็น

ปัจเจกบคุคลเป็นพฤติกรรมทีผู้บริหารแสดงให้เห็นถงึการบริหารงานทีเป็นการสร้างความสมัพันธ์ของผู้บริหารทีมีต่อบุคลากร

อย่างเป็นกนัเอง มีการติดต่อกบับคุลากรเป็นรายบคุคล มีการสอืสารแบบสองทาง ให้เกียรติ มีความจริงใจและรับฟังเหตุผล

ด้วยดี รวมถึง ด้านการกระตุ้นทางปัญญาทีเป็นเช่นนีเนืองมาจากผู้บริหารทําให้บุคลากรเกิดความตระหนักถึงปัญหาที

เกิดขึน โดยการกระตุ้นให้วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิถีทางใหม่ ส่งเสริมให้บุคลากรเกิด

ความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันาประสิทธิภาพของงานให้สงูขึนจนบรรลเุป้าหมายทีตังไว้ สอดคล้องกับ ประนอมแมนมาส

วิหค [18] ได้สรุปว่าการกระตุ้นทางปัญญาเป็นพฤติกรรมทีผู้นําแสดงให้เห็นในการจัดการหรือทํางานทีเป็นกระบวนการ 

กระตุ้นให้ผู้ ปฏิบัติเห็นวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหาใหม่ๆและส่งเสริมให้ผู้ ปฏิบัติมีการแสดงความคิดเห็น มีการ

วิเคราะห์ปัญหาโดยการใช้ข้อมลูและผู้นํายงักระตุ้นให้ผู้ปฏิบติัเกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยวิถีทางใหม่ๆ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยัไปใช้และข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป ดงันี 

 ข้อเสนอแนะเพือนําผลการวิจยัไปใช้ 

 1. บทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้านผู้ จัดระบบการจัดการเรียนรู้เป็นด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด          

ควรได้รับการสง่เสริม โดยผู้บริหารต้องกําหนดแนวทางการปฏิบติังานให้กบัครูในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน มีการจัด

ประชมุ ชีแจงเป้าหมาย วตัถปุระสงค์และแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนแก่ครูก่อนการปฏิบัติงาน เพือการวาง

แผนการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ 

 2. ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจเป็นด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสดุผู้บริหารควรส่งเสริม โดย

กระตุ้ นสร้างความตระหนักให้ครูคํานึงถึงความสําคัญและคุณค่าของงานทีปฏิบัติ โดยการสร้างขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบติังานให้ครู เพือผลของการปฏิบติังานทีมีประสทิธิภาพ 

 3. ทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครู ด้านสารสนเทศ สอื และเทคโนโลยี เป็นด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสดุ ผู้บริหารควร

สง่เสริมให้ครูจดัการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้ เรียนประยกุต์ใช้สอืและเทคโนโลยีทีหลากหลายในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนรู้ และ

ครูต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีการประเมินการใช้สารสนเทศ สือ และเทคโนโลยี เพือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนตนเองอย่าง

ต่อเนืองและทนัสมยั 

 4. บทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษามี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัทกัษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม เป็นด้านทีมีความสมัพนัธ์ในระดบัตํา ผู้บริหารควรสง่เสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม

ทีหลากหลาย เพือให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมนําไปสูก่ารสร้างสรรค์ชินงานทีหลากหลาก 

 5. บทบาทสง่เสริมการจัดการเรียนรู้ไม่ส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 ส่วนภาวะผู้นํา

การเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาสง่ผลต่อทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 ผู้บริหารจึงควรหากลยุทธ์

ทีแปลกใหม่ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพือกระตุ้ นให้ครูเกิดทักษะการจัดการเรียนรู้ทีหลากหลาย รองรับความ

เปลยีนแปลงต่างๆ ทีจะเกิดขนึในอนาคต 
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 ข้อเสนอแนะเพือการวิจยัในครังต่อไป 

 1. ควรศกึษาบทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่งผล

ต่อทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 จากกลุม่ตวัอย่าง เขตพืนทีการศกึษาอืนๆ รวมทังมีการเปรียบเทียบให้เห็น

ถงึความแตกต่างในแต่ละจงัหวดั จะทําให้เห็นถงึภาพรวมของการวิจยัอย่างครอบคลมุ 

2. ควรหาตวัแปรทีสามารถพยากรณ์ทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 เพิมเติม 

3. ควรศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอืน ทีเกียวข้องกับบทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหาร

สถานศกึษา เช่น ด้านการกําหนดนโยบาย และแผนการจดัการเรียนรู้ของครู ด้านการจดัสรรงบประมาณและจัดทุนสนับสนุน

การจดัการเรียนรู้ของครู เป็นต้น  

4. ควรศกึษาทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21ในรูปแบบงานวิจยัเชิงคณุภาพเพือให้ได้ข้อมูลเชิงลกึ

เป็นประโยชน์ในการวางแผนการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครังนีมีความมุ่งหมายเพือพัฒนาคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้าง

ทกัษะชีวิตของนกัเรียนในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน การดําเนินการวิจัย 

แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที 1 สร้างคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของ

นักเรียน โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง และสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน  ตอนที 2 ประเมินและ

ทดลองใช้คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน โดยแบ่งเป็นการ

ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของคู่มือ ฯ ในสว่นของการประเมินความเหมาะสมใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน 

เป็นผู้ ประเมินและวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลีย และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ในส่วนของการประเมินความเป็นไปได้ใช้

ผู้ เ ชียวชาญ จํานวน 20 คน เป็นผู้ ประเมิน และทดลองคู่ มือฯใช้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน จํานวน 216 คน โดยวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

ค่าที ผลการวิจยัพบว่า 

 1. คู่มือการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับ

มธัยมศกึษา  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน มีสว่นประกอบ 4 ส่วนคือ ส่วนที 1 คําชีแจงใช้คู่มือ ส่วนที 

2 ความรู้พืนฐานเกียวกับยาเสพติด ส่วนที 3 แนวปฏิบัติในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่วนที 4 

การเสริมสร้างทกัษะชีวิต 

 2. คู่มือการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับ

มธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐานมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทีสดุ  

และสงูกว่าเกณฑ์อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05 และหลงัการทดลองใช้คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดเพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา          

ขนัพืนฐาน นกัเรียนมีระดบัทกัษะชีวิตสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 

คําสําคัญ : การพฒันาคู่มือ, การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด, ทกัษะชีวิต 
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Abstract 

The objective of this study is to develop a manual for drug prevention and solutions to  strengthen the 

life skills of secondary student life skills under the management and control of the Office of the Basic Education 

Commission : (OBEC). The process of this research study can be classified into three steps as as 

follows :1)Building a manual for drugs prevention and solution to strengthen the life skills of secondary student’s 

life skills under the management and control of OBEC by studying the related literatures and interviews from five 

specialists; 2) Evaluating manual for drug prevention and solutions to  strengthening the life skills of secondary 

studentunder the management and control of OBEC by professionals working as evaluators and analysts with 

the an average value, standard deviation and feasibility conducted twenty specialists working as evaluators and 

an analyst with a standard valuation and a single sample;3) Testing  manuals for drug prevention and solutions 

to strengthenthe life skills ofsecondary student life skills under the management and control of OBEC with the a 

sample of twohundred and sixteen students by analyzing with the average value, standard deviation and the 

values  from the independent sample.The results of this research can be concluded as follows :  

The Manuals for drugs prevention and solutions to  strengthen the life skills of secondary students life 

skills under the management and control of OBEC,which was comprised of four components : 1) An explanation 

of the manual; 2) Basic knowledge related to drugs;3) Guildlins for drug prevention and solutions; 4) The 

strengthening of life skills related to this issue.Manual for drug prevention and solutions to  strengthenthe 

secondary student life skills under the management and control of OBEC were the most suitable and higher 

than the criteria at a statistically significant level of .05After using manuals for drug prevention and solutions to 

strengthenthe life skills ofsecondary students life skills, the results showed that the of life skill level of the 

students was higher in compar is on be for the study at a statistically significant level of .05 

Keywords: The Manual Development, Life Skill, Prevention and Correction of Narcotic Drug 

 

ภูมิหลัง 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในปัจจบุนั ยงัเป็นปัญหาทีสร้างความเดือดร้อน และส่งผลกระทบต่อสงัคม 

ชมุชนอย่างมาก โดยเฉพาะในเขตเทศบาล และกรุงเทพฯ เป็นแหลง่แพร่ระบาดยาเสพติดทีจําเป็นทีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

ในขณะเดียวกนั ก็ยงัมีตวัยาใหม่ๆ ทีกลุม่ผู้ เกียวข้องกบัยาเสพติดได้นํามาเผยแพร่ ซึงจะต้องมีมาตรการป้องกันอย่างจริงจัง 

โดยเฉพาะชมุชนในเขตเทศบาลและกรุงเทพมหานครเป็นแหลง่แพร่ระบาดทีสําคัญทีมีทังผู้ เสพและผู้ ค้าระดับขายปลีกให้กับ

ผู้ เสพซงึยาเสพติดทีเป็นปัญหาแพร่ระบาดหลกั คือ ยาบ้า รองลงมาคือกัญชา พืชกระท่อม ไอซ์ และเฮโรอีน และทีต้องเฝ้า

ระวงัอย่างใกล้ชิด คือ คีตามีน ทีมีแนวโน้มเพิมขึนจากในอดีต นอกจากนียังพบการใช้ยาควบคุม/ยาอันตรายในทางทีผิดใน

กลุม่เด็กและเยาวชน โดยประชากรทีเข้าไปเกียวข้องกับยาเสพติด ทังในมิติของการเสพและกระทําความผิดทีมีอายุไม่เกิน 

24 ปี มีสดัส่วนสงู โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 40 ยังอยู่ในกลุ่มอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 70 ของผู้ เข้าไปเกียวข้องมีอาชีพรับจ้าง 

แรงงาน และเกษตรกร [1] 

 ซงึสอดคล้องสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามรายงานของแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด พ.ศ. 2558-2562  โดยกลุ่มผู้ เกียวข้องรายใหม่ยังคงเป็นปัญหาหลกัในอนาคต ซึงพบว่ามีสดัส่วนสูงทังในกลุ่ม 
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ผู้ ค้าและกลุม่ผู้ เสพ แม้ว่าจะมีแนวโน้มสดัสว่นลดลงแต่ในกลุม่ผู้ เข้าบําบดัรักษาก็ยังมีไม่ตํากว่า 3 ใน 5 ขณะทีกลุ่ม ผู้ ต้องหา

มีถึงร้อยละ 70 โดยกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปีถือเป็นกลุ่มหลกัทีเข้ามาเกียวข้องซึงพบทังทีอยู่ใน สถานศึกษาและนอก

สถานศกึษา โดยกลุม่นกัเรียนระดบัชนัมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษาเป็นสอง กลุ่มทีมีโอกาสเข้ามาเกียวข้อง

กับยาเสพติดมากกว่ากลุ่มอืนๆ ซึงหากสามารถผลักดันให้นักเรียนในระดับชัน มัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อถึงระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลายได้จะทําให้อตัราการเข้าไปเกียวข้องกบัยาเสพติดลดลง [2] 

 ดังนันจะเห็นได้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดสู่กลุ่มเยาวชนนันเพิมขึนทุกปี องค์กรต่างๆ ที

เกียวข้องทงัภาครัฐและเอกชนจงึพยายามทีจะป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนือง สถานศึกษา

เป็นสถานทีทีเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ต้องผ่านเข้ามาในระบบการศึกษาและเป็นอีกหนึงหน่วยทีมีความสําคัญในการ

ปลกูฝังค่านิยม ความรู้ต่อโทษและพิษภัยของยาเสติด ซงึสถานศกึษาเองนันถูกกําหนดให้มีการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพือ

พฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อืนได้อย่างมีความสขุ ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม 

(ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัที 3) แก้ไข พ.ศ.2553 [3] 

 อีกทังรัฐบาลได้กําหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ

ดําเนินการสร้างภูมิคุ้มกนัและป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา กําหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสียงและในวัย

เสยีงไม่ให้เข้าไปเกียวข้องกบัยาเสพติด เรียนรู้ถงึโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จกัวิธีปฏิเสธหลีกเลียงยาเสพติดและใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์เพือหลกีเลยีงการหมกมุ่นมวัสมุกบัยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที

ไปเกียวข้องกับยาเสพติด จึงได้กําหนดนโยบายให้ผู้บริหารองค์กรหลกั หน่วยงานและสถานศึกษาดําเนินการ ผู้บริหาร        

ทกุระดบันํานโยบายการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ จัดทําแผนปฏิบัติการครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมาย

และการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานทีเกียวข้องทังในและนอกสถานศึกษาโดยผู้บริหารทุกระดับ ครู อาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษา ต้องให้ความสําคัญและมีจิตสํานึกร่วมกัน  ทีจะปกป้องคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ไป

เกียวข้องกับยาเสพติด ให้ความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจจัดกิจกรรมทังในหลกัสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนรวมทังให้

ผู้บริหารสถานศกึษา สง่เสริม สนบัสนนุจดักิจกรรมป้องกนัและเฝ้าระวงัยาเสพติดในสถานศกึษาเป็นส่วนหนึงของการเรียนการ

สอน เช่น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ ค่ายคุณธรรม กิจกรรมลกูเสือและเนตรนารีป้องกันยา

เสพติด กิจกรรมกีฬาป้องกันยาเสพติด ส่งเสริมการรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ทังในส่วนของชมรมและสภานักเรียน

นอกจากนัน ผู้ บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้ เสริมสร้างจิตสํานึก ทักษะชีวิต ภูมิคุ้มกัน

ต่อต้านยาเสพติดและอบายมขุ จดัระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรียน นักศึกษาทุกคนให้ทัวถึงโดยสร้างเครือข่ายแกนนําทุกระดับ

ในสถานศกึษาทงันผีู้บริหารสถานศกึษาจดัระบบการดําเนินงาน 5 มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด คือ 

มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ ภายใต้กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ที

กําหนดให้สถานศกึษาต้องมียทุธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูล และไม่ไล่ออก อนึง

ผู้บริหารทกุระดบั อํานวยการ กํากบั ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและจัดมาตรการเสริมแรงให้แก่ผู้ รับผิดชอบด้าน

ยาเสพติดดีเด่น ด้วยการยกย่องชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตร เลือนขันเงินเดือนกรณีพิเศษ มาตรการลงโทษบุคลากรทีไป

เกียวข้องกบัยาเสพติด ให้ออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู [4] 

 ซึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด [5] คือ การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา สามารถสอดแทรกใน

กระบวนการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เช่นความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกียวกับยาเสพติดในการเรียนการสอนกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การเสริมทกัษะชีวิตในกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน กิจกรรมเสริมหลกัสตูร หรือกิจกรรมนักเรียนในรูปแบบที

หลากหลายทีสนองตอบความสนใจและสอดคล้องกับความถนัดของนักเรียนจะทําให้การดําเนินกิจกรรมด้านยาเสพติดเข้า

ไปอยู่ในวิถีการเรียนการสอนอย่างกลมกลนืและสามารถเข้าถงึนกัเรียนได้อย่างทวัถงึและต่อเนือง 

 ทงันีจากการศกึษาการดําเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนในสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 พบว่าการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษานันไม่ค่อยได้รับการส่งเสริม

เท่าทีควร ไม่มีระบบงานทีชัดเจน จึงทําให้ผู้ มีส่วนเกียวข้องเข้าถึงได้ยากรวมถึงผู้ปฏิบัติงานในหน้าทีการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด จะเป็นครูผู้สอนซึงไม่ได้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยตรง จึงทําให้ขณะปฏิบัติงานไม่มี

แนวทางในการปฏิบัติงานทีชัดเจน รวมถึงกระบวนการทีมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างตรงจุดและ

ประสบผลสาํเร็จขาดความรู้ ความเข้าใจเกียวกับประเภทของยาเสพติด สาเหตุของการติดยาเสพติดวิธีการสงัเกตผู้ ติดยา

เสพติด มาตรการการป้องกนัและแก้ไข การให้คําปรึกษาแก่ผู้ ติดยาเสพติดการมีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาและกิจกรรมใน

การให้ความรู้และภูมิคุ้มกนัของพิษภัยของยาเสพติด  

 ดงันนัผู้ วิจยัจงึมีความสนใจทีจะศกึษา พฒันาคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

ระดบัมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เพือเป็นแนวทางให้ ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ปฏิบัติ

หน้าทีด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดครูหัวหน้าระดับชัน ครูทีปรึกษา ครูแนะแนว ได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติและเพิม

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการดําเนินงานระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึงจะส่งผลให้ปริมาณนักเรียนและ

เยาวชนทีจะเข้าไปยุ่งเกียวกับยาเสพติดลดลง โดยผ่านระบบกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่นการมี

สว่นรวมในการแก้ไขปัญหา และกิจกรรมเสริมทกัษะชีวิตต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพือสร้างคู่ มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน               

ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 

 2. เพือประเมินและทดลองใช้คู่มือการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของ

นกัเรียน ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

           การศึกษาการพัฒนาคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของ

นกัเรียน ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา สงักดัสํานักงานการศึกษาขันพืนฐาน ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเพือให้ตรงกับความมุ่ง

หมายของการวิจยัครังนี โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน ี

 ตอนที 1 การสร้างคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน         

ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาสงักดัสาํนกังานการศกึษาขนัพืนฐาน 

 ขนัที 1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกับทักษะชีวิตการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ

หลกัการสร้างคู่มือการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซงึประกอบด้วยเอกสารและงานวิจยัดงัน ี

1.1. เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับการสร้างคู่มือการปฏิบัติการ องค์ประกอบความสําคัญของคู่มือและ

ลกัษณะสาํคญัของคู่มือ 

1.2. เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกบัการดําเนินป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศกึษา 
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1.3. เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกบักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะชีวิต 

 ขันที 2 นําโครงร่างคู่มือทีให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเพือเป็นแนวทางในการพัฒนาคู่มือ โดยการสมัภาษณ์จาก

ผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 5 ท่าน ซงึได้มาจากการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive sampling) การสมัภาษณ์ผู้ วิจัยสมัภาษณ์

เกียวกับ สภาพปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แนวทางการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาและ

อปุสรรคของการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด บทบาทหน้าทีของบุคลากรในสถานศึกษากับการดําเนินงาน

ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด การจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตโดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบการสมัภาษณ์แบบไม่มีคําถาม

แน่นอน (Unstructured Interview) โดยใช้ลกัษณะคําถามปลายเปิด (Open ended) แล้วนําข้อมูลทีได้จากการสมัภาษณ์ 

มาวิเคราะห์เนือหา (content analysis) 

 ขนัที 3 สร้างคู่มือการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้างทกัษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน

ระดบัมธัยมศกึษาสงักดัสาํนกังานการศกึษาขนัพืนฐาน  โดยผู้ วิจยันําข้อมลูจากขนัตอนที1 และขันตอนที2 มาสร้างคู่มือคู่มือ

การดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสงักัด

สาํนกังานการศกึษาขนัพืนฐาน แล้วนําสง่ให้อาจารย์ทีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบและให้คําแนะนํา แล้วผู้ วิจัย

นําคําแนะนํามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปประเมินความเหมาะสมของคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพือเสริมสร้างทกัษะชีวิตของนกัเรียน ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาสงักดัสาํนกังานการศึกษาขันพืนฐานโดยแบ่งรูปแบบเป็น 

4 สว่น คือ ส่วนที 1) บทนํา วัตถุประสงค์  ความสําคัญ คําชีแจงใช้คู่มือส่วนที 2) ความรู้พืนฐานเกียวกับยาเสพติด ส่วนที         

3) หน้าที บทบาท และแนวปฏิบติัในการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดของครู ส่วนที 4) กิจกรรมป้องกันและ

แก้ปัญหายาเสพติด  

 ขนัที 4 รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงให้เป็นระบบ แล้วจดัทําเป็นรูปเลม่เพือนําเสนออาจารย์ทีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

 ตอนที 2 การประเมินความเป็นไปได้ของคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้าง

ทกัษะชีวิตของนกัเรียน ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาสงักดัสํานักงานการศึกษาขันพืนฐานผู้ วิจัยดําเนินการวิจัยตามขันตอน

ประกอบด้วน 4 ขนัตอนดงัต่อไปนี 

ขนัที 1 กําหนดกลุ่มผู้ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

โดยการประเมินความเหมาะสมใช้ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจํานวน 

5 ท่านโดยทําหนงัสอืเรียนเชิญผ่านบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพือตรวจสอบความเหมาะสมของเนือหา 

 ขันที 2 สร้างเครืองมือการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของคู่มือเครืองมือการประเมินทีใช้ในการ

ประเมินครังนี คือแบบประเมินความเป็นไปได้ของคู่มือการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้างทักษะ

ชีวิตของนกัเรียน ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาสงักดัสาํนกังานการศกึษาขนัพืนฐาน 

 ขนัที 3  นําคู่มือการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาสงักัดสํานักงานการศึกษาขันพืนฐาน  ให้ผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ เชียวชาญ ทีได้กําหนดไว้ ประเมินความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ 

 ขนัที 4 วิเคราะห์ข้อมลูผู้ วิจยัทําการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของคู่มือ

การดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสงักัด

สาํนกังานการศกึษาขนัพืนฐาน  โดยรวมและรายส่วนและรายข้อ โดยหาค่าเฉลีย (Mean : x) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : S.D.) 



 
188 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที 15 ฉบบัที 28 มกราคม - มิถนุายน 2561 

 ตอนที 3 ทดลองใช้คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน 

ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาสงักดัสาํนกังานการศกึษาขนัพืนฐานผู้ วิจัยดําเนินการวิจัยตามขันตอนประกอบด้วย 4 ขันตอน

ดงัต่อไปน ี

 ขันที 1 กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการทดลองคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด เพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขันพืนฐานใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) โดยเจาะจงเลือกนักเรียนระดับชัน

มธัยมศึกษาปีที 1 – 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จํานวน 72 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 3 คนโดย

คดัเลอืกจากนกัเรียนทีมีความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นําให้เป็นหัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้องหรือตัวแทนทีมีความเหมาะสม

เพือเป็นเครือข่ายแกนนนําระดับโรงเรียน จํานวน 216 คน ผู้ วิจัยได้ทําหนังสือขออนุญาตทําการวิจัยในมนุษย์ โดย

คณะกรรมการจริยธรรมโครงการวิจยัทีทําในมนษุย์ หนงัสอืรับรองเลขท ีSWUEC/X-343/2559 

 ขนัที 2 เครืองมือทีใช้ในการวิจยัซงึในการทดลองใช้เครืองมือ 2 สว่น คือ 

        2.1 คู่มือการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานโดยมีส่วนประกอบ 4 ส่วนประกอบด้วย ส่วนที 1        

บทนํา วัตถุประสงค์ ความสําคัญ คําชีแจงใช้คู่มือส่วนที 2 ความรู้พืนฐานเกียวกับยาเสพติดส่วนที 3 แนวปฏิบัติในการ

ดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดสว่นที 4 การเสริมสร้างทกัษะชีวิต 

       2.2 แบบวดัทกัษะชีวิตด้านทกัษะพิสยั ซงึผู้ วิจัยสร้างแบบวัดทักษะชีวิตด้านทักษะพิสยัโดยนําแบบวัดทักษะ

ชีวิตด้านทักษะพิสยั ทีสร้างขึนโดยการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (content analysis) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 

คนแล้วนําผลทีได้หาค่าดัชนีความสอนคล้อง IOC : Index of Item-Objective Congruence)เฉพาะกับแบบวัดทักษะชีวิต

ด้านทกัษะพิสยัโดยถือเป็นเกณฑ์ ค่าIOC มากกว่าหรือเท่ากบั .50 ขนึไปแสดงว่าแบบวดัข้อนนัมีความครบถ้วน เทียงตรงของ

เนือหา ทีใช้ได้ จากนนัแบบวดัทกัษะชีวิตทีได้มาตรวจให้คะแนนหาคุณภาพ โดยการหาความเชือมันของแบบวัดทักษะชีวิต

ทงัฉบบัโดยหาค่าสมัประสทิธิ อลัฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค Cronbach ได้ความเชือมนัทงัฉบบัที .88 

 ขนัที 3 การทําการทดลอง การทดลองใช้คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้างทักษะ

ชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสงักัดสํานักงานการศึกษาขันพืนฐานผู้ วิจัยได้ดําเนินการทดลอง โดยอาศัย

แบบการทดลอง One Group Pretest - Posttest Design 

   ขันที 4  วิเคราะห์ข้อมูลหลงัจากทีทดลองใช้คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้าง

ทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสงักัดสํานักงานการศึกษาขันพืนฐานแล้วผู้ วิจัยได้นําข้อมูลทีได้มา

วิเคราะห์ข้อมลู ด้วยค่าเฉลยี(Mean : x) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)ก่อนและหลงัการทดอลง

ใช้ และทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลยี ทกัษะชีวิตด้านทกัษะพิสยัโดยรวมและรายด้านก่อนและหลงัการทดลองใช้

คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

สงักดัสาํนกังานการศกึษาขนัพืนฐาน  ด้วยการทดสอบที   

 

สรุปผลการวจัิย 

 ผลจาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย เรืองการพัฒนาคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือ

เสริมสร้างทกัษะชีวิตของนกัเรียนในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานสามารถ

สรุปผลได้ ดงัน ี
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1. คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนระดับ

มธัยมศกึษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีความเหมาะสมของเนือหาโดยรวมอยู่ในระดับมากทีสดุ 

(x  = 4.55 , SD =0.49) เมือพิจารณาเป็นรายส่วนพบว่ามี 2 ส่วนมีระดับความเหมาะสมกับเนือหาอยู่ในระดับมากทีสดุ   

คือสว่นที 4 การเสริมสร้างทกัษะชีวิต มีค่าความเหมาะสมมากทีสดุและสงูทีสดุ (x  = 4.80 , SD =0.44) รองลงมาคือส่วนที 

2 ความรู้พืนฐานเกียวกบัยาเสพติด (x= 4.60, SD =0.54) และพบว่ามี 2 ส่วนมีระดับความเหมาะสมกับเนือหาอยู่ในระดับ

มากคือสว่นที1 คําชีแจงใช้คู่มือและสว่นที 3 แนวปฏิบติัในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (x = 4.40, SD 

=0.54) 

 2. คู่มือการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยรวมมีระดับความเป็นไปได้อยู่ระดับมากทีสดุ (x = 

4.57 , SD =0.33) เมือพิจารณาเป็นรายส่วนมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทีสดุเช่นกัน โดยมี ส่วนที 4 การเสริมสร้าง

ทกัษะชีวิต (x = 4.65 , SD =0.27)  และรองลงมาคือสว่นท2ีความรู้พืนฐานเกียวกับยาเสพติด มีค่าความเป็นไปได้มากกว่า

สว่นอืน (x = 4.62, SD =0.45) รองตามลําดับคือส่วนที1 บทนํา ความจําเป็นในการจัดทําคู่มือ คําชีแจงใช้คู่มือ วิธีการใช้

คู่มือ ( x = 4.51 , SD =0.41) ส่วนทีมีความเป็นไปได้น้อยกว่าส่วนอืนๆ คือ  ข้อมูลทัวไป ส่วนที 3   แนวปฏิบัติในการ

ดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดของครูและนกัเรียน (x = 4.50 , SD =0.56 ) 

  3. หลงัการทดลองใช้คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน

ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  นักเรียนมีทักษะชีวิตโดยรวมสงูกว่าก่อน

การทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (t=17.72*) เมือพิจารณาเป็นรายด้าน หลังการทดลองใช้คู่มือการ

ดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนทักษะชีวิตทัง5ด้านได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ 

ทกัษะการแก้ไขปัญหา ทกัษะการสอืสาร สงัเกตและจดจํา ทกัษะสร้างสมัพันธภาพและความร่วมมือ และทักษะการควบคุม 

อารมณ์ตนเองและรับมือกบัความเครียด สงูกว่าก่อนการทดลองใช้อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

 

อภปิรายผล   

   1. จากผลงานวิจยัพบว่า คู่มือการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของ

นักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ทีสร้างขึนประกอบด้วย 4

สว่นประกอบด้วยสว่นที 1 บทนํา วตัถปุระสงค์ ความสาํคญั คําชีแจงใช้คู่มือสว่นที 2 ความรู้พืนฐานเกียวกับยาเสพติดส่วนที 

3 แนวปฏิบติัในการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสว่นที 4 การเสริมสร้างทักษะชีวิตพบว่าทุกส่วนมีระดับ

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีสดุและระดับความเป็นไปได้พบว่าทุกส่วนมีระดับความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทีสุด       

สงูกว่าเกณฑ์ 3.50 (µ  = 3.50) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซงึสาเหตุทีเป็นเช่นนันอาจเนืองมาจาก การสร้างคู่มือ

การดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สงักัด

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีการแบ่งองค์ประกอบออกเป็นส่วนๆ ทําให้ผู้นําคู่มือไปใช้สามารถนําไปใช้

เข้าถงึองค์ความรู้ได้โดยง่าย ง่ายต่อความเข้าใจใช้เวลาน้อยได้การค้นคว้าเมือต้องการองค์ความรู้ในเรืองใด ซึงสอดคล้องกับ 

แนวคิดและงานวิจัยของ ชลธิรา ศรีสดใส [6] ทีศึกษาการพัฒนาคู่มือการสอนความคิดสร้างสรรค์สําหรับครูประถมของ

โรงเรียนอํานวยศิลป์ ผลของการศึกษาได้คู่มือซึงมีเนือหาประกอบด้วย 3 ตอนคือ ตอนที 1 ความรู้พืนฐานสําหรับครูผู้จัด

กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์องโรงเรียนอํานวยศิลป์ พญาไท ตอนที 2 บทบาทของผู้บริหารและครูในการจัด
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กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนอํานวยศิลป์ พญาไท ตอนที 3 พัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ของโรงเรียน

อํานวยศิลป์ จํานวน 10 กิจกรรม และ กรรณิกา เมืองแก้ว [7] ทีได้ศึกษาคู่มือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของ

โรงเรียนวาสเุทวี ผลของการศกึษา ได้คู่มือซงึมีเนือหาประกอบด้วย 3 ตอน คือตอนที 1 ความรู้พืนฐานสําหรับครูผู้จัดกิจกรรม

พฒันาคณุธรรม 8 ประการ ตอนที 2 หน้าทีของผู้บริหารและครูในการจดักิจกรรมพฒันาคณุธรรม 8 ประการ ตอนที 3 การจัด

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ของโรงเรียนผลการประเมินความเป็นไปได้ในการนําคู่มือไปใช้ ผู้ เชียวชาญ ผู้บริหาร 

และครู มีความเห็นว่าโดยภาพรวม คู่มือนีมีความเป็นไปได้การนําไปใช้อยู่ในระดบัมากทีสดุ (x̄= 4.80 ,S.D. =0.26) 

  2. จากผลงานวิจยัพบว่า หลงัการทดลองใช้คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพือเสริมสร้าง

ทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานโดยทดลองกับ

นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที 1-6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจํานวน 216 ราย พบว่าระดับ

ทักษะชีวิตด้านทักษะพิสยัโดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ทักษะการตัดสินใจทักษะการแก้ไขปัญหาทักษะการสือสาร 

สงัเกตและจดจําทกัษะสร้างสมัพนัธภาพและความร่วมมือ  และ ทกัษะการควบคมุ อารมณ์ตนเองและรับมือกับความเครียด 

สูงกว่าก่อนการทดลองใช้อย่างมีนัยสําคัญทีระดับ .05  ซึงสาเหตุทีเป็นอย่างนีเนืองมาจากนักเรียนได้มีการพบเจอ 

ประสบการณ์ อันเป็นภาวะอัน บีบคันต้องการตัดสินใจและหาแนวทางแก้ไขปัญหานัน ๆ เพือให้ตนเองสามารถหลดุพ้น

สภาวะปัญหาหานนัได้ตามแนวทางทีถกูต้องโดยการได้รับประสบการณ์ทงัในรูปแบบเดียวและกลุ่ม ซึงสอดคล้องกับ แนวคิด

และงานวิจยั ของที Thurston ทีได้พฒันาโปรแกรมสง่เสริมทกัษะชีวิตกับเด็กวัยรุ่นชนบทในรัฐเทนเนสซีและรัฐมิสซูรีจํานวน 

114 คน โดยมีวตัถปุระสงค์เพือให้วยัรุ่นมีพืนฐานทกัษะในการจดัการตวัเองรู้จกัเอาตวัรอด ไม่ก่อปัญหาต่อสงัคม ผลการวิจัย

พบว่าหลงัจากให้ความรู้ในเรืองการจัดการกับชีวิต ความภูมิใจในตนเอง และทักษะทางสงัคม ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนน

ความรู้ความเข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้ หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .001 แก้วใจ  

สทิธิศกัดิ [8] ทีได้ศกึษาผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกันการใช้สารแอมเฟตามีนในนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้นผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการป้องกันการใช้สารแอมเฟตามีนของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น ในกลุ่มทีได้รับโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต หลังการทดลอง 1 สัปดาห์ และระยะติดตามผล                

4 สปัดาห์ สงูกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 2) ค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการป้องกันการใช้สาร

แอมเฟตามีนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น ในกลุม่ทีได้รับโปรแกรมการพฒันาทกัษะชีวิต หลงัการทดลอง 1 สปัดาห์ และ

ระยะติดตามผล 4 สปัดาห์ สงูกว่ากลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทีได้รับความรู้ตามปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดบั .05 รวมถงึ บษุกร  อรรถโกมล [9] ทีได้ศึกษาเรืองผลองโปรแกรมทักษะชีวิตต่อการพัฒนาทักษะชีวิตเพือการเตรียม

ความพร้อมก่อนปลอ่ยของเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า เยาวชน

กลุม่ทดลองทีได้รับโปรแกรมทกัษะชีวิต มีคะแนนทกัษะชีวิตโดยรวมและทกัษะชีวิตทงั 4 ด้าน ได้แก่  การเห็นคุณค่าในตนเอง 

การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การปฏิเสธต่อรอง และการจัดการกับอารมณ์ หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และเยาวชนกลุม่ทดลองทีได้รับโปรแกรมทกัษะชีวิตมีคะแนนเฉลียทักษะชีวิตโดนรวมหลงัการ

ทดลอง สงูกว่าเยาวชนกลุม่ควบคมุทีไม่ได้รับโปรแกรมทกัษะชีวิต อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 และงานวิจยัดวงกมล มงคลศิลป์ [10] ได้ศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรม

ป้องกนัการสบูบหุรีในเด็กวยัรุ่นตอนต้น กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลอง

ได้รับโปรแกรมการใช้กระบวนการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมป้องกันการสบูบุหรีจํานวน 1 ครังระยะเวลา 8 

ชวัโมง ผลการวิจยัพบว่ากลุม่ทดลองมีพฤติกรรมป้องกนัการสบูบหุรีดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และสงูกว่ากลุม่ควบคุมอย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และภายหลงัทดลอง 1 เดือน กลุม่ทดลองยงัมีพฤติกรรมป้องกันการสบูบุหรีดีกว่ากลุ่มควบคุม

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  

ข้อเสนอแนะ  
       1. ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจยัไปใช้ 

        1.1 ในการจัดกิจจกรมเสริมทักษะชีวิตด้านทักษะพิสยั ประธานโครงการต้องมีการจัดประชุม และอบรม องค์

ความรู้ และ ทฤษฎี  ทีจะนําไปใช้เพือปรับเปลยีนพฤติกรรมของนกัเรียนให้มีความเข้าใจ เม่นยํา เสียก่อน เพือทีจะได้นําเอา

ความรู้ และทฤษฎี นนัถ่ายทอดและสร้างประสบการณ์ของทกัษะนนัๆ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

   1.2 ในการจดักิจกรรมเสริมทกัษะชีวิตด้านทกัษะพิสยั นนัควรจดัอย่างต่อเนอืง ในทกุภาคเรียนพร้อมทังสร้างการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และทฤษฎี follow-up จากบคุคลสูบ่คุลหรือกลุม่บคุคลเพือเป็นการขยายผลของกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต

ด้านทกัษะพิสยัต่อไป 

   1.3 ควรมีการติดตามผลจากนักเรียนทีได้รับการเสริมสร้างทักษะด้านทักษะพิสัยว่าสามารถนําองค์ความรู้ 

ประสบการณ์ และทฤษฎีไปในการแก้ไขปัญหาและปรับเปลยีนพฤติกรรมของตนเองและผู้อืนได้หรือไม่ 

      2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครังต่อไป 

        ในการจดักิจกรรมเสริมทกัษะชีวิตด้านทกัษะพิสยั พบว่าด้านทักษะพิสยันันสามารถสร้างระดับทักษะทักษะพิสยั

ให้สงูขนัได้อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ในการวิจยัครังต่อไปนันผู้ วิจัยเสนอแนะว่าควรนําทักษะชีวิตอีก 2 ด้าน คือ

ด้านพทุธิพิสยัและด้านจิตพิสยันํามาทดลอง เพือให้ทราบถงึประสทิธิภาพของทกัษะชีวิตในด้านอืนๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครังนี มีจดุมุ่งหมายเพือศกึษา 1) ระดบัภาวะผู้นําทางวิชาการและระดบัการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ

ของผู้ บริหารสถานศึกษา 2) ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการและระดับการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของ

ผู้ บริหารสถานศึกษา และ 3) ศึกษาภาวะผู้ นําทางวิชาการทีส่งผลต่อการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้ บริหาร

สถานศกึษาในสงักัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ กลุ่มตัวอย่าง คือครู ในสงักัดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนใต้ จํานวน 

335 คน ซงึได้มาจากการสุม่แบบแบ่งชนั ผู้ วิจยัเก็บแบบสอบถามมาได้จํานวน 304 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 90.74 เครืองมือทีใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึงมีดัชนีความสอดคล้องตังแต่ .60 ถึง 

1.00 และค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม .96 ค่าความเชือมันการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริหารสถานศึกษา 

เท่ากับ .94 และค่าความเชือมันภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา.94 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าเฉลยี สว่นเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิ สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขนัตอน  

 ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดับการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัดกรุงเทพมหานคร

กลุม่กรุงธนใต้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมาก

ไปหาน้อย คือ ด้านกระบวนการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ ด้านวัตถุประสงค์การบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ ด้าน

ลกัษณะการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ และด้านนโยบายการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศกึษาของผู้บริหารสถานศกึษาในสงักดักรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนใต้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณา

รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้        

การสือสารเป้าหมาย การจัดการหลกัสตูร และการกําหนดภารกิจ 2) ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการกับการ

บริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ ของผู้บริหารสถานศกึษาในสงักดักรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ พบว่าอยู่ในระดับสงู อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .01 และ 3) ภาวะผู้นําทางวิชาการทุกด้านร่วมกันส่งผลต่อการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของ

ผู้บริหารสถานศกึษาในสงักดักรุงเทพมหานคร กลุม่กรุงธนใต้ ได้ร้อยละ 80.60 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

คําสําคัญ : การบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ, ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
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Abstract  

 The purposes of this research were 1) to develop the instructional leadership level and level of public-

minded administration among school administrators; 2) the relationship between instructional leadership and 

public-minded administration level of school administrators; and 3) effects on public-minded administration of 

school administrators under the authority of the Bangkok Metropolitan Administration, Southern Krungthon Group. 

The samples consisted of three hundred and thirty-five teachers in the schools under the authority of the Bangkok 

Metropolitan Administration, Southern Krungthon Group using stratified random sampling. There were three 

hundred and four questionnaires collected, which accounted for 90.74% of the total. The instruments used for 

data collection included a five point-rating scale questionnaire. The IOC was valued from .60 to 1.00 and the 

level of public-minded administration among school administrators were .96. The relationship between 

instructional leadership was .94 and the administrative skills among school administrators was .94. The data 

analysis was performed using mean, standard deviation, Pearson product-moment correlation coefficient and 

enter multiple regression analysis.  

 The results of the research were as follows: 1) the level of public-minded activity management of the 

administrators of the Bangkok Metropolitan Administration Southern Krungthon Group, were found to be at a 

high level, overall. When considering each side, it was found that all of the levels were high. The mean order 

from the least to the least was a process of managing public-minded activities. The objective of public-minded 

activity management, the nature of public-minded activities, and public administration and instructional 

leadership was also at a high level, overall. When considering each aspect, it was found that each of the 

aspects were at high level. The average order from descending order was to promote a learning atmosphere; 

2)to target communications curriculum management and mission assignments; 3) relationships between 

instructional leadership and public-minded activity management. The results of this study revealed that the 

Southern Krungthon Group was at a high level (r = .897) and at a .01 level for administrators at theBangkok 

Metropolitan Administration, Southern Krungthon Group at 80.60% and a level of .05 statistical significance. 

Keywords: Public-minded administration, Instructional leadership 

 

ภูมิหลัง 

 ในโลกปัจจุบันมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยัง ซึงกระแสความ

เจริญนีได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสงัคมไทยอย่างเห็นได้ชัด ทําให้เกิดการปรับตัว มีการแข่งขัน มีการเอารัดเอา

เปรียบซึงกันและกัน อีกทังยังมีค่านิยมทางวัตถุสงูขึน ทําให้เกิดการขาดคุณธรรม จริยธรรม มีความโน้มเอียงไปนิยมวัตถุ

มากกว่าจิตใจ และมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม ซึงเป็นสญัญาณบ่งบอกถึงการขาดจิตสาธารณะ

ของคนในชาติทีสงูขนึ  ทําให้คนในสงัคมมีความสาํนึกต่อส่วนรวมลดน้อยลงทุกที [1] ปัญหาจากการขาดจิตสาธารณะทีอยู่

ใกล้ตวัและสามารถพบเห็นในปัจจบุนั อาทิ  ปัญหาการปล่อยนําเสียออกจากโรงงาน โดยไม่ผ่านการบําบัด ทําให้เกิดความ

เสียหายต่อการเกษตร ปัญหาการตัดไม้ทําลายป่า ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน ปัญหาการทิงขยะลงแม่นําลําคลอง ทําให้นํา         

เน่าเสีย เป็นมลภาวะทางนํา สตัว์นําถูกทําลาย ใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่ได้ปัญหาการดืมสรุาและขับขีรถยนต์ทําให้เกิด
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อบุติัเหตสุญูเสยีชีวิตและทรัพย์สินจํานวนมาก ปัญหาเด็กถูกทอดทิง ทําให้เด็กขาดความอบอุ่นจากบิดามารดาผู้ ให้กําเนิด 

สง่ผลต่อคณุภาพชีวิตของเด็กทังทางด้านการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ [2] ในสถาบันการศึกษายังพบเห็นเหตุการณ์ใน

การแสดงออกของเด็กและเยาวชน ทีขาดจิตสาธารณะ ตัวอย่างเช่น การทิงขยะลงบนพืน การขีดเขียนพืนผนังประตูและ

ห้องเรียน การไม่เข้าแถวหรือลัดคิวการซืออาหารรับประทาน การพูดจาก้าวร้าวด่าทอด้วยคําหยาบคายต่อบุคคลอืน           

หลายปัญหาทีเกิดจากการขาดจิตสาธารณะเป็นเรืองทีต้องได้รับการแก้ไข ส่วนมากเราแก้ปัญหากันทีปลายเหตุ แต่ไม่ได้นึก

ถงึทีต้นเหตทุีแท้จริงของปัญหานนัก็คือ การสร้างจิตสาํนกึทีดีให้เกิดขึนกับเด็กและเยาวชน ซึงเป็นกําลงัสําคัญในการพัฒนา

ประเทศให้เจริญก้าวหน้า เพราะเด็กยังเป็น “ไม้อ่อน ทีดัดง่าย” ทีพร้อมจะปลุกจิตวิญญาณให้มีความรัก ความห่วงใย          

ความเอืออาทรต่อคนอืนและสงัคมโดยรวม  

 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยังยืน [3] โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคนไทยทุกคนมีคุณ 

ภาพเพิมขนึทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสงัคม โดยเริมพฒันาตงัแต่วยัเด็กให้มีความรู้ทางวิชาการ สติปัญญา และทาง

อารมณ์ทีเข้มแข็ง สามารถศกึษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการเสริมสร้างสมัพันธภาพทีดีกับผู้อืน

สามารถจัดการ ควบคุมดูแลอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสําคัญกับการสร้างเด็กให้มีจิต

สาธารณะ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที 1       

ว่า คณุลกัษณะของคนไทยทีพงึประสงค์ ทงัในฐานะพลเมืองและพลโลก โดยคนไทยต้องเป็นคนเก่ง คนดี และมี ตัวบ่งชี คือ

กําลงักาย กําลงัใจทีสมบรูณ์ ความรู้ทกัษะทีจําเป็นและเพียงพอในการดํารงชีวิตและการพัฒนาสงัคม ทักษะการเรียนรู้และ

การปรับตัว ทักษะทางสังคม คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยมุ่งปลกูฝัง

จิตสาํนึกทีถูกต้องด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน รวมถึงการรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ [4] ทังนีการ

บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนและเยาวชนนัน ล้วนมองย้อนกลบัไปยังภาวะผู้ นําของผู้บริหารใน      

ทกุระดบั เนืองจากภาวะผู้นํานับเป็นสิงทีสําคัญเป็นอย่างสงู ผู้นําเป็นบุคคลทีมีความสําคัญทีสดุต่อความสําเร็จหรือความ

ล้มเหลวขององค์กร ผู้นําเป็นบคุคลทีมีอิทธิพลในการบังคับบัญชามอบหมายในการกํากับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายของ

องค์กร และผู้นําจําเป็นต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลอืนอยู่เสมอ การจัดการเรียนการสอนนัน จําเป็นต้องอาศัยผู้นําทีมี

ความรอบรู้ทางด้านวิชาการ ทงันีเนืองจากผู้บริหารสถานศกึษาทีมีภาวะผู้นําทางวิชาการย่อมสามารถบริหารปรับปรุงพัฒนา

และสง่เสริมวิชาการให้ได้ผลดียิงขนึ [5] 

 ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจะทําให้ผู้ ร่วมงานและผู้ มีส่วนเกียวข้องเชือถือ ยอมรับ ศรัทธา 

และร่วมปฏิบติังานตามภารกิจจนบรรลผุลตามเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ [6] เป็นทียอมรับของผู้ มีส่วน

เกียวข้อง ชมุชน และสงัคม เนืองจากภารกิจหลกัของสถานศึกษาคือการจัดการศึกษาขันพืนฐาน เพือพัฒนาเยาวชนให้เป็น

มนุษย์ทีสมบูรณ์ทังทางร่างกาย สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ ร่วมกัน

อย่างมีความสขุ โดยมีหลกัสตูรการศกึษาขนัพืนฐานเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ภาวะผู้นําทางวิชาการจึงเป็นบทบาท

สาํคญัของผู้บริหารสถานศกึษา เป็นแนวทางไปสูก่ารดําเนินงานในหน้าทีรับผิดชอบให้สาํเร็จผลตามเป้าหมาย ภาวะผู้นําของ

ผู้นําจงึเป็นองค์ประกอบทีสําคัญ ของการบริหารงาน เพือชีวัดว่าองค์กรใดจะประสบความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการ

ดําเนินงาน ภาวะผู้นําทางวิชาการมีความสําคัญโดยตรงต่อการกําหนดเป้าหมาย การส่งเสริมสนับสนุน การกํากับติดตาม

และการประเมินผลเกียวกับการเรียนการสอนของครู ให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดการเรียนการสอนนัน จําเป็นต้องอาศัย

ผู้นําทีมีความรอบรู้ทางด้านวิชาการ ทังนีเนืองจากผู้ บริหารสถานศึกษาทีมีภาวะผู้ นําทางวิชาการย่อมสามารถบริหาร

ปรับปรุงพฒันาและสง่เสริมวิชาการให้ได้ผลดียิงขนึ กระทรวงศกึษาธิการจงึให้ความสาํคญักับการสร้างเด็กให้มีจิตสาธารณะ 

และเมือเรามองไปยงัการจดัการในสถานศึกษา กิจกรรมเพือส่งเสริมจิตสาธารณะจัดได้ว่าเป็นกิจกรรมสําคัญอย่างหนึงทีมี
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ส่วนในการพัฒนาและจัดอยู่ในความสนใจของนักการศึกษารวมถึงผู้ เกียวข้องอย่างมาก โดยพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานที 1 ว่า คุณลักษณะของคนไทยทีพึงประสงค์    

ทงัในฐานะพลเมืองและพลโลกการศกึษาต้องพฒันาคนไทยทกุคนให้เป็น คนเก่ง คนดี และมีความสขุ ตัวบ่งชีคือ กําลงักาย 

กําลงัใจทีสมบรูณ์ ซงึเชือมโยงกบัความสาํคญัของการพฒันาจิตสาธารณะของกระทรวงศึกษาธิการ [7] ซึงได้กําหนดให้การ

มีจิตสาธารณะเป็นข้อหนงึในคณุลกัษณะพงึประสงค์ โดยกําหนดไว้ในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 

2551 เพือพฒันาเยาวชนให้เป็นผู้ มีจิตสารณะเพือสงัคมไทยต่อไป 

 จากแนวคิดดังกล่าว ทําให้ผู้ วิจัยสนใจศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการทีส่งผลต่อการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ

ของผู้บริหารของผู้บริหารสถานศกึษาในสงักดักรุงเทพมหานครกลุม่กรุงธนใต้เพือนําผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางให้

หน่วยงานทีเกียวข้องเตรียมพร้อมสาํหรับการวางแผนพฒันาการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

ยิงขนึ 

 

วัตถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพือศกึษาระดบัการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริหารสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร กลุม่กรุงธนใต้ 

 2. เพือศกึษาระดบัภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาในสงักัดกรุงเทพมหานคร กลุม่กรุงธนใต้ 

 3. เพือศกึษาความสมัพันธ์ของภาวะผู้นําทางวิชาการกับการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริหารสถานศึกษา 

สงักดักรุงเทพมหานคร กลุม่กรุงธนใต้ 

 4. เพือศกึษาภาวะผู้นําทางวิชาการทีสง่ผลต่อการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริหารสถานศึกษาในสงักดั

กรุงเทพมหานคร กลุม่กรุงธนใต้ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรทีใช้ในการวิจยัในครังนไีด้แก่ ครูในโรงเรียน ในสงักดักรุงเทพมหานคร กลุม่กรุงธนใต้จํานวนโรงเรียน 70 แห่ง 

แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเลก็ 19 แห่ง ขนาดกลาง 18 แห่ง และขนาดใหญ่ 33 แห่ง จํานวนครูทังหมด 2,598 คนครูในโรงเรียน

กลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 335 คน ซงึได้มาจากการเปิดตารางสําเร็จรูปเครจซีและมอร์แกน [8] โดยการ

สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชันแล้วจึงทําการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) โดยวิธีจบัสลาก และใช้การเลอืกแบบเจาะจงสําหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ แล้วจึงทําการสุ่มอย่างง่ายครู

ในโรงเรียนแต่ละขนาดตามสัดส่วน (Proportion to size) เครืองมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครังนีเป็น

แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ซงึมีค่าดชันีความสอดคล้องตังแต่ .60 ถึง 1.00 ค่าความเชือมัน (Reliability) 

ของแบบสอบถามทงัฉบบัเท่ากบั .96 โดยค่าความเชือมนัการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริหารสถานศึกษา .94 และ

ค่าความเชือมนัภาวะผู้นําทางวิชาการ .94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลีย ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธิ

สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ

ขนัตอน (Enter Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวจัิย 

 1. ระดับการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ ของผู้ บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนใต้ 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ 
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ด้านกระบวนการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ ด้านวัตถุประสงค์การบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ ด้านลักษณะการจัด

กิจกรรมจิตสาธารณะ และด้านนโยบายการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ 

 2. ระดบัภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนใต้ โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมือพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ การส่งเสริม

บรรยากาศการเรียนรู้ การสอืสารเป้าหมาย การจดัการหลกัสตูร และการกําหนดภารกิจ 

 3. ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการกับการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ ของผู้บริหารสถานศึกษาใน

สงักดักรุงเทพมหานคร กลุม่กรุงธนใต้ พบว่าอยู่ในระดบัสงู อย่างมีนยัสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยภาวะผู้นําทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศกึษาด้านการกําหนดภารกิจ มีความสมัพนัธ์กบัการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริหารสถานศึกษา

สงูสดุ รองลงมาคือการจดัการหลกัสตูร การสอืสารเป้าหมาย และการสง่เสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ตามลาํดบั 

 4. ภาวะผู้นําทางวิชาการทุกด้านร่วมกันส่งผลต่อการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริหารสถานศึกษาใน

สงักดักรุงเทพมหานคร กลุม่กรุงธนใต้ ได้ร้อยละ 80.60 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05 โดยภาวะผู้นําทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการกําหนดภารกิจ ส่งผลต่อการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้ บริหารสถานศึกษาสูงสุด 

รองลงมาได้แก่ การสือสารเป้าหมาย การจัดการหลกัสตูร การส่งเสริมบรรยากาศการเรียน ตามลําดับเขียนเป็นสมการ

พยากรณ์ได้ ดงัน ี

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 Ŷ  = .317 + .252(X1) + .158(X2) + .157(X3) + .215(X4)  

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 ˆ
Y

Z  = .272(
1XZ ) + .166(

2XZ ) + .160(
3XZ ) + .237(

4XZ ) 

 

อภปิรายผล 

 จากการศึกษาผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายตามประเด็นสาํคัญได้ ดงัน ี

 1. ระดับการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนใต้ 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ 

ด้านกระบวนการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ ด้านวัตถุประสงค์การบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ ด้านลักษณะการจัด

กิจกรรมจิตสาธารณะ และด้านนโยบายการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ ทังนีอาจสืบเนืองมาจากการบริหารกิจกรรมจิต

สาธารณะของผู้ บริหารสถานศึกษาในส่วนของกระบวนการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะมีส่วนสําคัญยิงในการสร้าง

กระบวนการการบริหารซงึสอดคล้องกบั [9] หลกัการบริหารกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน มีหลกัการสําคัญ ดังนี 1) มีเป้าหมายของ

การจัดกิจกรรมทีชัดเจน เป็นรูปธรรม และครอบคลมุผู้ เรียนทุกคน 2) เป็นกิจกรรมทีผู้ เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน 

เต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ ความถนัดความต้องการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ 3) เป็นกิจกรรมทีปลกูฝังและ

สง่เสริมจิตสาํนกึในการบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคมในลกัษณะต่างๆ ทีสอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม 

อย่างต่อเนืองและสม่าเสมอ 4) เป็นกิจกรรมทียึดหลกัการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครูพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน 

ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กร และหน่วยงานอืน มีสว่นร่วมในการกิจกรรม เมือวิเคราะห์หลกัการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนทัง 4 

ประการ ดงักลา่วข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้บริหารและครูควรคํานึงถึงสิงสําคัญดังกล่าว ซึงสอดคล้องกับ มณี ครไชยศรี [10] ได้

วิจยัเรือง การจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ตามหลกัสตูรการศกึษาขนัพืนฐาน โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลยั จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 

1) สภาพและปัญหาเกียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนพบว่ากิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมแนะแนวถูกบรรจุอยู่ในงาน
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กิจการนกัเรียน สว่นกิจกรรมเสริมหลกัสตูรไม่ได้กําหนดไว้ในโครงสร้างของหลกัสตูรโดยกระบวนการจัดกิจกรรมเปิดโอกาส

ให้ผู้ปกครองและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 2) แนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน คือ แผนการจัด

กิจกรรมควรมีลกัษณะยืดหยุ่นได้ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีการนําเสนอผลงานกิจกรรมของผู้ เรียนในโอกาสต่างๆ

เพิมขนึแสดงถงึความสาํคญัของกระบวนการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะทีมีส่วนสําคัญสงูสดุ นอกจากนีเมือพิจารณาเป็น

รายด้านมีประเด็นทีสามารถอภิปรายเพมิเติมได้ดงัน ี

    1.1  การบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ ของผู้ บริหารสถานศึกษาในส่วนของกระบวนการบริหารกิจกรรมจิต

สาธารณะมีค่าเฉลยีสงูสดุ ผลการวิจัยทําให้ทราบว่า กระบวนการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะมีการดําเนินงานอยู่ในระดับ

มากกว่าการดําเนินงานในด้านอืนๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา เนืองจากกระบวนการเป็นส่วนเริมต้นของส่วนอืนๆ ในการ

บริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประจบ ขวัญมัน [11] ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร

กิจกรรมเพือสงัคม และสาธารณประโยชน์ของสถานศกึษาขนัพืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาในเขต

ชายแดนไทย-พม่า พบว่า กระบวนการประกอบด้วยด้านการวางแผนได้แก่สถานศึกษามีการวิเคราะห์จัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาเกียวกับกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรสถานศึกษามีการ

วางแผนเกียวกบักิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ไว้อย่างชดัเจน ทงันียงัสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ [12] ได้

ให้แนวปฏิบติัในกระบวนการบริหารกิจกรรมและการพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ดังนี หลกัสตูรแกนกลาง

การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ เพือให้สามารถอยู่

ร่วมกบัผู้อืนในสงัคมได้อย่างมีความสขุ ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในการพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลตุามวัตถุประสงค์ 

จําเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

ครูผู้สอน ครูประจําชัน ผู้ ปกครอง และชุมชนต้องร่วมมือกันปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึนแก่ผู้ เรียนอย่าง

ต่อเนือง จงึต้องพิจารณาถงึกิจกรรมต่างๆ ทีสถานศกึษากําหนดให้จดัขนึ แล้วส่งผลต่อการพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลกัษณะอัน

พงึประสงค์ 

    1.2  การบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ ของผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนของด้านนโยบายการบริหารกิจกรรมจิต

สาธารณะมีค่าเฉลียน้อยทีสดุ ผลการวิจัยทําให้ทราบว่า นโยบายการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะยังมีความสําคัญอยู่ใน

ระดบัทีน้อยกว่าสว่นอืนๆ ของผู้บริหารสถารศกึษา ทงัทีการกําหนดนโยบายควรเป็นส่วนสําคัญเริมต้นในการบริหารกิจกรรม

จิตสาธารณะ ซึงจะเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่วนอืนๆตามมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประจบ ขวัญมัน [13] ได้

ศกึษาการสร้างรูปแบบการบริหารกิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษาขันพืนฐานสงักัดสํานักงานเขต

พืนทีการศกึษาประถมศกึษาในเขตชายแดนไทย-พม่าพบว่าปัจจัยนําเข้าประกอบด้วยด้านนโยบายได้แก่สถานศึกษามีการ

กําหนดนโยบายเกียวกับกิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจนและเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรสถานศกึษาควรนํานโยบายเกียวกับกิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

หลกัสตูรแกนกลางอย่างเป็นรูปธรรมสถานศึกษามีการกําหนดนโยบายทีชัดเจนในการสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพือ

สงัคมและสาธารณประโยชน์ของนักเรียนทีจัดโดยหน่วยงานอืน ซึงแสดงให้เห็นถึงส่วนสําคัญอีกส่วนหนึงในการบริหาร

กิจกรรมจิตสาธารณะ โดยสอดคล้องกบั บญุเรือง กนักรด [14] วิจัยเรืองรูปแบบการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะในโรงเรียน

เขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษาพบว่าด้านนโยบายการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะอยู่ในระดบัน้อย 

 2. ระดบัภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนใต้ โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมือพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ การส่งเสริม

บรรยากาศการเรียนรู้ การสือสารเป้าหมาย การจัดการหลกัสตูร และการกําหนดภารกิจทังนีอาจสืบเนืองมาจากภาวะผู้นํา



 

199 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที 15 ฉบบัที 28 มกราคม - มิถนุายน 2561 

ทางวิชาการเป็นบทบาทสําคัญของผู้บริหารสถานศึกษา เนืองจากภาวะผู้ นําทางวิชาการมีความสําคัญโดยตรงต่อการ

กําหนดเป้าหมาย การส่งเสริมสนับสนุน การกํากับติดตามและการประเมินผลเกียวกับการเรียนการสอนของครู ให้มี

ประสทิธิภาพ โดยวอดคล้องกบั ธัญญลกัษณ์ ผาภูมิ [15] เสนอว่า ภาระหน้าทีบทบาทของผู้บริหาร นอกจากการทําหน้าที

บริหารสถานศกึษาและการปฏิบัติงานทีได้รับมอบหมายแล้วยังต้องแสดงบทบาทของความเป็นผู้นําในหน้าทีนัน ๆ ด้วยใน

การบริหารงานวิชาการผู้บริหารสถานศกึษาต้องเข้าใจในหลกัการบริหารงานวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา 

สอดคล้องผลการวิจยัของพฒันพร  ศิลาวงษ์ [16] ได้ศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการ กับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นําทาง

วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสงักัดสํานักงานพืนทีการศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยรวมและเป็นรายด้าน          

อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบริหาร จัดการ ด้านความสามารถ ด้านการนิเทศ ด้านการวางแผน และด้านการส่งเสริม

บรรยากาศทาง วิชาการ นอกจากนีเมือพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นทีสามารถอภิปรายเพิมเติมได้ดงัน ี

    2.1  ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาในด้ายของการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ มีค่าเฉลีย

สงูสดุ ผลการวิจยัทําให้ทราบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  

เป็นการจัดสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรียนรู้โดยการ กระตุ้นให้ชุมชนสนับสนุนสถานศึกษาให้ประสบผลสําเร็จในทาง

วิชาการ และสร้างแรงจูงใจและ ขวัญกําลงัใจให้แก่ครูและนักเรียน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและครู และ

ร่วมกับครู วิเคราะห์ความก้าวหน้าของนักเรียน ตลอดจนติดต่อสือสารกับชุมชนอยู่เสมอ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ       

กลคิแมน [17] ได้กล่าวถึงการสร้างบรรยากาศให้เอือต่อการเรียนรู้ (Positive School Climate) การสร้างบรรยากาศให้เอือ

ต่อการเรียนรู้ เป็นภาระหน้าทีสาํคญัของผู้บริหารโรงเรียน ในฐานะผู้นําทางวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลสําคัญในการ

ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในโรงเรียนอันจะนําไปสู่การเรียนรู้ของนักเรียน สภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรียนรู้จะมีผลต่อขวัญ

กําลงัใจทีดีของครูและผลสมัฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียนทีสงูขึน การสร้างบรรยากาศให้เอือต่อการเรียนรู้ต้องอาศัยความ

ร่วมมือทงัจากผู้บริหารและทีมงานในโรงเรียนเพือแยกแยะระหว่างปัจจยัทีสร้างสรรค์บรรยากาศทีเอือต่อการเรียนกับปัจจัยที

เป็นอุปสรรคตต่อการพัฒนาบรรยากาศให้เอือต้อการเรียนรู้ดังนันผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องหากลยุทธ์เพือใช้ในการส่งเสริม 

สนับสนุนปัจจัยทีสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และพิชิตปัจจัยทีเป็นอุปสรรค ขัดขวางบรรยากาศในการเรียนรู้โดยอาศัย

ความร่วมมือระหว่างผู้ บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนซึงสอดคล้องกับงานวิจัย พัฒนพร  ศิลาวงษ์ [18] ได้ศึกษา 

ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการ กบัประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 พบว่า ภาวะผู้ นําทางวิชาการของผู้ บริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานพืนที

การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน

ความสามารถ ด้านการนเิทศ ด้านการวางแผน และด้านการสง่เสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

    2.2  ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนของการกําหนดภารกิจ  มีค่าเฉลียน้อยทีสดุ แสดง

ให้เห็นถงึการวางแผนร่วมกันอย่างชัดเจน การนําไปปฏิบัติและชัดเจน ตลอดจนมีช่องทางในการสือสารไปยังผู้ปฏิบัติ โดย

เพือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนืองและประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทีตังไว้ผลการวิจัยทําให้ทราบว่า ผู้บริหาร

โรงเรียนยังแสดงออกน้อย ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรตี ประทุมสวุรรณ์ [19] ได้ทําการศึกษาองค์ประกอบของภาวะ

ผู้นําทางวิชาการทีสามารถพยากรณ์การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขันพืนฐาน สงักัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษามัธยม เขต1 ผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนของการกําหนดภารกิจมี

ค่าเฉลยีน้อยทีสดุ 
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 3. ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการกับการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ ของผู้บริหารสถานศึกษาใน

สงักดักรุงเทพมหานคร กลุม่กรุงธนใต้ พบว่าอยู่ในระดบัสงู อย่างมีนยัสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยภาวะผู้นําทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศกึษาด้านการกําหนดภารกิจ มีความสมัพนัธ์กบัการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริหารสถานศึกษา

สงูสดุ รองลงมาคือการจัดการหลกัสตูร การสือสารเป้าหมาย และการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ตามลําดับเป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจัยในข้อ 1 ทีเป็นเช่นนี อาจเป็นไปได้ว่าภาวะผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการกําหนด

ภารกิจ เป็นการกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจการเรียนรู้ แนวคิดและหลักการเกียวกับการกําหนดวิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย และพันธกิจการเรียนรู้ เป็น 3 องค์ประกอบย่อยได้แก่ การร่วมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ การให้

ความสําคัญสูงสดุต่อการเรียนรู้ และการสร้างเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ [20] การกําหนดภารกิจจึงเป็นการกําหนด

วตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายของโรงเรียนทีมีความชัดเจนและเน้นทีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนนักเรียน โดยให้ทีมงานมีส่วนใน

การกําหนดเป้าหมายทางวิชาการของโรงเรียน ซึงจะต้องรวมถึงความรับผิดชอบของคณะครู เพือให้บรรลเุป้าหมายสงูสุด 

เป้าหมายในด้านการปฏิบัติงาน จะต้องแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมทีสามารถวัดได้ นอกจากนันเป้าหมายของโรงเรียน

จะต้องมีลกัษณะทีง่ายต่อครู ในการทีจะไปสอนให้ตรงตามจดุประสงค์ในห้องเรียนฮอร์ลงิเจอร์ และเมอร์ฟี  [21] 

 4. ภาวะผู้นําทางวิชาการทุกด้านร่วมกันส่งผลต่อการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริหารสถานศึกษาใน

สงักดักรุงเทพมหานคร กลุม่กรุงธนใต้ ได้ร้อยละ 80.60 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05 โดยภาวะผู้นําทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการกําหนดภารกิจ ส่งผลต่อการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้ บริหารสถานศึกษาสูงสุด

เนืองจากการกําหนดภารกิจนันเปรียบเสมือนการวางแผนการเริมต้นการปฏิบัติภารกิจต่างๆ รองลงมา ได้แก่ การสือสาร

เป้าหมาย การจดัการหลกัสตูร และการสง่เสริมบรรยากาศการเรียน ตามลาํดบั ทีเป็นเช่นนีอาจสืบเนืองจากผู้บริหารโรงเรียน

มีภาวะผู้นําทางวิชาการด้านต่างๆ ทีเอือต่อการบริหารโรงเรียนโดยการใช้ความสามารถของผู้บริหารเอง ทําให้กระบวนการ

ดําเนินงานใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยี ทําให้เกิดความร่วมมือกนัซึงสอดคล้องกับ เกียรติชัย ศรีระชัย [22] ซึงกล่าวถึง ภาวะ

ผู้นําในยคุปัจจบุนัควรมีพฤติกรรมว่า คือ การเน้นความสาํคญัของสงิทีควรจะเป็น สร้างวัฒนธรรม องค์การ สือสารวิสยัทัศน์ 

ให้ความสาํคญัของสงิทีควรจะเป็น สร้างวฒันธรรมองค์การใช้โรงเรียน เป็นฐานและใช้การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม มีทักษะ

ภาวะผู้นําหลายแบบ อาศยัวิสยัทศัน์ของสถาบนั นอกจากนีเมือพิจารณาเป็นรายด้าน มีประเด็นทีนํามาอภิปรายเพิมเติมได้ 

ดงัน ี

 4.1 ภาวะผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการกําหนดภารกิจ ส่งผลต่อการบริหารกิจกรรมจิต

สาธารณะของผู้บริหารสถานศึกษาสงูสดุทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะการกําหนดภารกิจเป็นส่วนทีสําคัญในการวางแผนงาน

เพือให้บรรลเุป้าหมายหรือเป็นไปในทิศทางทีต้องการ สิริญาพร  มุกดา [23] ได้สรุปว่า ผู้บริหารโรงเรียนแสดงบทบาทการ

เป็นผู้นําการบริหารจดัการในโรงเรียน มีอํานาจหน้าทีในการกําหนดนโยบาย กําหนดภารกิจ กําหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์

การทํางานของโรงเรียน และตวัชีวดัไว้อย่างชัดเจนโดยเน้นผลสมัฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียนเป็นสาคัญ กําหนดแนวทาง

วิธีการปฏิบติังานไว้ลว่งหน้าเพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของหน่วยงาน กล้าตดัสินใจสงัการในทุกด้าน จัดทําเป้าหมายแผนการ

ดําเนินงานต่าง ๆ ให้ชดัแจ้งสอดคล้องกบั อภิเดช พลเยียม [24] ได้สรุปว่า เมือพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ภาวะผู้นาทาง

วิชาการผู้ บริหารสถานศึกษาด้านการกําหนดวิสยัทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของโรงเรียนทีชัดเจนมีค่าเฉลียอยู่ในระดับ 

“มากทีสุด” โดยเรียงตามลําดับ ดังนี โรงเรียนมีนโยบายการนําผลการประเมินผลสําเร็จจากการปฏิบัติงานมาเป็นแนว

ทางการพฒันาวิสยัทศัน์ ภารกิจ และยทุธศาสตร์ให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัการ เปลยีนแปลงอยู่เสมอ 

 4.2 ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ส่งผลต่อการบริหาร

กิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริหารสถานศกึษาน้อยทีสดุ ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะผู้บริหารอาจมีการให้ความสําคัญในส่วน
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ของการบริหารจัดการส่วนอืนทีมองเห็นเป็นรูปธรรมเด่นชัดมากกว่า จึงอาจมองข้ามความสําคัญในส่วนของการส่งเสริม

บรรยากาศการเรียนรู้ไป แม้จะมีอิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษาก็ตาม ซงึสอดคล้องงานวิจยัของ ลดัดาวรรณ 

นดัดาเทพ [25] ได้ศกึษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา โรงเรียนสงักดัเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี พบว่า ภาวะ

ผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารทงั 11 ด้าน คือ ด้านการกําหนดเป้าหมายของโรงเรียน ด้านการสือสารเป้าหมายของโรงเรียน 

ด้านการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน ด้านการประสานงานการใช้หลกัสตูรด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของ

นกัเรียน ด้านการควบคมุการใช้เวลาสอน ด้านการดแูลเอาใจใสค่รูและนกัเรียนอย่างใกล้ชิด ด้านการจัดให้มีสิงจูงใจให้กับครู 

ด้านการสง่เสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ และด้านการจัดให้มีสิงเสริมสภาพ

การเรียนรู้ พบว่าภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาด้านการสง่เสริมบรรยากาศการเรียนรู้มีความสาํคญัน้อยทีสดุ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

     1.1 จากการศกึษาการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริหารสถานศกึษา หน่วยงานต้นสงักัด คือสํานักงาน

การศกึษากรุงเทพมหานคร ควรให้กําหนดขอบข่ายของงานและวางแผนการทํางานร่วมกับบุคลากรของสถานศึกษา เพือให้

ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถนําผลทีได้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพมากยิงขนึ 

    1.2 ผู้ บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนทีทําให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที

กําหนดไว้ในหลกัสตูรเพือจดัการเรียนการสอนทีประสทิธิภาพสงูสดุ 

    1.3 ผู้บริหารสถานศกึษาควรส่งเสริมให้จัดหาของขวัญและรางวัลแก่ครูและผู้ เรียนเพือสร้างขวัญและกําลงัใจ

ให้กบับคุลากร 

    1.4 ผู้บริหารสถานศกึษาควรใช้วิธีการสือสารกับบุคลากรในโรงเรียนด้วยการสือสารทีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ  

 2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยัในครังต่อไป 

    2.1 ควรศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการทีส่งผลต่อการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริหารสถานศึกษาใน

สงักดัอืนๆ เพือได้ข้อค้นพบและเปรียบเทียบความแตกต่าง และนํามาพฒันาการศกึษาต่อไป 

    2.2 ควรทําวิจยัรูปแบบอืน เช่น วิจยัเชิงคณุภาพ การหาองค์ประกอบอืนทีส่งผลต่อ ภาวะผู้ นําทางวิชาการ ของ

ผู้บริหารสถานศกึษา เพือจะได้ข้อมลูเชิงลกึในการนําไปเป็นสว่นประกอบ ในการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะต่อไป 

    2.3 ควรศกึษาภาวะผู้นําทางวิชาการในแต่ละด้านว่าส่งผลต่อการดําเนินงานในขันตอนต่อไปหรือไม่ เช่น การ

กําหนดภารกิจทีสง่ผลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ                                                                                                         
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครังนี มีความมุ่งหมายเพือ 1) ศกึษาระดบัสมรรถนะการทํางานเป็นทีมและระดับการบริหารงานบุคคลของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างสมรรถนะการทํางานเป็นทีมกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

สถานศกึษา3)สมรรถนะการทํางานเป็นทีมทีสง่ผลต่อการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตคลองสาน 

สงักัดกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่าง คือครูในโรงเรียน สํานักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน 127 คน          

ซงึได้มาจากการสุม่แบบแบ่งชนั และการสุม่อย่างง่าย เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับซึงมีดัชนีความสอดคล้องตังแต่ .60-1.00 ค่าความเชือมันการบริหารงานบุคคลของผู้ บริหาร

สถานศกึษาเท่ากบั .72 และสมรรถนะการทํางานเป็นทีมมีค่าความเชือมันเท่ากับ .86 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าเฉลยี สว่นเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธิ สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการ

คดัเลอืกเข้า 

 ผลการวิจยัพบว่าระดบัการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตคลองสาน สงักัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ 

ด้านวินยัและการรักษาวินยั ด้านการพฒันาบคุลากรด้านการวางแผนอตัรากําลงั ด้านการให้พ้นจากงานและด้านการสรรหา

และบรรจแุต่งตงัระดบัสมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศกึษาสํานักงานเขตคลองสาน สงักัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ 

ด้านการมีเป้าหมายเดียวกนั ด้านความไว้วางใจซงึกันและกัน ด้านการมีปฏิสมัพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วมและด้านการสือสาร

อย่างเปิดเผยสมรรถนะการทํางานเป็นทีมมีความสมัพันธ์กับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขต

คลองสาน สงักดักรุงเทพมหานครในระดบัปานกลางอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .01และสมรรถนะการทํางานเป็นทีมที

สง่ผลต่อการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศกึษา สาํนกังานเขตคลองสาน สงักดักรุงเทพมหานครโดยตัวแปรด้านการมี

เป้าหมายเดียวกนัของสมรรถนะการทํางานเป็นทีมส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ18.00 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
 

คําสําคัญ : สมรรถนะการทํางานเป็นทีม, การบริหารงานบุคคล 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) Study the teamwork  Compentencies  and the Personnel Management of 

the School; 2) Study the relationship between the teamwork  Compentencies of school administrators; and 

teamwork Compentencies affective the Management of Admnistrators the School Area Khlongsan Bangkok. The 

samples consisted of 127 teachers in the school Area Khlongsan Bangkok by using and Simple stratified 

random sampling. The instruments used for data collection included a five point-rating scale questionnaire.The 

IOC was valued since .60-1.00. The Management of Admnistrators the School was .72 and teamwork 

compentencies of school administrators was .86. The data analysis was performed by mean, standard diviation, 

Pearson product-moment correlation coefficient and multiple regression analysis- enter method. 

  The research results were as follows; The level of the Personnel Management of the school area 

Khlongsan Bangkok as a whole was at high level. When considering each aspect, all aspects were ranked of a 

high level by descending order of the average, as follows; discipline and discipline, human resources  development, 

power planning, release and nomination and appointment; The level of teamwork compentencies of school 

administrators area Khlongsan Bangkok as a whole was at high level. When considering each aspect, all 

aspects were ranked of a high level by descending order of the average as follows;the samegoal, trusteachother, 

interaction,participation and open communication. The relationship between teamwork compentencies and the 

Management of Admnistrators the School Area Khlongsan Bangkok was found at medium level at.01 level of 

significance. Teamworkcompentencies effecting to the management of school administrators Area Khlongsan 

Bangkok. All aspects of teamwork compentencies were mutually affected the management of the school with 

18.00 percent at .05 level of significance. 
 

Keywords : Teamwork Compentencies, the Management of staff at Schools 

 

ภูมิหลัง 

 ในแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัที 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้จัดทําขึนในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและ

สถานการณ์โลกทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วและเชือมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึนโดยได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็นปรัชญานําทางในการพฒันาประเทศอย่างต่อเนืองจากแผนพัฒนาฉบับที 9-11 เพือสร้างภูมิคุ้มกันและช่วย

ให้สงัคมไทยสามารถยืนหยดัอยู่ได้อย่างมัน[1]การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้รู้จักการทํางานเป็นทีม ก็เป็นอีกวิธีหนึงที

สาํคญัอย่างยิงอนัจะทําให้งานมีประสทิธิภาพ[2]ยกระดบัการพัฒนาการด้านความสามารถของหน่วยงานเพือให้ทันต่อการ

เปลียนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิงในยุคสงัคมแห่งการเรียนรู้(Knowledge-based  society) ทีมีความซับซ้อนและ

หลากหลายทําให้ผู้บริหารจะต้องรู้จักแบ่งงาน หรือมอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบให้แก่ทุกคนในหน่วยงาน

[3]หน่วยงานจะประสบผลสาํเร็จได้ต้องมีความร่วมมือร่วมใจทีดี ทีมงานทีดีมาจากบุคลากรในหน่วยงานมีการประสานงาน 

ทีดี การทํางานเป็นทีม เป็นสงิทีได้รับความสนใจมากทีสดุเรืองหนึงของผู้บริหารยุคโลกาภิวัตน์และกําลงัเป็นทีนิยมมากขึน

เรือยๆ ทงันีเนืองจากผู้บริหารตระหนกัดีว่าความสําเร็จในการทํางานนันมิได้เกิดจากสมาชิกคนใดคนหนึงในหน่วยงานตาม

ลาํพงั แต่เกิดจากพลงัและความร่วมมือ รวมถึงการประสานงานของทุกคนและทุกฝ่ายทีเกียวข้องโรงเรียนเป็นสถานศึกษา

หน่วยงานหนึงซึงสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา มีทีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขันพืนฐานให้กับนักเรียนตาม
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พระราชบญัญัติการจัดการศึกษาภาคบังคับ โดยปัจจัยทีสําคัญในการขับเคลือนการดําเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนคือ 

บุคลากรทีปฏิบัติงานในโรงเรียน ซึงการปฏิบัติงานในโรงเรียนจําเป็นต้องมีการรวมกลุ่มกันสอนการปฏิบัติงานโดยมีการ

ร่วมมือประสานงานกันเพือหาทางพัฒนากิจการให้ก้าวยิงๆ ขึนไปและเพือบรรลวุัตถุประสงค์ทีตังไว้ซึงในการรวมกลุ่มการ

ทํางานย่อมเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน [4] ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานครพุทธศักราช 2554 มาตรา 4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร หมายความว่า 

ข้าราชการกรุงเทพมหานครซงึทําหน้าทีทางด้านการเรียนการสอนและสง่เสริมการเรียนรู้ หรือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึง

ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานครซึงดํารงตําแหน่งทีมี 

หรือปฏิบติังานเกียวเนืองกับการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหาร การศึกษา และปฏิบัติงานอืนในหน่วยงานการศึกษา

ของกรุงเทพมหานคร ทงันี ตามทีคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกําหนด [5] และ

การทํางานเป็นทีมสามารถทําให้ครูเกิดความพึงพอใจและร่วมมือกันปฏิบัติงานให้เกิดผลสําเร็จส่งผลโดยตรงต่อการจัด

การศกึษาทีมีประสทิธิภาพและทําให้นกัเรียนเป็นผู้ทีมีความรู้ทีดีพร้อมในทกุด้าน [6] 

ในปัจจุบันปัญหาทีพบในองค์กรมากทีสุด คือบุคลากรในองค์กรมีความสบัสนในบทบาทและขอบเขตของงาน       

ทงัตําแหน่งและอํานาจหน้าที พบว่าปัญหาต่างๆ ทีมกัเกิดขนึในองค์กร คือ การทํางานทีขาดจุดหมาย วัตถุประสงค์ทีชัดเจน 

การทํางานร่วมกนั การสอืสาร การมีปฏิสมัพนัธ์ การไว้วางใจซงึกนัและกนั ระเบียบปฏิบติัไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการยืดหยุ่น

การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบไม่ชัดเจน มีความขัดแย้งในการทํางานอย่างเด่นชัด มีความเห็นทีแตกต่างกัน 

ความสมัพันธ์ระดับองค์กรไม่ดี ได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วน การส่งสารล่าช้า จึงเกิดปัญหาในการทํางานร่วมกันในปัจจุบัน       

ซงึสภาพการทํางานร่วมกนัจริงๆ ของทีมเกิดขึนน้อยมาก จากแนวคิดและปัญหาต่างๆ ทีผ่านมาชีให้เห็นว่าการทํางานเป็น

ทีมมีวตัถปุระสงค์ชดัเจน และผู้ ร่วมงานมีความร่วมมือกนั มีการไว้วางใจและการยอมรับนับถือกัน มีความสมัพันธ์ทีดีต่อกัน 

รวมถงึผู้บงัคบับญัชามีความเข้าใจในพืนฐานของผู้ทีอยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องนัน ส่งผลต่อสมรรถนะการทํางานเป็น

ทีมขององค์กร ผู้ วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา สํานักงานเขตคลองสาน 

สงักดักรุงเทพมหานคร ว่ามีทรรศนะต่อสมรรถนะการทํางานเป็นทีมมากน้อยเพียงใด ซึงผลวิจัยอาจช่วยเป็นแนวทางในการ

นําไปใช้ปรับปรุงและพฒันาการทํางานเป็นทีมของสถานศกึษา แก่สาํนกังานการศึกษา สํานักงานเขต เพือทีจะเป็นแนวทาง

ในการพฒันาการทํางานร่วมกนัของบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษาอย่างมีประสทิธิภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวจัิย 
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            3. เพือศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างสมรรถนะการทํางานเป็นทีมกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 

เขตคลองสาน สงักดักรุงเทพมหานคร 

            4. เพือศึกษาสมรรถนะการทํางานเป็นทีมทีส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคลองสาน  

สงักดักรุงเทพมหานคร 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

    1.1 ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ ครูสงักดักรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน จํานวน 8 โรงเรียน 

ประกอบด้วยครู 188 คน 

       1.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ตามวิธีของ เครจซี และมอร์แกน  [7] 

และกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน (Stratified Random  Sampling )แล้วจึงทําการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) โดยวิธีจบัสลากครู จํานวน 127คน   

   2. วิธีดําเนินการวิจยั 

   1. ศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความ และงานวิจยัเอกสารทีเกียวกบัสมรรถนะการทํางานเป็นทีมและการ

บริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศกึษา 

   2. นําแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลต่างๆ กําหนดเป็นนิยามศพัท์เฉพาะ และสร้างแบบสอบถามเกียวกบัทํางาน

เป็นทีมและการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศกึษา 

   3. นําแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์เพือตรวจสอบความถูกต้อง ครอบคลมุตาม

ขอบเขต และนิยามศพัท์ทีศกึษา พร้อมทังตรวจสาํนวนภาษาทีใช้ในการทําแบบสอบถาม 

   4. นําแบบสอบถามทีปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการคุมปริญญานิพนธ์ส่งให้ผู้ เชียวชาญจํานวน 5 

ท่าน เพือตรวจสอบความเทียงตรงด้านเนือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

ข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ทีต้องการวัด (Index of Item- Objective Congruence: IOC) ความครอบคลมุของข้อคําถามและ

ความชดัเจนของภาษาค่าดชันี IOC ทีได้เป็นค่าเฉลียทีได้จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ เชียวชาญโดยค่าดัชนี IOC มี 3 ระดับ 

ได้แก่ ถ้าดัชนี IOC มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่าผู้ เชียวชาญมีความเห็นสอดคล้อง ค่าดัชนี IOC มีค่าเท่ากับ -1 แสดงว่า

ผู้ เชียวชาญมีความเห็นว่าไม่มีความสอดคล้อง ค่าดัชนี IOC มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าผู้ เชียวชาญมีความเห็นว่าไม่แน่ใจ โดย

การกําหนดค่าของความสอดคล้องตงัแต่ 0.60-1.00 เป็นเกณฑ์ทียอมรับได้ 

    5. นําแบบสอบถามทีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่เป็นกลุ่มทีมี

ลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน แล้วนําไปหาความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สตูร

สมัประสทิธิ แอลฟาโดยค่าความเชือมนัการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศกึษา .72 และค่าความเชือมันสมรรถนะการ

ทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศกึษา .86 

             การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล 

               ผู้ วิจยัดําเนินการจดักระทําข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูตามขนัตอนต่อไปนี 

  1. การจดักระทําข้อมลู มีขนัตอนดงัน ี

  ขนัตอนที 1 ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 

  ขนัตอนที 2 บนัทกึข้อมลูในแฟ้มข้อมลูคอมพิวเตอร์เพือวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป 

  2. การวิเคราะห์ข้อมลู มีขนัตอน ดงัน ี

 ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกับสถานภาพและข้อมูลทัวไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์การทํางานในสถานศึกษาปัจจุบัน ซึงมีลกัษณะตรวจสอบรายการ (Check list) วิเคราะห์ผล

จากคําตอบของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี (Frequency) 
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 ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน 

ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนอตัรากําลงั 2) การสรรหาและบรรจุแต่งตัง 3) การพัฒนาบุคลากร 4) การให้พ้นจากงาน 5) 

วินัยและการรักษาวินัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เป็นรายด้านและรายข้อโดยรวม โดยกําหนดเกณฑ์การแปลความหมาย  

 ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกับสมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้ บริหารสถานศึกษา เขตคลองสาน สังกัด

กรุงเทพมหานคร ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การมีปฏิสมัพันธ์ 2) การสือสารอย่างเปิดเผย 3) การมีส่วนร่วม 4) การมีเป้าหมาย

เดียวกัน และ 5) ความไว้วางใจซึงกันและกัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายด้านและรายข้อ  

 3. วิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างสมรรถนะการทํางานเป็นทีมกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 

เขตคลองสาน สงักัดกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) พิจารณาจากค่าสมัประสทิธิ ทีคํานวณแล้วเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ 

 4. วิเคราะห์สมรรถนะการทํางานเป็นทีมทีส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคลองสาน 

สงักัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า (Multiple Regression Analysis- 

Enter Method) 

 

สรุปผลการวจัิย 

               การวิจยัเรือง สมรรถนะการทํางานเป็นทีมทีสง่ผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคลองสาน 

สงักดักรุงเทพมหานครสรุปผลโดยรวมและรายด้าน ได้ดงัน ี

               1. ระดบัการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศกึษาเขตคลองสาน สงักัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมาก ทกุด้าน โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ วินัยและการรักษา

วินยั ด้านการการพฒันาบคุลากร การวางแผนอตัรากําลงั ด้านการการให้พ้นจากงาน และการสรรหาและบรรจแุต่งตงั 

                2. ระดบัสมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคลองสาน สงักัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมี

เป้าหมายเดียวกันด้านความไว้วางใจซึงกันและกัน ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการสือสารอย่าง

เปิดเผย 

                3. สมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษามีความสมัพันธ์กับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

สถานศกึษา ในระดบัปานกลาง (.350) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยด้านทีมีความสมัพันธ์สงูสดุ คือ ด้านการมี

เป้าหมายเดียวกนัรองลงมา คือ ด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ ด้านความไว้วางใจซงึกนัและกนัด้านการสือสารอย่างเปิดเผยและด้าน

การมีสว่นร่วม ตามลาํดบั 

                 4. สมรรถนะการทํางานเป็นทมีของผู้บริหารสถานศกึษาทีสง่ผลต่อการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศึกษา

เขตคลองสาน สงักดักรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 18.00 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05คือสมรรถนะการทํางานเป็นทีม

ด้านการมีเป้าหมายเดียวกนัสง่ผลต่อการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศกึษา 
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อภปิรายผล  

             จากการศกึษาผลการวิจยัสามารถนํามาอภิปรายตามประเด็นสาํคญัได้ดงัน ี

 1. ระดบัการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคลองสาน สงักัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมาก ทกุด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านวินัยและการรักษา

วินัย ด้านการการพัฒนาบุคลากร ด้านการวางแผนอัตรากําลงั ด้านการการให้พ้นจากงาน และด้านการสรรหาและบรรจุ

แต่งตงั ทงันีอาจสบืเนืองมาจากการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของ

องค์กร ผู้ บริหารจําเป็นจะต้องทําการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆ ทีเกิดจากวินัยและการรักษาวินัย [8] สภาพและ

ปัญหาการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ผลการวิจัยพบว่า

สภาพการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศกึษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมือพิจารณาในแต่ละรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับค่าเฉลียมีการปฏิบัติจากมากไปน้อย

สอดคล้องกับวทัญ ูศิริจรรยา [9] สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสงักัดสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เกศสรินทร์ ตรีเดช [10] ได้ศึกษา ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสงักัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 26  ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขต

พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีภาวะผู้นําทางการบริหารโดยรวมมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากงานวิจัยของ สมศักดิ            

พรมมล [11] ความคาดหวงัของครูและบคุลากรทางการศกึษาต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 

อําเภอจนุ จงัหวดัพะเยา  เช่นเดียวกบังานวิจยัของวิฑรูย์  สแีดง [12] ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขันพืนฐาน 

ตามความคิดเห็นของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า ปัญหาของการ

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาบุรัมย์ เขต 4 โดยรวมมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 เมือพิจารณารายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

คือ ด้านการวางแผนอตัรากําลงัและกําหนดตําแหน่ง ด้านการเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบติัราชการ และด้านการออก

จากราชการ สว่นด้านการสรรหาและบรรจแุต่งตงั และด้านวินยัและการรักษาวินยัไม่แตกต่างกนั 

2. ระดบัสมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศกึษาเขตคลองสาน สงักัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมี

เป้าหมายเดียวกันด้านความไว้วางใจซึงกันและกัน ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการสือสารอย่าง

เปิดเผย ทงันีอาจสบืเนืองมาจาก การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างการทํางานเป็นทีมกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาพระนครศรีอยธุยา เขต1ผลการวิจยัสรุปได้ว่า มีการทํางานเป็นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีระดับการทํางานเป็นทีมในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับจากมากไปน้อย ดังนี 

ด้านการยอมรับนบัถือซงึกันและกัน ด้านการมีส่วนร่วมในการทํางาน ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน ด้านความไว้เนือเชือใจ 

ด้านความมีมนุษยสมัพันธ์ และด้านการสือสารอํานวย มีสมทรัพย์ [13] การทํางานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อําเภอสอยดาว สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาจันทบุรี เขต 2 ใน 6 ด้าน 

คือการยอมรับนบัถือ การมีเป้าหมายเดียวกนั การมีปฏิสมัพันธ์ การมีส่วนร่วม ความไว้วางใจซึงกันและกัน และการสือสาร

อย่างเปิดเผย[14]จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันสายใจ ปรีดี[15] สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ชาฤนี เหมือนโพธิ ทอง [16] ได้ศึกษา การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการทํางานเป็นทีมของพนักงานครูใน

สถานศกึษาสงักดัเทศบาลกลุม่การศึกษาท้องถินที 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา
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สงักดัเทศบาล กลุม่การศกึษาท้องถินที 1 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก การทํางานเป็นทีมของพนักงานครูใน

สถานศกึษาสงักดัเทศบาล กลุม่การศกึษาท้องถินที 1 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก การบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของผู้ บริหารสถานศึกษา กับการทํางานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสงักัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1       

มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

3. สมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษามีความสมัพันธ์กับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

สถานศกึษา ในระดบัปานกลาง (.350) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ทีเป็นเช่นนี อาจเนืองจากสมรรถนะการทํางาน

เป็นทีมของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นความสามารถของผู้บริหารทีมีความสมัพันธ์สงูสดุ คือ ด้านการมีเป้าหมายเดียวกันทัง

ทางด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ ด้านความไว้วางใจซงึกนัและกนัด้านการสอืสารอย่างเปิดเผยและด้านการมีส่วนร่วม เช่นเดียวกับ 

สภาพการทํางานเป็นทีมในโรงเรียน ทสีง่ผลต่อการบริหารงานทัวไปในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสกลนคร 

เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 1. สภาพการทํางานเป็นทีมและประสทิธิผลการบริหารงานทวัไป ตามความคิดของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผู้สอนในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาสกลนคร เขต 1 อยู่ในระดับมาก 2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มี

ความคิดเห็นต่อสภาพการทํางานเป็นทีม และประสิทธิผลการบริหารงานทัวไป ไม่แตกต่างกัน 3. ผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผู้สอนในโรงเรียนทีปฏิบติังานในโรงเรียนทีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบัสภาพการทํางานเป็นทีมและประสิทธิผล

การบริหารงานทวัไป ไม่แตกต่างกนั 4. ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพการทํางานเป็นทีม กบัประสทิธิผลการบริหารงานทัวไปใน

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาสกลนคร เขต 1 โดยภาพรวมสมัพันธ์กันในเชิงบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดบั .01 5. สภาพการทํางานเป็นทีม ด้านการกําหนดบทบาทหน้าที ด้านการสอืสารแบบเปิด ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์

ของทีม ด้านการสร้างความไว้วางใจและการยอมรับนับถือ ด้านการมีส่วนร่วมด้านการมีมนุษยสมัพันธ์ และด้านภาวะผู้นํา

ในทีม มีอํานาจพยากรณ์ประสทิธิผลการบริหารงานทวัไปของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขต

พืนทีการศกึษาสกลนคร เขต 1 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 สอดคล้องกบังานวิจยั โสภณ สวยขุนทด [17] ได้ศึกษา

การบริหารงานบุคคลด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับมากทังโดยภาพรวมและรายด้าน 

สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู อยู่ในระดับมากทังโดยภาพรวมและรายด้านและความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารงาน

บคุคลด้านการเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบติัราชการกบัสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู สงักัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 4 มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

4. สมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศกึษาสง่ผลต่อการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศึกษาเขต

คลองสาน สงักดักรุงเทพมหานคร โดยสมรรถนะการทํางานเป็นทีมทุกด้านการมีเป้าหมายเดียวกันส่งผลต่อการบริหารงาน

บุคคลของผู้ บริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ 18.00  โดยสมรรถนะการทํางานเป็นทีมด้านการมีเป้าหมายเดียวกันสูงสุด 

รองลงมา ได้แก่ ทางด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ ด้านความไว้วางใจซึงกันและกันด้านการสือสารอย่างเปิดเผยและด้านการมีส่วน

ร่วม ตามลาํดบั การศกึษาการพฒันาการทํางานเป็นทีมของบคุลากรศนูย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์   ในแต่ละด้าน

ได้ผลการศกึษาดงันี  ด้านการสร้างความเข้าใจในการทํางานเป็นทีมโดยภาพรวมสมาชิกทุกคนมีความเข้าใจในการทํางาน

ร่วมกันมากขึน ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการทีเน้นความสําคัญของทีมงานและความเข้มแข็งขององค์กรพบว่าสมาชิกมี

ความตระหนักในการทํางานเป็นทีมมากขึน  ด้านการสร้างความไว้วางใจในทีมงานโดยภาพรวมสมาชิกทุกคนให้ความ

ไว้วางใจในการทํางานซงึกนัและกนั  มีความไว้เนือ เชือใจกันมากขึน ด้านการสือสารในทีมงานโดยภาพรวมสมาชิกทุกคนมี

การติดต่อสอืสารกนัในการทํางาน  และด้านการเสริมสร้างความร่วมมือในการทํางานทีมโดยภาพรวมสมาชิกมีความร่วมมือ

ในการทํางานดี ผู้ประสานงานฝ่ายมีส่วนช่วยเสริมสร้างความร่วมมือในการทํางานทีม ปราโมทย์  พากพูลไพร [18] การ

ทํางานเป็นทีมร่วมกันของผู้บริหารและครูในโรงเรียนทีได้รับรางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2547-2548 ในเขต
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กรุงเทพมหานคร 6 ด้าน  คือ การมีเป้าหมายร่วมกนั ด้านการมีสว่นร่วมในการดําเนินงาน ด้านการมีมนุษย์สมัพันธ์ ด้านการ

ติดต่อสอืสารในกลุม่ ด้านการตดัสนิใจร่วมกนั และด้านการมีผลประโยชน์ร่วมกัน พบว่าระดับการทํางานเป็นทีมโดยจําแนก

ตามตําแหน่งและประเภทโรงเรียน มีระดบัการทํางานเป็นทีมในภาพรวมทกุด้านอยู่ในระดับดีมาก และระดับการทํางานเป็น

ทีมของผู้บริหารและครูในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน มีระดบัการทํางานเป็นทีมโดยรวมไม่แตกต่างกัน รัชนีกร สมทรัพย์ [19] 

การศกึษาการบริหารงานบคุลากรของผู้บริหารสถานศกึษาตามหลกัพรมวิหาร 4 พบว่า ค่าเฉลียส่วนเบียงการเบนมาตรฐาน

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลกัพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมมี

ความ คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ณฐัพร ภูทองเงิน [20] 

 โดยเฉพาะสมรรถนะด้านการมีเป้าหมายเดียวกันนับว่าเป็นสมรรถนะการทํางานเป็นทีมทีส่งผลต่อการบริหารงาน

บคุคลของผู้บริหารสถานศกึษา ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะผู้บริหาร มีความสามารถในการเรียนรู้ในการทํางาน เปิดโอกาสให้

บคุคล หรือสมาชิกในทีม มีสว่นร่วมในการคิด ร่วมตัดสินใจวางแผน ทํางาน ร่วมติดตามและการประเมินผลการทํางานร่วม

รับผิดชอบการทํางานตงัแต่ขนัตอนแรกถงึขนัตอนสดุท้าย ทําให้เกิดข้อผกูพนัในสงิทีตกลงร่วมกันของทีม หรืออาจกล่าวได้ว่า 

การมีส่วนร่วมมีความสําคัญต่อทีมงาน ทังนีเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิด 

ความสามารถในการทํางาน สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ตรงประเด็น ทําให้การทํางานบรรลเุป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และทนัเวลา ธีระ ไชยสทิธิ [21] เช่นเดียวกบัการกระบวนการทีข้าราชการประชาชน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาส

ได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นทีสําคัญทีเกียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง 

ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสนิใจและร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา สมชาย เทพแสง:

อภิธีร์ ทรงบณัฑิตย์ [22] เช่นดียวกบั ธร สนุทรายทุธ [23] ได้สรุปว่า การมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น อภิปราย พูดคุย 

ถกเถียง การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการประสานงาน การมีส่วนร่วมในการควบคุมติดตามและ

ประเมินผลและการมีสว่นร่วมในการใช้ประโยชน์จากโครงการ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจยัไปใช้ 

 1. จากผลการศกึษา พบว่า สมรรถนะการทํางานเป็นทีมทีสง่ผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 

จงึควรพฒันาสมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศกึษา โดยเฉพาะการมีเป้าหมายเดียวกนั 

              2. จากการศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้ บริหารสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดคือสํานักการศึกษาและ

สํานักงานเขตควรให้ความรู้เกียวกับการวิเคราะห์ด้านการมีเป้าหมายเดียวกันต่อผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญกับ

เป้าหมายของส่วนร่วมมากกว่าเป้าหมายส่วนตัวในการตรวจสอบ และประเมินปัจจัยทีเกียวข้องในการดําเนินงานโดย

พิจารณาประเด็นข้อมลูต่างๆ  

               3. จากการศึกษาสมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา เขตคลองสาน สงักัดกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารได้กําหนดทิศทางการทํางานของสถานศึกษาอย่างชัดเจนอยู่ในระดับน้อยกว่าสมรรถนะ

การทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านอืนๆ แต่สมรรถนะด้านเป้าหมายเดียวกันและส่งผลต่อการบริหารงาน

บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาของผู้ บริหาร ดังนัน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ผู้ บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที

เกียวข้อง ควรให้ความสาํคญักบัการกําหนดทิศทางการทํางานของสถานศกึษาอย่างชดัเจน เพือความสาํเร็จของงานต่อไป 

                4. จากการศึกษาสมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา เขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสนบัสนนุการทํางานของบคุลากรเพือขวญัและกําลงัใจในการปฏิบติังาน 
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                 5. จากการศึกษาสมรรถนะการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา เขตคลองสาน สงักัดกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสร้างขวญักําลงัใจในการปฏิบติังานให้กบับคุลากรในสถานศกึษาทกุคนควร 

 ข้อเสนอแนะเพือการวิจยัในครังต่อไป 

                 1. ควรศกึษาสมรรถนะการทํางานเป็นทีมทีสง่ผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัดอืนๆ 

เพือได้ข้อค้นพบและเปรียบเทียบความแตกต่าง เพือนํามาพฒันาการศกึษาต่อไป 

                 2. ควรทําวิจัยรูปแบบอืน เช่น วิจัยเชิงคุณภาพ การหาองค์ประกอบอืนทีส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของ

ผู้บริหารสถานศกึษา เพือจะได้ข้อมลูเชิงลกึในการนําไปเป็นส่วนประกอบในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา

ต่อไป 

                 3. ควรศึกษาปัจจัยทีก่อให้เกิดความแตกต่างกันในสมรรถนะการทํางานเป็นทีมและการบริหารงานบุคคลใน

สถานศกึษา ขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

                 4. ควรศกึษาปัจจยัสาํคญัทีสง่เสริมสมรรถนะการทํางานเป็นทีมและการบริหารงานบคุคลในสถานศกึษา 
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 จากปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ทีผ่านมา มีข่าวดังระดับโลกทียึดครองหน้าแรกของ

หนงัสอืพิมพ์ทกุฉบบัและยดึครองจอโทรทศัน์ในชวัโมงข่าวในประเทศทกุช่อง รวมทงัยงัยดึครองสอืไปทวัโลกด้วย ข่าวดังกล่าว คือ 

ข่าวทีมนักฟุตบอลเยาวชน ทีมหมูป่าอะเคเดมีแห่งจังหวัดเชียงราย รวม 13 ชีวิต เข้าไปติดอยู่ในถําหลวง-ขุนนํานางนอน

ตังแต่วันที 23 มิถุนายน เป็นต้นมา เหตุการณ์ครังนีทําให้ทัวโลกได้เห็นปฏิบัติการในการกู้อุบัติภัยของประเทศไทยซึงมี

ความสาํคญัมากกบัเกียรติภูมิของประเทศไทย การทีประเทศต่างๆ ทัวโลกให้ความสนใจและต้องการมีส่วนร่วมในการกู้ภัย 

อยากเข้ามาร่วมช่วยเหลือชีวิตคนไทยทัง 13 คน แสดงถึงความเป็นสมาชิกของประชาคมโลกทีทัวโลกให้ความสําคัญกับ

คณุค่ากบัทกุชีวิตทีเป็นพลเมืองของตนซึงเป็นสิงทีน่ายินดีเป็นอย่างยิง ถึงแม้เราต้องพึงพาความรู้ความสามารถเทคโนโลยี

และประสบการณ์ของนกัดํานําชาวองักฤษ รวมทงัการจดัการประสานงานกับหน่วยซีลของไทยให้ทีมประดานําของต่างชาติ

ทีเชียวชาญทีสุดจากทัวโลกได้สามารถมาร่วมงานในการช่วยชีวิตทีมหมู่ป่าอะเคเดมี จังหวัดเชียงราย ต้องปรบมือให้ผู้

บญัชาการร่วมค้นหาผู้สญูหายทีต้องทํางานแข่งกบัเวลา (มติชน. 2561: 16) 

 ตลอดสปัดาห์ของการค้นหาคนไทยทุกคนทุกฝ่ายรวมพลังจิตใจเพือเอาใจช่วยทีมกู้ ภัย ทีมสนับสนุน ให้ประสบ

ผลสาํเร็จในการกู้ ชีพผู้ โชคร้ายทัง 13 คน ไม่ได้มีการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย ไม่มีชนชัน ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง มุ่งมัน

ปฏิบติัอยู่ในหน้าทีของตนเองเพราะมีเป้าหมายทีชัดเจนเหมือนกัน ทีน่าทึงเรืองหนึงคือ มีการวางแผนเป็นขันเป็นตอนเป็น

ระบบ เริมจากการค้นหาให้พบเสยีก่อนว่าทีมหมปู่ายงัมีชีวิตอยู่หรือไม่ ถ้ายังอยู่จะมีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นอย่างไร ขัน

ทีสอง คือ การพาตวัออกจากถําให้ครบทงั 13 ชีวิต ขนัทีสาม คือ การตรวจสอบสภาพร่างกายเพือพยายามรักษาเยียวยาและ

ฟืนฟ ูและแผนขนัสดุท้ายเป็นหน้าทีของจิตแพทย์ทีต้องเฝ้าดวู่าจะมีความผิดปกติทางจิตหรือไม่เพราะความเครียดต่างๆ จาก

เหตุการณ์นีขบวนการพาตัวออกมาตรวจเช็คสขุภาพ รวมทังการป้องกันเยียวยาและพัฒนาเหล่านีย่อมเป็นทีเฝ้ามองของ

ประชาชนทวัโลกมิใช่แต่ประเทศไทยเท่านนั  

 ภายหลังความสําเร็จของการกู้ ภัยเพือช่วยชีวิตเยาวชนนักกีฬาฟุตบอลและผู้ ช่วยโค้ชทีมหมูป่าอะเคเดมี           

อําเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย จํานวน 13 ชีวิต ทีติดอยู่ในถําหลวง-ขนุนํานางนอน ก่อให้เกิดความตืนตัวจากหลายภาคส่วน

ทีจะนํามาเป็น “กรณีศึกษา”และ “ถอดบทเรียน”เพือแสวงหาแนวทางแห่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยในอนาคต 

ทังนี หากพิจารณาจากสภาพการณ์ทีเยาวชนและผู้ ช่วยโค้ชต้องเผชิญ ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครังแรกและเป็น

ประวัติศาสตร์ของโลกทีถือได้ว่าเป็นครังทีหินและหฤโหดทีสุดสําหรับปฏิบัติการค้นหาและกู้ ภัย อย่างไรก็ตาม จาก

ปรากฏการณ์ทีถําหลวงจะพบว่าปัญหาทีทําให้ผู้ปฏิบัติการต้องระดมบุคลากรและนวัตกรรม ตลอดจนเครืองมืออุปกรณ์ที

หลากหลายจากทวัสารทิศก็เพราะด้วยสภาวการณ์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีนํามาซึงความยากลําบาก

และสร้างความกดดนัให้กบัผู้ปฏิบติัการเป็นอย่างยิง (มติชน. 2561: 21) 

 จากสภาวการณ์และปรากฏการณ์อันนํามาซึงการติดถําของ 13 ชีวิต ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครังแรกและ      

ครังสาํคญั ซงึจําเป็นอยู่ทีสงัคมไทยและสงัคมโลกจะได้นําไปเป็นกรณีศกึษาเพือถอดบทเรียนสําหรับการแสวงหาแนวทางใน

การป้องกันและแก้ไขแห่งอนาคต รัฐบาลในฐานะเป็นผู้ มีอํานาจและบทบาทหน้าทีในการบริหารจัดการเพือการพัฒนา
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ประเทศคงจะเป็นต้นทางและเจ้าภาพทีจะขบัเคลอืนมิติแห่งการถอดบทเรียนเพือศกึษาค้นคว้าในการให้ได้มาซึงแนวทางแห่ง

การป้องกันและแก้ไขโดยมอบหมายให้หน่วยงานทีเกียวข้องรับไปดําเนินการ และสําหรับหน่วยงานทีเกียวข้องทีจะเป็น

เจ้าภาพในการถอดบทเรียนก็คือ “กระทรวงศึกษาธิการ” ซึงเป็นองค์กรทีมีบทบาทหน้าทีสําคัญในการสร้างและพัฒนาทุน

มนุษย์ของประเทศควรใช้โอกาสและความร้อนแรงแห่งกระแสนีนําไปเป็นพันธกิจเพือดําเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้           

ความเข้าใจ และทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมเพือรองรับสถานการณ์ทีไม่อาจคาดคิดโดยมี

สถานศกึษา ครู-อาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษาทกุภาคสว่นทกุระดบัร่วมเป็นฟันเฟืองเพือการสานต่อภารกิจนีต่อไป 

 อย่างไรก็ตาม กระบวนการทีจะนําไปสูก่ารถอดบทเรียนให้เกิดประโยชน์สงูสดุและบรรลตุามเป้าประสงค์ สามารถ

นําไปสูก่ารบริหารจดัการได้อย่างมีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผล จําเป็นอยู่ทีกระทรวงศึกษาธิการหรือสถานศึกษาในฐานะ

เจ้าภาพหรือผู้ มีหน้าทีในการดําเนินการจะต้องเปิดเวทีระดมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ มีความรู้และ

ประสบการณ์ตรงจากหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนจิตอาสาทังในและต่างประเทศ 

เพือให้ได้ข้อสรุปของข้อมูลทีสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข หรือป้องกัน ในเรืองต่างๆ อาทิ การปรับปรุง

หลกัสตูรสาระการเรียนรู้ตงัแต่ระดบัการศึกษาขันพืนฐานถึงระดับอุดมศึกษา ทียังไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

และการเปลยีนแปลงของโลกได้มากนกั หรือในการจัดการเรียนการสอนของครู-อาจารย์ ควรต้องปลกูฝังเรืองของคุณธรรม 

จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสงัคมกับผู้ เรียนให้มากขึน หรือการถอดบทเรียนเพือนําไปสู่ การบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเทียวของรัฐให้มีประสทิธิภาพและรัดกมุมากกว่านี ก็เป็นได้ 

 ในสว่นของผู้ เขียนได้มีมมุมองในการถอดบทเรียนจากเหตกุารณ์ในครังนีในมมุของผู้บริหารจัดการสถานการณ์ โดย

พิจารณาทีตวับคุคลและสถานการณ์ทีเกิดขนึ บทเรียนหนงึทีได้จากเหตกุารณ์ในครังนีทีเด่นชดัมากๆ คือ ผู้ทีเป็นหัวหน้า หรือ

ผู้ทีเป็นผู้บริหาร การจะเป็นผู้นําทีได้รับการยอมรับหรือประสบความสําเร็จในการทํางาน ปัจจัยสําคัญทีสดุคือ “ภาวะผู้นํา”

(Leadership) ผู้ มีตําแหน่งจํานวนมากไม่ประสบความสาํเร็จหรืออาจล้มเหลวก็มักเกิดจากการขาดภาวะผู้นําทีเหมาะสมกับ

การอยู่ในตําแหน่งนนัๆ สาํหรับผู้ ว่าฯ ณรงค์ศักดิ  โอสถธนากร อดีตผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผูว่้า

ราชการจงัหวดัพะเยา ซึงเป็นผู้นําในการช่วยเหลือเด็กนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่า รวม 13 ชีวิต ทีติดถําหลวง-ขุนนํานาง

นอน อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นับว่าเป็นคนทีมีภาวะผู้นําทีโดเด่นทีสุดในสถานการณ์นี ระยะเวลา 17 วัน ทีผู้ ว่าฯ 

ณรงค์ศกัดิ อยู่ในพืนที ทา่นแสดงออกถึงความมุ่งมัน ตังใจ และใส่ใจอย่างยิงต่อการช่วยเหลือเด็กได้แสดงให้เห็นความเป็น

ผู้นําทีมีพลงัทีมีคณุค่าในสายตาของทกุคนทงัในพืนทีและผู้ ติดตามข่าวทัวโลก สมาน ฟูแสง (2561: 21) ได้ถอดบทเรียนโดย

พิจารณาจากพฤติกรรมในสถานการณ์นีและจากการศึกษาประวติัของผู้ ว่าฯ ณรงค์ศักดิ  ได้สรุปว่าท่านมีภาวะผู้นําทีดีเยียม

และสามารถเป็นแบบอย่างต่อการศกึษาเรียนรู้ โดยสามารถวิเคราะห์คณุลกัษณะภาวะผู้นําของท่านได้ดงัต่อไปน ี

 1. มีความมุ่งมัน จริงจงัและแน่วแน่ในการทํางานทีต้องการผลสําเร็จ คิดแล้วต้องทําให้ได้จึงมีการเกาะติดไม่ใช่มี

แต่สงัให้คนอืนทํา หรืออาจเรียกว่า “คนลยุ” อยู่กับผู้ปฏิบัติงานทังกลางวันกลางคืนโดยไม่ปริปากบอกว่าเหนือย สีหน้าแวว

ตาบ่งบอกถึงความหวังเสมอ เสมือนว่าคิดอยู่ตลอดเวลาว่าต้องทําให้ได้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ลกูน้องและเพือน

ร่วมงาน 

 2. มีวินัย รักษากฎกติกา เป็นคนตรงเวลาและไม่ละเมิดสิทธิของคนอืนแม้ตนเองจะมีความสําคัญกว่า เช่น เดิน

ตามหลงัเจ้าหน้าทีเข้าคิวรอรับประทานก๋วยเตียว บางวันสวมชุดข้าราชการตากแดดตากฝนเพราะต้องปฏิบัติงานในฐานะ

ผู้ ว่าราชการจงัหวดัทีอาจต้องอยู่ทีศาลากลางหรือต้องปฏิบติัภารกิจทีจําเป็นอืนด้วยก่อนทีจะเข้ามาบญัชาการในพืนที  

 3. มีความสามารถในการวางแผน เป็นผู้ทีมองปัญหาทะล ุคิดออกแบบกระบวนการทํางานทีมีความเชือมโยงใน

ลกัษณะบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม การแจกแจงบทบาทหน้าทีภารกิจให้แต่ละหน่วยหรือผู้ รับผิดชอบแต่ละส่วนมีความ



 217 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที 15 ฉบบัที 28 มกราคม - มิถนุายน 2561 

ชดัเจน สามารถกํากบัติดตามประสานการทํางานได้ทกุขนัตอน มีความเยียมยอดในการวางแผนจนสามารถนําเด็กแต่ละคน

ออกจากถําจนถงึโรงพยาบาลแทบไม่มีสงิใดผิดพลาด เป็นทีรับรู้กนัไปทวัโลก 

 4. มีความสามารถในการสือสาร พดูทกุอย่างชดัเจน ตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมและทีสําคัญไม่พูดมากเกินความ

จําเป็น สงิทีพดูล้วนเป็นสงิทีทําได้ การพดูมีความจริงจังแฝงอยู่ เช่น “คนทีไม่พร้อมจะทํางานจะลงชือแล้วกลบับ้านไปเลยก็

ได้” ลักษณะเช่นนีท่านเคยพูด มีข้อสังเกตว่าในสถานการณ์ทีต้องการให้ทุกคนปฏิบัติตามข้อตกลงถึงแม้จะพูดหนักๆ 

เหมือนกบัไม่ประนีประนอมแต่เมือมีโอกาสท่านจะใช้คําว่า “ผมขอโทษ” เสมอ 

 5. เป็นนักประสานทีมีพลัง การทีมีผู้ เกียวข้องในการปฏิบติัภารกิจต่างๆ จํานวนมากและมาจากองค์กรทีหลากหลาย

ทังในประทศและต่างประเทศ องค์กร บุคคล จํานวนมากเป็นผู้ มีชือเสียงระดับโลก นับว่าเป็นเรืองยากทีจะทําให้ทุกฝ่าย

เข้าใจ ยอบรับกนัอย่างง่ายๆ เพราะคนมีทังอัตตา มีทังศาสตร์และเทคนิคทีตนเองเคยปฏิบัติมา จึงต้องนํามาบูรณาการกัน 

บางกิจกรรมต้องประยุกต์ปรับให้เข้ากับสถานการณ์เพือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในถําทีลําบาก หากขาดการ

ประสานงานทีดี เป็นไปได้ยากทีจะประสบผลสาํเร็จ 

 6. เป็นผู้ให้หรือผู้บริการทีอยู่บนพืนฐานของความรักความเมตตา ท่านพดูถงึเด็ก พดูถงึพ่อแม่ผู้ปกครองของ

เด็กอย่างให้เกียรติ อาจจะพดูแบบขึงขงัจริงจงักบัผู้ ร่วมปฏิบติังานเพือตอกยําภารกิจ แต่จะไม่เห็นการพดูทีกระทบชาวบ้าน 

กระทบกบัผู้ เกียวข้องกบัเด็กๆ ทีติดอยู่ในถําเลย ท่านแสดงออกถงึความรักความห่วงใยทีเต็มไปด้วยความเมตตาจงึทํางาน

อย่างมีความสขุมีกําลงัใจตลอดเวลา ไม่ใช่เพียงทํางานตามหน้าทีเท่านนั ลกัษณะเช่นนีมาจากพืนฐานทีว่าเป็นผู้นําใฝ่บริการ 

หรือ Servant Leadership อย่างแท้จริง 

7. มีพืนฐานความรู้ความเข้าใจ หรือ “รอบรู้” ในหลากหลายศาสตร์ สามารถนําความรู้ความเข้าใจมาประยุกต์

ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม จากประวติัการศกึษาทีผ่านมาทงัด้านวิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดจนวิทยาศาสตร์ การสํารวจทางภูมิศาสตร์ จึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมท่านจึงคิดออกแบบวางแผนและทํางานอย่างมี

ประสทิธิภาพ เพราะสามารถนําความรู้ทีหลากหลายสูก่ารปฏิบติัได้จริง การทีท่านเป็นผู้ทีใฝ่เรียนรู้ เรียนไม่รู้จบ เป็นนักอ่าน 

และมีประสบการณ์ในการบริหาร การเป็นผู้นําในหลายองค์กรมาเป็นโอกาสทีได้นําความรู้ความสามารถของตนเองมาใช้

งานในฐานะผู้บญัชาการศนูย์อํานวยการร่วมค้นหาผู้สญูหายในครังนี  

8. มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม สถานการณ์ในครังนีมีผู้ เกียวข้องทีหลากหลาย มีภารกิจทียุ่งยาก สลบัซับซ้อน 

เสยีงทกุอย่าง ไม่มีหน่วยงานหรือผู้ เชียวชาญเพียงด้านใดด้านหนึงทีจะทํางานได้ตามลําพัง และทีสําคัญมากคือไม่สามารถ

ทําให้เกิดความสาํเร็จได้ด้วย “การใช้อํานาจ” จะต้องเน้นทีความร่วมมือและการสร้างพลงัร่วมเท่านัน ซึงท่านคือผู้นําทีทําได้

จนเป็นทีประจกัษ์ เราอาจจะมองท่านว่าเป็นพระเอกแต่ท่านมักพูดถึงคนอืนว่าเป็นพระเอกตัวจริงอยู่บ่อยครัง และพยายาม

สอืว่าคนอืนทีเป็นทีมงานมีความสาํคญั มิใช่ตนเองสาํคญักว่าคนอืน เป็นทีเข้าใจกันทัวไปอยู่แล้วว่าการให้เกียรติคนอืนเป็น

พืนฐานการทํางานเป็นทีม 

9. มีความโปร่งในในการทํางาน การทีท่านมีความกล้าพูดกล้าทําทุกอย่างอย่างเปิดเผยพร้อมกับแจ้งหรือแถลง

ข่าวเป็นประจํา ซึงแต่ละครังจะพูดจากสิงทีเป็นการปฏิบัติไม่อ่านโน้ตหรือไม่มีโพย ทุกอย่างอยู่ในสมอง ไม่เตรียมการใน

ลกัษณะปิดบงัข้อมลู แต่สงิใดทีเห็นว่าไม่ควรถูกเปิดเผยจะแจ้งให้ทราบก่อนทุกครังจะเป็นการสมัภาษณ์ไปพร้อมๆ กันหรือ

เป็นการแถลงข่าวทีเป็นระบบ นอกจากนีท่านจะไม่รับความช่วยเหลือหรือรับบริจาคเป็นตัวเงินนับว่าเป็นสิงทีน่าชืนชมใน

วิธีการทีอาจจะมีความเสยีงต่อการทจุริต 
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10. มีความกล้าหาญตัดสินใจเด็ดเดียว ในวันทีมีอดีตทหารหน่วยซีล (SEAL) ซึงเป็นจิตอาสาเสียชีวิตจากการ

ดํานําในถํา ผู้ เกียวข้องและผู้ ติดตามข่าวสารจํานวนมากช็อกกบัเหตุการณ์ทีเกิดขึน กลุ่มทํางานเริมมีความคิดว่า “จะเอาอยู่

ไหม” ความคิดเริมสบัสน แต่สงิทีคนจํานวนมากคิดไม่ถงึคือ การตดัสนิใจอย่างเด็ดเดียว “ต้องช่วยเด็กออกมาให้ได้ก่อนทีฝน

จะตกหนักอีกรอบหนึง” คือรอต่อไปไม่ได้อีกแล้ว แน่นอนการตัดสินใจนีขึนอยู่กับการมีผู้ เชียวชาญการดํานําในถํา แพทย์

ผู้ เชียวชาญจากต่างประเทศ ประกอบกับหน่วยซีลทีมีความเชียวชาญสงูสดุของไทยร่วมปฏิบัติการ แต่เราก็ได้เห็นว่าผู้ ว่าฯ

ณรงค์ศกัดิ เป็นผู้อยู่หวัแถวในสถานการณ์นีอย่างใกล้ชิดยิงขนึเนืองจากมีความเสยีงมากทีสดุ 

นอกเหนือจากภาวะผู้นําทีโดดเด่นของผู้ ว่าฯ ณรงค์ศกัดิ  แล้ว ผู้ เขียนได้เพิมเติมสาระสําคัญทีเกียวกับการบริหารใน

สถานการณ์ทีไม่ปกติในสิงทีผู้ บริหารหรือผู้ นําทีประสบใน 4 เรืองสําคัญ คือ การบริหารเวลา การจัดการความขัดแย้ง       

การประสานงาน และการตดัสนิใจ พอเป็นแนวทางในการศกึษาและการวิเคราะห์ ดงัน ี

1. การบริหารเวลา 

จากเหตกุารณ์ทีเกิดขนึดงักลา่ว เวลาเป็นสงิสาํคญัมาก เนืองจากทกุๆ นาที นนัหมายถึงชีวิตคนทัง 13 ชีวิต ทีกําลงั

รอคอยความช่วยเหลือ ดังคํากล่าวทีว่า “ท่านควบคุมชีวิตด้วยการควบคุมเวลา” หรือ “เวลาคือชีวิต”การบริหารเวลา 

หมายถงึ การกําหนดการปฏิบติังานเพือให้บรรลเุป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างโดยใช้เวลา

น้อยทีสดุ หรือ การบริหารเวลา หมายถงึ การวางแผน กําหนดการปฏิบติังาน การดําเนินงาน การควบคุมการปฏิบัติงาน การ

ใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เพือให้งานบรรลผุลตามเวลาและตามวตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้ 

หลักในการบริหารเวลา 

ในการบริหารเวลาเพือให้การปฏิบติังานประสบผลสาํเร็จจึงควรมีหลกัในการบริหารเวลา 

(สมชาย เทพแสง และคณะ. 2552: 143-146) ดงัน ี

 1. ตดัสนิใจว่างานอะไรเป็นงานสาํคัญแล้วจดบนัทึกไว้ 

 2. พิจารณาว่างานอะไรเป็นงานของเรา งานทีเราต้องรับผิดชอบ และงานอะไรทีเป็นความรับผิดชอบของคนอืน 

ต้องแยกแยะให้ชดัเจน 

 3. ตรวจสอบดวู่าในขณะนีเราใช้เวลาอย่างไร 

 4. จดัลาํดบัความสาํคญัของงาน งานอะไรควรทําก่อนและงานอะไรควรทําทีหลงั 

 5. พิจารณางานแต่ละอย่างควรใช้เวลาทําเท่าใด 

 6. งานกิจกรรมหรือการกระทําอะไรทีทําให้เราเสียเวลาแล้วพยายามขจดัหรือลดให้น้อยทีสดุ 

 7. ต้องแยกแยะประเภทของงานให้ชดัเจน เช่น ต้องอ่าน ควรอ่าน ไม่อ่านก็ได้ 

 8. จําแนกงานออกเป็นประเภท งานทีควรทําเอง งานทีควรมอบหมายให้คนอืนดําเนินการแทน 

 9. จดัโต๊ะทํางานให้เหมาะกบังาน 

 10. มีเทคนิคสาํหรับการลดหรือขจดัตัวการทีทําให้เสยีเวลาการทํางาน 

 11. เขียนรายการงานทีจะทําในวนัรุ่งขนึโดยจัดเรียงลาํดบัความสาํคญัของงานและดําเนินการตามนนั 

 12. วางงานทีจะทําในวนัพรุ่งนีไว้ตรงหน้าก่อนจะกลบับ้าน 

 13. จดัระบบและวางแผนการใช้เวลาตามลกัษณะและความสําคัญของงาน 

 14. แบ่งเวลาให้แต่ละงานนนั และทําตารางการใช้เวลาหรือบนัทึกในสมดุประจําวนั 

 15. ติดตามการใช้เวลาให้เป็นไปตามแผนทีกําหนด 
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 2. การจดัการความขัดแย้ง 

 ในการดําเนินงานทีใหญ่และยากย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึนเสมอ เป็นความขัดแย้งระหว่างตัวบุคคล หรือ ความ

ขดัแย้งระหว่างหน่วยงาน บคุคลทีเป็นผู้นําในการแก้ไขสถานการณ์ต้องพยายามบริหารความขัดแย้งให้ได้ หรือให้เกิดมีขึน

น้อยทีสดุ มิฉะนนัจะนําไปสูค่วามล้มเหลวของงานในทสีดุ  

 กลยุทธ์การจดัการความขัดแย้ง 

 เราสามารถจัดการกับความขัดแย้งจากการเลือกใช้วิธีการต่างๆ จากการพิจารณาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัย

สําคัญ 2 ประการ ได้แก่ การรักษาผลประโยชน์ (Assertiveness) และการร่วมมือ (Cooperation) ของคู่กรณี ซึงสามารถ

จําแนกวิธีการจดัการกบัความขดัแย้งเป็น 5 วิธี (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์. 2551: 206-207) ดงัน ี

 1. การแข่งขัน (Competition) เกิดขนึเมือฝ่ายหนึงมีความเชือมันสงูกับเป้าหมายของตนเองทําให้เขาพยายามที

จะผลกัดนัการตดัสนิใจโดยไม่คํานงึถงึอะไรทงัสนิว่าจะมีผลกระทบอย่างไร ซึงจะทําให้เกิดการต่อสู้แข่งขันเกิดขึนและทําให้

เกิดสถานการณ์ทีเรียกว่า “ชนะ-แพ้ (Win-Loss)” ซึงหมายถึงถ้าฝ่ายหนึงชนะอีกฝ่ายหนึงก็ต้องแพ้ โดยคู่แข่งอาจจะใช้

อํานาจหน้าทีและตําแหน่งการปกครองผลกัดนัให้ตนบรรลถุงึจดุหมายทีต้องการ 

 2. การร่วมมือ (Collaboration) เป็นวิธีการทีมีความขัดแย้งกันจะพยายามสร้างเป้าหมายโดยหาทางแก้ปัญหา

เพือให้เกิดความพงึพอใจร่วมกนั โดยการเผชิญหน้ากบัปัญหาและทําการแบ่งปัน ยอมรับความคิดเห็นกับข้อมูลของอีกฝ่าย

เพือทําการค้นหาปัญหาและความขดัแย้ง หรือการท้าทายกบัปัญหาหาทางออกของการทํางานร่วมกัน แม้ว่าทังสองฝ่ายจะมี

มมุมองทีแตกต่างกนัแต่ทงัสองฝ่ายก็สามารถตกลงกนัได้ โดยเราจะเรียกแนวทางนีว่า การแก้ปัญหาแบบ “ชนะ-ชนะ (Win-

Win) ” ซงึหมายถงึ คู่กรณีทงั 2 ฝ่าย ได้ชยัชนะทงัคู ่

 3. การหลีกเลียง (Avoidance) เกิดขนึเมือคู่กรณีทีมีความขดัแย้งกนัจะหาทางออกโดยเลือกทีจะถอนตัวออกจาก

ปัญหาหรือหยุดปัญหาโดยไม่สนใจกับปัญหาไม่รับรู้ในสิงทีจะเกิดขึน ปล่อยวางปัญหา เก็บความลับไว้ หลีกเลียงการ

เผชิญหน้าโดยตรง ปล่อยให้ปัญหาชะลอตัวไปอย่างช้าๆ เพือหลีกเลียงการเผชิญหน้า หลบเลียงทีจะแสดงความคิดเห็นที

แตกต่าง หรือความเห็นทีไม่เห็นด้วย โดยการขอถอนตัวและถ้าการขอถอนตัวไม่อาจเป็นไปได้หรือไม่สามารถเลียงแสดง

ความคิดเห็นได้ คู่กรณีก็จะใช้วิธีระงับปัญหาหรือหยุดปัญหาทีมีความคิดเห็นไม่ตรงกันไว้ก่อนเพือไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์

กระทบกระทังกันเพราะเขาต้องการทํางานร่วมกันจึงไม่ต้องการให้เกิดปัญหา หรือทีเรียกว่าการซือเวลา ดังน ัน การหยุด

ปัญหาจงึอาจจะมีมากกว่าการถอนตวัออกจากปัญหา 

 4. การปรองดอง (Accumulation) ในบางโอกาสฝ่ายหนงึอาจจะมีความไม่พอใจแต่พยายามไม่ใส่ใจกบัเรือง

เหลา่นนั โดยคู่กรณีคนใดคนหนงึจะหนัไปสนใจในสงิอืนของอีกฝ่ายหนงึแทนหรือมองข้ามปัญหาไปเพือความสมัพนัธ์ทีดี 

โดยเป็นฝ่ายยอมให้ ยอมรับ ยินยอม หรือเป็นฝ่ายยอมยุติเอง 

 5. การประนีประนอม (Compromise) เมือคู่กรณีทัง 2 ฝ่าย มีความคาดหวงัในเรืองของทงัสองฝ่ายสงู ทําให้ต่าง

ก็ต้องมีการแบ่งปันความคิดเห็นทงัสองฝ่ายให้เกิดจุดมุ่งหมายด้วยกนัทงัคู่ โดยการประนีประนอมกนัเพือไม่ให้ฝ่ายใดสญูเสยี

หรือฝ่ายใดชนะ โดยทงัสองจะได้ประโยชน์ด้วยกนัทังคู่ โดยการเจรจาประนีประนอมจะทําให้เกิดทางออกทีมีความพงึพอใจ

ทงัคู่และเกิดการยอมรับทางออกนนั 

 3. การประสานงาน 

 จากเหตุการณ์ทีเกิดขึนดังกล่าว การประสานงานระหว่างบุคคล ระหว่างหน่วยงาน เป็นสิงทีสําคัญทีต้องให้

ความสาํคญัเช่นกนั การประสานงาน หมายถึง การจัดให้คนในองค์กรทํางานสมัพันธ์สอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึง

ความรับผิดชอบ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติขององค์กรเป็นหลกั ต้องมีการจัดระเบียบ วิธีการทํางาน 

อีกทังความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นนําหนึงใจเดียวกันเพือให้เกิดความเข้าใจทีตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้
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สอดคล้องทงัเวลาและกิจกรรมทีต้องกระทําให้บรรลผุลวตัถปุระสงค์โดยไม่ทําให้เกิดความสบัสน ขัดแย้งหรือเลือมลํากันทังนี

เพือให้งานดําเนินไปอย่างราบรืนทําให้ได้มาซึงงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(ปวีณา จันประดิษฐ์. 2560: 

ออนไลน์) 

 หลักการประสานงาน 

 1. จดัให้มีระบบการติดต่อสอืสารทีดีไม่ว่าจะเป็นการสอืสารระหว่างคนภายในองค์กรหรือคนภายนอกองค์กร 

 2. จดัให้มีระบบของความร่วมมือทีดี กระตุ้นให้สมาชิกภายในองค์กรมีความเต็มใจทีจะร่วมมือในการช่วยเหลือซึง

กนัละกนั มีนําใจ ไม่วางเฉย 

 3. จดัให้มีระบบการประสานงานทีดี ทงัการประสานงานจากบนลงลา่ง หรือจากลา่งขนึบน หรือระดบัเดียวกนั 

 4. จัดให้มีการประสานนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรให้สอดคล้องกันซีงในบางครังนโยบายและวัตถุประสงค์

สอดคล้องกนัยาก เพือเอกภาพในการบริหารจงึต้องการจดัการให้วัตถุประสงค์กับนโยบายสอดคล้องต้องกันและง่ายต่อการ

ลงสูก่ารปฏิบติั 

 5. จัดให้มีการประสานในรูปแบบของการบริหารทีครบวงจร (Input Process Output) ขันตอนการปฏิบัติตาม

กําหนดเวลาและสถานทีของผู้ปฏิบัติต้องชัดเจน ต้องทําให้ผู้ เกียวข้องทราบได้ว่า ใคร ทําอะไร ทีไหน อย่างไร เมือไรเพือ

สะดวกแก่ทกุฝ่ายในการประสานงาน 

 4. กระบวกการการตัดสินใจ 

     ในการแก้ปัญหาทีเกิดขนึนนัผู้บริหารหรือผู้นําทีมเป็นบคุคลสาํคญัทีสดุต่อการตดัสนิใจในองค์กรเพราะการตัดสินใจ

ของผู้บริหารนนัเกียวข้องกบัอนาคตและทิศทางในการปฏิบติังานขององค์กร การตดัสอนใจจงึถือเป็นเรืองใหญ่ทีสดุต่อหน้าที

การจัดการซึงประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organization) การนํา (Leading) และการควบคุม 

(Controlling) ดงันนั ผู้บริหารจําเป็นอย่างยิงทีจะเรียนรู้กระบวนการในการตัดสินใจเพือจะตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมือเผชิญกับสถานการณ์ทียุ่งยากหรือปัญหาทีเข้ามา โดยทัวไปขันตอนของกระบวนการการตัดสินใจ ประกอบด้วย               

8 ขนัตอน (ชยัเสฏฐ์ พรหมศร. 2550: 91-94) ดงัน ี

 ขันที 1 การระบแุละให้นิยามของคําว่าปัญหา 

 ผู้บริหารต้องสามารถระบใุห้ได้ว่าอะไรคือปัญหาทีแท้จริงขององค์กร ถ้าผู้บริหารสามารถระบุถึงปัญหาทีเกิดขึนกับ

องค์กรได้อย่างชดัเจนโอกาสทีจะก้าวข้ามไปสูข่นัตอนต่อไปในกระบวนการตดัสนิใจก็จะง่ายขนึ 

 ขันที 2 การระบขุองเกณฑ์ตดัสนิใจ  

 หลงัจากทีผู้บริหารสามารถระบแุละให้นิยามปัญหาได้แล้วต้องกําหนดเกณฑ์ทีเกียวข้องกับการตัดสินใจ สมมติว่า

ปัญหาคือ ความหิว เกณฑ์การตัดสินใจน่าจะเป็นไปในลกัษณะดังนี เช่น ประเภทของอาหารทีเราชอบ เวลาของเรามีมาก

น้อยเท่าใด ต้องจ่ายค่าอาหารเท่าไหร่ ร้านอาหารมีทีจอดรถหรือไม่ ชือเสยีงของร้านอาหาร คุณภาพของอาหาร คุณภาพการ

ให้บริการ และบรรยากาศเป็นอย่างไร เกณฑ์ทีกําหนดขึนเหล่านีต้องได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มบุคคลทีมีส่วนรับผิดชอบ

ร่วมกนั  

 ขันที 3 การจดักลุ่มลาํดบัความสําคญัเกณฑ์การตดัสนิใจ 

 มมุมองของผู้บริหารต่อการตดัสนิใจ เกณฑ์การตดัสนิใจมีระดบัของความสาํคญัทีแตกต่างกนั  จากตวัอย่างในขนั

ที 2 ผู้บริหารอาจมองเห็นราคาของอาหารมากกว่าบรรยากาศ ดงันนั ราคาจะถกูจดัอนัดบัทีสงูกว่าบรรยากาศ ซงึวิธีการทีชงั

นําหนกัให้ความสาํคัญเกณฑ์การตดัสนิใจนนัอาจใช้วิธีการให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยการกําหนดเกณฑ์จากมากไปน้อย  
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 ขันที 4 พฒันาทางเลอืก  

 หลงัจากเรียงลาํดบัความสาํคญัของเกณฑ์การตดัสนิใจแล้ว ผู้บริหารหรือผู้ทีต้องการตัดสินใจต้องกําหนดทางเลือก

ทีสามารถใช้แก้ปัญหาได้ ถ้าใช้กรณีเรืองร้านอาหารเป็นตวัอย่าง ผู้บริหารอาจต้องเขียนรายชือร้านอาหารต่างๆ เพือนําแต่ละ

ร้านมาเข้าเกณฑ์ในการประเมินเกณฑ์การตดัสนิใจในขนัต่อไป 

 ขันที 5 วิเคราะห์ทางเลอืก  

 ขนัตอนนีเป็นขนัตอนวิเคราะห์ตวัเลอืกโดยใช้เกณฑ์และการชงันําหนกัซงึกําหนดขนึในขนัตอนที 2 และ 3 โดยให้คะแนน

แต่ละร้านทีได้แสดงรายการและรวมคะแนนเพือให้เห็นคะแนนทีแตกต่างกนัของแต่ละแห่ง 

 ขันที 6 การคดัเลอืกทางเลอืก  

 หลงัจากขนัตอนรวมคะแนนแล้ว ขนัต่อไปคือการเลือกทางเลือกทีดีทีสดุ ซึงทางเลือกทีดีทีสดุก็มาจากการรวมคะแนน

ในขนัทีผ่านมาว่ารายการไหนได้คะแนนสงูสดุซงึหมายความว่ารายการนนัเป็นตวัเลอืกทีดีทีสดุ 

 ขันที 7 นําเอาทางเลอืกไปใช้  

 ขนัตอนต่อไปคือ การนําเอาทางเลอืกนนัไปใช้ซึงเป็นการนําไปสูข่นัตอนในการปฏิบติัเพราะในบางครังการตัดสนิใจ

ทีดีก็ไม่เกิดผลใดๆ เพราะไม่ได้มีการนําไปปฏิบติัตามทีกําหนดไว้ 

 ขันที 8 ประเมินประสทิธิภาพการตดัสนิใจ  

 ขนัตอนสดุท้ายของการตดัสนิใจคือ การประเมินประสิทธิภาพของการตัดสินใจเพือดูว่าสามารถบรรลเุป้าหมายที

วางไว้หรือไม่ ถ้าการตัดสินใจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ผู้ บริหารต้องพิจารณาดูว่าทําไมถึงไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ที

ปรารถนาได้ ซงึต้องกลบัไปเริมต้นทีขนัที 1 ใหม่ แต่ถ้าการตดัสนิใจมีประสทิธิภาพแล้วก็ไม่จําเป็นทีจะต้องทําอะไร 

 จากกรณีศกึษา 13 หมปู่าอะเคเดมี จงัหวดัเชียงราย เพือถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครังนีในเชิงการบริหารจัดการ

ทําให้ได้องค์ความรู้เกียวกับคุณลกัษณะภาวะผู้ นําของผู้ บริหารในสถานการณ์ทีไม่ปกติ และยังมีปัจจัยสําคัญทีผู้ เขียน

นําเสนอเพือเป็นแนวทางในการถอดบทเรียนต่อไปในเรืองของการบริหารเวลา การจดัการความขดัแย้ง การประสานงาน และ

การตัดสินใจ ซึงแต่ละเรืองเป็นเรืองสําคัญทีผู้บริหารไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ควรตระหนัก ให้ความสําคัญ และควร

ฝึกฝนจากประสบการณ์ของตนเองเพือให้เกิดทักษะทีจําเป็นเหล่านัน ผู้ เขียนหวังเป็นอย่างยิงว่า ควรได้มีการถอดบทเรียน

จากเรืองนีอย่างจริงจังเพือให้เกิดองค์ความรู้ทีเป็นการค้นพบข้อมูลใหม่ๆ ทีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนโดยเฉพาะ

เยาวชนของชาติซงึเป็นทรัพยากรทีสาํคญัทีสดุของประเทศในอนาคตต่อไป 
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รายละเอียดการเตรียมบทความเพือส่งตีพมิพ์วารสารบริหารการศึกษา มศว 
 

คําแนะนําการเตรียมต้นฉบับ 

 บทความทีรับตีพิมพ์ลงวารสารได้แก่ 1) นิพนธ์ต้นฉบบัทีเป็นบทความวิจยั 2) นิพนธ์ปริทัศน์3) บทความวิชาการ 

4) บทวิจารณ์เชิงวิชาการ โดยให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จํานวน10-12 หน้า 

 สว่นประกอบของบทความวิจยัประกอบด้วยบทคดัย่อ บทนํา วตัถุประสงค์การวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย 

ผลการวิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง  

          หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีทีตีพิมพ์บทความเป็น

ภาษาต่างประเทศ ตอ้งมีบทคดัย่อเป็นภาษาไทยด้วย 
 

ข้อกําหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ 

 ขนาดกระดาษเอ 4 

 กรอบของข้อความในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดงันีจากขอบบนของกระดาษ1.25 นิว ขอบล่าง 1.0 นิวขอบ

ซ้าย 1.25 นิว และ ขอบขวา 1.0 นิว 

 ระยะห่างระหว่างบรรทัดหนงึช่วงบรรทดัของเครืองคอมพิวเตอร์ 

 ตัวอักษร ใช้บราววลัเลยีนิว(Browallia New)และพิมพ์ตามทีกําหนดดงัน ี

o ชือเรือง (Title)  

- ภาษาไทย ขนาด18point,กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา  

- ภาษาองักฤษ (ตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่) ขนาด18point,กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา   

o ชือผู้เขียน (ทุกคน) 

- ชือผู้ เขียน ภาษาไทย– องักฤษ ขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้าย 

- ทีอยู่ผู้ เขียน ภาษาไทย– องักฤษขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้าย 

o บทคัดย่อ  

- ชือ “บทคดัย่อ” และ “Abstract” ขนาด16 point, กําหนดชิดซ้าย ,ตวัหนา  

- ข้อความบทคดัย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา  

- ข้อความบทคดัย่อภาษาองักฤษ ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา 

- ย่อหน้า 0.5 นิว 

o คําสําคัญ(Keyword)ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อ (Abstract) ควรเลอืกคําสาํคัญทีเกียวข้องกบั

บทความ ประมาณ 4-5 คํา ใช้ตวัอกัษรภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ ขนาด 14point 

o รายละเอียดบทความ  

- หวัข้อใหญ่ขนาด 16 point, กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา  

- หวัข้อรองขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา 

- ตวัอกัษรขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา 

- ย่อหน้า 0.5 นิว 

 คําศัพท์ ให้ใช้ศพัท์บญัญัติของราชบณัฑิตยสถาน 

 ภาพและตาราง กรณีมีภาพและตารางประกอบ ชือภาพให้ระบคํุาว่า ภาพประกอบไว้ใต้ภาพประกอบ 
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และจดัข้อความบรรยายภาพให้อยู่กงึกลางหน้ากระดาษชือตารางให้ระบคํุาว่า ตารางพร้อมทงัข้อความบรรยายตาราง หวั

ตารางให้จดัชิดซ้ายของหน้ากระดาษ และใต้ภาพประกอบหรือตารางให้บอกแหลง่ทีมาโดยพิมพ์ห่างจากชือภาพประกอบ

หรือเส้นคนัใต้ตาราง1 บรรทัด(ใช้ตัวอกัษรขนาด 14point,ตวัปกติ) 

 

 

 ตัวอย่างภาพประกอบทีนํามาอ้างและการบอกแหลง่อ้างอิง 
 

 
 

ภาพประกอบ1แสดงโครงร่างของตู้ เย็นด้วยเทอร์โมอิเลก็ตริก 
 

ทีมา: Min, G.; & Rowe, D.M. (2006).Experimental evaluation of prototype thermoelectric domestic 

refrigerators.Applied Energy. 83: 133-152. 

 

 ตัวอย่างตารางทีนํามาอ้างและการบอกแหลง่อ้างอิง 
 

ตาราง 1แสดงคณุสมบติัของการกนัแดดของอปุกรณ์ในห้องสมดุ 
 

 

รูปแบบอุปกรณ์กันแดด 

ค่า Transmitted 

Radiation Impact 

หมายเหตุ 

 

 

1. อปุกรณ์กนัแดดติดตงัภายในอาคาร : มลูสีเีงิน  

   (Inside Venetian Blind Reflective Aluminum)   

0.45 ติดตงัเรียบร้อยแล้ว 

2. อปุกรณ์กนัแดดติดตงัภายนอกอาคาร : แบบเกลด็  

   (Outside Venetian Blind ) 

 

0.15 ดําเนินการติดตังในงานวิจยั 

 

ทีมา: Olgyay Victor. (1992). Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism.New 

York: Van Nostrand Reinhold. 61-81. 
 

 การพิมพ์อ้างอิงทีแทรกในเนือหาของบทความ 

1) ใช้การอ้างอิงระบบลาํดบัหมายเลขโดยระบลุาํดบัหมายเลขอ้างอิงท้ายข้อความหรือชือบคุคลทีนํามา 
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อ้างอิง ให้เริมจากหมายเลข 1,2,3ไปตามลาํดบัทีอ้างอิงก่อน-หลงั โดยใช้เลขอารบิคอยู่ในวงเล็บใหญ่ เช่น มีค่า OTTV ไม่

เกิน 50วตัต์ต่อตารางเมตร[1]ออกตามความในพระราชบญัญัติการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535[2] 

2) ทกุครังทีมีการอ้างอิงซําจะต้องใช้หมายเลขเดิมในการอ้างอิง 

 3)การอ้างอิงแทรกในตารางหรือในคําอธิบายตารางให้ใช้หมายเลขทีสอดคล้องกบัทีได้อ้างอิงมาก่อนแล้วในเนือเรือง 

4)การอ้างอิงจากเอกสารมากกว่า 1 ฉบบั ถ้ามีการอ้างอิงต่อเนืองกนัจะใช้เครืองหมายยติภังค์ 

(hyphenหรือ -) เชือมระหว่างฉบบัแรกถงึฉบบัสดุท้ายเช่น [1-5] แต่ถ้าอ้างอิงเอกสารทีมีลาํดบัไม่ต่อเนืองกนัจะใช้

เครืองหมายจุลภาค (comma หรือ ,) เช่น [4,8,12]  
 

 การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 

1) เอกสารอ้างอิงทกุลาํดบัจะต้องมีการอ้างอิงหรือกลา่วถงึในบทความ  

2) ต้องพิมพ์เรียงลาํดบัการอ้างอิงตามหมายเลขทกํีาหนดไว้ภายในวงเลบ็ใหญ่ทีได้อ้างอิงถงึ 

ในบทความโดยไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้างอิง 

3) หมายเลขลําดบัการอ้างอิงให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายถ้ารายละเอียดของเอกสารอ้างอิงมีความยาวมากกว่าหนงึ

บรรทดัให้พิมพ์ต่อบรรทัดถดัไปโดยย่อหน้า (โดยเว้นระยะ 7 ช่วงตัวอกัษรหรือเริมพิมพ์ช่วงตัวอกัษร 

ที 8  

การจัดพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความจะแตกต่างกนัตามชนิดของเอกสารทีนํามาอ้างอิงให้จดัพิมพ์ตาม

ข้อแนะนํา ดงัน ี

1.  อ้างอิงจากหนังสือ ใช้รูปแบบดงันี 

ชือผู้แต่ง.//(ปีทีพิมพ์).//ชือเรือง.//ครังทีพิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองทีพิมพ์:/สาํนกัพิมพ์. 

ตัวอย่าง  

[1] ไพจิตร ยิงศิริวฒัน์.  (2541).เนือดินเซรามิกส์.พิมพ์ครังที 1.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

[2]Kotler Philip; & Gary Armstrong. (2003). Principles of Marketing.9th Ed. Boston: McGraw-Hill. 
 

2.  อ้างอิงจากวารสารใช้รูปแบบดงันี 

ชือ/ชือสกุลผู้ เขียนบทความ.//(ปี,/วนั/เดือน).//ชือบทความ.//ชือวารสาร.//ปีที(ฉบบัที):/หน้าทีอ้าง. 

ตัวอย่าง 

[3]ชยัรัตน์ นิรันตรัตน์. (2553, มกราคม-มิถนุายน).นอนกรน..การหายใจติดขดัขณะหลบั.วารสารมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ.2(3):1-13. 

[4] Doran, Kirk. (1996, January).Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing.Computer 

in Libraries. 16(1): 39-42. 
 

3.  อ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ/หนังสือรวมบทความวิชาการใช้รูปแบบดงันี 

ชือผู้ เขียน.//(ปีทีพิมพ์).//ชือบทความหรือชือตอน.//ใน//ชือหนงัสือ.//ชือบรรณาธิการหรือชือผู้ รวบรวม 

(ถ้ามี).//หน้าทีตีพิมพ์บทความหรือตอนนนั.//ครังทีพิมพ์.//สถานทีพิมพ์:/ชือสาํนกัพิมพ์หรือผู้จดัพิมพ์. 

ตัวอย่าง  

[5] แม้นมาสชวลติ, คณุหญิง. (2526). การก้าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของห้องสมดุ.ในเอกสารการสมัมนา 

ทางวิชาการเรืองก้าวแรกของการใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด. หน้า 1-7. กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  
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[6] Tichner, Fred J. (1981). Apprenticship and Employee Training. In The New Encyclopedia  

Britannica, Macropedia, V.1. pp. 1018-1023. Chicago: Encyclopedia Britannica. 
 

4.  อ้างอิงจากปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใช้รูปแบบดงันี 

ชือผู้แต่ง.//(ปีทีพิมพ์).//ชือเรือง.//ชือปริญญา (สาขาหรือวิชาเอก).//เมืองทีพิมพ์:/หน่วยงาน.//ถ่ายเอกสาร. 

ตัวอย่าง  

[7]สริิสมุาลย์ ชนะมา. (2548). การพฒันารูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาสงัคมศึกษา  

สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศกึษา). กรุงเทพฯ:  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

 

[8] PatamapornYenbamrung. (1992). The Emerging Electronic University: A Study of Student  

Cost-Effectiveness.Dissertation, Ph.D. (Library and Information Science). Austin: Graduate school  

The University of Texas at Austin.Photocopied. 
 

5.  อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ใช้รูปแบบดงันี 

ข้อมูลจากหนังสือออนไลน์ 

ผู้แต่ง.//(ปีทีพิมพ์หรือปีทีสบืค้น).//ชือเรือง.//สถานทีพิมพ์:/สาํนกัพิมพ์.//สบืค้นเมือ/วนั/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/  
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