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เจ้ าของ
ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทีปรึ กษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ศิริ สุเสารัจ
ศาสตราจารย์ ดร.สําเริง บุญเรืองรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั วงษ์ ใหญ่
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา แสวงศักดิ
อาจารย์ ดร.กมล รอดคล้ าย
บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
กองบรรณาธิการและคณะกรรมการกลันกรอง
บทความภายในและภายนอก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสทุ ธิ วิจิตรพัชราภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา
อาจารย์ เรือเอก ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ กุลนภาดล
อาจารย์ ดร.ราชันย์ บุญธิมา
อาจารย์ ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล
อาจารย์ ดร.จันทรัศม์ ภูติอริ ยวัฒน์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ดร.ศิริพร อนุสภา
นางสาวสมวรรณ เอียมวิจิตร์

วัตถุประสงค์
1. เป็ นแหล่ ง เผยแพร่ ก ารค้ นคว้ า การทดลอง และการวิ จั ย ของ
คณาจารย์ นั ก วิ ช าการ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ศิ ษ ย์ ปั จจุบั น ทั งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ในเชิงวิชาการด้ านการบริหารการศึกษา
2. เป็ นสือกลางในการติดต่อทางวิชาการระหว่างภาควิชาการบริ หาร
การศึกษาและการอุดมศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทัวไป
3. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการด้ านการบริหารการศึกษา
ทังในรูปแบบของการเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจยั

** บทความหรื อข้ อคิดเห็นใดๆ ทีปรากฏในวารสารบริ ห ารการศึกษา
มศว ฉบับนี เป็ นความคิด เห็น เฉพาะผู้เขี ยนบทความแต่ ละท่านกอง
บรรณาธิการวารสารบริ หารการศึกษา มศว เปิ ดเสรี ด้านความคิดและ
ไม่ถือเป็ นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ **
** บทความที ได้ ลงตี พิ ม พ์ ใ นวารสารฉบั บ นี เป็ นลิ ข สิท ธิ ของภาค
วิ ช าการบริ ห ารการศึก ษาและการอุ ด มศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิท ยาลัยศรี นคริ น ทรวิโ รฒ กองบรรณาธิ การไม่สงวนสิทธิ ในการ
คัดลอกบทความแต่ให้ อ้างอิงแสดงทีมา**
กําหนดออกเล่ มวารสาร ปี ละ 2 ฉบับ
ฉบับที 1 มกราคม – มิถนุ ายน
ฉบับที 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
ออกแบบปก
นางสาวอัจฉริยา เทพแสง
สํานักพิมพ์
ห้ างหุ้นส่วนจํากัดสินทวีกิจพรินติง นครปฐม
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รายนามคณะกรรมการกลันกรองบทความภายนอก
ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ ศิริบรรณพิทกั ษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา แสวงศักดิ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ ไทย สุรกิจบวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ เกษรแพทย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา นาควิบูลย์ วงศ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ พันตํารวจโท ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร สดเอียม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล

มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ นิภา ศรีไพโรจน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กลินกุหลาบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ สุภากิจ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ตัณฑ์เจริญรัตน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตํารวจโท ดร.ดิฐภัทร นพชัย

โรงเรี ยนนายร้ อยตํารวจสามพราน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยศริน สัตยารักษ์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพฒ
ั น์ รักพรมงคล

มหาวิทยาลัยกําแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี อนันต์นาวี

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา พานิช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ดวงแก้ ว

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร อุดม

มหาวิทยาลัยทักษิ ณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสทุ ธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้ าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
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รายนามคณะกรรมการกลันกรองบทความภายนอก
อาจารย์ ดร.มารศรี สุธานิธิ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์ ดร.ปรี ยานุช สถาวรมณี

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์ ดร.สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์

มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ ดร.ศรัณยา แสงหิรัญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
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บรรณาธิการ
จากกรณีศกึ ษา “ทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย 13 คน ติดอยู่ภายในถําหลวง-ขุนนํานางนอน” ซึงเป็ นข่าวโด่งดังไปทัว
โลก ทุก ฝ่ ายร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลือ กัน จนภารกิ จ สํา เร็ จ ลุล่ว งตามเป้ าหมายสามารถช่ ว ยชี วิ ต ที ม หมูป่ าได้ ค รบทัง 13 ชี วิ ต
ถ้ าสามารถถอดบทเรียนจากเรืองนีจะทําให้ ได้ องค์ ความรู้ ต่างๆ มากมายทีเป็ นประโยชน์ ในเชิงการบริ หารจัดการ อาจกล่าว
ได้ ว่า สถานการณ์สร้ างวีรบุรุษ สถานการณ์สร้ างผู้นํา การบริหารจัดการเรื องใดเรื องหนึงทีเป็ นปั ญหาทียากและสลับซับซ้ อน
จําเป็ นต้ องอาศัยความร่วมมือในรูปแบบของเครือข่ายความร่ วมมือ การบริ หารจัดการทีมีประสิทธิ ภาพ การประสานงานทีดี
การแสดงภาวะผู้นําของผู้บริ หารหรื อผู้นําเหตุการณ์ การตัดสินใจที ทันเหตุการณ์ และทีสําคัญต้ องมีข้อมูลในการตัดสินใจ
ทีมากพอและครบถ้ วน จากเหตุการณ์ในครังนี ควรได้ มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย อย่างต่อเนืองเพือให้ ได้ องค์ ความรู้ ในเชิง
การบริ ห ารจั ด การ และให้ เ กิ ด การเชื อมโยงมาในบริ บ ทของการศึก ษาไทยจะเป็ นประโยชน์ ใ นการกํ า หนดนโยบาย
การวางแผนการทํางาน และการปฏิบตั ิงานทีมีประสิทธิภาพ ดังนัน วารสารฉบับนีจะเป็ นเครื องมืออย่างหนึงของการเผยแพร่
องค์ความรู้ทีได้ ค้นพบซึงจะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้บริ หารในการใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาเยาวชนของ
ชาติในอนาคตต่อไป

อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
บรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว
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บรรณาธิการแถลง
ภาควิช าการบริ หารการศึก ษาและการอุด มศึกษา คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศรี นคริ น ทรวิโ รฒ ได้ จัดทํ า
วารสารบริ หารการศึกษา มศว โดยออกปี ละ 2 ฉบับ ปั จจุบันการดําเนินการจัดทําวารสารมาถึงปี ที 15 แล้ ว โดยทีวารสาร
ฉบับนี นับเป็ นฉบับที 28 มกราคม – มิถนุ ายน 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นแหล่งค้ นคว้ าหาความรู้ ของนักวิชาการ ศิษย์
เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทังภายในและภายนอกสถาบันในเชิงวิชาการด้ านการบริ หารการศึกษา อีกทังเป็ นสือกลางในการติดต่อ
ทางวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้สนใจทัวไป ขณะเดียวกันเปิ ดโอกาสให้ นกั วิชาการ บุคลากรต่างๆ จากภายใน
และภายนอกมหาวิ ทยาลัย นํ าเสนอรู ปแบบของการเขี ย นบทความวิช าการและบทความวิ จัย ทุกบทความได้ ผ่า นการ
กลันกรองจากคณะกรรมการกลันกรองพิ จ ารณาบทความ โดยผู้ท รงคุณวุฒิ ที มี ชื อเสีย งทางด้ านการบริ ห ารการศึก ษา
นอกจากนี วารสารยั ง ได้ เผยแพร่ ไ ปยั ง ประชาคมวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา โดยส่ ง ผ่ า นไปยั ง สํ า นั ก หอสมุ ด ของ
สถาบันอุดมศึกษาทังของรัฐและเอกชน
กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ขอขอบคุณทุก
ท่านทีได้ สง่ บทความลงวารสารเพือพิจารณากลันกรอง ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านทีเสียสละเวลาในการพิจารณา
กลันกรองบทความเพื อให้ สมบูรณ์ ยิงขึน รวมทัง คณาจารย์ และบุค คลต่า งๆ ที ส่ง คํา ติช มมายังกองบรรณาธิ การ เพื อให้
ปรับปรุ งวารสารให้ มีคุณภาพยิงขึน รวมทังขอขอบคุณ คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ น ทรวิโ รฒ ที ได้ สนับสนุน
งบประมาณในการจัดพิมพ์วารสารฉบับนีเป็ นอย่างสูง
กองบรรณาธิการ

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที 15 ฉบับที 28 มกราคม - มิถนุ ายน 2561

ช

สารบัญ
เรือง

ชือผู้วจิ ัย

หน้ า

ปั จจัยด้ านบุคคลของครูและภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที
ส่งผลต่อสมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพือพัฒนาผู้เรี ยนของครู
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ศุภาวรรณ ผลสง่า

1

การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน

ปิ ยวรรณ รามศิริ

12

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ และวัฒนธรรมองค์การทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

เพ็ชรชมพู พิชญ์ พนั ธ์ เดชา

26

การคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้ า

ธวัช แสงสุวรรณ

36

การศึกษาการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา สุชีรา ใจหวัง
มัธยมศึกษา เขต 1

50

การมีสว่ นร่วมในการบริหารแบบ “บ้ าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรี ยนวัด
สังกัดกรุ งเทพมหานคร

นุชา สระสม

62

ความสัมพันธ์ ระหว่างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการจัดการเรี ยนรู้สปู่ ระชาคม
อาเซียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

สายฝน อัมรี

76

กลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สังกัดเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ธาริณี จินดาธรรม

90

การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ ของสถาบันด้ านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ า
(พ.ศ.2560-2569)

สุคนธรส คงเจริญ

99

พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ทิพวรรณ ผสมทรัพย์

111

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค TAI เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็ นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5

ประจักษ์ พัฒนพงษ์ ศกั ดิ

123

การบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันชัย แก้ วโสภา

136

ความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้ าราชการครูต่อการ
บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์ การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลําใย อรรคจันทร์

149

ทักษะการบริหารทีส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริหารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

ชริดา เหลียมดี

158

ซ

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที 15 ฉบับที 28 มกราคม - มิถนุ ายน 2561

สารบัญ
เรือง

ชือผู้วิจยั

หน้ า

บทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที ปนัดดา พลแสน
ส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

171

การพัฒนาคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด
เพือเสริมสร้ างทักษะชีวิตของนักเรี ยนในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

สิริวฒ
ั น์ มันสุข

183

การศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการทีส่งผลต่อการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุ งเทพมหานคร กลุม่ กรุงธนใต้

จีราวดี ศุภวิริยากรณ์

193

สมรรถนะการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อการบริ หารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตคลองสานสังกัดกรุงเทพมหานคร

ณัฏฐริดา บุ้งทอง

204

ถอดบทเรียน : กรณีศกึ ษา 13 หมูป่าอะเคเดมี จังหวัดเชียงราย

ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์

215

ภาคผนวก

222

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที 15 ฉบับที 28 มกราคม - มิถนุ ายน 2561
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PERSONAL FACTORS AND THE TRANS FOR MATIONALLEADER SHIP OF SCHOOLADMIN
ISTRATORS EFFECTING THE COMPETENCIES FOR ANALYSIS, SYNTHESIS AND RESEARCH TO
DEVELOPSTUDENTS OF TEACHERSIN THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA
OFFICE 1
ศุภาวรรณ ผลสง่า1, ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล2, เรือเอก ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์3
Supawan Phonsanga1, Theerapharp Phetmalaikul2, Apitee Songbundit3
1

นิสติ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทีปรึกษาหลัก อาจารย์ประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
ทีปรึกษาร่วม อาจารย์ประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีจดุ มุ่งหมายเพือศึกษา 1) ระดับสมรรถนะการวิเคราะห์ สงั เคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้เรี ยน
ของครู 2) ระดับภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านบุคคลของครู และ
ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้เรี ยนของ
ครู 4) ปั จจัยด้ านบุคคลของครู และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาทีสามารถพยากรณ์ สมรรถนะการ
วิเคราะห์ สงั เคราะห์ และการวิ จัยเพือพัฒนาผู้เรี ยนของครู กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ ครู ในสถานศึกษาขันพืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 359 คน เครืองมือทีใช้ ในการเก็บข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามโดย
มีค่าความเชือมันเท่ากับ .98 สถิติทีใช้ ใ นการวิเคราะห์ ข้ อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานวิเคราะห์
ค่าสหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั และวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู แบบการคัดเลือกเข้ า
ผลการวิจยั พบว่า
1) สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพือพัฒนาผู้เรียนของครู โดยรวมมีการปฏิ บัติอยู่ในระดับมากทุก
ด้ านโดยเรี ย งลําดับ ค่าเฉลียจากมากไปน้ อย ดังนี ด้ านการวิเ คราะห์ ด้ านการวิจัยเพื อพัฒ นาผู้เรี ยนของครู และด้ านการ
สังเคราะห์ ตามลําดับ
2) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษา โดยรวมการปฏิ บัติอยู่ในระดับมากทุกด้ านโดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลียจากมากไปน้ อย ดังนี ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ ด้ านการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ ด้ านการกระตุ้นทางปั ญญา
ด้ านการสร้ างวิสยั ทัศน์อย่างชัดเจน และด้ านการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ตามลําดับ
3) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ กับสมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การวิจยั เพือพัฒนาผู้เรียนของครูในทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
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4) ปั จจัยด้ านบุคคลของครูและภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพยากรณ์ สมรรถนะการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้เรี ยนของครู สงั กัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .01 โดยร่ วมกันพยากรณ์ ร้อยละ 21.30 โดยการกระตุ้นทางปั ญญา มีอํานาจการพยากรณ์ สงู สุด
รองลงมา อายุ และเพศตามลําดับ
คําสําคัญ: ปั จจัยด้ านบุคคลของครู, ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง, สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนา
ผู้เรียนของครู

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
การจัดการศึกษาไทยมุ่งผลิตคนทีมีความรู้และทักษะ เพือเป็ นกําลังสําคัญในระบบเศรษฐกิจ และเพือให้ ทันต่อการ
เปลียนแปลงของโลกในศตวรรษที 21 ทังในด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้ วยเหตุนีการจัดการศึกษาจึงต้ องได้ รับการ
เปลียนแปลงขนานใหญ่ เพือมุ่งไปสู่การพัฒนาพลเมืองทีฉลาด รับผิ ดชอบ สามารถคิดวิเคราะห์ สัง เคราะห์ และประยุก ต์
ใช้ เป็ น มีความสามารถในการทํางานและแก้ ไขปั ญหา ด้ วยเหตุนีประเทศไทยจึง จําเป็ นต้ อ งปฏิ รูปการจัดการศึกษาในเชิ ง
โครงสร้ างทังระบบอย่างเข้ าใจสภาพปั ญหา มีเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ [1]
จากผลการทดสอบคณิ ตศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์ ระดับนานาชาติใ นปี พ.ศ. 2558 (Trends in International
Mathematics and Science Study หรื อ TIMSS 2015) พบว่า คะแนนเฉลียวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ใน
ระดับตํากว่าคะแนนเฉลียนานาชาติ โดยมีคะแนน 431 และ 456 จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน [2] และผลการประเมิน
PISA 2015 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พบว่า ในด้ านวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยได้ 421 คะแนน จัดอยู่ในอันดับ
ช่วงที 51-57 จากทังหมด 72 ประเทศ [3] ผลการสอบของนักเรี ยนไทยสะท้ อนให้ เห็นถึงความไม่ประสบความสําเร็ จในการ
จัดการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงในด้ านการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ของผู้เรี ยน ซึงสัมพันธ์ กับการ
วิเคราะห์สภาวการณ์ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12 ทีประเทศไทยจะต้ องเร่ งดําเนินการให้ เกิดการ
พัฒ นาคนเพื อเสริ ม สร้ างทุน ทางปั ญ ญาให้ กับ ประเทศอย่ า งยั งยื น ด้ ว ยเหตุ นี ยุ ท ธศาสตร์ ที เร่ ง ด่ ว นประการหนึ งของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12 คือ ยึดคนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนามุ่งสร้ างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะทีดี
สํา หรั บ คนไทย พัฒ นาคนให้ มี ค วามเป็ นคนที สมบู รณ์ มี วิ นั ย ใฝ่ รู้ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะมี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ มี ทั ศ นคติ ที ดี
รับผิดชอบต่อสังคมมีจริยธรรมและคุณธรรม [4]
จากวิกฤตและปั ญหาทางด้ านการจัดการศึกษาของไทยทีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนา
และยกระดับความรู้และสมรรถนะของครูอย่างต่อเนืองจึงกลายเป็ นประเด็นสําคัญในการขับเคลือนการพัฒนาการศึกษาไทย
เพราะความรู้และสมรรถนะด้ านการสอนของครู จะนําไปสู่ผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนตามทีสังคมคาดหวัง แต่จากการศึกษา
รายงานการวิจยั สมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาครู ในสังคมทีเปลียนแปลง พบว่าปั ญหาของครู ในด้ านสมรรถนะครู นัน
เป็ นปั ญหามาตังแต่การวางนโยบายทางการศึกษา สืบเนืองมาถึงการผลิตครู อีกทังการพัฒนาครู ยังขาดประสิทธิ ภาพ แม้ ว่า
หน่วยงานต่างๆ จะจัดโครงการเพือพัฒนาครูแต่ก็ยงั ซําซ้ อน ไม่เป็ นระบบ ขาดประสิทธิ ภาพและขาดความต่อเนืองทําให้ ครู
ไม่สามารถนําความรู้ ทีได้ จากการอบรมไปปฏิ บัติได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม และไม่สามารถนําไปแก้ ปัญหาของโรงเรี ยนได้ อย่าง
แท้ จริง [5]
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน [6] แบ่งสมรรถนะของครูเป็ น 2 ด้ าน ได้ แก่ 1) สมรรถนะหลัก (Core
Competency) ประกอบด้ วย 5 สมรรถนะ ได้ แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ ในการปฏิ บัติงาน,การบริ การทีดี,การพัฒนาตนเอง, การ
ทํางานเป็ นทีมและ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ 2) สมรรถนะประจํ าสายงาน (Functional Competency)
ประกอบด้ วย 6 สมรรถนะ ได้ แก่ การบริ หารหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้ , การพัฒนาผู้เรี ยน,การบริ หารจัดการชันเรี ยน,
การวิเคราะห์ สงั เคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้เรี ยน, ภาวะผู้นําของครู และ การสร้ างความสัมพันธ์ และความร่ วมมือกับ
ชุมชนเพือการจัดการเรียนรู้ แต่ในงานวิจัยหลายงาน พบว่า สมรรถนะของครู เผชิญกับวิกฤตหลายหลายด้ าน เช่น การวิจัย
ประเมินสมรรถนะครูผ้ สู อนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 [7] พบว่าสมรรถนะประจําสายงาน
(Functional Competency) ทีมีระดับ คุณภาพตํามีทังหมด 4 สมรรถนะ ได้ แก่ 1) สมรรถนะการบริ หารจัดการหลักสูต ร
และการจัดการเรี ยนรู้ 2) สมรรถนะการวิเคราะห์ สงั เคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้เรี ยน 3) สมรรถนะภาวะผู้นําครู และ
4) สมรรถนะการสร้ างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนเพือการจัดการเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับ ภัครดา มากเทพพงษ์ [8]
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ทีศึกษาเกียวกับกลยุทธ์ การส่งเสริมสมรรถนะประจําสายงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าความจําเป็ นเร่ งด่วนในการส่งเสริ มสมรรถนะประจําสายงานของครู โรงเรี ย น
มัธ ยมศึกษาที จัดอยู่ใ นอัน ดับ สูงสุด คื อ ด้ านการวิเ คราะห์ สังเคราะห์ และการวิ จัย เพือพัฒ นาผู้เรี ย น ซึงสมรรถนะการ
วิเคราะห์สงั เคราะห์และการวิจยั เพือพัฒนาผู้เรียนของครูเป็ นอีกสมรรถนะหนึงทีมีความสําคัญ ทีจะสามารถพัฒนาการศึกษา
ได้ อย่างแท้ จริง
สมรรถนะการวิเคราะห์ สงั เคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้เรี ยนของครู เป็ นอีกแนวทางหนึงทีจะช่วยสนับสนุนให้
การศึกษาไทยเข้ มแข็ง เพราะนอกจากเป็ นการแก้ ไขปั ญหาประการหนึงทีเป็ นสาเหตุของผลสัมฤทธิ และทัก ษะในการคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ของผู้เรี ยนทีตํากว่ามาตรฐานแล้ ว ยังเป็ นการนํากระบวนการวิจัยมาใช้ ในการจัดการเรี ย นการสอน
เพือให้ สามารถแก้ ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลสูงสุด สอดคล้ องกับทิศนาแขมมณี [9] ที
ได้ อธิบายหลักการสอนการคิดสําหรับครูว่าการคิดมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการหรื อวิธีการไม่ใช่เนือหาสาระหรื อเนือหาความรู้
การสอนจึงเป็ นเรืองทียากขึนสําหรับครูเพราะไม่มีเนือหาความรู้ทีจะถ่ายทอดดังนันการทีครู จะสอนและฝึ กพัฒนาทักษะการ
คิด ใดๆ ให้ แ ก่ผ้ ูเ รี ย นได้ ประการแรก ครู จํา เป็ นต้ อ งเข้ าใจความหมายของทัก ษะการคิ ดนันว่ าทัก ษะการคิด นันคื ออะไรมี
ลักษณะเด่นทีทําให้ แตกต่างจากทักษะการคิดอืนๆ อย่างไรเมือครูมีความเข้ าใจเบืองต้ นจะช่วยให้ เห็นลักษณะของเป้าหมาย
หรือสิงทีต้ องการให้ เกิดกับผู้เรียน และก็จะช่วยให้ แนวทางแก่ครูในการวัดและประเมินทักษะการคิดนันด้ วย
ผู้นําจะพาองค์ กรหรื อหน่วยงานไปสู่เป้าหมายทีตังไว้ ได้ นันจําเป็ นต้ องมีภาวะผู้นําทีดีและเหมาะสม ดังนันภาวะ
ผู้นําของผู้บริหารจึงถือได้ ว่ามีความสําคัญอย่างยิงต่อการพัฒนาองค์ กร เนืองจากภาวะผู้นําสัมพันธ์ กับประสิทธิ ผลของงาน
และภาวะผู้นํามีความสัมพันธ์ กับประสิทธิ ผลขององค์ กร ซึงในยุคปั จจุบันมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา และเปลียนแปลง
อย่างรวดเร็ วมากภาวะผู้นํา การเปลียนแปลงจึง มีความเหมาะสมในการบริ หารองค์ ก รหรื อหน่ว ยงาน ผลจากการวิจัยเชิ ง
ประจักษ์ และการฝึ กอบรมพัฒนาภาวะผู้นําการเปลียนแปลงในทุกระดับในองค์ กรของประเทศต่างๆ จํ านวนมาก พบว่ า
ผู้บริหารหรื อผู้นําทีมีภาวะผู้นําการเปลียนแปลงสามารถทําให้ ประสิทธิ ผลของงานและองค์ กรสูงขึนแม้ ว่าสภาพการณ์ ของ
องค์กรจะมีข้อจํากัดต่างๆ เพียงใด [10]
ในการยกระดับ และพัฒนาสมรรถนะครูนนั ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารจึงเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึง
ทีจะช่ วยให้ เป้ าหมายของการพัฒ นาครู ประสบความสํา เร็ จและส่ง เสริ ม ให้ เ กิด การดํ าเนิน การอย่ างยังยืน สอดคล้ องกับ
สุรเดช อนัตสวัสดิ [11] ที ศึกษาปั จ จัยทีเกียวข้ องกับสมรรถนะของครู พบว่า ในส่วนของปั จ จัยด้ านภู มิหลัง ทังเพศ อายุ
สถานภาพ วุฒิการศึกษา ตําแหน่งหน้ าที และประสบการณ์ การทํางาน ส่งผลต่อสมรรถนะของครู ส่วนปั จจัยในด้ านองค์ กร
ได้ แก่ ภาวะผู้นําของผู้บริหาร นโยบายการบริหาร ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความเป็ นส่วนหนึงต่อองค์ กร สอดคล้ อง
กับแนวคิดของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [12] ทีได้ อธิ บายถึงความสําคัญของผู้บริ หารสถานศึกษาทีจะมีส่วนช่วย
ส่งเสริมให้ ครูพฒ
ั นาตนเองอย่างสมําเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิงการพัฒนาเทคนิคการสอนและกระบวนการคิดของครู เพราะ
ครู คื อ ผู้ ที มี บ ทบาทในการแนะนํ า วิ ธี คิ ด วิ ธี ห าความรู้ บ่ ม เพาะทั ก ษะ และความสามารถในการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองซึ ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูจะส่งผลต่อนักเรียนอย่างแท้ จริง
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ นผู้วิจยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาปั จจัยด้ านบุคคลของครู และภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
ของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาที ส่ง ผลต่ อ สมรรถนะการวิ เ คราะห์ สัง เคราะห์ แ ละการวิ จัย เพื อพัฒ นาผู้เ รี ย นของครู ในสัง กั ด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพือเป็ นแนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้ อง
ต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
การวิจยั ครังนี ผู้วิจยั ได้ กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ ดงั นี
1. เพือศึกษาระดับสมรรถนะการวิเคราะห์ สงั เคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้เรี ยนของครู ในสังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2. เพือศึก ษาระดับภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ ห ารสถานศึกษาในสังกัดสํา นัก งานเขตพื นที การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1
3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านบุคคลของครูและภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษา
กับสมรรถนะการวิเคราะห์สงั เคราะห์และการวิจยั เพือพัฒนาผู้เรียนของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1
4. เพือศึกษาปั จจัยด้ านบุคคลของครู และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถาน ศึกษาทีสามารถพยากรณ์
สมรรถนะการวิเคราะห์ สงั เคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้เรี ยนของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร ได้ แก่ ครูในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 5,586 คน
กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจยั ครังนี ได้ แก่ ครูในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ปี การศึกษา 2560 รวมทังสิน 359 คน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ได้ จากการสุ่มแบบแบ่งชัน (Stratified Random
Sampling) โดยใช้ ขนาดของโรงเรี ยนเป็ นชัน (Strata) จากนันสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วน (Proportion size) เครื องมือทีใช้ ใน
การเก็ บรวบรวมข้ อมูลครังนี เป็ นแบบสอบถามผู้วิจัย ได้ สร้ างขึน โดยแบ่ งออกเป็ น 3 ตอน ดัง นี ตอนที 1 แบบสอบถาม
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที 2 แบบสอบถามสมรรถนะการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้เรี ยนของครู เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจํานวน
15 ข้ อ ตอนที 3 แบบสอบถามภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษา 5 ด้ านเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ จํานวน 26 ข้ อ ซึงค่าความเชือมันของแบบสอบถามทังฉบับเท่ากับ .98 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามของครู จํานวน
359 ชุด ได้ กลับมา 318 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 88.58 วิเคราะห์ข้อมูลพืนฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามตัวแปรทีศึกษาโดยใช้
การคํานวณการแจกแจงความถีและค่าร้ อยละวิเคราะห์ ระดับ สมรรถนะการวิเ คราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย เพือพั ฒนา
ผู้เ รี ย นของครู โดยหาค่ า เฉลี ยและค่ า เบี ยงเบนมาตรฐานโดยรวม รายด้ า น และรายข้ อ วิ เ คราะห์ ระดั บ ภาวะผู้ นํ า
การเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต1 โดยหาค่าเฉลีย และส่วน
เบี ยงเบนมาตรฐานโดยรวม รายด้ าน และรายข้ อวิ เ คราะห์ สหสัม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ด้ า นบุ ค คลของครู และภาวะผู้ นํ า
การเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้เรี ยนของครู สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ (Multiple Correlation Coeffecient)
ของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation) วิเคราะห์สหสัมพันธ์ ของปั จจัยด้ านบุคคลของครู และภาวะผู้นําการ
เปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทีสามารถพยากรณ์สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้เรี ยน
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณแบบการคัดเลือกเข้ า
(Multiple Regression Analysis- Enter Method)
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิจยั การศึกษาปั จจัยด้ านบุคคลของครูและภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ
สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย เพือพัฒนาผู้เ รี ยนของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 สรุปผลได้ ดงั นี
1. สมรรถนะการวิ เ คราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย เพื อพัฒ นาผู้เ รี ยนของครู ในสถานศึกษาขันพื นฐาน สัง กัด
สํา นัก งานเขตพื นที การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 1 โดยรวมมี ก ารปฏิ บัติ อ ยู่ใ นระดับ มากโดยค่ า เฉลียสูง สุด คือ ด้ า นการ
วิเคราะห์ของครู การวิจยั เพือพัฒนาผู้เรียนของครู และด้ านการสังเคราะห์ของครู ตามลําดับ
2. ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 โดยรวมการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมากโดยด้ านทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ ด้ านการมีอิทธิ พลอย่าง
มีอดุ มการณ์ ด้ านการกระตุ้นทางปั ญญาด้ านการสร้ างวิสยั ทัศน์ อย่างชัดเจน และด้ านการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
ตามลําดับ
3. ภาวะผู้นํ าการเปลียนแปลงของผู้ บริ หารสถานศึกษาในแต่ ละด้ า นมีความสัม พันธ์ กับ สมรรถนะการวิเ คราะห์
สังเคราะห์ และการวิจยั เพือพัฒนาผู้เรียนของครูในทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
4. ปั จจัยด้ านบุคคลของครู และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาสามารถพยากรณ์ สมรรถนะ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพือพัฒนาผู้เรียนของครูสงั กัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยปั จจัยด้ านบุคคลของครู และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาทุกด้ าน
ร่วมกันพยากรณ์สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพือพัฒนาผู้เรี ยนของครู สงั กัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ได้ ร้อ ยละ 21.30 โดยการกระตุ้น ทางปั ญญา มีอํานาจการพยากรณ์ สูงสุดรองลงมา อายุ และเพศ
ตามลําดับ

อภิปรายผล
1. จากการศึก ษาระดับสมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิ จัยเพื อพัฒนาผู้เรี ยนของครู ใ นสถานศึกษา
ขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า ครูมีสมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย
เพือพัฒนาผู้เรียนโดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก โดยด้ านทีมีค่าเฉลียของคะแนนสูงสุด คือ ด้ านการวิเคราะห์ ของครู
รองลงมา คือ ด้ านการวิจัยเพือพัฒนาผู้เรี ยนของครู และด้ านการสังเคราะห์ ของครู ตามลําดับ ดังนันปั ญหาในการจัดการ
เรียนการสอนของครูจงึ ควรมุ่งไปทีการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ของผู้เรี ยน ไม่ใช่ม่งุ พัฒนาสมรรถนะ
การคิ ด วิ เ คราะห์ สัง เคราะห์ ข องครู เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว ถึง จะทํ า ให้ สมรรถนะที ครู ไ ด้ ฝึกฝนและพัฒนาประสบความสํา เร็ จ
เนืองจากการทีครูจะต้ องจัดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้ างสรรค์ และการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณให้ กับผู้เรี ยนตามมาตรฐานการศึกษาด้ านผู้เรี ยนนันครู จําเป็ นต้ องมีความเข้ าใจในความหมายของลักษณะ
ของการคิดรวมทังรู้และเข้ าใจกระบวนการขันตอนในการดําเนินการคิดแบบนันๆ เพือให้ สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพราะหากครูบรู ณาการสอดแทรกการพัฒนาหรื อฝึ กทักษะการคิดควบคู่ไปกับการสอนเนือหาสาระต่างๆ ก็
จะเกิดประโยชน์สองต่อ คือ นอกจากผู้เรียนจะมีโอกาสฝึ กฝนพัฒนาทักษะการคิดมากขึนแล้ วทักษะเหล่านันยังสามารถช่วย
ให้ ผ้ เู รียนเกิดความเข้ าใจในสาระทีเรียนเพิมขึนซึงส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนดีขึนด้ วย[9] และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ อร
อุมา รุ่งเรืองวณิชกุล [13] ทีได้ พฒ
ั นารูปแบบการเสริ มสร้ างสมรรถนะครู นักวิจัยด้ วยการบูรณาการกระบวนการเรี ยนรู้ สําหรับ
ข้ าราชการครูสงั กัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า ครูทีเข้ าร่วมกิจกรรมทําแบบสอบถามสมรรถนะครู
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นักวิจัยโดยการประเมินตนเองโดยตอบข้ อคําถาม 3 ด้ านคือ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจการวิจัยในชันเรี ยน ด้ านจิตวิจัย และ
ด้ านการปฏิบตั ิทางการวิจยั มีคะแนนเฉลียโดยรวมทัง 3 ด้ าน อยู่ในระดับมาก
2. การศึกษาภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมและรายด้ านตามความคิดเห็นของครู ผู้บริ หารมีภาวะผู้นําการเปลียนแปลงอยู่ในระดับมากโดย
เรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย ดังนีด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ ด้ านการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ ด้ านการกระตุ้น
ทางปั ญญาด้ านการสร้ างวิสยั ทัศน์ อย่างชัดเจน ด้ านการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ตามลําดับ สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของทองคําพิมพา [14] ทีศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างวิสยั ทัศน์และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงกับการบริ หารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทองพบว่า ระดับภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากและเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ านโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย ดังนีการมี
อิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์การคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลการสร้ างแรงบันดาลใจ และการกระตุ้นทางปั ญญาตามลําดับ
และสอดคล้ องกับสิทธิพลพหลทัพ [15] ทีได้ ศกึ ษาปั จจัยทีส่งผลต่อภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่าภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาขอนแก่นเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้ านเรี ยงตามลําดับการปฏิ บัติจากมากไปน้ อย ได้ แก่ การ
คํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การสร้ างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นทางปั ญญา
ภาวะผู้ นํ า ของผู้บ ริ ห ารถื อ ได้ ว่ า มี ค วามสํา คัญอย่ า งยิ งต่ อ การพัฒ นาองค์ ก ร เนื องจากภาวะผู้นํ า สัม พัน ธ์ กั บ
ประสิทธิ ผลของงานและภาวะผู้นํามีความสัมพันธ์ กับประสิท ธิ ผลขององค์ กรจึงมีแนวคิดและการศึกษาในเรื องการพั ฒนา
ความเป็ นผู้นําหรือภาวะผู้นํา (Leadership) เกิดขึน [16] ยิงไปกว่านันความท้ าทายทีเป็ นพลวัตของโลกศตวรรษที 21 ทังใน
ส่ว นที เป็ นแรงกดดัน ภายนอก ได้ แ ก่ การเปลียนแปลงของบริ บ ทเศรษฐกิ จและสังคมโลก อัน เนืองจากการปฏิ วัติ ดิ จิ ทัล
(Digital Revolution) การเปลียนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การดําเนินงานเพือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาทียังยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ทีประเทศ
ไทยได้ ให้ สตั ยาบัน รวมทังผลกระทบของการเป็ นประชาคมอาเซียน และความต้ องการกําลังคนทีมีทักษะในศตวรรษที 21
ประกอบกับแรงกดดันจากภายในประเทศจากการเปลียนแปลงโครงสร้ างประชากรทีส่งผลให้ ประเทศเข้ าสู่สงั คมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ ระบบการศึกษา ทีต้ องปรับเปลียนให้ สนองและรองรับความท้ าทายดังกล่าว ประเทศไทยจึงจําเป็ น
ทีต้ องปฏิรูปการศึกษา เพือให้ ระบบการศึกษาเป็ นกลไกในการขับเคลือนประเทศ ภายใต้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560– 2579) และกรอบทิ ศ ทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คม
แห่งชาติฉบับที 12 (พ.ศ.2560– 2564) นําพาประเทศไปสูค่ วามมันคง มังคังและยังยืน [17]
3. ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารในแต่ละด้ านมีความสัมพันธ์ กับสมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การวิจัยเพือพัฒ นาผู้เ รี ย นของครู ในทางบวกอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที ระดับ .01 ทังนีอาจเนื องมาจากภาวะผู้นํา การ
เปลียนแปลงของผู้บริหารมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ ครู และบุคลากรมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง และเห็นความสํา คัญ
ของทักษะและกระบวนการคิดขันสูง ซึงส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาตนเองของครู และส่งผลไปยังการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยน โดยผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษามี การวางแผนส่งเสริ ม การพัฒนาและใช้ ห ลักสูตรสถานศึก ษาขันพื นฐานเพือพัฒนา
คุณภาพผู้เ รี ย นให้ มี ความรู้ ความสามารถในการคิด วิเ คราะห์ คิด สร้ างสรรค์ มีวิ จารญาณ มี ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนผ่า น
เกณฑ์มาตรฐานตลอดจนเป็ นคนดีมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาทีมีภาวะผู้นําการเปลียนแปลงมีความรู้ เท่าทันสภาพการณ์ อย่างรอบด้ าน มีวิสยั ทัศน์ ทีชัดเจน
ย่อมจะสามารถทีจะกระตุ้นทางปั ญญา สร้ างแรงบันดาลใจ ทังยังมีอิทธิ พลอย่างมีอดุ มการณ์ ให้ กับผู้ใต้ บังคับบัญชาบนพืนฐาน
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ของการคํานึงถึงความเป็ นปั จ เจกบุคคล ซึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกับฟี ดเลอร์ และการ์ เซีย [18] ทีได้ ศึก ษาความสัมพัน ธ์
ระหว่างผู้บริ หารกับผู้ร่วมงานเป็ นองค์ ป ระกอบทีสําคัญมากทีสุดต่อทัศนะของผู้ร่วมงานทีมีต่อการทํางานหากผู้ร่วมงานมี
ความศรัทธาในตัวผู้บริ หารและยอมทีจะเป็ นผู้ตามการให้ ความสนับสนุนในการปฏิ บัติงานก็จะเป็ นไปด้ วยดีในทางตรงกัน
ข้ ามหากผู้บริหารไม่ได้ รับความไว้ วางใจจากผู้ร่วมงานก็ย่อมไม่ดีทําให้ ผ้ บู ริ หารเกิดความอึดอัดทีจะปฏิ บัติงานมีความวิตก
กังวลซึงอาจทําให้ งานทีปฏิบตั ิอยู่ล้มเหลวได้
4. ปั จจัยด้ านบุคคลของครูและภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพยากรณ์ สมรรถนะการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้เรี ยนของครู สงั กัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยปั จจัยด้ านบุคคลของครู และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาทุกด้ าน
ร่ ว มกันการพยากรณ์ สมรรถนะการวิเ คราะห์ สัง เคราะห์ และการวิ จัย เพือพัฒ นาผู้เรี ย นของครู สังกัดสํา นัก งานเขตพื นที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ ร้อยละ 21.30 โดยการกระตุ้นทางปั ญญา มีอํานาจการพยากรณ์ สงู สุดรองลงมา อายุ และ
เพศ (SEX) ตามลําดับ
เนืองจากการกระตุ้นทางปั ญญาเป็ นพฤติกรรมทีผู้บริ หารแสดงให้ เห็นว่าสามารถกระตุ้นผู้ใ ต้ บังคับบัญชาให้ เห็น
วิธีการ หรือแนวทางใหม่ในการแก้ ปัญหา เพือส่งเสริ มให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชากล้ าทีจะแสดงความคิดเห็น และเกิดกระบวนการ
วิเคราะห์ ปัญหา เพือนํา ไปสู่ก ารแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ส่งผลต่ อประสิทธิ ภ าพในการปฏิ บัติง านได้ อย่างเต็มศักยภาพ
ซึงสอดคล้ องกับ กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา [19] ศึกษาภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารทีส่งผลต่อสมรรถนะหลักของ
ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 พบว่า ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารโดยรวม
อยู่ใ นระดับ มากเรี ย งลํา ดับค่ า เฉลียจากมากไปหาน้ อ ย ดังนี การกระตุ้นสติ ปัญญา การคํ า นึง ถึงความเป็ นปั จเจกบุค คล
การสร้ างแรงบันดาลใจและการมีอิทธิ พลเชิงอุดมการณ์ ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารทุกด้ านส่งผลต่อสมรรถนะ
หลักของครูโดยสามารถร่ วมกันทํานายสมรรถนะหลักของครู ในภาพรวมได้ ร้ อยละ 81.6 และพบว่า การคํานึงถึงความเป็ น
ปั จ เจกบุคคล การสร้ า งแรงบัน ดาลใจและการกระตุ้น สติ ปัญญาส่ง ผลต่อ การมุ่งผลสัมฤทธิ ในการปฏิ บัติง านของครู แ ละ
สอดคล้ องกับ ปิ ยะ เจริญเวชรักษ์ [20] ทีได้ ศกึ ษารูปแบบภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานด้ านการสร้ างอิทธิ พล
เพือให้ เกิ ดแรงจูงใจในการปฏิ บัติหน้ า ทีของข้ าราชการครู ซึงกลุ่ม ตัวอย่างเป็ นผู้บริ ห ารและข้ า ราชการครู สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน ผลวิ จัย พบว่า องค์ ประกอบของรู ปแบบสามารถอธิ บายความแปรปรวนต่อ การเกิ ด
แรงจูง ใจในการปฏิ บัติ ห น้ าที ของข้ า ราชการครู ไ ด้ ร้ อ ยละ 98 ตัวแปรแฝงที ส่ง ผลต่ อ แรงจูงใจในการปฏิ บัติ ห น้ า ที ของ
ข้ าราชการครู คือ ภูมิหลัง คุณลักษณะเฉพาะความเป็ นผู้นํา และพฤติกรรมการสร้ างอิทธิ พล ส่วนองค์ ประกอบของตัวแปร
แฝงทัง 4 ตัว ซึงเรี ย งลํา ดับนํ าหนัก องค์ ป ระกอบจากมากไปน้ อ ย ดัง นี 1) ตัว แปรแฝงภู มิ หลัง คือ อายุ ประสบการณ์
การศึก ษาอบรมทางการบริ ห ารและระดับ การศึก ษา 2) ตัว แปรแฝงคุณลัก ษณะเฉพาะความเป็ นผู้นํ า คื อ ทัก ษะผู้นํ า
และ คุณลักษณะส่วนตัวของผู้นํา 3) ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการสร้ างอิทธิพล คือ การจูงใจด้ วยเหตุผล การสร้ างแรงบันดาลใจ
การแลกเปลียนและการใช้ อํานาจตามกฎ และ 4) ตัวแปรแฝงแรงจูงใจในการปฏิ บัติหน้ าทีของข้ าราชการครู คือ ความผูกพัน
ต่อองค์การ การทํางานเป็ นทีม และความพึงพอใจในการทํางาน ตามลําดับ
อีกทังกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครังนี มีอายุไม่เกิน 35 ปี ถึงร้ อยละ 61 ซึงครู ในกลุ่มนีถือได้ ว่าอยู่ในวัยทีพร้ อมจะ
เรียนรู้งาน แสวงหาความก้ าวหน้ า และความมันคง รวมถึงพร้ อมยอมรับการเปลียนแปลง จึงส่งผลต่อสมรรถนะการวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการวิจยั เพือพัฒนาผู้เรียนโดยตรง ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อดุลย์ สนันเอือเม็งไธสง [21] ทีได้ ศึกษา
ปั จจัยทีมีผลต่อสมรรถนะการวิจยั ในชันเรียนของครูสงั กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า ตัว
แปรระดับครูทีมีผลต่อสมรรถนะการวิจยั ในชันเรียนโดยรวมของครูได้ แก่ ตัวแปรความเป็ นครู ทีมีประสบการณ์ เกียวกับการทํา
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วิจยั และตัวแปรความคาดหวังในผลการวิจยั อายุราชการ และลักษณะนิสยั ทีเอือต่อการทําวิจัยในชันเรี ยน และตัวแปรระดับ
โรงเรียนทีมีอิทธิพลต่อค่าเฉลียสมรรถนะการวิจยั ในชันเรียนโดยรวมของครู ได้ แก่ ตัวแปรการสนับสนุนของผู้บริหาร
การทีจะพัฒนาครู ให้ มีสมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้เรี ยนได้ นัน ปั จจัยด้ านบุคคล
ของครูทงอายุ
ั
เพศ การศึกษา ประสบการณ์ การสอน ล้ วนแล้ วแต่มีอิทธิ พลทังทางตรงและทางอ้ อม เนืองมาจากสมรรถนะ
เป็ นความสามารถในการใช้ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม อุปนิสยั ส่วนตัวทีมีต่อการปฏิ บัติงานของแต่ละบุคคลทีส่งผลต่อ
การปฏิ บัติ ง านเพือทํ าให้ งานมีป ระสิท ธิ ภ าพสูงสุด ตามทีองค์ ก รต้ อ งการ เพราะสมรรถนะมี ความสัม พัน ธ์ กับ การบริ ห าร
ทรั พ ยากรมนุษ ย์ ซึงสามารถนํ า แนวคิ ดเกี ยวกับ สมรรถนะไปใช้ ใ นการสรรหาและคัด เลือ กบุค ลากร การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง และการจ่ายค่าตอบแทน
[12] ดังนันภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารจะมีสว่ นสําคัญอย่างยิงทีจะช่วยกระตุ้นให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชามีความมุ่งมัน
ทีจะพัฒนาสมรรถนะของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิงสมรรถนะในด้ านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพือ
พัฒ นาผู้เ รี ย น เนื องจากสมรรถนะทางด้ านนี เป็ นสมรรถนะที สะท้ อ นไปสู่ก ารจัด การเรี ย นรู้ ให้ กับ ผู้เ รี ย น ให้ ผู้เ รี ย นเกิ ด
กระบวนการคิด วิเคราะห์ คิด สังเคราะห์ คิ ดอย่ างมี วิจารณญาณ และคิด อย่า งสร้ า งสรรค์ เพราะหากครู ผ้ สู อนขาดทั กษะ
ทางด้ านกระบวนการคิ ดแล้ ว เป็ นไปได้ ยากว่ า จะสามารถถ่ ายทอดความรู้ และช่ วยเหลือให้ ผ้ เู รี ย นเกิ ดทักษะดัง กล่าวได้
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ วัชรี พร ล้ ออุทัย [22] ทีศึกษาปั จจัยบางประการทีส่งผลต่อสมรรถนะครู สงั กัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร พบว่า ค่านําหนักความสําคัญของปั จจัยทีส่งผลต่อสมรรถนะครู ในภาพรวม ได้ แก่ ลักษณะทางกายภาพใน
ทีทํางานสัมพันธภาพระหว่างครูกบั ผู้บงั คับบัญชาสัมพันธภาพระหว่างครู กับนักเรี ยนมีค่านําหนักความสําคัญ เท่ากับ .141,
.061 และ .152 ตามลําดับ

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้ นคว้ าครังนี ผู้วิจยั ได้ แบ่งข้ อเสนอแนะออกเป็ น 2 ส่วน มีรายละเอียด ดังนี
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผู้บริหารและหน่วยงานต้ นสังกัด ควรจัดให้ มีการอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ ครู ได้ พัฒนาทักษะการคิดขันสูง และ
กระบวนการในการทําวิจยั ในชันเรียนแก่ครู
1.2 ผู้บริ หารและหน่วยงานต้ นสังกัด ควรสร้ างชุมชนการเรี ยนรู้ วิชาชีพ (Professional Learning Community)
เพื อให้ ค รู ไ ด้ พัฒ นาสมรรถนะการสัง เคราะห์ ข องครู ซึงคะแนนตํ าที สุด และมี โ อกาสแลกเปลียนเรี ย นรู้ กับ ครู ผ้ ูสอนที มี
ประสบการณ์สามารถนํามาพัฒนาตนเองและผู้เรียนได้
1.3 ผู้บริหารและหน่วยงานต้ นสังกัดควรพัฒนาแนวทางในการประเมินความดีความชอบอิงสมรรถนะ เพือให้ ครู
เกิ ดการยอมรั บ และกระตุ้น ให้ เ กิด การพัฒนาสมรรถนะของตนเองให้ มีป ระสิทธิ ภาพมากยิ งขึน เนื องจากพฤติก รรมของ
ผู้บ ริ หารในการให้ ผลตอบแทนรางวัลแก่ ผ้ ูใต้ บังคับ บัญชาโดยพิ จารณาจากความสามารถในการปฏิ บัติง าน มี ค่ าความ
แปรปรวนสูงทีสุด
2. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ในครั งต่ อไป
2.1 ควรมีการวิจัยพัฒนากลยุทธ์ การยกระดับสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพือพัฒนา
ผู้เรียนของครู เพือเป็ นเครืองมือให้ ผ้ บู ริหารและหน่วยงานต้ นสังกัดมีแนวทางในการดําเนินงานเชิงรุก
2.2 ควรมีการศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานของครู ในด้ านอืนๆ เพิมเติม
เพือนําไปสูก่ ารยกระดับสมรรถนะครูอย่างรอบด้ าน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรือง การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิน
มีวัตถุประสงค์ เพือพัฒนารู ปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถินและ
ประเมิ นความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบภาวะผู้นํา เชิ งสร้ า งสรรค์ ข องผู้บ ริ ห ารสถานศึกษา สัง กัด องค์ ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ น
วิธีการดํา เนินการวิจัยมี 4 ขันตอน ได้ แก่ ขันตอนที 1 การศึกษาเอกสาร งานวิจัย ทีเกียวข้ องและสัมภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 คน ซึงได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ขันตอนที 2 การสร้ างรู ปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถินผู้วิจัยนําแนวทางของการสร้ างรู ปแบบจากขันตอน ที 1 ร่ างเป็ น
แบบสอบถามและให้ ผ้ เู ชียวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของรู ปแบบ (Content Validity) และนํา
ข้ อมูลทีได้ มาวิเคราะห์ หาค่าความเทียงตรงเชิงเนือหาเป็ นรายข้ อ (CVI : Content Validity Index for Item) ได้ ค่า CVI = 1
ทุกข้ อ ขันตอนที 3 การพัฒนารู ปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ น
ผู้วิจัย นําร่ างรู ปแบบภาวะผู้นํ าเชิง สร้ า งสรรค์ มากําหนดเป็ นประเด็ นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดย
ผู้เชียวชาญ จํานวน 10 คนเพือหาความเหมาะสมและความถูกต้ องและขันตอนที 4 การประเมินความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบ
ภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน โดยการใช้ แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ได้ แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิน จํานวน 30 คน ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจยั พบว่า
1. รูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิน มีความเหมาะสม
ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย 50 ข้ อ ได้ แก่
1) ด้ านการคิดสร้ างสรรค์ 10 ข้ อ ประกอบด้ วย
1.1 มีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างถีถ้ วนในการบริหารงาน
1.2 มีความสามารถคิดสร้ างสรรค์หรือนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ ในการบริหารงาน
1.3 มีความกระตือรือร้ นในการคิดสิงใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
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1.4 มีสมาธิและมุ่งมันในการทํางาน
1.5 มีความสามารถในการกล้ าคิด กล้ าทํา กล้ าแสดงออกในการทํางาน
1.6 มีความเฉลียวฉลาดและมีปฏิภาณไหวพริบในการทํางาน
1.7 เป็ นบุคคลผู้มีวิสยั ทัศน์และสามารถสร้ างสรรค์ให้ เป็ นจริงได้
1.8 เป็ นคนช่างสังเกต โดยมองเชิงบูรณาการและแบบองค์รวม
1.9 มีความสามารถเปิ ดใจ เปิ ดรับประสบการณ์ แนวทางใหม่ๆ ทีเกิดขึน
1.10 มีความสามารถฝึ กฝนทักษะการคิดเพือนํามาป้องกันและแก้ ไขปั ญหาทีจะเกิดขึน
2) ด้ านการทํางานเป็ นทีม 10 ข้ อ ประกอบด้ วย
2.1 มีความสามารถกําหนดวัตถุประสงค์ในการทํางานเป็ นทีมอย่างชัดเจนโดยทีมมีสว่ นร่วม
2.2 มีความสามารถวางแผนการทํางานเป็ นทีมโดยยึดมติเสียงข้ างมาก
2.3 ดําเนินการและจัดให้ มีการติดต่อสือสารการทํางานเป็ นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 สามารถสร้ างบรรยากาศของการทํางานเป็ นทีมอย่างอบอุ่นเป็ นกันเอง
2.5 ให้ ความไว้ วางใจและมอบหมายงานสําคัญให้ สมาชิกในทีมงาน
2.6 ให้ ความเคารพความคิดเห็นในการตัดสินใจของสมาชิกในทีมงาน
2.7 สามารถกําหนดมอบหมายงานตามความเหมาะสม ความสนใจตามความสามารถของทีมงาน
2.8 จัดให้ มีการนิเทศและจัดกิจกรรมทีสร้ างขวัญและกําลังใจแก่ทีมงาน
2.9 จัดให้ มีการกํากับดูแลให้ การทํางานเป็ นทีมเป็ นไปตามเป้าหมาย
2.10 สามารถสนับสนุน ส่งเสริมให้ สมาชิกทุกคนเป็ นผู้นําและผู้ตามทีดีในการทํางานเป็ นทีม
3) ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ 10 ข้ อ ประกอบด้ วย
3.1 สามารถกระตุ้นให้ บคุ ลากรทํางานเต็มกําลังความสามารถ เพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
3.2 สามารถเสริมสร้ างกําลังใจบุคลากรในการฝ่ าฟั นอุปสรรคทังหลายสูค่ วามสําเร็จทีต้ องการ
3.3 เป็ นบุคคลทีทุ่มเทเสียสละเพือให้ การบริหารงานประสบผลสําเร็จ
3.4 คอยให้ กําลังใจ ยกย่องชมเชยบุคลากรอย่างสมําเสมอ
3.5 สามารถเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรแสดงความสามารถโดยเน้ นการคิดในเชิงบวก
3.6 สนับสนุน ส่งเสริมให้ บคุ ลากรทุ่มเทความสามารถในการทํางานอย่างเต็มศักยภาพ
3.7 ดําเนินการจัดสวัสดิการผลตอบแทนให้ แก่บคุ ลากร อย่างเหมาะสมทัวถึง
3.8 สามารถสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั บุคลากรเพือให้ เกิดความราบรืนในการทํางาน
3.9 สร้ างความมันใจและส่งเสริมให้ บคุ ลากร ทํางานอย่างเต็มความสามารถ
3.10 สามารถสร้ างบรรยากาศการติดต่อสือสารแบบเปิ ดเพือให้ บคุ ลากรเกิดความเชือถือและไว้ วางใจ
4) ด้ านการแก้ ปัญหา 10 ข้ อ ประกอบด้ วย
4.1 มีการรวบรวมข้ อมูลปั ญหาเพือใช้ เป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถกําหนดประเด็นปั ญหาได้ อย่างชัดเจน
4.3 มีความเข้ าใจเกียวกับวิธีแก้ ปัญหาหลากหลายอย่างครบถ้ วน
4.4 สามารถศึกษาค้ นหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาใหม่ๆ เพือแก้ ไขปั ญหาได้ ตรงประเด็น
4.5 สามารถใช้ เทคนิคในการแก้ ปัญหาอย่างเหมาะสม
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4.6 สามารถตัดสินใจโดยเลือกแนวทางทีดีทีสุดในการแก้ ปัญหา
4.7 มีความสามารถในการแก้ ปัญหาโดยเน้ นความพึงพอใจของบุคลากร
4.8 สามารถแก้ ปัญหาได้ โดยคํานึงถึงการได้ ประโยชน์สงู สุดของสถานศึกษา
4.9 สามารถค้ นหาทางเลือกทีมีความเหมาะสมทีสุดเพือทําให้ บรรลุเป้าหมาย
4.10 มีการดําเนินการตรวจสอบ ปรับปรุ งติดตามการแก้ ปัญหาทุกครัง เพือให้ เกิดความรอบคอบในการบริหารงาน
5) ด้ านการเน้ นผู้รับบริการ 10 ข้ อ ประกอบด้ วย
5.1 ดําเนินการจัดให้ มีการสํารวจความต้ องการและความจําเป็ นของผู้รับบริการ
5.2 สามารถออกแบบและวางแผนการดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับผู้รับบริการ
5.3 สามารถสร้ างความสัมพันธ์ ทีดีกบั ผู้รับบริการ
5.4 สามารถปรับปรุงวิธีการทํางานให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้รับบริการ
5.5 รับฟั งความคิดเห็นของผู้รับบริการ
5.6 สามารถหาวิธีพฒ
ั นาบุคลากรเพือให้ การบริการทีมีประสิทธิภาพ
5.7 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ รางวัลแก่ผ้ ใู ห้ การบริการทีมีคณ
ุ ภาพ
5.8 สามารถสร้ างความประทับใจ ความมันใจและพึงพอใจแก่ผ้ รู ับบริการ
5.9 สามารถจัดระบบการให้ บริการทีสามารถเข้ าถึงได้ ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
5.10 ดําเนินการและจัดให้ มีการใช้ ช่องทางทีหลากหลายในการเข้ าถึงการบริการแก่ผ้ รู ับบริการ
2. ผลการประเมินความเป็ นไปได้ ของรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดองค์ กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน พบว่า ความเป็ นไปได้ โดยรวมของรู ปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ อยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณารายด้ าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุดทุกด้ าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้ อย ดังนี การทํางานเป็ นทีม การเน้ นผู้รับบริ การ การ
คิดสร้ า งสรรค์ การสร้ า งแรงบันดาลใจและการแก้ ปัญหา โดยมี ความสอดคล้ องกับแนวปฏิ บัติสามารถนํา ไปปฏิ บัติไ ด้ ใ น
สถานการณ์จริง
คําสําคัญ การพัฒนารูปแบบ, ภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์, องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน

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 recipientfocused 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 เศรษฐกิจแบบสารสนเทศเป็ นฐานเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนืองด้ วยอัตราความเร็ วสูง ทุนทาง
ปั ญญา หรื อ Intellectual Capital จึงกลายเป็ นทรัพยากรสําคัญทีสุดขององค์ กรและของประเทศชาติ กล่าวคื อ ชาติใดที
ลงทุนด้ ว ยทรัพยากรมนุษย์ และให้ ความสํา คัญสูงในการจัด การศึกษาอย่างมี คุณภาพย่ อมประกันได้ ว่า ชาตินันจะมีระดับ
ความสําเร็จทางเศรษฐกิจสูงอย่างแน่นอน ปั ญหาทีเผชิญ คือ การก้ าวเข้ าสู่ยุคศตวรรษที 21 ทุกวันนีสถานศึกษาส่วนใหญ่
มิได้ จดั ระบบทีเกือหนุนและกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนา กล่าวคือ โครงสร้ างบริ หารทีล้ าสมัยของสถานศึกษาถูกจัดแบบราชการ
ทีมีสายบังคับบัญชาลดหลันหลายระดับ มีระบบค่านิยมแบบเก่า การพัฒนาวิชาชีพผู้บริ หารสถานศึกษามีปัญหาก้ าวไม่ทัน
กับการเปลียนแปลง ผู้บริ หารการศึกษายังขาดความเข้ าใจสภาพจริ งของปั ญหา ตลอดจนแนวทางปรับปรุ งแก้ ไขปั ญหาที
เกิดขึน[1] ผู้นําเป็ นบุคคลสําคัญทีจะสร้ างพลังขับเคลือนองค์ กรและสังคมสู่การเปลียนแปลงในโลกยุคใหม่ทีมีลกั ษณะเป็ น
พลวัตที มีการเคลือนไหวเปลียนแปลงอย่ างต่อเนืองตลอดเวลา ทังองค์ ประกอบสัง คม เศรษฐกิจ การเมือ ง การปกครอง
เทคโนโลยี และสิงแวดล้ อม กระแสการเปลียนแปลงดังกล่าวเกิ ดขึนอย่างรวดเร็ วและรุ น แรงที ทุ กคนต้ องเผชิญ ดังนัน ทุก
องค์กรจําเป็ นต้ องมีผ้ นู ําทีมีศกั ยภาพสูง มีคณ
ุ ลักษณะทีเหมาะสมและมีพลังทีจะขับเคลือนองค์ กรให้ เกิดการเปลียนแปลงไป
ในทิศทางทีดีและสามารถนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็ จ เมือทุกองค์ กรมีประสิทธิ ภาพ ก็จะทําให้ สงั คมโดยรวมสามารถก้ าว
ทันและเตรียมพร้ อมรับมือกับการเปลียนแปลงของโลกยุคใหม่ได้ เป็ นอย่างดี นํามาซึงความสุขความเจริ ญในทุกภาคส่วนของ
สังคม ดัง นัน การสร้ า งผู้นํ าที มีค วามสามารถและมีพลังที จะขับเคลือนองค์ กรสู่การเปลียนแปลงอย่ างสร้ า งสรรค์ จึง เป็ น
สิงจําเป็ นในโลกยุคใหม่นี ผู้นํา คือ ผู้ทีสามารถนํ า ผู้อืนให้ ก้าวไปข้ างหน้ าสู่จุด มุ่งหมายตามที วางไว้ โดยใช้ ศักยภาพของ
ความเป็ นผู้นําทีมีอยู่ทงในองค์
ั
ประกอบสถานภาพ ความสามารถ อิทธิ พล ชีวิต และพฤติกรรม เพือส่งผลให้ สามารถกําหนด
ทิศทางให้ บคุ คลทีติดตามมุ่งสูเ่ ป้าหมายเดียวกัน ฉะนันผู้นําจึงมีความจําเป็ นและมีความสําคัญต่อการนําองค์ กรหรื อบุคคล
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ไปสูค่ วามสําเร็จมีความสามารถในการใช้ อิทธิ พลของตนเองหรื อของตําแหน่งทีจะทําให้ บุคคลอืนยอมปฏิ บัติตามเพือบรรลุ
เป้ าหมายร่ วมกัน [2]จากผลงานวิจัยองค์ ประกอบการพัฒนาสถานศึก ษาทีผ่ านมา พบว่ า ปั ญหาสําคัญที ควรได้ รับการ
พัฒนาในองค์ ประกอบของการบริ หารของสถานศึกษา คือ การสร้ างผู้นําการศึกษาระดับมืออาชีพทีตระหนักถึงการปฏิ รูป
การศึกษาอย่างเป็ นองค์รวม ซึงควรได้ รับการพัฒนาอย่างสร้ างสรรค์ ทังองค์ ประกอบวิธีการและเป้าหมาย [3] ธี ระ รุ ญเจริ ญ
ได้ กล่าวถึงปั ญหาและทางออกว่า ผู้นําการศึกษาเป็ นบุคคลสําคัญในการกําหนดคุณภาพคนไทยและเพือให้ คนไทยได้ เรี ยนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพนัน จะต้ องพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาครู พัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาการบริ หาร
สถานศึกษาของผู้นําอย่างจริงจังและต่อเนือง
จากสภาพปั ญหาดังกล่า วนี เป็ นปั จจัยสําคัญที ส่งผลต่อการบริ หารงานและการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บ ริ หาร
สถานศึกษา ทีจะต้ องหาแนวทางการแก้ ไขปรับปรุ งอย่างเร่ งด่วน เพราะหากผู้นําของสถานศึกษาไม่ให้ ความสําคัญต่อการ
พัฒนาภาวะผู้นํ าในการปฏิ บัติง านจะทํ าให้ สถานศึก ษาด้ อยพัฒ นา ไม่ มีค วามสามารถในการริ เ ริ มการเปลียนแปลงการ
ทํางานอย่างเป็ นระบบ ดังนันจึงมี ความจํา เป็ นทีจะต้ องมีรูปแบบของการพัฒ นาภาวะผู้นําทีพึง ประสงค์ ทีสามารถบริ หาร
สถานศึกษาทีมีผ้ นู ําเป็ นผู้กําหนดแนวทางหรื อการกําหนดนโยบายให้ ไปสู่ความสําเร็ จ โดยผู้บริ หารสถานศึกษาในยุคใหม่
ต้ องสามารถกระตุ้นให้ บุค ลากรทํา งานร่ วมกันอย่างเต็ม ศักยภาพ มีก ารคิ ดริ เ ริ มสร้ างสรรค์ มี วุฒิภ าวะในการเป็ นผู้นําสูง
กล้ าตัดสินใจและมุ่งผลสําเร็จ โดยมีเป้าหมายให้ เกิดการดําเนินงานจริงภายใต้ ภาวะผู้นําของผู้บริ หาร เกิดผลสัมฤทธิ ของงาน
จะเห็นได้ ว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ นับว่าเป็ นสิงทีจําเป็ นอย่างยิงทีจะสามารถแก้ ปัญหาต่างๆ ได้ เพราะผู้บริ หารทีมีภาวะ
ผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ เป็ นผู้นําทีก้ าวหน้ าทันสมัย สร้ างสรรค์ ทันกับการเปลียนแปลงของโลกและสังคมพร้ อมทําให้ หน่วยงาน
ก้ าวหน้ าอย่างต่อเนืองสามารถทําความเข้ าใจได้ อย่างรวดเร็ว รู้จกั การทํางานตามกระบวนการสร้ างสรรค์ กระตุ้นให้ บุคลากร
ทํางานเป็ นทีมอย่างสร้ างสรรค์ สร้ างแรงบันดาลใจแก่บคุ ลากรให้ ทํางานเต็มกําลังความสามารถ นําไปสู่แนวคิดทีแตกต่างกัน
ในเชิ ง สร้ างสรรค์ มี ก ารคิ ด สร้ างสรรค์ เ พื อการตอบสนองเชิ ง จิ น ตนาการและการคิ ด ไตร่ ต รองอย่ า งถี ถ้ ว นอย่ า งท้ า ทาย
เสริมสร้ างโอกาสให้ กบั ทุกคนทีเกียวข้ องในการสร้ างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือนํามาพัฒนางานให้ เกิดความก้ าวหน้ า [4]
จากความเป็ นมาและสภาพปั ญหาดั ง กล่ า วข้ างต้ นผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที จะนํ า เสนอรู ป แบบภาวะผู้ นํ า
เชิงสร้ างสรรค์ ของผู้บ ริ หารสถานศึกษา สัง กัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิน เพื อนําผลการวิจัยไปใช้ เป็ นข้ อมูลและแนวทาง
ในการพัฒนาแนวคิดภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ให้ แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาอันจะนําไปสู่การบริ หารสถานศึกษา เพือการบริ หาร
ทีมีคณ
ุ ภาพและประสบผลสําเร็จต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
2. เพือประเมินความเป็ นไปได้ ของรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดองค์ กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรืองการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิน
ผู้วิจัย ได้ ดํ าเนิ นการวิจัย 4 ขันตอน ได้ แก่ ขันตอนที 1 การศึกษาเอกสารงานวิ จัยที เกียวข้ องและสัมภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ
ผู้วิ จัย ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ทีเกียวข้ อ งกับ หลัก การแนวคิ ด เกี ยวกับภาวะผู้นํ า เชิ งสร้ างสรรค์ แนวคิด เกียวกับ การสร้ าง
รูปแบบและการพัฒนารูปแบบเพือนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยและรายงานทีเกียวข้ อง
กับ องค์ ป ระกอบสํา คัญของภาวะผู้นํ า เชิ งสร้ างสรรค์ ศึก ษารายงานกรณี ตัว อย่ าง จากรายงานการประเมิ น ตนเองของ
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สถานศึกษาที ผ่านการประเมินคุณภาพมาวิเคราะห์ เป็ นแนวทางในการสร้ างรู ปแบบภาวะผู้นํา เชิง สร้ างสรรค์ ของผู้บริ หาร
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินและสัมภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ซึงได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยผู้วิจยั เลือกจากบุคคลทีมีชือเสียงด้ านภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ทังในภาครัฐและเอกชน เป็ นผู้ทีมี
ความรู้ และประสบการณ์ บ ริ ห ารที เป็ นที ยอมรั บในสัง คม ผู้วิจัย ใช้ แ บบสัมภาษณ์ แ บบปลายเปิ ด (Open Ended) และ
ดําเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเองคนละ 60 นาที โดยเน้ นข้ อมูลเชิงลึกและรายละเอียดของภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ในแต่ละ
องค์ ประกอบ ตลอดจนขออนุญาตบัน ทึกเสียงและจดบันทึกเพื อนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ เ นือหา (Content Analysis) และ
สังเคราะห์เรียบเรียงนํามาเป็ นแนวทางในการจัดทําร่ างรู ปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ผู้วิจัยนํา ผลจากการศึกษาเอกสาร
งานวิจยั ทีเกียวข้ องและผลจากการสัมภาษณ์มากําหนดเป็ นแนวทางในการร่ างรู ปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ของผู้บริ หาร
สถานศึกษา สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิน 5 องค์ ป ระกอบ ดังนี 1) การคิด สร้ างสรรค์ 2) การทํ างานเป็ นทีม จํา นวน
3) การสร้ า งแรงบัน ดาลใจ 4) การแก้ ปั ญหา และ 5) การเน้ น ผู้รับ บริ ก าร ขันตอนที 2 การสร้ างรู ป แบบภาวะผู้นํ า เชิ ง
สร้ างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ผู้วิจยั นําแนวทางของการสร้ างรู ปแบบจากขันตอนที 1
มาร่างเป็ นแบบสอบถามเกียวกับรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิน โดย
รู ปแบบ ภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิน โดยให้ ผ้ เู ชียวชาญ จํานวน 5 คน
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) และนําข้ อมูลทีได้ มาวิเคราะห์ หาค่าความเทียงตรงเชิงเนือหาเป็ นราย
ข้ อ (CVI : Content Validity Index) ผลจากการวิเคราะห์หาค่าความเทียงตรงเชิงเนือหาจากผู้เชียวชาญ พบว่า ได้ ค่า CVI =
.60 -1.00 และผู้วิจยั ได้ คดั เลือกข้ อทีได้ ค่า CVI = 1.00 ทุกข้ อ รวมจํานวน 50 ข้ อ ขันตอนที 3 การพัฒนารู ปแบบภาวะผู้นํา
เชิงสร้ างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิน ผู้วิจัยนําร่ างรู ปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน มากําหนดเป็ นประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับ
ผู้เชียวชาญจํานวน 10 คน เพือหาความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดองค์ กร
ปกครองส่วนท้ องถิน นําผลการสนทนากลุม่ มาปรับปรุงรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดองค์ กร
ปกครองส่วนท้ องถินให้ มีความเหมาะสมยิงขึน ขันตอนที 4 การศึกษาความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์
ของผู้บริ ห ารสถานศึกษา สังกัดองค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิน ผู้วิจัยนํา แบบสอบถามไปให้ กับกลุ่มตัวอย่ างซึงเป็ นผู้บ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน จํานวน 30 คน ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ
นํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิน พบว่า
รูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน มีความเหมาะสมประกอบด้ วย 5
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย 50 ข้ อ ได้ แก่
1) ด้ านการคิดสร้ างสรรค์ 10 ข้ อ ประกอบด้ วย
1.1 มีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างถีถ้ วนในการบริหารงาน
1.2 มีความสามารถคิดสร้ างสรรค์หรือนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ ในการบริหารงาน
1.3 มีการกระตือรือร้ นในการคิดสิงใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
1.4 มีสมาธิและมุ่งมันในการทํางาน
1.5 มีความสามารถในการกล้ าคิด กล้ าทํา กล้ าแสดงออกในการทํางาน
1.6 มีความเฉลียวฉลาดและมีปฏิภาณไหวพริบในการทํางาน
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1.7 เป็ นบุคคลผู้มีวิสยั ทัศน์และสามารถสร้ างสรรค์ให้ เป็ นจริงได้
1.8 เป็ นคนช่างสังเกต โดยมองเชิงบูรณาการและแบบองค์รวม
1.9 มีความสามารถเปิ ดใจ เปิ ดรับประสบการณ์ แนวทางใหม่ๆ ทีเกิดขึน
1.10 มีความสามารถฝึ กฝนทักษะการคิดเพือนํามาป้องกันและแก้ ไขปั ญหาทีจะเกิดขึน
2) ด้ านการทํางานเป็ นทีม 10 ข้ อ ประกอบด้ วย
2.1 มีความสามารถกําหนดวัตถุประสงค์ในการทํางานเป็ นทีมอย่างชัดเจนโดยทีมมีสว่ นร่วม
2.2 มีความสามารถวางแผนการทํางานเป็ นทีมโดยยึดมติเสียงข้ างมาก
2.3 ดําเนินการและจัดให้ มีการติดต่อสือสารการทํางานเป็ นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 สามารถสร้ างบรรยากาศของการทํางานเป็ นทีมอย่างอบอุ่นเป็ นกันเอง
2.5 ให้ ความไว้ วางใจและมอบหมายงานสําคัญให้ สมาชิกในทีมงาน
2.6 ให้ ความเคารพความคิดเห็นในการตัดสินใจของสมาชิกในทีมงาน
2.7 สามารถกําหนดมอบหมายงานตามความเหมาะสม ความสนใจตามความสามารถของทีมงาน
2.8 จัดให้ มีการนิเทศและจัดกิจกรรมทีสร้ างขวัญและกําลังใจแก่ทีมงาน
2.9 จัดให้ มีการกํากับดูแลให้ การทํางานเป็ นทีมเป็ นไปตามเป้าหมาย
2.10 สามารถสนับสนุน ส่งเสริมให้ สมาชิกทุกคนเป็ นผู้นําและผู้ตามทีดีในการทํางานเป็ นทีม
3) ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ 10 ข้ อ ประกอบด้ วย
3.1 สามารถกระตุ้นให้ บคุ ลากรทํางานเต็มกําลังความสามารถ เพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
3.2 สามารถเสริมสร้ างกําลังใจบุคลากรในการฝ่ าฟั นอุปสรรคทังหลายสูค่ วามสําเร็จทีต้ องการ
3.3 เป็ นบุคคลทีทุ่มเทเสียสละเพือให้ การบริหารงานประสบผลสําเร็จ
3.4 คอยให้ กําลังใจ ยกย่องชมเชยบุคลากรอย่างสมําเสมอ
3.5 สามารถเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรแสดงความสามารถโดยเน้ นการคิดในเชิงบวก
3.6 สนับสนุน ส่งเสริมให้ บคุ ลากรทุ่มเทความสามารถในการทํางานอย่างเต็มศักยภาพ
3.7 ดําเนินการจัดสวัสดิการผลตอบแทนให้ แก่บคุ ลากร อย่างเหมาะสมทัวถึง
3.8 สามารถสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั บุคลากรเพือให้ เกิดความราบรืนในการทํางาน
3.9 สร้ างความมันใจและส่งเสริมให้ บคุ ลากร ทํางานอย่างเต็มความสามารถ
3.10 สามารถสร้ างบรรยากาศการติดต่อสือสารแบบเปิ ดเพือให้ บคุ ลากรเกิดความเชือถือและไว้ วางใจ
4) ด้ านการแก้ ปัญหา 10 ข้ อ ประกอบด้ วย
4.1 มีการรวบรวมข้ อมูลปั ญหาเพือใช้ เป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถกําหนดประเด็นปั ญหาได้ อย่างชัดเจน
4.3 มีความเข้ าใจเกียวกับวิธีแก้ ปัญหาหลากหลายอย่างครบถ้ วน
4.4 สามารถศึกษาค้ นหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาใหม่ๆ เพือแก้ ไขปั ญหาได้ ตรงประเด็น
4.5 สามารถใช้ เทคนิคในการแก้ ปัญหาอย่างเหมาะสม
4.6 สามารถตัดสินใจโดยเลือกแนวทางทีดีทีสุดในการแก้ ปัญหา
4.7 มีความสามารถในการแก้ ปัญหาโดยเน้ นความพึงพอใจของบุคลากร
4.8 สามารถแก้ ปัญหาได้ โดยคํานึงถึงการได้ ประโยชน์สงู สุดของสถานศึกษา
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4.9 สามารถค้ นหาทางเลือกทีมีความเหมาะสมทีสุดเพือทําให้ บรรลุเป้าหมาย
4.10 มีการดําเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงติดตามการแก้ ปัญหาทุกครัง เพือให้ เกิดความรอบคอบในการบริหารงาน
5) ด้ านการเน้ นผู้รับบริการ 10 ข้ อ ประกอบด้ วย
5.1 ดําเนินการจัดให้ มีการสํารวจความต้ องการและความจําเป็ นของผู้รับบริการ
5.2 สามารถออกแบบและวางแผนการดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับผู้รับบริการ
5.3 สามารถสร้ างความสัมพันธ์ ทีดีกบั ผู้รับบริการ
5.4 สามารถปรับปรุงวิธีการทํางานให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้รับบริการ
5.5 รับฟั งความคิดเห็นของผู้รับบริการ
5.6 สามารถหาวิธีพฒ
ั นาบุคลากรเพือให้ การบริการทีมีประสิทธิภาพ
5.7 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ รางวัลแก่ผ้ ใู ห้ การบริการทีมีคณ
ุ ภาพ
5.8 สามารถสร้ างความประทับใจ ความมันใจและพึงพอใจแก่ผ้ รู ับบริการ
5.9 สามารถจัดระบบการให้ บริการทีสามารถเข้ าถึงได้ ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
5.10 ดําเนินการและจัดให้ มีการใช้ ช่องทางทีหลากหลายในการเข้ าถึงการบริการแก่ผ้ รู ับบริการ
2. ผลการประเมิ นความเป็ นไปได้ ของรู ป แบบภาวะผู้นํ า เชิ งสร้ างสรรค์ ข องผู้บ ริ ห ารสถานศึกษา สัง กัด องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิน พบว่าความเป็ นไปได้ โดยรวมของรู ปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ อยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณา
รายด้ านพบว่ าอยู่ในระดับมากทีสุดทุก ด้ า นโดยเรี ยงลําดับ ค่า เฉลียจากมากไปหาน้ อย ดัง นี การทํา งานเป็ นที ม การเน้ น
ผู้รับบริการ การคิดสร้ างสรรค์ การสร้ างแรงบันดาลใจและการแก้ ปัญหา

อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิน พบว่า
รูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิน มีความเหมาะสมประกอบด้ วย
5 องค์ประกอบ จากผลการวิจยั รายด้ าน สามารถอภิปรายได้ ดังนี
1.1 ด้ านการคิดสร้ างสรรค์ เป็ นหัวใจของผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะบุคคลใด
ทีมีก ารคิด สร้ างสรรค์ จะเป็ นปั จจัยในการส่ง เสริ ม ความเจริ ญก้ าวหน้ าของประเทศชาติ ผู้บ ริ ห ารทีมี การคิ ดสร้ า งสรรค์ จ ะ
กล้ าคิด กล้ าใช้ จินตนาการ จนสามารถสร้ างสรรค์ผลงานทีแปลกใหม่ เป็ นประโยชน์ เอืออํานวยความสะดวกต่อสถานศึกษา
รวมถึงกระตุ้นให้ บุคลากรได้ แสดงการคิดเห็นอย่างอิสระ ส่งเสริ มให้ เกิดบรรยากาศทีเอือต่อการร่ วมมือและสร้ างสรรค์ ในที
ทํางาน ซึงจะนํา ไปสู่การเพิมประสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผลให้ สถานศึก ษา สอดคล้ องกับ แนวคิด ของ Simonton [5] ให้
ความสําคัญของการคิดสร้ างสรรค์ ช่วยในการแก้ ปัญหา โดยการแก้ ปัญหาเดิมจําเป็ นต้ องใช้ วิธีการใหม่ทําให้ ได้ สิงทีดีกว่า
และยังก่อให้ เกิดนวัตกรรมทีไม่หยุดยังทําให้ ได้ เปรียบในการแข่งขันและสอดคล้ องกับแนวคิดของ Torrance [6] ทีสรุ ปว่าการ
คิดสร้ างสรรค์ช่วยวางแผน แก้ ปัญหาและตัดสินใจเชิงบริ หารได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ทําให้ ผ้ บู ริ หารมีความมุ่งมันจริ งจังทีจะ
ทําสิงทีตังใจไว้ สร้ างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมต่างๆ ซึงก่อให้ เกิดประโยชน์ทงส่
ั วนตนและส่วนรวมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ด้ า นการทํ า งานเป็ นที ม เป็ นองค์ ป ระกอบสํา คัญของผู้บ ริ ห ารที มี ภ าวะผู้ นํ า เชิ ง สร้ างสรรค์ ที เป็ นเช่ น นี
อาจเป็ นเพราะการทํางานเป็ นทีม ทีมีประสิทธิ ภ าพช่ว ยสร้ างผลงานดี มีคุณภาพ เพิมผลผลิตของงาน ลดความขัด แย้ งใน
สถานศึกษา ทําให้ บุคลากรมีสมั พันธภาพทีดี รวมทังถ้ าผู้บริ หารมีทีมงานทีดี ทําให้ การแก้ ปัญหามีความละเอียดรอบคอบ
และประสบความสําเร็จ สร้ างขวัญและกําลังใจทีดีในการปฏิบตั ิงาน ทําให้ บคุ ลากรมีความรู้ สกึ เป็ นนําหนึงใจเดียวกันมีความ
รับผิดชอบร่วมกันและผูกพันซึงกันและกัน ทําให้ การทํางานบรรลุเป้าหมายและสถานศึกษามีความเจริ ญก้ าวหน้ าสอดคล้ อง
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กับแนวคิดของ LePine & Others [7] กล่าวถึง ความสําคัญของการทํางานเป็ นทีมไว้ ว่าในสถานศึกษาทีประสบความสําเร็ จ
ได้ ต้องอาศัยการทํ างานเป็ นทีม โดยผู้บริ หารเป็ นผู้สนับ สนุนให้ ทีม งานดําเนินงานไปสู่เป้าหมาย การทํ างานเป็ นทีมทําให้
สมาชิ กรู้ แ ละมี วัตถุประสงค์ ร่วมกัน ยอมรั บความแตกต่า งระหว่า งบุค คล มี ระเบียบ กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่า งๆ ทีเป็ น
เครื องช่ วยในการควบคุม ให้ สมาชิ กปฏิ บัติต ามมาตรฐานนันๆ การติด ต่อ สือสารเป็ นไปอย่ างมีป ระสิท ธิ ภ าพ สร้ า งความ
ร่วมมือระหว่างสมาชิกในการทํางาน เกิดบรรยากาศเปิ ดเผยและไว้ วางใจซึงกันและกัน ตลอดจนบุคคล มีความมันใจในการ
ทํางานพร้ อมทํางานด้ วยความเต็มใจ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Jones & George [8] สรุ ปว่า การทํางานเป็ นทีม ช่วยให้ งาน
ไม่วา่ น้ อยหรือใหญ่ได้ รับความสําเร็จ ทําให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจกันทํางานให้ บรรลุผลสําเร็ จได้ ทันเวลา อีกทังเป็ นการรวม
บุคคลที มีค วามชํ านาญหรื อ เชี ยวชาญเฉพาะมาร่ วมกันทํ างานด้ ว ยความเต็ มใจ ตลอดจนสร้ า งความรัก ความสามัค คีใ น
หมู่คณะ
1.3 ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ เป็ นองค์ ประกอบสําคัญของผู้บริ หารทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ทีเป็ นเช่นนี
อาจเป็ นเพราะการสร้ างแรงบันดาลใจ เป็ นการแสดงออกของผู้บริ หารด้ วยการสือสารให้ บุคลากรทราบถึงความคาดหวังทีสูง
โดยจูงใจให้ ยดึ มันต่อการทํางานทีเหมาะสมและดีทีสุดเพือหนทางหรือเป้าหมายทีดีกว่า มีการปลุกเร้ าอารมณ์ ให้ กลุ่มทํางาน
ร่วมมือร่วมใจกันเพือไปสูเ่ ป้าหมายแทนการทําเพือประโยชน์เฉพาะตน ผู้บริหารจูงใจบุคลากรให้ ทํางานบรรลุเกินเป้าหมายที
กําหนดไว้ อีกทังผู้บริหารให้ ความหมายและท้ าทายกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้ มีชีวิตชีวา มีการแสดงออก
ซึงความกระตือรือร้ น โดยการสร้ างเจตคติทีดีและการคิดในเชิงบวก ดังนัน การสร้ างแรงบันดาลใจของผู้บริ หารทําให้ บุคลากร
รู้สกึ มีคณ
ุ ค่า เกิดความพร้ อมในการร่วมมือทํางานเต็มกําลังความสามารถ สอดคล้ องกับแนวคิดของ ธวัช บุณยมณี (2550:
12-16) สรุปว่าผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ช่วยเสริมสร้ างกําลังใจในการปฏิ บัติงานให้ แก่บุคลากร เสริ มสร้ างสามัคคี
ธรรมในหมู่คณะ ช่ว ยเสริ มสร้ า งให้ เ กิด ความภั กดี ต่อ สถานศึก ษาเกื อหนุน และจูง ใจให้ บุค ลากรเกิ ดการคิด สร้ างสรรค์ ใ น
กิจการต่างๆ เกิดความความก้ าวหน้ า ทําให้ เกิดศรัทธาและความเชือมันในสถานศึกษาทีตนปฏิ บัติงานอยู่ทําให้ เกิดความสุข
กายสุข ใจในการทํ า งาน เพราะร่ า งกายที แข็ ง แรงจะมี อ ยู่ คู่หัว ใจที เป็ นสุข เท่ า นัน อี ก ทังก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บัติงาน สอดคล้ องกับแนวคิดของ Bass & Avolio [9] ทีสรุ ปว่า ผู้บริ หารทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ด้านการสร้ างแรง
บันดาลใจ เป็ นการให้ กําลังใจยกย่องชมเชยบุคลากรอย่างสมําเสมอ เปิ ดโอกาสให้ แสดงความสามารถสร้ างเจตคติทีดีและ
การคิดในเชิงบวก สนับสนุนการคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ ในการทํางาน ทุ่มเทความพยายามในการทํางานอย่างเต็มศักยภาพให้
กําลังใจเมือต้ อ งเผชิญกับปั ญหาอุปสรรค สร้ า งความเชือมันในการอุทิศตนให้ กับงานว่าจะได้ รับการตอบแทนทีเหมาะสม
อีกทังสนับสนุนให้ บคุ ลากรใช้ ทกั ษะและความสามารถในการทํางานเพือความสําเร็จ
1.4 ด้ านการแก้ ปัญหา เป็ นองค์ ประกอบสําคัญของผู้บริ หารทีมีภาวะผู้นํา เชิงสร้ างสรรค์ ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ น
เพราะผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ด้านการแก้ ปัญหาช่วยมองการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ ฝึ กการหาคําตอบอย่าง
มีเหตุผล หาแนวทางในการแก้ ปัญหาได้ โดยมีข้อบกพร่ องน้ อยทีสุดหรื อไม่มีเลย ผู้บริ หารทีมีความสามารถในการแก้ ปัญหา
จะเป็ นทีน่าเชือถือและยอมรับจากบุคคลทัวไป การแก้ ปัญหาทีมีประสิทธิ ภาพจะช่วยตอบสนองความต้ องการของบุค ลากร
ให้ ทํ างานอย่างมีประสิทธิ ภ าพ ไม่ ก่อให้ เ กิดความขัด แย้ ง ในสถานศึก ษาบุคลากรได้ รับการขจัด ปั ญหาของสถานการณ์ ที
แตกต่างทําให้ บรรลุผลสําเร็จ โดยคํานึงถึงประโยชน์ สงู สุดบุคลากรพึงพอใจในการแก้ ปัญหา การแก้ ปัญหาเป็ นการปรับปรุ ง
คุณภาพและปริมาณทีเกียวข้ องกับการกําหนดวัตถุประสงค์โดยระบุสาเหตุและใช้ กระบวนการในการดําเนินการและหนทาง
แก้ ไขสูค่ วามสําเร็จตามเป้าหมาย ทําให้ บคุ ลากรเกิดความพึงพอใจและการได้ รับการยอมรับมากทีสุด สอดคล้ องกับแนวคิด
ของ Ollinger & Knoblich [10] สรุปว่า ผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ด้านการแก้ ปัญหาจะใช้ การคิดวิธีการและเทคนิค
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ต่างๆ ในการแก้ ปั ญหาเพือค้ นหาหนทางทีดี ทีสุดในการแก้ ปัญหาและใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาทีบุคลากรทุกฝ่ ายยอมรั บ
เพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
1.5 ด้ านการเน้ นผู้รับบริการ เป็ นองค์ ประกอบสําคัญของผู้บริ หารทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ทีเป็ นเช่นนี อาจ
เป็ นเพราะผู้บริ หารทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ด้านการเน้ นผู้รับบริ การ จะบริ หารงานเพือตอบสนองต่อความต้ องการของ
บุคลากร สร้ างความพึงพอใจ ทําให้ เกิดคุณภาพในการบริ หารงาน การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ผู้บริ หารเปิ ด
โอกาสให้ บคุ ลากรแสดงการคิดเห็นเกียวกับการปรับปรุงการบริหารงาน ปรับปรุ งรู ปแบบการให้ บริ การให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการและสนใจของบุคลากร ทําให้ เกิดความมันใจแก่บคุ ลากรในการบริ หารจัดการให้ เกิดคุณภาพ ช่วยให้ บุคลากรทุกคน
คํานึงถึงประโยชน์ของสถานศึกษา รวมทังสร้ างความประทับใจแก่บุคลากร สอดคล้ องกับแนวคิดของ Greene [11] สรุ ปว่า
ผู้บ ริ ห ารที มี ภาวะผู้นํ า เชิง สร้ างสรรค์ ด้ า นการเน้ น ผู้รับ บริ การจะบริ ห ารงานด้ ว ยความสํา นึก ทีเน้ น คุณภาพของงานเน้ น
กระบวนการทีกระทําให้ บคุ ลากรได้ รับประโยชน์ สงู สุดและให้ ความสําคัญของการบริ การช่วยให้ บุคลากรเกิดความพึงพอใจ
และมันใจในสถานศึก ษามากยิงขึน สอดคล้ องกับแนวคิดของ Ross & Mahlck [12] สรุ ป ว่า ผู้บ ริ หารที มีภาวะผู้นําเชิ ง
สร้ างสรรค์ด้านการเน้ นผู้รับบริการเน้ นการบริหารงานเพือตอบสนองปั ญหาหรือความต้ องการของบุคลากรเป็ นสําคัญ
2. ผลการประเมิ นความเป็ นไปได้ ของรู ป แบบภาวะผู้นํา เชิ ง สร้ างสรรค์ ของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา สัง กัด องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิน พบว่า โดยรวมรู ปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ มีความเป็ นไปได้ อยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณา
รายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุดทุกด้ าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย ดังนี
2.1 ด้ านการทํางานเป็ นทีม มีความเป็ นไปได้ อยู่ในระดับมากทีสุด ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะผู้บริ หารสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน มีวัฒนธรรมสถานศึกษาในการส่งเสริ มให้ บุคลากรทุกคน ได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมและร่ วมมือ
กันทํ างานอย่ างสมําเสมอ ไม่ ว่างานเล็กหรื องานใหญ่ ผู้บริ หารให้ นโยบายในการทํ างานโดยเน้ นการมีส่วนร่ วม มีการจัด
กิจกรรมเพื อให้ บุค ลากรทํ างานและพัฒ นาอย่า งต่อ เนื อง สร้ างบรรยากาศในการทํา งานเป็ นที ม สนับ สนุน อํ านวยความ
สะดวกเพือให้ ทํา งานอย่ างมีค วามสุข โดยผู้บริ ห ารสร้ างความสัม พัน ธ์ ทีดี และให้ ค วามใกล้ ชิด สนิท สนมกับบุคลากรเป็ น
อย่างดี เป็ นผลทําให้ การทํางานประสบผลสําเร็จ เป็ นไปตามเป้าหมาย [13] ให้ แนวคิดว่า ผู้นํามีอิทธิ พลต่อผลการปฏิ บัติงาน
ของทีมงานโดยให้ ความสําคัญหรื อกระตุ้นความต้ องการของสมาชิกภายใต้ การควบคุมของผู้นํา ทําให้ สมาชิกหรื อทีมงาน
บรรลุเป้าหมาย กําหนดเส้ นทางให้ ง่ายขึนด้ วยการสอนงานและจัดทิศทาง เช่น ผู้บริหารอาจช่วยสมาชิกหรื อทีมเลือกโครงการ
ทีมีความสําคัญระดับสูงขึน อํานวยความสะดวกสมาชิกของทีมให้ เกิดความคาดหวังอย่างชัดเจนในวิธีการใช้ ความพยายาม
ซึงจะนํา ไปสู่ผลการปฏิ บัติ งานที ดีขึน ในองค์ กรที ประสบความสํา เร็ จ ได้ ต้อ งอาศัย การทํ า งานเป็ นทีม โดยผู้บ ริ หารเป็ น
ผู้สนับสนุนให้ ทีมงานดําเนินงานไปสู่เป้าหมาย สร้ างความร่ วมมือระหว่างสมาชิกในการทํางานเกิดบรรยากาศเปิ ดเผยและ
ไว้ ว างใจซึงกันและกัน ตลอดจนบุคลากรมี ความมันใจในการทํา งาน พร้ อมทํ างานด้ ว ยความเต็มใจ มี ความเคารพความ
คิดเห็นในการตัดสิน ใจของสมาชิกในทีม งานเป็ นผู้นําและผู้ต ามที ดี ส่งเสริ มให้ สมาชิกทุกคนเป็ นผู้นํา และผู้ตามทีดีในการ
ทํางานเป็ นทีมสอดคล้ องกับผลวิจัยของ Karen [14] ได้ ศึกษาโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ด้วยวิธีพหุกรณี
ผลวิจยั พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ทีสําคัญ คือ เน้ นการสนับสนุนวัฒนธรรมสถานศึกษา ในการสร้ างสรรค์
หลักการทํางานเป็ นทีมหรือการมีสว่ นร่วมโดยอาศัยการเปิ ดใจและใช้ หวั ใจในการทํางาน แบ่งปั นความรู้ และสร้ างรู ปแบบการ
เรียนรู้ร่วมกัน
2.2 ด้ านการเน้ นผู้รับบริการ มีความเป็ นไปได้ อยู่ในระดับมากทีสุดทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะนโยบายขององค์ กร
ปกครองส่ว นท้ อ งถิน ส่งเสริ มให้ ผ้ ูบริ ห ารสถานศึก ษานํ า การจัด การคุณภาพโดยรวมมาใช้ ใ นการบริ ห ารสถานศึก ษาให้
สอดคล้ องกับการประกันคุณภาพการศึกษาทีมีตวั บ่งชีให้ ผ้ บู ริหาร ยึดหลักการบริ หารคุณภาพและมาตรฐานตัวชีวัดคุณภาพ
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ผู้เรียนอย่างชัดเจน ซึงภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ เป็ นภาวะผู้นํายุคใหม่ทีผู้บริ หารจะเน้ นการผู้รับบริ การเป็ นสําคัญ ผู้รับบริ การ
ได้ แ ก่ ครู ผู้เ รี ย นและบุค ลากรในชุม ชน ผู้บริ ห ารสถานศึก ษจึง ต้ องสํา รวจ รวบรวมความต้ อ งการและความจํ า เป็ นของ
ผู้รับบริ การเพือนําข้ อเสนอแนะมาปรับปรุ งในการพัฒนาการบริ หารงานให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้รับบริ การเพือ
สร้ างความมันใจและพึงพอใจแก่ผ้ รู ั บบริ การ โดยคํา นึงถึงคํากล่าวทีว่ า ลูกค้ าคือพระเจ้ าหรื อลูกค้ าคือพระราชาทีผู้บริ หาร
สถานศึกษาต้ องเอาใจใส่ดแู ลอย่างสมําเสมอ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Kelemen [15] กล่าวถึง ผู้บริ หารจําเป็ นต้ องให้ การ
บริการทีดีมีคณ
ุ ภาพเพือทําให้ องค์กรมีความเข้ มแข็งและสามารถในการแข่งขันได้ รวมทังช่วยสร้ างความมันคงให้ กับองค์ กร
ในระยะยาว ดังนัน ผู้บริ หารจําเป็ นต้ องตระหนักถึงความสําคัญของการมุ่งเน้ นทีผู้รับบริ การ (Customer Focus) เน้ นการ
บริการทีดี ผู้บริหารควรรับฟั งผู้รับบริการ ตอบสนองความต้ องการ ความคาดหวังและความชอบของผู้รับบริ การ รวมถึงสร้ าง
ความสัมพันธ์ กบั ผู้รับการบริการ เพือให้ เกิดความพึงพอใจและการดูแลผู้รับบริการโดยจัดระบบบริ การทีสามารถเข้ าถึงได้ ง่าย
และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้รั บ บริ ก ารเพื อให้ ก ารบริ ก ารที มี ป ระสิท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกับ ผลวิ จั ย ของ Sisk [16] ได้
ทําการศึกษาภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ของผู้บริหารการศึกษาระดับกลาง ระดับอาวุโสและระดับสูง (CEOs) ในสหรัฐอเมริ กา
โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึก ผลวิจัยพบว่า ปั จจัยแห่ง ความสําเร็ จ ในการบริ หารงาน ได้ แก่ ผู้บริ หารการศึกษามุ่งเน้ นให้
ความสําคัญกับการมุ่งเน้ นผู้รับบริการและการอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้ เกิดความคล่องตัวรวดเร็ว
2.3 ด้ านการคิดสร้ างสรรค์ มีความเป็ นไปได้ อยู่ในระดับมากทีสุด ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะองค์ กรปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิน มีค วามพร้ อมในด้ า นทรั พ ยากร ทังงบประมาณ บุค ลากร สือและเทคโนโลยี ต่า งๆ ผู้บริ ห ารสถานศึกษารั บ
นโยบายมาปฏิ บัติ อ ย่ า งพร้ อมเพรี ย งและโดยมากจะคิ ด ค้ น ด้ า นนวัต กรรมเชิ ง แนวคิ ด ที นํ า มาประยุก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห าร
สถานศึกษา จึงเห็นเป็ นรูปธรรมอย่างชัดเจน แต่ถึงอย่างไรผู้บริ หารสถานศึกษา ต่างยอมรับว่าการคิ ดสร้ างสรรค์ นับว่าเป็ น
ปั จจัยสําคัญในการขับเคลือนระบบสถานศึกษาให้ ก้าวหน้ า เพราะผู้บริหารสถานศึกษาทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ จะกําหนด
แนวทางการบริหารงานอย่างสร้ างสรรค์ โดยมุ่งเน้ นอนาคตทีแตกต่าง สือสารการคิดสร้ างสรรค์ ไปสู่การปฏิ บัติทีเป็ นจริ งเพือ
มุ่งเป้าหมายแห่งความสําเร็จ การคิดสร้ างสรรค์ ช่วยค้ นหาข้ อเท็จจริง (Fact Finding) เพือแสวงหาการคิดทีแปลกใหม่ในการ
แก้ ปัญหาหรือพัฒนางานให้ เจริญก้ าวหน้ า รวมทังกระตุ้นและท้ าทายให้ บุคลากรคิดสร้ างสรรค์ พัฒ นางานให้ ก้าวหน้ าอย่าง
สมําเสมอสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ Shalley & Gilson [17] ได้ ศึก ษา คุณลัก ษณะของผู้นํ าทีมี การคิด สร้ า งสรรค์ และ
ประโยชน์ของการคิดสร้ างสรรค์ พบว่า ผู้ทีมีการคิดสร้ างสรรค์ จะเป็ นผู้ทีตืนตัวอยู่ตลอดเวลา มีความสามารถในการใช้ สมาธิ
มีความสามารถในการพินิจวิเคราะห์ การคิดถีถ้ วนเพือใช้ ในการแก้ ปัญหาและมีความสามารถในการค้ นหารายละเอียดเป็ นผู้
ทีเปิ ดรั บประสบการณ์ ต่างๆ สร้ างความแปลกใหม่ อยู่เสมอและสามารถมองเห็นลู่ทางทีจะแก้ ปัญหาได้ ดีกว่ า เนื องจากมี
ความตังใจ มีการรับรู้เร็วและมีแรงจูงใจสูง มีความสามารถคิดสร้ างสรรค์ หรื อนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ ในการบริ หารงาน ที
เกียวข้ องกับการตัดสินใจของผู้บริ หารสถานศึกษา ผู้นําสถานศึกษาทีดีนันจะต้ องมีการคิดสร้ างสรรค์ ในการนําหลักสูตรมา
ปรับใช้ ได้ จริง อย่างสร้ างสรรค์ ทําให้ บคุ ลากรทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันเพือให้ บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2.4 ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ มีความเป็ นไปได้ อยู่ในระดับมากทีสุด ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะ การสร้ างแรง
บันดาลใจ เป็ นพฤติกรรมของผู้บริหารทีสะสมอยู่ในตนเอง ผู้บริ หารสถานศึกษาทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ในการสร้ างแรง
บันดาลใจ ต้ องแสดงออกด้ วยการสือสารให้ บคุ ลากรทราบถึงความคาดหวังทีสูง โดยใช้ กลยุทธ์ ต่างๆ เพือจูงใจให้ ยึดมันและ
ร่วมสานฝั นสิงทีผู้บริหารปรารถนาและต้ องการ การปฏิ บัติงานของบุคลากรจึงเกิดจากความเลือมใสและความเชือมันในตัว
ของผู้บริ ห าร โดยผู้บริ หารสถานศึกษาใช้ สญ
ั ลักษณ์ และการปลุกเร้ าอารมณ์ ให้ บุคลากรทํา งานร่ ว มมื อร่ ว มใจกันเพื อไปสู่
เป้าหมาย มีการสร้ างระบบรางวัลเพือจูงใจให้ บุคลากรทํางานเต็มกําลังความสามารถเพื อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าวที
สําคัญผู้บริหารกระตุ้นจิตวิญญาณของบุคลากรให้ มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึงความกระตือรื อร้ น โดยการสร้ างเจตคติทีดี
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และการคิด ในเชิงบวก โดยผู้บริ ห ารทําตนเป็ นแบบอย่างในการเสียสละ และอุทิศตนเพือความสําเร็ จของงาน สร้ างความ
มันใจ ความเชือถือและความไว้ วางใจให้ บุคลากรทํางานอย่างเต็มความสามารถ [18] สรุ ปว่าผู้บริ หารต้ องสร้ างแรงบันดาล
ใจเพือกระตุ้นให้ บคุ ลากรทํางานให้ สาํ เร็จตามเป้าหมาย ผู้บริ หารต้ องสร้ างแรงบันดาลใจแก่บุคลากร เพือสร้ างโอกาสให้ พบ
ความสําเร็จตังแต่แรกเริม และสร้ างความมันใจในการทํางานแก่บุคลากร โดยผู้บริ หารทําตนเป็ นแบบอย่างในการทํางานยัง
สอดคล้ อ งกับ ผลวิ จัย ของ Min [19] ได้ ศึก ษาภาวะผู้ นํ า เชิ ง สร้ างสรรค์ ใ นสถาบัน การศึก ษาด้ ว ยการวิ จัย คุณ ภาพใช้
การสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารสถาบันการศึกษาระดับสถานศึกษามัธยมศึกษาและสนทนากลุ่ม พบว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ใน
การสร้ างแรงบันดาลใจทําให้ ผลการปฏิบตั ิงานประสบผลสําเร็จและผลงานเป็ นทียอมรับแก่สงั คม
2.5 ด้ านการแก้ ปัญหามีความเป็ นไปได้ อยู่ในระดับมากทีสุด ทีเป็ นเช่นนี อาจเป็ นเพราะองค์ กรปกครองส่วน
ท้ องถิน มีความพร้ อมในด้ านบุคลากร สือและเทคโนโลยีต่างๆ ผู้บริหารสถานศึกษามีความใกล้ ชิดสนิมสนมกับบุคลากรเป็ น
อย่า งดี ทํ าให้ เกิ ดสัมพันธ์ ภ าพทีดี ระหว่า งผู้บริ หารกับ บุค ลากร ประกอบกับมี นโยบายสําคัญที ผลัก ดัน ให้ มีความสามัค คี
ปรองดองกัน เพือนํา ความผาสุกมาสู่สังคม ทํา ให้ ผ้ ูบริ หารสถานศึก ษาใช้ ก ลยุทธ์ ต่า งๆ เพื อตอบสนองนโยบายดัง กล่า ว
การแก้ ปัญหานับว่ามีความสําคัญ เพราะผู้บริหารสถานศึกษาทีมีภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ในการแก้ ปั ญหา เป็ นคนทีมีความ
สุขุมรอบคอบ สามารถพิจารณาปั ญหาที ยุ่งยากและสลับซับซ้ อนได้ เป็ นอย่างดีสามารถค้ น หาวิธีการแก้ ปัญหาใหม่ๆ เพื อ
แก้ ปัญหาได้ ตรงประเด็นและมีวิธีการแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม การแก้ ปัญหาทีดีก่อให้ เกิดนวัตกรรมในการเปลียนแปลง
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร อีกทังสนองความต้ องการของบุคคลและองค์ กรให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด
การแก้ ปัญหา เป็ นวิธีการเฉพาะของแต่ละคนทีจะใช้ ความรู้ เทคนิค ทักษะและความเข้ าใจทีสะสมมาก่อนเพือนํามาสนอง
ความต้ องการในการขจัดปั ญหาของสถานการณ์ทีแตกต่างให้ บรรลุผล โดยคํานึงถึงประโยชน์ สงู สุด สอดคล้ องกับแนวคิดของ
Wang & Chiew [20] ทีสรุ ปว่า ผู้บริ หารทีแก้ ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพทําให้ บุคลากรเกิดการยอมรับและเชือมันและ
สร้ างความพึงพอใจแก่บุคลากร สามารถตอบสนองความต้ องการของบุคลากร ทําให้ การปฏิ บัติงานเป็ นไปอย่า งต่อเนือง
ส่งผลให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ของงานจะต้ องประกอบไปด้ วยการแก้ ปัญหาและการตัดสินใจทีชาญฉลาดเพือให้ องค์ กรบรรลุ
เป้าหมาย

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 กําหนดคุณลักษณะบุคคลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาด้ านความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์
การแก้ ปั ญหา การทํา งานเป็ นทีม การเน้ น ผู้รับ บริ ก ารและการสร้ า งแรงบัน ดาลใจมาใช้ ในการบริ หารงานโดยร่ ว มกัน เพื อ
กระตุ้นการคิดสร้ างสรรค์อย่างต่อเนือง
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถกําหนดประเด็นปั ญหาได้ อย่างชัดเจน โดยให้ บุคลากรมีส่วนร่ วมในการกําหนด
แนวทางแก้ ปัญหาเพือให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ตรงประเด็น และควรรับฟั งความคิดเห็นของผู้รับบริ การ โดยจัดในรู ปแบบ
ต่างๆ เช่น กล่องความคิดเห็น เป็ นต้ น
2. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ในครั งต่ อไป
2.1 ควรมีการทดลองและพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ในหน่วยงานการศึกษาในสังกัดอืนไปใช้ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพยิงขึน
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2.2 ควรมี การวิจัย เกี ยวกับภาวะผู้นํ า เชิ ง สร้ างสรรค์ ใ นการศึก ษาเป็ นรายกรณี เพื อให้ ทราบข้ อ มูลเชิ ง ลึก ที มี
อิท ธิ พ ลต่ อสถานศึกษาเพื อยืน ยัน เชิ งทฤษฎี ว่ าภาวะผู้นํา เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาส่ง ผลต่ อ คุณภาพของ
สถานศึกษาต่อไป
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ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ และวัฒนธรรมองค์ การทีส่ งผลต่ อประสิทธิผลของโรงเรี ย นมั ธยมศึกษาใน
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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OF THE HIGH SCHOOLS IN THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE ONE
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นีมีความมุ่งหมายเพือศึกษาระดับภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์ การและประสิทธิ ผลของโรงเรี ย น
มัธ ยมศึก ษา เพื อศึก ษาความสัม พัน ธ์ ระหว่า งภาวะผู้นํา เชิ งกลยุทธ์ แ ละวัฒ นธรรมองค์ ก ารกับ ประสิทธิ ผลของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา และเพือศึกษาภาวะผู้นํา เชิง กลยุทธ์ แ ละวัฒนธรรมองค์ ก ารที ส่งผลต่อ ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจยั คือ ผู้บริหารและครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมีอัตราการแข่งขันสูง ในสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 358 คน จําแนกเป็ นผู้บริ หาร จํานวน 26 คน และครู ผ้ สู อน 332 คน ซึงได้ มาด้ วยการ
สุ่ม แบบหลายขันตอน เครื องมื อที ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถามภาวะผู้นํา เชิ ง กลยุท ธ์ จํ า นวน 20 ข้ อ แบบสอบถาม
วัฒนธรรมองค์ การ จํานวน 17 ข้ อ และแบบสอบถามประสิทธิ ผลของโรงเรี ยน จํ านวน 21 ข้ อ ซึงมีค่าความเชือมันเท่ากับ
0.956, 0.935 และ 0.952 ตามลําดับ การวิเ คราะห์ ข้อมูลด้ วยการหาค่ าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่ าสัมประสิท ธิ
สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบเอนเทอร์ ผลการวิจยั พบว่า
1. ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก วัฒนธรรมองค์ การของโรงเรี ยนอยู่ในระดับมาก และโรงเรี ยน
มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ในระดับมาก
2. ภาวะผู้นํ า เชิ ง กลยุท ธ์ กับ ประสิท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ทางบวกอย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที
ระดับ .01
3. วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษามีความสัมพันธ์ กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .01
4. ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ ด้านการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้ านการบริหารทรัพยากรในองค์ การ ด้ านการสนับสนุน
วัฒ นธรรมองค์ ก ารที มี ป ระสิท ธิ ภ าพ ด้ า นการควบคุม องค์ ก ารอย่ า งเหมาะสม และวัฒ นธรรมองค์ ก ารด้ า นการมุ่ง เน้ น
ความสําเร็ จและด้ านการมุ่งเน้ นไมตรี สมั พัน ธ์ ส่งผลต่ อประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนมัธ ยมศึกษาอย่า งมีนัยสําคัญทางสถิติ ที
ระดับ .01 และวัฒ นธรรมองค์ ก ารด้ านการมุ่ง เน้ นสัจจการแห่ ง ตนส่ง ผลต่ อประสิท ธิ ผลของโรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาอย่า งมี
นัย สํา คัญทางสถิ ติที ระดับ .05 สํา หรั บ ภาวะผู้นํ าเชิ งกลยุท ธ์ ด้า นการมุ่ง เน้ น การปฏิ บัติอ ย่ างมีจ ริ ยธรรม และวัฒ นธรรม
องค์การด้ านการมุ่งเน้ นบุคคลและการสนับสนุนไม่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
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คําสําคัญ: ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การ ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา

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
โรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีอตั ราการแข่งขันสูง ในสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็ นลักษณะของ
สถานศึกษาทีมีประสิทธิ ผล ตามแนวคิดของ เซอร์ จิโอวานี [1] กล่าวว่า เน้ นนักเรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง มีแผนงานวิชาการทีดี
การจัด การการเรี ย นการสอนที ส่ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น มี บ รรยากาศสถานศึก ษาในทางบวก ส่ง เสริ ม ความมี
ปฏิ สมั พันธ์ ต่อกัน เป็ นแบบกลุ่ม มีการพัฒนาบุค ลากรอย่างกว้ างขวาง ใช้ ภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่ วม ส่งเสริ มการแก้ ปัญหา
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อย่างสร้ างสรรค์ ผู้ปกครองและชุมชนมีสว่ นร่วม ซึงประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนเป็ นความสามารถในการดําเนินการ โดยผู้นําใช้
ความสามารถในการบริหารโรงเรี ยนให้ สามารถจัดการศึกษาได้ สําเร็ จด้ วยดีให้ เกิดผลตามเป้าหมายที ตังไว้ อย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีอตั ราการแข่งขันสูง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เป็ นโรงเรี ยนทีจัดการศึกษา
ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพผู้ปกครองและประชาชนจํานวนมากให้ ความสนใจส่งบุตรหลานเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมี อัตรา
การแข่งขันสูง เนืองจากประสิทธิ ผลเป็ นเครื องมือให้ การวัดความสําเร็ จ ความสามารถขององค์ การการบริ หารสถานศึกษา
ซึงโรงเรี ยนมัธยมศึก ษาที มีอัต ราการแข่ง ขันสูงในสํานักงานเขตพืนทีการศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 1 นัน เป็ นส่วนหนึงของ
โรงเรียนทีมีประสิทธิผลสูงสุดตามทีกล่าวข้ างต้ น ซึงต้ องมีการบริหารจัดการทีมีประสิทธิ ภาพผ่านผู้บริ หาร มีการดําเนินการที
เข้ มแข็งสะท้ อนให้ เห็นถึงวัฒนธรรมองค์การทีดี
จากที กล่า วมาข้ างต้ นทํา ให้ ผ้ ูวิจัยมี ความสนใจในการศึกษาทีเกียวกับปั จ จัยที ส่งผลต่อประสิทธิ ผลของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาทีมีอตั ราการแข่งขันสูง สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึงเป็ นโรงเรียนในกรุ งเทพมหานคร
โดยผู้วิจัย ได้ ทํ า การศึก ษาปั จ จัย ที คาดว่ า จะส่ง ผลต่ อ ประสิท ธิ ผลของโรงเรี ย น คื อ ภาวะผู้นํ า เชิ ง กลยุท ธ์ และวัฒนธรรม
องค์ การทีส่ง ผลต่อ ประสิทธิ ผลของโรงเรี ย นมัธยมศึกษาทีมีอัตราการแข่ง ขันสูง ซึงสามารถนํามาเป็ นแนวทางในการปรั บ
นโยบายในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนให้ มีประสิทธิ ผลมากยิงขึน หรื อโรงเรี ยนทียังไม่ได้ รับให้ เข้ าเกณฑ์ ในการประเมินเป็ น
โรงเรี ยนทีมี อัตราการแข่งขัน สูงก็สามารถนําปั จจัยไปปรับ แนวทาง สร้ างนโยบาย หรื อ สร้ างวัฒนธรรมโรงเรี ยนให้ ประสบ
ความสําเร็จได้ ตรงตามเป้าหมายทีวางไว้ ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื อศึก ษาระดับภาวะผู้นํ าเชิ งกลยุท ธ์ วัฒ นธรรมองค์ การ และประสิท ธิ ผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สัง กัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2. เพื อศึก ษาความสัม พัน ธ์ ระหว่ า งภาวะผู้นํ า เชิ ง กลยุท ธ์ แ ละวัฒ นธรรมองค์ ก ารกับ ประสิท ธิ ผลของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
3. เพื อศึกษาภาวะผู้นํา เชิ ง กลยุท ธ์ แ ละวัฒ นธรรมองค์ ก ารที ส่ง ผลต่ อ ประสิทธิ ผลของโรงเรี ย นมัธยมศึก ษาใน
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากร คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีอัตราการแข่งขันสูงสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 รวมทังสิน 27 โรงเรียน มีจํานวนประชากรทังสิน 3,417 คน ประกอบด้ วยผู้บริ หาร จํานวน 108 คน และ
ครู จํานวน 3,309 คน สําหรับกลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยครังนี จํานวน 364 คน แบ่งเป็ นผู้บริ หารโรงเรี ยนจํานวน 26 คน
และครู จํานวน 338 คน ซึงได้ มาด้ วยวิธีการสุม่ แบบหลายขันตอน
2. เครื องมือทีใช้ ใ นการวิจัย คือ แบ่ งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกับ สถานภาพทัวไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เกียวกับเรือง เพศ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์ ทํางาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 4 ข้ อ ตอนที 2 สอบถามเกียวกับภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้ วย การกําหนด
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ การบริ หารทรัพยากรในองค์ การ การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์ การทีมีประสิทธิ ผล การมุ่งเน้ นการปฏิ บัติ
อย่ า งมี จ ริ ย ธรรม การควบคุม องค์ การให้ เ หมาะสม ลัก ษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรส่ว นประมาณค่ า 5 ระดับ
(Rating scale 5 level) จํานวน 20 ข้ อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .80 – 1.00 มีค่าการจําแนกอยู่ระหว่าง .45 - .83 และมีค่าความ
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เชือมันเท่ากับ .956 ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกับวัฒนธรรมองค์ การ ประกอบด้ วย การมุ่งความสําเร็ จ การมุ่งเน้ นสัจการ
แห่งตน การมุ่งเน้ นบุคคลและการสนับสนุน การมุ่งเน้ นไมตรีสมั พันธ์ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating scale 5 level) จํานวน 17 ข้ อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .80 – 1.00 มีค่าการจําแนกอยู่ระหว่าง .52 - .79
และมีค่าความเชือมันเท่ ากับ .935 และตอนที 4 แบบสอบถามเกียวกับ ประสิทธิ ผลของโรงเรี ย นมัธยมศึกษาทีมีอัตราการ
แข่งขันสูง ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale 5 level) จํานวน 21 ข้ อ มีค่า
IOC อยู่ระหว่าง .80 – 1.00 มีค่าการจําแนกอยู่ระหว่าง .58 - .91 และมีค่าความเชือมันเท่ากับ .952
3. การเก็บ รวบรวมข้ อ มูล ผู้วิจัยทํา หนังสือขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ไปยังสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง นําหนัง สือจากเขตพืนทีการศึกษาพร้ อมกับหนังสือ ทีได้ ขอไว้ จากบัณฑิตวิ ทยาลัยเพือเก็บรวบรวมข้ อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 364 คน และรวบรวมแบบสอบถามทีได้ ทําแล้ วมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม ได้ แบบสอบถาม
กลับมาศึกษาจํานวน 358 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 98.35
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยการหาค่าความถี (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลีย (Mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบเอนเทอร์ (Multiple Regression Analysis:
Enter Method)

สรุปผลการวิจัย
ผลจาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจยั เรืองภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ และวัฒนธรรมองค์ การทีส่งผลต่อประสิทธิ ผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สามารถสรุปผลได้ ดังนี
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาระดับภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ เป็ นรายด้ าน
ได้ แ ก่ ด้ านการกํา หนดทิศทางเชิง กลยุทธ์ ด้ า นการบริ ห ารทรัพยากรในองค์ การ ด้ านการสนับสนุนวัฒ นธรรมองค์ การที มี
ประสิทธิภาพ ด้ านการมุ่งเน้ นการปฏิ บัติอย่างมีจริ ยธรรม และด้ านการควบคุมองค์ การให้ เหมาะสม พบว่าอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน โดยด้ านการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ มีค่าเฉลียมากกว่าด้ านอืน รองลงมาคือ ด้ านการควบคุมองค์ การให้ เหมาะสม
ด้ านการมุ่งเน้ นการปฏิ บัติอย่างมีจริ ยธรรม และด้ านการบริ หารทรัพยากรในองค์ การ สําหรับด้ านการสนับ สนุนวัฒนธรรม
องค์การทีมีประสิทธิผลมีค่าเฉลียน้ อยกว่าด้ านอืน
2. โรงเรียนมีวฒ
ั นธรรมองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาระดับวัฒนธรรมองค์ การเป็ นรายด้ าน ได้ แก่
ด้ านการมุ่งเน้ นความสําเร็ จ ด้ านการมุ่งเน้ นสัจการแห่งตน ด้ านการมุ่งเน้ นบุคลากรและการสนับสนุน และด้ านการมุ่งเน้ น
ไมตรีสมั พันธ์ พบว่าอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยด้ านการมุ่งเน้ นความสําเร็ จมีค่าเฉลียมากกว่าด้ านอืนๆ รองลงมา คือ ด้ าน
การมุ่ง เน้ นไมตรี สมั พันธ์ และด้ านการมุ่งเน้ นบุคลากรและการสนับสนุน สําหรั บด้ านการมุ่งเน้ นสัจการแห่ง ตน มีค่ าเฉลีย
น้ อยกว่าด้ านอืนๆ
3. โรงเรียนมีระดับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาระดับประสิทธิ ผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็ นรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านการผลิตนักเรียน ด้ านการพัฒนาเจตคติทางบวก ด้ านการปรับตัว และด้ านการ
แก้ ปัญหา พบว่าอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยด้ านการผลิตนักเรียน มีค่าเฉลียมากกว่าด้ านอืนๆ รองลงมา คือ ด้ านการพัฒนา
เจตคติเชิงบวก และด้ านการปรับตัว สําหรับด้ านการแก้ ปัญหา มีค่าเฉลียน้ อยกว่าด้ านอืนๆ
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4. ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ โดยรวมและรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้ านการบริ หารทรัพยากรใน
องค์ การด้ า นการสนับสนุน วัฒนธรรมองค์ ก ารทีมีป ระสิทธิ ภาพ ด้ านการมุ่งเน้ น การปฏิ บัติอ ย่างมีจ ริ ยธรรม และด้ านการ
ควบคุมองค์การให้ เหมาะสมกับประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนโดยรวมและรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านการผลิตนักเรี ยน ด้ านการพั ฒนา
เจตคติทางบวก ด้ านการปรับตัว และด้ านการแก้ ปัญหามีความสัมพันธ์ ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
5. วัฒ นธรรมองค์ การโดยรวมและรายด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการมุ่งเน้ น ความสํา เร็ จ ด้ านการมุ่งเน้ น สัจการแห่ง ตน
ด้ านการมุ่งเน้ นบุคคลและการสนับสนุน ด้ านการมุ่งเน้ นไมตรีสมั พันธ์ กับประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนโดยรวมและรายด้ าน ได้ แก่
ด้ านการผลิตนักเรียน ด้ านการพัฒนาเจตคติทางบวก ด้ านการปรับตัว และด้ านการแก้ ปัญหามีความสัมพันธ์ ทางบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01
6. ภาวะผู้นําเชิ งกลยุทธ์ 5 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ า นการกําหนดทิศทางเชิ งกลยุทธ์ ด้ านการบริ ห ารทรั พยากรในองค์ การ
ด้ านการสนับ สนุนวัฒนธรรมองค์ ก ารทีมี ประสิท ธิ ภ าพ ด้ านการมุ่งเน้ น การปฏิ บัติอย่ างมีจ ริ ย ธรรม และด้ า นการควบคุม
องค์ การให้ เ หมาะสม และวัฒ นธรรมองค์ ก าร 4 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ านการมุ่งเน้ นความสําเร็ จ ด้ านการมุ่งเน้ นสัจ การแห่ ง ตน
ด้ า นการมุ่ง เน้ น บุค คลและการสนับ สนุน และด้ านการมุ่ง เน้ น ไมตรี สัม พัน ธ์ ร่ ว มกั น พยากรณ์ ป ระสิท ธิ ผลของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาโดยรวม ได้ ร้อยละ 84.3 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ ด้านการกําหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ ด้ านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ด้ านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์ การทีมีประสิทธิ ภาพ และด้ านการควบคุม
องค์ ก ารให้ เ หมาะสมและวัฒ นธรรมองค์ ก าร ด้ า นการมุ่ง เน้ น ความสํา เร็ จ และด้ า นการมุ่ง เน้ น ไมตรี สัม พัน ธ์ ส่ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม ได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ .01 นอกจากนีวัฒนธรรมองค์ การด้ านการมุ่งเน้ นสัจการ
แห่งตน ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม ได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ส่วนภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ ด้านการ
มุ่งเน้ นการปฏิ บัติอย่างมีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมองค์ การ ด้ านการมุ่งเน้ นบุคคลและการสนับสนุนไม่ส่งผลต่อประสิทธิ ผล
ของโรงเรียนโดยรวม

อภิปรายผล
จากการวิจัย ภาวะผู้นํ า เชิ ง กลยุท ธ์ และวัฒ นธรรมองค์ ก ารที ส่ง ผลต่ อประสิท ธิ ผลของโรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาใน
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ ข้อค้ นพบทีสําคัญ คือ ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ ด้านการกําหนดทิศทางเชิงกล
ยุท ธ์ ด้ า นการบริ หารทรั พ ยากรในองค์ การ ด้ า นการสนับสนุนวัฒ นธรรมองค์ ก ารที มีป ระสิท ธิ ภ าพ และด้ านการควบคุม
องค์การให้ เหมาะสม และวัฒนธรรมองค์ การด้ านการมุ่งเน้ นความสําเร็ จ ด้ านการมุ่งเน้ นไมตรี สมั พันธ์ และด้ านการมุ่งเน้ น
สัจ การแห่ ง ตนส่ง ผลต่ อ ประสิทธิ ผลของโรงเรี ย นโดยรวม ดัง นันจากข้ อ ค้ น พบที สํา คัญดังกล่า วผู้วิ จัย สามารถอภิ ป ราย
ผลการวิจยั ได้ ดังนี
1. ภาวะผู้นํ า เชิ ง กลยุท ธ์ ด้ า นการกํ า หนดทิ ศ ทางเชิ ง กลยุท ธ์ ส่ง ผลต่ อ ประสิท ธิ ผลของโรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาใน
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึงสาเหตุทีเป็ นเช่นนีอาจเนืองมาจากการศึกษาบริ บทของโรงเรี ยนเป็ นส่วน
สํา คัญในการประกอบการตัด สิน ใจในการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย น เน้ น การเป็ นแบบอย่ า งที ดี ศึก ษาระเบี ย บ กฎหมาย
แนวปฏิ บัติเพือพัฒนาตนเอง และใช้ ประกอบให้ คําปรึกษา แนะนํา ส่งเสริ ม แก้ ปัญหาในโรงเรี ยน รับฟั งความคิดเห็นของ
บุคลากรในโรงเรียน โดยยึดหลักความวิริยะอุตสาหะในหน้ าทีความรับผิดชอบ เน้ นหลักธรรมาภิ บาล ด้ วยความรับ ผิดชอบ
และความคุ้มค่า ให้ ทุกคนมีส่ว นร่ ว มในงานเพือไปสู่เ ป้าหมายของโรงเรี ยนเป็ นผลให้ บุคลากรภายในโรงเรี ยนปฏิ บ ัติตาม
การดํา เนินการของผู้บริ ห ารโรงเรี ย น สอดคล้ องกับผลงานวิ จัยของ ประสิทธิ สาระสันต์ [2] ทีกล่าวว่า พฤติก รรมทางการ
บริหารเป็ นเครืองมือทีสําคัญทีสุดในการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารโรงเรี ยน เพราะเป็ นกระบวนการทีมี ระบบความสัมพันธ์ ของ
กิจกรรมต่างๆ ในองค์ การ ซึงเปรี ยบเสมือน สมอง แขน ขา และพละกําลัง ของผู้บ ริ หารที ผู้บริ ห ารทุกวงการจะต้ องใช้ เป็ น
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วิถีทางไปสูค่ วามสําเร็จในการทํางาน ผู้บริหารต้ องมีการกําหนดแผนงานโครงการได้ สอดคล้ องกับทิศทางการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน ผู้บริหารส่งเสริมให้ ครูพฒ
ั นาคุณภาพการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ ทังนีอาจะเป็ นเพราะว่าผู้บริ หารโรงเรี ยนได้
ใช้ ทงศาสตร์
ั
และศิลป์เพือดําเนินงาน สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ภัทราวดี สุทธิ ธนกุล [3] ได้ ศึกษาปั จจัยทีมีต่อประสิทธิ ผล
ขององค์กรพบว่า การประสานงานทีดีจะทําให้ การทํางานขององค์ การมีประสิทธิ ผล และได้ ศึกษาพัฒนาตัวแบบการบริ หาร
คุณภาพทีมีประสิทธิ ผลของสํานักงานศึกษาธิ การอําเภอ เขตการศึกษา 1 พบว่า คุณลักษณะของบุคลากรทีประกอบด้ วย
คุณภาพของการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ การมีสมั พันธ์ ทีดีกับเพือนร่ วมงาน การมีความ
เชียวชาญในงานและการแก้ ปัญหานอกรูปแบบ มีผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงานทังโดยทางตรงและทางอ้ อม
2. ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึงสาเหตุทีเป็ นเช่นนีอาจเนืองมาจากผู้บริ หารมีความเอือเฟื อเผือแผ่ มีนําใจต่อบุคคล
ทัวไป เพือนร่ ว มงาน ผู้ใ ต้ บังคับ บัญชา นอกจากนียังมี ก ารดูแ ล บํ ารุ งรั กษาทรั พย์ สิน ของส่ว นรวม โดยจัดทํ า แผนการใช้
จ่า ยเงิ น งบประมาณตามโครงการต่ า งๆ ที จัด ทํ า ขึน โดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ นฐานและนํ า หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุกต์ใช้ ในการบริ หารจัดการมีผลทําให้ การใช้ จ่ายเงินงบประมาณของโรงเรี ยนมีประสิทธิ ภาพ เป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์
ของการใช้ จ่ายงบประมาณให้ เ กิด ประโยชน์ ต่ อผู้เ รี ยนและโรงเรี ยนรู้ จัก ใช้ ท รัพ ย์ สิน ของทางราชการให้ เป็ นประโยชน์ และ
ประหยัด ในตํา แหน่ง ผู้อํา นวยการโรงเรี ยนที ต้ อ งบริ ห ารและรับ ผิ ดชอบในผลประโยชน์ แ ละทรั พย์ สินของทางราชการใน
โรงเรียน จึงจัดให้ มีแผนการใช้ จ่าย ควบคุม ดูแลรักษา และซ่อมบํารุงทรัพย์ สินของทางราชการให้ เป็ นปั จจุบันใช้ ประโยชน์ ได้
เต็มทีสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ [4] กําหนดให้ มีการบริหารและการจัดการศึกษาทุกระดับมีการประกัน
คุณภาพการศึก ษาทังภายในและภายนอก โดยมี สํา นัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุณภาพการศึก ษา (องค์ ก าร
มหาชน) เป็ นผู้ประเมินคุณภาพ โดยมีการจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อหน่วยงานต้ นสังกัด และสอดคล้ องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที 9 ทีสามารถนํามาประยุกต์ ใช้ กับสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ ก ารซึงเป็ นหน่วยงานหลักของชาติ ได้ ดําเนินการนํา ไปจัดทําแนวทางการจัดระบบการบริ หารจัดการของ
สถานศึก ษาตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง [5] กล่า วว่ า การบริ ห ารจัด การการศึกษา ควรเน้ นการบริ ห ารตามหลัก
ธรรมาภิบาลมีความพอประมาณ สมดุลกับภูมิสงั คมของแต่ละสถานศึกษาอย่างเป็ นพืนฐานการวางแผนอย่างรอบคอบเป็ น
เหตุเป็ นผล และไม่ป ระมาทหรื อเสียงในการจัดการ โดยต้ อ งเตรี ยมสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ พร้ อ มรับต่อการเปลียนแปลงในด้ า น
ต่าง ๆ กําหนดวิสยั ทัศน์ นโยบาย โครงการ และกิจกรรม การปรับปรุ งให้ มีความพร้ อมต่อการบริ หารจัดการ เพือให้ เกิดการ
ทํางานอย่างเป็ นระบบ มีการติดตามการประเมิ นผลอย่ างต่ อเนือง และให้ ทุก ภาคส่วนมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ ปลูกฝั ง
หล่อหลอมให้ เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพือประสิทธิผลสูงสุดของสถานศึกษา
3. ภาวะผู้นํ าเชิงกลยุทธ์ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์ การทีมีประสิทธิ ภ าพส่งผลต่อ ประสิทธิ ผลของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึงสาเหตุทีเป็ นเช่นนีอาจเนืองมาจากผู้บริ หารตระหนักใน
บทบาทหน้ าทีของผู้ใต้ บงั คับบัญชาทีพึงมีและปฏิบตั ิต่อผู้บงั คับบัญชาด้ วยดีตลอดมา พร้ อมทังปฏิ บัติหน้ าทีและงานทีได้ รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มความสามารถ ยึดมันในคําสัง ข้ อบังคับและให้ ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาอย่าง
เคร่ งครัดเอือเฟื อเผือแผ่ เสียสละ เห็น แก่ประโยชน์ ส่วนรวม และเน้ นการบริ หารจัดการเชิงคุณภาพ สอดคล้ องกับ วิลดั ดา
เรืองศรี [6] กล่าวว่า ผู้บริ หารทีดี ต้ องเป็ นผู้ทีรู้ จักปรับสภาพแวดล้ อมเพือให้ ผ้ ใู ต้ บัง คับบัญชา หรื อผู้ร่วมงานมีจิตใจร่ วมกัน
ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานมากทีสุด สอดคล้ องกับ เมธี ปิ ลันธนานนท์ [7] กล่าวว่า ผู้บริ หารต้ องรู้ จักใช้ ทักษะ
สือสารเพือทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเกิดความพึงพอใจเพือพัฒนาองค์กรให้ บรรลุเป้าหมายทีตังไว้ และ พยุงศักดิ จันทรสุรินทร์
[8] กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้ องมีความเป็ นผู้นําด้ านวิชาการทีเฉียบแหลม ประสานงานกับชุมชนได้ ดี เป็ นผู้อํานวยความ
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สะดวกและมีวิสยั ทัศน์ กว้ างไกล มองอนาคตของโรงเรี ยนในทางสร้ างสรรค์ สอดคล้ องกับ นิติมา เทียนทอง [9] กล่าวว่ า
ความเป็ นผู้นําของนักบริหารการศึกษาจะช่วยให้ การปฏิรูปการศึกษาของชาติมีผลสําเร็จ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ภาวะผู้นํา เชิง กลยุท ธ์ ด้า นการควบคุม องค์ การให้ เหมาะสมส่ง ผลต่ อประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนมัธ ยมศึกษาใน
สํา นั ก งานเขตพื นที การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 1 ซึ งสาเหตุที เป็ นเช่ น นี อาจเนื องมาจากส่ง เสริ ม สนับ สนุ น ระบอบ
ประชาธิ ป ไตย และปฏิ บัติต ามนโยบายของทางราชการและรัฐ บาล โดยเริ มสร้ า งจิ ตสํานึกและวางแนวทางปฏิ บัติตังแต่
ประชาธิปไตยภายในโรงเรี ยนการรับฟั งความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรี ยน นอกจากนียังให้ คําแนะนํา บริ การแก่ค ณะครู
บุค ลากร นัก เรี ย น ผู้ป กครองและชุม ชนที มาติ ด ต่ อ งานราชการซึงได้ นํ า หลัก การมี ส่ว นร่ ว มผนวกกับ ความพอเพี ย งมา
ผสมผสาน ความเป็ นกัลยาณมิตรซึงส่งผลในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ให้ ครูมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ดําเนินการพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ เต็มศักยภาพ ใช้ ความรู้ ความสามารถ ส่งเสริ มสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ตรงตาม ความถนัด ความสนใจ ความต้ องการและทําให้ เกิดผลดีต่อโรงเรี ยนในทุกด้ านสอดคล้ อง
กับความเห็นของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ [10] ได้ ระบุว่าการบริหารงานทีมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้ องเป็ นผู้นํา โดยมีการจัด
กิ จ กรรมทุก สิงทุก อย่ า งที เกี ยวข้ อ งกับ การปรั บ ปรุ ง การพัฒ นาการเรี ย นการสอนให้ ไ ด้ ผลดี และมี ป ระสิท ธิ ภ าพให้ เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุดกับผู้เรียนต่อไป สอดคล้ องกับประทิน วิเศษสุวรรณ [11] ทีว่าการเป็ นผู้บริ หารยุคใหม่ ผู้บริ หารโรงเรี ยนต้ องมี
พฤติกรรมทีชัดเจน มีสมั พันธ์ ทีดีกับคนทุกระดับชัน เป็ นผู้ทีมีทักษะในการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างบุค คลและมีทักษะใน
การให้ คําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน ช่วยเหลือ ฝึ กอบรม และให้ การศึกษาแก่กลุ่มคนทีจะได้ ร้ ู ผลจากการการเปลียนแปลง
เข้ าใจในการริเริมสร้ างสรรค์ สามารถให้ คําปรึกษาผู้ใต้ บงั คับบัญชาได้
5. วัฒนธรรมองค์ การด้ านการมุ่งเน้ นความสําเร็ จส่งผลต่อประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึงสาเหตุทีเป็ นเช่นนีอาจเนืองมาจากการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ โดยสามารถบริ หาร
จัดการให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ ผล เป็ นกลไกในการบริ หารงานด้ านวิชาการประชุมสร้ างความเข้ าใจให้ ตรงกันใน
หมู่ข องบุค ลากรด้ ว ยการชี แจงโน้ ม น้ า ว วางเป้ าหมายให้ เ ห็น ความสํา คัญของงานวิ ช าการ ซึงเป็ นหัว ใจหลัก ในการจัด
การศึกษาด้ วยการร่ วมกัน กํา หนดปรัช ญาและเป้าหมายของการจัด การศึกษาของโรงเรี ย น พร้ อมทังเปิ ดโอกาสให้ มีก าร
วิพากษ์ แสดงความคิดเห็นอย่างกว้ า งขวาง การพัฒนาศึก ษาหลักสูตรโรงเรี ยน โครงสร้ างหลัก สูตร จนมีความเข้ าใจเป็ น
อย่างดี ร่วมจัดทําและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน ให้ สอดคล้ องกับการบริ หารงานโรงเรี ยนนิเทศ กํากับ ติดตามงานเป็ นระยะๆ
และเชิญผู้เชียวชาญทางด้ านวิชาการมานิเทศแก่ครู ส่งเสริ มให้ ครู ร้ ู จักเลือกและแสวงหาวัสดุอุปกรณ์ สือการเรี ยนการสอนที
ทันสมัย ดึงดูดความสนใจ ให้ จัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรทีมีคุณภาพสําหรับผู้เรี ยนช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเนื อหาสาระได้ ดีและ
สอดคล้ องกับตัวชีวัดตามหลักสูตรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูให้ ร้ ูจกั วิธีการวัดผล ประเมินผลการเรี ยน การสอนและนํา
ผลทีได้ มาปรับปรุงและพัฒนาการเรี ยนการสอนของตนเองให้ ดียิงขึน สนับสนุนให้ มีการประกวดสือนวัตกรรมการเรี ยนการ
สอนและการวิจยั ในชันเรียน เพือพัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริมการใช้ สอเทคโนโลยี
ื
ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ทําให้
ระดับผลสัม ฤทธิ ของผู้เ รี ยนสูงขึนทุก ปี ตลอดจนการได้ รับ รางวัลเหรี ย ญทอง ในการแข่ งขัน ทัก ษะวิช าการในระดับชาติ
เพิมมากขึน สอดคล้ องกับงานวิ จัย ของ นงลัก ษณ์ เรื อนทอง [12] ที ว่า การบริ ห ารโรงเรี ยนที มีประสิทธิ ผล ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบสําคัญหลายประการโดยเฉพาะด้ านการมุ่งเน้ นความสําเร็ จของนักเรี ยน เน้ นศักยภาพการจัดการเรี ยนการสอน
ของครูทีมีต่อผู้เรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเหมาะสม มุ่งสูค่ วามเป็ นเลิศทางวิชาการ และสอดคล้ องกับการศึกษาวิจัย
ของสนัน แก้ วนุช ทีศึกษาวิจัยความคิดเห็นของครู ทีมีต่อการบริ หารโรงเรี ยนโครงการหนึงอําเภอหนึงโรงเรี ยนในฝั น พบว่า
ผู้บริ หารต้ องส่งเสริ ม ครู ให้ มี ความรู้ ค วามสามารถ ด้ วยการจัดอบรม ประชุม สัม มนา ส่ง เสริ มให้ มีก ารนํ านวัตกรรมใหม่ ๆ
เข้ ามาใช้ ในการสอน เพือให้ การปฏิบตั ิการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ กับนักเรี ยน โดยทีผู้บริ หารต้ องให้ หลักการมี
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ส่ว นร่ ว ม ครู และผู้บ ริ หารต้ อ งเรี ย นรู้ และพัฒ นาตนเองอยู่ต ลอดเวลา สอดคล้ องกับ งานวิ จัย ของ สุวิ มล ว่ อ งวานิ ช ได้
ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในสถานศึกษา พบว่า การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ต้ องจัดการเรี ยนการ
สอนโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญให้ ได้ ปฏิ บัติจริ งมากทีสุดมีการะประเมินผลตามสภาพจริ งเพือนํามาปรับปรุ งการทํางานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน
6. วัฒนธรรมองค์การด้ านการมุ่งเน้ นสัจการแห่งตนส่งผลต่อประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึก ษา เขต 1 ซึงสาเหตุทีเป็ นเช่น นีอาจเนืองมาจากผู้นํา องค์ การมี แ นวการปฏิ บัติ ตนเป็ นผู้มี นําใจ
มีความเอือเฟื อเผือแผ่ ช่วยเหลือเกือกูลต่อเพือนร่วมงานและเป็ นกันเองกับทุกคน ให้ คําปรึกษา เสนอความคิดเห็น ให้ เกียรติ
ให้ ความร่ วมมือ ให้ กําลังใจและให้ ความสําคัญกับทุกคน อํานวยความสะดวกในการปฏิ บัติหน้ าทีแก่คณะครู และบุค ลากร
ทางการศึกษา ยึดมันในคุณธรรม จริ ยธรรมและสร้ างความสามัคคีใ นหมู่คณะ รู้ จักให้ อภัย มีความจริ ง ใจกับทุกคน รับฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อืน ร่ วมรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ในกิจกรรมต่างๆ ทําให้ งานประสบความสําเร็ จเป็ นทียอมรับและความ
ไว้ วางใจของบุคลากร ในหน่วยงานและผู้ทีเกียวข้ องจากหน่วยงานอืนๆ ร่ วมคิด ร่ วมวางแผนและร่ วมปฏิ บัติเพื อพัฒนางาน
ขององค์กรจนเป็ นบุคคลทีได้ รับการยอมรับยกย่องในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิ ดเผยทังต่อหน้ าและลับหลังมีความสามารถใน
การติดต่อสัมพันธ์ กบั ผู้อืน สามารถจูงใจให้ เกิดการยอมรับและให้ ความร่วมมือ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ รณกร สุรรณกลาง
[13] ทีว่ า การทํา งานร่ วมกันเป็ นทีมมี อิทธิ ผลโดยตรงอย่า งมีนัย สําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะอย่ างยิ งด้ านความสัมพั นธ์ ซึง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เทพฤทธิ วิชญศิริ [14] ทีทําการศึกษาพฤติกรรมทีเป็ นผลมาจากค่านิยมในการทํางาน สะท้ อนให้
เห็นว่าการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มและการรักษาความสัมพันธ์ อันดีภายในกลุ่ม เช่น พฤติกรรมการให้ ความสําคัญ กับกลุ่ม
และสังคม การยืนบนรากฐานความเป็ นจริง และการให้ เกียรติแก่ความคิดของบุคคลอืน ส่งผลโดยตรงต่อการบริ หารจัดการ
ให้ เกิดประสิทธิผล โดยเฉพาะเมือทีมมีเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน ผลของการปฏิบตั ิงานก็จะสูงขึนด้ วยเช่นกัน
7. วัฒนธรรมองค์การด้ านการมุ่งเน้ นไมตรี สมั พันธ์ ส่งผลต่อประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนมัธ ยมศึกษาในสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึงสาเหตุทีเป็ นเช่ นนีอาจเนืองมาจากความสามารถในการประสานสัมพันธ์ และสร้ า ง
ความเข้ าใจอันดีกบั ผู้บงั คับบัญชา เพือร่วมงาน ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และผู้มาติดต่องาน โดยแสดงให้ เห็นถึงผู้มีมนุษยสัมพันธ์ ดี
ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อืน กล้ าและรับผิดชอบในสิงทีได้ กระทําและมีนําใจช่วยเหลือ ให้ ความร่ วมมือในการปฏิ บัติงาน
การปฏิบตั ิงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนในการบริ หารโรงเรี ยน คุณภาพผู้เรี ยนในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สนับสนุนการให้
ความร่ วมมือในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ กับผู้เรี ยนอย่างต่อเนือง ส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนตลอดเวลา
ด้ วยการให้ ความเห็น ปรึ กษา มี ส่ว นร่ ว มในความรับ ผิด ชอบ ยอมรั บฟั งความคิด เห็ น สามารถในการคิด และเสนอเหตุผล
สามารถปฏิบตั ิงานเต็มที ตามความรู้ เต็มความสามารถ เปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีความสํานึกและถือ
เป็ นหน้ าทีทีเป็ นประโยชน์ ถือเป็ นหน้ าทีทีจะต้ องให้ บริการช่วยเหลือ แนะนําสิงทีดี ตลอดจนให้ ข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์
ให้ บริ การด้ วยความเต็มใจและเสมอภาคกับทุกคน มีอัธยาศัยดี เป็ นกันเอง สุภาพต่อทุกคน สอดคล้ องกับผลงานวิจั ยของ
พรพจน์ พจน์ พัฒนาพล [15] ทีกล่าวว่า การมีส่วนร่ วมในการบริ ห าร ไม่ ว่าจะเป็ นไปในลักษณะของการมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจ ควรเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรในสถานศึกษาได้ แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจร่ วมวางแผน ซึงตรงกับ เลิศศักดิ คําปลิว
[16] ได้ ให้ กล่า วถึง แนวทางในการจัดสภาพแวดล้ อมทางการบริ หารว่า เป็ นการดําเนินการได้ โดยหลากหลายวิธี ควรเปิ ด
โอกาสให้ ครู ได้ ใช้ ค วามสามารถของตนเองอย่างเต็มทีและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิ บัติหน้ าทีได้ มากพอในการพัฒ นา
สภาพแวดล้ อ มที เอื อต่ อ การจัด การเรี ย นรู้ เพื อให้ เ กิด การดํ า เนิ นงานที มี ป ระสิท ธิ ภ าพ ผู้เ กียวข้ อ งทุก ฝ่ ายต้ อ งมี ค วามรู้
ความเข้ า ใจ รวมถึงรั บทราบบทบาทหน้ าที ของตนเอง ตลอดจนแนวทางปฏิ บัติ ทีช่ วยส่งเสริ ม สนับ สนุน การใช้ หลักสู ต ร
สถานศึกษาให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยทีพบว่า การทีจะพัฒนาประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมให้ สงู ขึน จะต้ องมุ่งพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารใน 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการกําหนด
ทิศทางเชิ งกลยุทธ์ ด้ า นการบริ หารทรัพ ยากรในองค์ การ ด้ านการสนับ สนุน วัฒนธรรมองค์ การทีมี ประสิทธิ ภาพ ด้ า นการ
ควบคุ ม องค์ ก ารให้ เ หมาะสม และเสริ ม สร้ างวัฒ นธรรมองค์ ก ารวัฒ นธรรมองค์ ก ารใน 3 ด้ า น ได้ แก่ ด้ า นการมุ่ ง เน้ น
ความสําเร็จ ด้ านการมุ่งเน้ นไมตรีสมั พันธ์ และด้ านการมุ่งเน้ นสัจการแห่งตน
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์ เพือทราบหลักการและแนวปฏิ บัติในการคัดสรรผู้บ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐานใน
ทศวรรษหน้ า เป็ นการวิจัยโดยใช้ เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตเทคนิค EDFR ผู้ให้ ข้อมูล ได้ แก่ ผู้เชียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 21 คน เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์ กึงโครงสร้ าง และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติทีใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยมและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ โดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปและการวิเคราะห์ เนือหา
ผลการวิจยั พบว่า หลักการและแนวปฏิบตั ิในการคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้ า ประกอบด้ วย 6 ด้ าน
114 แนวปฏิบตั ิ ได้ แก่ 1) ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ ประกอบด้ วย 2 หลักการ 7 แนวปฏิ บัติ 2) ด้ านการวางแผน ประกอบด้ วย
2 หลักการ 11 แนวปฏิบตั ิ 3) ด้ านการสรรหา ประกอบด้ วย 4 หลักการ โดย 3.1) แนวคิดการสรรหา มี 13 แนวปฏิ บัติ 3.2) คุณสมบัติ
มี 12 แนวปฏิบตั ิ 3.3) คุณลักษณะ มี 9 แนวปฏิบตั ิ 3.4) ทักษะ มี 16 แนวปฏิ บัติ และ 3.5) สมรรถนะ มี 10 แนวปฏิ บัติ 4) ด้ าน
การคัดเลือก ประกอบด้ วย 4 หลักการ 20 แนวปฏิ บัติ 5) ด้ านการบรรจุและแต่งตัง ประกอบด้ วย 1 หลักการ 5 แนวปฏิ บัติ
6) การกํากับ ติดตาม ประเมินผล ประกอบด้ วย 3 หลักการ 11 แนวปฏิบตั ิ
คําสําคัญ: การคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษา

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
การศึกษา มีความสําคัญยิงสําหรับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที 21 การศึกษาจึงต้ องสร้ างให้ เกิด
“ความรู้ ภู มิ ปั ญญา” ระบบการศึก ษาของประเทศจึง ต้ องพัฒ นาให้ สอดคล้ อ งกับ ภาวะความเป็ นจริ ง สถานศึกษาต้ อ ง
เปลียนแปลงรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนเพือให้ เด็กมีทักษะการเรี ยนรู้ (Learning Skill) และต้ องเตรี ยมความพร้ อมใน
ด้ านต่างๆ โดยเน้ นทีองค์ความรู้ ความเชียวชาญและสมรรถนะทีเกิดกับตัวผู้เรียน เพือใช้ ในการดํารงชีวิตในสังคมในศตวรรษ
ที 21 ที เป็ นโลกแห่ ง การเปลียนแปลงการศึก ษาจะมี ก ารแข่ ง ขั น มากขึน ซึงผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาต้ อ งเป็ นผู้ที มี ค วามรู้
ความสามารถทีโดดเด่น และต้ องมีทกั ษะการบริหาร ทังเรื องวางแผน การจัดการองค์ กร การชีนําการควบคุม [2] ผู้บริ หาร
สถานศึกษาจึง ต้ องมีภาวะผู้นําสูง ต้ องใช้ ทังความรู้ ความสามารถ และต้ องมี ความเป็ นผู้บ ริ หารมือ อาชี พ (Professional
Administrator) เนืองจากสถานศึกษาจะมีอํานาจในการบริหารและจัดการศึกษาด้ วยตนเองมากขึน [2] ผู้บริ หารสถานศึกษา
จะต้ องปรับบทบาทและปฏิบตั ิงานแบบใหม่ทีลําลึกมากยิงขึน ต้ องมี ทักษะ มีความรู้ มีสมรรถนะและศักยภาพในการบริ หาร
และต้ อง สามารถบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิ บัติงานของบุคลากรได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เพือพัฒนาผู้เรี ยน ซึงการ
คัดสรรผู้บ ริ หารสถานศึก ษา ของสํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานทีผ่านมาพบว่า ยังไม่สอดคล้ อ งกับ สภาพ
ความต้ องการและบริ บทของสถานศึกษา อีกทังพบปั ญหาในด้ านพฤติกรรมการบริ หารและด้ านความเป็ นผู้นํา ขาดความ
พร้ อมและไม่เหมาะสมกับความต้ องการ ระบบเข้ าสูต่ ําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีปัญหาได้ คนทีอายุน้อยไม่มีประสบการณ์
มาเป็ นผู้บริหาร ทําให้ ไม่สามารถดูแลการจัดการศึกษาและดูแลครูในสถานศึกษาได้ [2] การคัดเลือกผู้บริ หารสถานศึกษายัง
ไม่มีระบบการเตรียมการ ฝึ กฝนและคัดเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ [2] ทําให้ การศึกษาไทยในขณะนียังไม่ใช่จุดดีทีสุดทีสังคม
ต้ องการ แต่หากสามารถคัดสรรผู้บริหารทีเป็ นคนดี มีความสามารถก็อาจได้ เห็นโรงเรียนพัฒนาขึนภายในเวลาอันรวดเร็วได้

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพือทราบหลักการและแนวปฏิบตั ิในการคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้ า
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กรอบแนวคิด
งานวิจัยในประเทศและ
ตางประเทศที่เกี่ยวของ

การคัดสรรผูบริหาร
สถานศึกษาในประเทศไทย

ขอมูลการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
การคัดสรรผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในทศวรรษหนา

การคัดสรรผูบริหารสถานศึกษาใน
ตางประเทศ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
คัดสรรผูบริหารสถานศึกษาในประเทศไทย
ประเทศไทย

แนวคิดและหลักการคัดสรรผูบริหารสถานศึกษาทศวรรษหนา
ผูบริหารสถานศึกษาทศวรรษหนา
การสรรหาบุคลากร
การคัดเลือกบุคลากร

วิธีการดําเนินงานวิจัย มี 3 ขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 การศึกษา แนวคิดทฤษฎี เอกสาร หนังสือ งานวิจยั ทีเกียวข้ องเพือนํามาเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั
ขันตอนที 2 ขันที 1 วิเคราะห์การคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้ า ดําเนินการ ดังนี
EDFR รอบที 1 เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้เชียวชาญ จํานวน 21 คน โดยเลือกผู้เชียวชาญแบบ
เจาะจง (purposive sampling) ประกอบด้ วย กลุม่ ผู้เชียวชาญทีมีตําแหน่งบริหารในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน
พืนฐาน กลุม่ ผู้เชียวชาญทีทําหน้ าทีในการผลิตบุคลากรวิชาชีพผู้บริ หารสถานศึกษา และกลุ่มผู้เชียวชาญทีเป็ นนักวิชาการ
ซึงทุกกล่มต้ องเป็ นผู้ทีมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎี บัณฑิตหรื อมีประสบการณ์ เกียวกับบริ หารการศึกษา ไม่น้อยกว่า
10 ปี ใช้ วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่จํากัดคําตอบ (non directive interview) แบบปฏิ สมั พันธ์ (interactive interview) นําข้ อมูลทีได้
จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และพัฒนาเป็ นแบบสอบถาม เพือเก็บข้ อมูลในรอบที 2
EDFR รอบที 2 เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) จากผู้เชียวชาญ จํานวน 21 คน แล้ วนํ า
คําตอบมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของ
แต่ละข้ อคําถาม จากนันนําข้ อมูลทีได้ มาสร้ างแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) เพือเก็บข้ อมูล EDFR รอบที 3
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EDFR รอบที 3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยใช้ แบบสอบถามฉบับเดียวกัน แต่มีการเพิมค่ามัธยฐาน (Median), ค่าฐาน
นิยม (Mode) และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของแต่ละข้ อคําถามทีวิเคราะห์ ได้ จากรอบทีสอง พร้ อม
แสดงเครืองหมายคําตอบของผู้เชียวชาญทัง 21 คน เพือให้ แต่ละคนได้ ทราบความคิดเห็นของตนเองและของกลุ่มทีตอบใน
รอบทีสอง จากนันนําข้ อมูลทีได้ มาวิเคราะห์ หาค่าค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม(Mode) และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
(Interquartile Range) ของแต่ละข้ อคําถาม เพือวิเคราะห์ และแปล
ขันตอนที 3 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้ อค้ นพบจากการวิจยั อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
หลักการและแนวปฏิบตั ิการคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้ า
หลักการและแนวปฏิบัติการคัดสรรผู้บริ หารสถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้ า
หลักการ
แนวปฏิบัติ
1. ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ มี หลักการ 1) กําหนดเส้ นทางความก้ าวหน้ าของผู้บริหารสถานศึกษา (Career path) ตามผล
ดังนี
การประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทํางาน
1.1 หลักการจ่ายค่าตอบแทนตาม
2) ได้ รับเงินค่าตอบแทน เป็ นเงินประจําตําเหน่งและเงินโบนัสประจําปี แตกต่างกัน
ผลงาน
ตามปริมาณงานและความยากง่ายของการทํางาน
1.2 หลักการให้ รางวัลเพือการจูงใจ
3) สามารถปรับเปลียนเป็ นตําแหน่งให้ มีความก้ าวหน้ าในระดับสูงขึน และสามารถ
ปรับเปลียนเป็ นข้ าราชการพลเรือนได้ ตามความรู้ ความสามารถและความถนัด
ของตนเอง โดยไม่ทําให้ เสียสิทธิประโยชน์
4) ปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะให้ สอดคล้ องกับปริมาณงานทีรับผิดชอบ
หรือความยุ่งยากในการปฏิบตั ิงาน
5) ส่งเสริมให้ ผ้ มู ีการพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับทีสูงและต้ องมี
ค่าตอบแทน เพือสร้ างแรงจูงใจให้ มีการพัฒนาตนเอง
6) จัดคูปองสําหรับการพัฒนาผู้บริหาร
7) จัดทุนอุดหนุนการวิจยั ปฏิบตั ิการให้ วิจยั เพือพัฒนางานในหน้ าทีให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาให้ การสนับสนุน ช่วยเหลือให้ งานวิจยั มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
2. ด้ านการวางแผน มีหลักการ ดังนี
1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ต้ องมีการกระจายสถาบันพัฒนา
2.1 หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ
2.2 หลักการวางแผนสืบทอดอํานาจ
2) เตรียมความพร้ อมสําหรับผู้ทีมีความประสงค์จะเข้ าสูต่ ําแหน่ง
3) การพัฒนาเพือเตรียมความพร้ อมสูต่ ําแหน่ง ต้ องเน้ นการเรียนรู้อย่าง บูรณาการ
ผ่านการปฏิบตั ิงานจริง การสอนงาน การฝึ กอบรม และการพัฒนาตนเอง
4) การคัดเลือกผู้ทีเข้ ารับการพัฒนาเพือเตรียมความพร้ อม ต้ องมีการวัดความรู้
และประเมินสมรรถนะอย่างเข้ มเข้ มข้ น โดยพิจารณาจาก ประวัติการทํางาน
ความรู้ความสามารถ ด้ วยระบบคุณธรรม
5) ผู้บงั คับบัญชาสามารถเสนอชือผู้ทีมีความเหมาะสมเข้ ารับการพัฒนาเพือเตรียม
ความพร้ อมได้ โดยความสมัครใจ
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6) ผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติตามทีกําหนด สามารถสมัครเข้ ารับการพัฒนาเพือเตรียมความ
พร้ อมได้ โดยความเห็นชอบของผู้บงั คับบัญชา
7) ผู้ทีเข้ ารับการพัฒนาเพือเตรียมความพร้ อมต้ องเป็ นผู้ทีมีผลงานโดดเด่น มีความ
ประพฤติดี ปฏิบตั ิตนอยู่ในจรรยาบรรณและรักษาวินยั อย่างเคร่งครัดเป็ นที
ประจักษ์ ได้ รับการยอมรับจากผู้บงั คับบัญชาและผู้ร่วมงาน
8) ผู้ทีเข้ ารับการพัฒนาเพือเตรียมความพร้ อมต้ องมีความพร้ อมและสมัครใจใน
การพัฒนาตนเอง ต้ องยุติเมือไม่สามารถพัฒนาตนเองให้ บรรลุตามเป้าหมาย
ตามเกณฑ์ทีกําหนด
9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กําหนดแผนการสรรหาเชิงรุก
ให้ สอดคล้ องกับทิศทางและกลยุทธ์ ขององค์กร
10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานวางแผนในการสรรหาให้
สอดคล้ องกับความต้ องการ ทังปริมาณและคุณภาพ
11) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มอบหมายให้ หน่วยงาน
ดําเนินการคัดสรรตามแผนทีกําหนด
3. ด้ านการสรรหา มีหลักการ ดังนี
1) ต้ องมีการพัฒนาเพือเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าสู่ตําแหน่ง โดยเน้ นการพัฒนา
3.1 หลักการพัฒนาเพื อเตรี ยมความ
ผ่านการปฏิบตั ิจริง การสับเปลียนงาน การสอนงานและการฝึ กอบรม
2) ต้ องใช้ หลักการสรรหาเชิงรุ กและต้ องคัดเลือกโดยการวัดความรู้ และสมรรถนะ
พร้ อมก่อนเข้ าสูต่ ําแหน่ง
เป็ นหลัก
3.2 หลักการสรรหาเชิงรุก
3) ต้ องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นเกียวข้ องใช้ ช่องทางสือต่างๆ รวมทังโซเซียลมัลติมีเดีย
3.3 หลักการสรรหาแบบแมวมอง
ในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น เพือคัดกรองให้ มีความเหมาะสมมาก
3.4 หลักการสรรหาแบบพิสจู น์ตนเอง
ทีสุด
4) การพัฒนาก่อนเข้ าสูต่ ําแหน่งต้ องดําเนินการในสถาบันพัฒนาผู้บริ หารและผล
การพัฒนาต้ องเป็ นส่วนหนึงของกระบวนการคัดเลือก
5) ประกาศรับสมัครและคัดเลือก พร้ อมกันทัวประเทศทุก 2 ปี
6) การสอบภาคความรู้ (ภาค ก) ต้ องดําเนิ นการโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
7) คณะกรรมการทีทํ าหน้ าทีในการคัดเลือกต้ องสรรหาจากตัวแทนของผู้บริ หาร
และผู้ทรงคุณวุฒิทีมีความน่าเชือถือ
8) คณะกรรมการที ได้ รับการแต่งตังจากสํานักงานศึกษาธิ การจังหวัด ทําหน้ าที
ประเมินคุณลักษณะของผู้สมัคร โดยวิธีการทีหลากหลายและมีการรับฟั งข้ อมูล
ทีเชือถือได้ จากหลายแหล่ง
9) การประกาศรั บ สมัค ร โดยแจ้ งเป็ นหนั ง สื อ ผ่ า นสํ า นั กงานเขตพื นที ไปยั ง
สถานศึกษาและประกาศทางเว็ บไซต์ ของสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาและ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
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10) ผู้ทีสนใจสมัครด้ วยตนเอง (walk in) ทีสํานักงานศึกษาธิ การจังหวัด หรื อยืนใบ
สมัครทางระบบออนไลน์
11) ผู้สมัครเสนอชือผู้บริหารสถานศึกษาทีให้ การรับรอง ความรู้ ความสามารถและ
ความเหมาะสม จํานวน 3 - 5 คน
12) ประเมินสมรรถนะและประเมินทักษะของผู้สมัคร
13) คัดกรองผู้สมัครโดยการตรวจสอบประวัติผ้ สู มัคร และการสัมภาษณ์
14) คุณสมบัติของผู้สมัคร
- อายุไม่น้อยกว่า 35 ปี
- มีประสบการณ์ในการเป็ นครูมาไม่น้อยกว่า 10 ปี
- มีประสบการณ์ ในการเป็ นรองผู้อํานวยการสถานศึกษา อย่างน้ อย 2 ปี หรื อ
ได้ รับการแต่งตังให้ เป็ นหัวหน้ ากลุ่มงานทีมีหน้ าทีเกียวกับการบริ หาร ไม่น้อย
กว่า 5 ปี
- มีใบรับรองแพทย์ทีรับรองว่าไม่เป็ นโรคร้ ายแรงทีเป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
- สําเร็จการศึกษาวิชาเอกทางการศึกษา
- มีวิทยฐานะไม่ตํากว่าระดับชํานาญการ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
- ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั
- มีผลงานด้ านวิชาการ หรืองานวิจยั ทีมีการเผยแพร่
- ผ่านการพัฒนาเพือเตรียมความพร้ อมสูต่ ําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
15) คุณลักษณะ
- มีวินยั ในตัวเองสูง
- มีภาวะผู้นํา
- เป็ นนักคิดวิเคราะห์และคิดสร้ างสรรค์
- มีความเชือมัน กล้ าหาญและท้ าทาย
- มีอดุ มการณ์ในการทํางานเพือส่วนรวม
- มีความซือสัตย์ สุจริต ยึดมันในความสัตย์จริง
- มีความรับผิดชอบ
- มีความสามารถในการควบคุมตนเอง
- ดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง
16) ทักษะ
- ทักษะด้ านการเป็ นผู้นํา
- ทักษะด้ านมนุษย์สมั พันธ์
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4. ด้ านการคัดเลือก มีหลักการ ดังนี
4.1 การคั ด เลื อ กแบบเข้ มข้ น ตั งแต่
คัดเลือกบุคคลเข้ าสู่กระบวนการพัฒนา
สอบความรู้ ประเมินสมรรถนะ
4.2 หลั ก การคั ด เลื อ กที เป็ นธรรม
ปราศจากการแทรกแซง
4.3 หลักการคัด เลื อกที สอดคล้ อ งกั บ
บริบทของสถานศึกษา

- ทักษะด้ านเทคนิค
- ทักษะการสือสาร
- ทักษะการจัดการความขัดแย้ ง
- ทักษะด้ านการใช้ เทคโนโลยี
- ทักษะการจูงใจ
- ทักษะการมอบหมายงานและการสอนงาน
- ทักษะในการวัดและประเมินผล
- ทักษะทางด้ านอารมณ์
- ทักษะด้ านคอมพิวเตอร์
- ทักษะด้ านภาษาต่างประเทศ
- ทักษะด้ านความคิดรวบยอด
- ทักษะด้ านการบริหารทรัพยากร
- ทักษะด้ านการบริหารความเปลียนแปลง
- ทักษะด้ านการวิจยั
17) สมรรถนะ
- การมุ่งผลสัมฤทธิ
- มีวิสยั ทัศน์
- การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
- เชิงเทคนิคการบริหารจัดการ
- การสร้ างเครือข่ายและสังคมการเรียนรู้
- การบริหารความเปลียนแปลง
- ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
- การสังสมความเชียวชาญ
- การทํางานเชิงรุก
- การเข้ าใจและยอมรับความแตกต่างของบุคคล
1) ต้ องให้ ความสําคัญกับคุณลักษณะ
2) ต้ องเน้ นการประเมินสมรรถนะทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน
3) ต้ องดําเนินการด้ วยวิธีการทีแตกต่างกัน โรงเรี ยนขนาดใหญ่ อาจมีการสรรหา
ผู้บริหารมาจากบุคคลภายนอก
4) โรงเรี ยนขนาดกลาง (นัก เรี ย น 500 - 999 คน) ต้ อ งคัด เลือ กจากผู้บ ริ หาร
สถานศึกษาทีมีผลงานโดดเด่นเป็ นทีประจักษ์ และต้ องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีส่วนได้
ส่วนเสียมีสว่ นร่วมในการคัดเลือกมากขึน
5) โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน ไม่เกิน 499 คน) ผู้บริ หารสถานศึกษาต้ องมาจาก
การสอบคัดเลือก
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4.4 หลักการคัดเลือกโดยการมีส่วนร่ วม
ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียแทนการคัดเลือก 6) มีประสบการณ์ผ่านการบริหารมาเป็ นลําดับ เช่น จากตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
ตามระบบราชการ
เป็ นผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่
7) ผู้ทีผ่านเกณฑ์ภาคความรู้ (ภาค ก) สามารถสมัครเข้ ารับการคัดเลือกได้ ทุกเขต
พืนทีการศึกษา
8) คณะกรรมการสร้ างข้ อสอบ สรรหาจากบุ ค คลภายในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาขันพืนฐานทีมีความรู้ความสามารถ
9) การสอบภาคความรู้ (ภาค ก) ต้ องใช้ วิธีการสอบข้ อเขียน โดยดําเนินการ ใน
ภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
10) เกณฑ์การผ่านภาคความรู้ (ภาค ก) ร้ อยละ 60 ขึนไป
11) เกณฑ์การประเมินสมรรถนะและการประเมินทักษะ ผ่านร้ อยละ 80
12) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ประกาศขึนบัญชีผ้ สู อบผ่านภาค
ความรู้ (ภาค ก) เป็ นเวลา 2 ปี
13) สํานักงานศึกษาธิ การจังหวัดเปิ ดรับสมัครจากผู้สอบผ่านภาคความรู้ (ภาค ก)
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
14) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตังคณะกรรมการ 3 – 5 คน สอบสัมภาษณ์
15) สํา นัก งานศึ กษาธิ ก ารจั ง หวั ด แต่ งตั งคณะกรรมการ 3 – 5 คน ประเมิ น
ประสบการณ์การทํางาน
16) สํานักงานศึกษาธิ การจังหวัด แต่ งตังคณะกรรมการ 3 – 5 คน การประเมิ น
วิสยั ทัศน์
17) ผู้ ที ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ ารั บ การพั ฒ นาในสถาบั น พั ฒ นาผู้ บริ ห ารหรื อ
สถาบันอุดมศึกษา
18) สถาบันพัฒนาผู้บริหาร หรือสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
และประเมินผลการพัฒนา
19) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศรายชือผู้สอบได้ ตามลําดับ โดยใช้ คะแนน
การพัฒนาผู้บริหาร จากหน่วยพัฒนาเป็ นส่วนหนึงของการคัดเลือก
20) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศขึนบัญชีผ้ ผู ่านการคัดเลือกเป็ นเวลา 2 ปี
5. ด้ านการบรรจุและแต่ งตัง มีหลักการ 1) ต้ องมี ว าระดํ า รงตํ า แหน่ ง คราวละ 4 ปี เมื อครบวาระต้ องมี ก ารประเมิ น
คือ หลักประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ เพือขยายเวลาในตําแหน่ง
2) ต้ องกําหนดให้ มีการพัฒนาตนเองโดยต้ องทําผลงานเพือขอเลือนวิทยฐานะให้
สอดคล้ องกับปริมาณงานของสถานศึกษา
3) สํานักงานศึกษาธิ การจังหวัด แต่งตังให้ ผ้ ทู ี ผ่านการคัดเลือกให้ ปฏิ บัติหน้ าที
ผู้ อํ า นวยการสถานศึ ก ษา ทั น ที ที ตํ า แหน่ ง ผู้ บริ ห ารว่ า ง โดยให้ ทดลอง
ปฏิบตั ิงาน เป็ นเวลา 2 ปี
4) ผู้บริหารดํารงตําแหน่งครบวาระ (4 ปี ) จึงมีสทิ ธิขอย้ ายสถานศึกษา
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6. การควบคุ ม การกํ ากั บ ติ ดตาม มี 1) ต้ องเป็ นบุคคลทีมีความประพฤติดี ปฏิ บัติตนอยู่ในจรรยาบรรณและรักษาวินัย
หลักการดังนี
อย่างเคร่งครัด
6.1 หลักการระบบพีเลียง
2) คุรุสภาต้ องกําหนดให้ ใบประกอบชี พผู้บริ หารสถานศึกษามีหลายระดับตาม
6.2 หลักการบริหารงานแบบมุ่ง
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ผลสัมฤทธิ
3) การออกใบประกอบวิ ชาชี พผู้บริ หารสถานศึกษา ต้ องมี กระบวนการในการ
6.3 หลักความรับผิดชอบ
ประเมิ นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ให้ เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชี พ
ชันสูง
4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ต้ องกําหนดให้ ผ้ ทู ีดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับแจ้ งรายการทรัพย์ สินก่อนและหลังเข้ าสู่ตําแหน่ง
เพือให้ สงั คมเกิดความเชือมันในความซือสัตย์สจุ ริต
5) การประเมินผลการปฏิ บัติงานใช้ หลักการประเมินเชิงประจักษ์ และรับฟั งความ
คิดเห็นของผู้เกียวข้ องทางสือต่างๆ อย่างรอบคอบ
6) ผู้ทีปฏิบตั ิงานครบ 2 ปี ทีผลการประเมินตํากว่ามาตรฐานให้ ยตุ ิการปฏิบตั ิหน้ าที
7) ผู้ทีมีอํานาจพิจารณามอบหมายให้ ทําหน้ าทีในตําแหน่งใหม่หรื อแต่งตังกลับสู่
ตําแหน่งเดิม
8) สํานักงานเขตพื นที การศึกษา แต่ งตังคณะกรรมการ จํ า นวน 3 - 5 คนเพื อ
ช่วยเหลือแนะนําในการปฏิบตั ิงาน
9) จัดทํ าแผนการปฏิ บัติ งานของสถานศึกษา พร้ อมกํ าหนดเป้ าหมาย ตัวชี วัด
ประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
10) จัดทําข้ อตกลงในการปฏิบตั ิงานในหน้ าที
11) จัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงาน เสนอต่อสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
12) ผู้ทีมีผลการประเมินในปี แรกตํากว่ามาตรฐานให้ มีการทําประชาพิจารณ์
เพือรับฟั งข้ อเสนอแนะจากผู้เกียวข้ อง เพือปรับปรุงผลการปฏิบตั ิงาน

การอภิปรายผล
ข้ อค้ นพบจากการวิจยั ครังนี ผู้วิจยั สรุปเป็ นหลักการและแนวปฏิบตั ิในการคัดสรรผู้บริ หารสถานศึกษาขันพืนฐานใน
ทศวรรษหน้ า ประกอบด้ วย 6 ด้ าน หลักการ 114 แนวปฏิบตั ิ สามารถนํามาอภิปรายผล ได้ ดงั นี
1. การสร้ างแรงจูงใจ มี 2 หลักการ ได้ แก่ 1) หลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน 2) หลักการให้ รางวัลเพือการ
จูงใจ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน ควรได้ รับเงินค่าตอบแทน เป็ นเงินประจําตําเหน่งและเงินโบนัสประจําปี แตกต่าง
กันตามปริ มาณงานและความยากง่ายของการทํางาน สอดคล้ องกับ ผลการวิจัยของ แอลลอน อาชริ น (Ayllon Azrin) ทีพบว่า
การให้ รางวัลมีความสัมพันธ์ กบั ผลการปฏิบตั ิงาน เมือมีการให้ รางวัลองค์ กรมักจะได้ ผลงานทีดีมีประสิทธิ ภาพ แต่เมือไรการ
ให้ รางวัลไม่ได้ ขนอยู
ึ ่กบั ผลการปฏิบตั ิงานผลการปฏิบตั ิงานนันจะค่อยๆ ตกตําไป ตําแหน่งผู้บริ หารสถานศึกษาควรสามารถ
ปรับเปลียนเป็ นตําแหน่งให้ มีความก้ าวหน้ าในระดับสูง ขึน และสามารถปรับเปลียนเป็ นข้ าราชการพลเรื อนได้ ตามความรู้
ความสามารถและความถนัดของตนเอง โดยไม่ทําให้ เสียสิทธิ ประโยชน์ สอดคล้ องกับแนวคิด การบริ หารกําลังคนคุณภาพ
ภายใต้ ระบบข้ าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ สูง (High Performance and Potential System : HiPPS) ของสํานักงานคณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรือน โดยให้ ปรับปรุงระบบข้ าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ สูงให้ ครอบคลุมกลุมเป
่ ้ าหมายทีเป็ นกําลังคนคุณภาพเพือ
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เตรี ย มการรองรั บ ภาวะการขาดแคลนกํ า ลัง คนคุณภาพในอนาคตของส่ว นราชการ นอกจากนันยัง ได้ ก ารวางเส้ น ทาง
ความก้ า วหน้ าในอาชีพ (Career Path) โดยใช้ เทคนิคกรอบการสังสมประสบการณ์ (EAF: Experience Accumulation
Framework) เพือให้ ข้าราชการในระบบนีเติบโตได้ อย่างสอดคล้ องกับศักยภาพของตนเอง ส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษา
มีการพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับทีสูงและควรมีค่าตอบแทน เพือสร้ างแรงจูงใจให้ มีการพัฒนาตนเอง สอดคล้ อง
กับ แนวคิ ดการบริ ห ารกํ าลัง คนคุณภาพภายใต้ ระบบข้ าราชการผู้มี ผลสัม ฤทธิ สูง (High Performance and Potential
System: HiPPS) ของสํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน โดยการส่งเสริมให้ ข้าราชการมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็ น
ระบบ ควรจัดทุนอุดหนุนการวิจัยปฏิ บัติก ารให้ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษา วิจัยเพือพัฒ นางานในหน้ าทีให้ มีประสิทธิ ภาพ โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาให้ การ สนับสนุน ช่วยเหลือให้ งานวิจยั มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้ องกับ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติไว้ ในมาตรา 25 ให้ สง่ เสริมสนับสนุนผู้สอนใช้ การวิจยั เป็ นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้
2. การวางแผนในการคัดสรร มี 2 หลักการ ได้ แก่ 1) หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และ 2) หลักการวางแผนสืบทอด
อํา นาจ พบว่ า สํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขันพื นฐาน ควรมีก ารกระจายสถาบันพัฒ นาผู้บริ ห ารสถานศึกษาให้
ครอบคลุม ทุก ภู มิ ภ าคของประเทศ ซึง พระราชบั ญญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ใ นปี พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ มเติ ม (ฉบั บ ที 2)
พ.ศ. 2545 กําหนดไว้ ในมาตรา 52 ให้ กระทรวงศึกษาธิ การ ส่งเสริ มให้ มีระบบ กระบวนการผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุค ลากรทางการศึก ษาให้ มี คุณภาพและมาตรฐานทีเหมาะสมกับ การเป็ นวิ ชาชีพ ชันสูง รวมทังเตรี ยมบุค ลากรใหม่แ ละ
การพัฒนาบุคลากรประจําให้ มีความเข้ มแข็งอย่างต่อเนือง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ควรมีการเตรี ยม
ความพร้ อมสํา หรั บ ผู้ทีมี ค วามประสงค์ จ ะเข้ า สู่ตํา แหน่ง ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา สอดคล้ องกับแนวคิด ระบบข้ าราชการผู้มี
ผลสัม ฤทธิ สูง ซึงสํา นัก งานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อ น ใช้ ใ นการสร้ างความพร้ อมให้ กับ ข้ า ราชการให้ เ ติบ โตเป็ น
ข้ า ราชการระดับ สูง ได้ อ ย่ างมี คุณภาพและเป็ นการดึงดูด รั ก ษา และจูง ใจคนเก่ ง คนดี ให้ อ ยู่ในราชการสําหรั บการเป็ น
ผู้บริหารหรือเป็ นผู้นําทางวิชาการ การพัฒนาเพือเตรียมความพร้ อมสู่ตําแหน่งผู้บริ หารสถานศึกษา ควรเน้ นการเรี ยนรู้ อย่าง
บูรณาการ ผ่ า นการปฏิ บัติ ง านจริ ง การสอนงาน การฝึ กอบรม และการพัฒ นาตนเอง สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของระบบ
ข้ าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ สูง ของสํานักงานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อนทีมีการพัฒนาข้ าราชการอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนือง การคัดเลือกผู้ทีเข้ ารับการพัฒนาเพือเตรี ยมความพร้ อมสู่ตําแหน่งผู้บริ หารสถานศึกษา ต้ องมีก ารวัดความรู้ และ
ประเมิ นสมรรถนะอย่างเข้ มข้ น สอดคล้ อ งกับ สํานัก งานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน กล่าวว่า รู ปแบบการบริ หารที
สอดคล้ องกับสังคมยุคใหม่ทีเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิธีการหนึง คือ กระบวนการตังแต่การสรรหาและคัดเลือกคนเข้ าสู่
องค์การ โดยอาศัยสมรรถนะ (Competency) มาเป็ นเครืองมือหนึงในการรับคนเข้ าสูอ่ งค์การ ผู้บงั คับบัญชาสามารถเสนอชือ
ผู้ทีมีความเหมาะสมเข้ ารับการพัฒนา เพือเตรียมความพร้ อมสูต่ ําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาได้ โดยความสมัครใจ สอดคล้ อง
กับผลการวิจัย ของ กิจสุวัฒ น์ หงส์ เจริ ญ เรื อง การพัฒนารู ปแบบการสรรหาและการคัดเลือกข้ า ราชการครู แ ละบุคลากร
ทางการศึกษา เพือบรรจุและแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ทีพบว่า ให้ องค์ กรหรื อบุคคลที เกียวข้ องกับ
สถานศึกษามีสทิ ธิเสนอชือผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติและมีสมรรถนะทีเหมาะสมเข้ าสมัครได้ ด้วย ผู้ทีเข้ ารับการพัฒนาเพือเตรี ยมความ
พร้ อมสูต่ ําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต้ องเป็ นผู้ทีมีผลงานโดดเด่น มีความประพฤติดี ปฏิ บัติตนอยู่ในจรรยาบรรณและรักษา
วินยั อย่างเคร่งครัดเป็ นทีประจักษ์ ได้ รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน สอดคล้ องกับ แนวทางในการคัดเลือก
ข้ าราชการเข้ าสูร่ ะบบข้ าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ สูงของสํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนทีกําหนดคุณสมบัติผ้ มู ีสิทธิ
สมัครคัดเลือกต้ องมีคณ
ุ สมบัติเบืองต้ นทีกําหนด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ควรมีการวางแผนในการสรรหา
ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ให้ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ องการทั งปริ ม าณและคุ ณภาพ สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ สํ า นั ก งาน
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คณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน ทีกล่าวถึงการสรรหาเชิงรุ กทีต้ องมีการวางแผนการคัดสรรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
ทังปริมาณและคุณภาพ ทังในปั จจุบนั และอนาคต
3. การสรรหา มี 4 หลักการ ได้ แก่ 1) หลักการพัฒนาเพือเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ าสู่ตําแหน่ง 2) หลักการสรรหา
เชิงรุ ก 3) หลักการสรรหาแบบแมวมอง และ 4) หลัก การสรรหาแบบพิสจู น์ ตนเอง ซึงประกอบด้ วย 60 แนวปฏิ บัติ ได้ แ ก่
3.1 แนวคิดการสรรหา 13 แนวปฏิบตั ิ 3.2 คุณสมบัติ 12 แนวปฏิบตั ิ 3.3 คุณลักษณะ 9 แนวปฏิบตั ิ 3.4 ทักษะ 16 แนวปฏิบตั ิ
3.5 สมรรถนะ 10 แนวปฏิบตั ิ พบว่า
3.1 แนวคิดการสรรหา การคัดสรรผู้บริ หารสถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้ า ควรมีการพัฒนาเพือเตรี ยม
ความพร้ อมก่อนเข้ าสูต่ ําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยเน้ นการพัฒนาผ่านการปฏิ บัติจริ ง การสับเปลียนงาน การสอนงาน
และการฝึ กอบรม เพือให้ ข้าราชการมีความพร้ อมและมีศักยภาพ สอดคล้ องกับ ทอมสัน และ เมบี ดีไซโมนี , เวอร์ เนอร์ และ
แฮร์ ริส ซิ มส์ (Thomson & Mabey, Desimone, Werner & Harris, Sims) ทีกล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพของมนุษ ย์
ทําได้ 4 วิธี ได้ แก่ 1) การฝึ กสอน (Coaching) 2) ระบบพีเลียง (Mentoring system) 3) การให้ คําปรึกษา (Counseling)
4) การหมุนเวียนงาน (Job rotation) การคัดสรรผู้บริ หารสถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้ า ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีส่วน
เกี ยวข้ อ งใช้ ช่ อ งทางสือต่ า งๆ รวมทังโซเชี ยลมัลติ มี เ ดี ย ในการเสนอแนะและแสดงความคิ ด เห็ น เพื อคัด กรองผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาให้ มีความเหมาะสมมากทีสุด สอดคล้ องกับ โรเบิร์ต วูด และ ทิม เพน (Robert Wood and Tim Payne) ที
กล่ า วถึ ง ปั จจัย หลัก ที ส่ ง ผลกระทบให้ ก ระบวนการสรรหาและคั ด เลือ กทรั พ ยากรมนุษ ย์ ใ นยุค โลกาภิ วั ต น์ ที เกิ ด การ
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วว่า การพัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษาก่อนเข้ าสู่ตําแหน่งควรดําเนินการในสถาบันพัฒนาผู้บริ หาร
และผลการพัฒ นาควรเป็ นส่ว นหนึงของกระบวนการคัดเลือก ซึงสอดคล้ อ งตามที กํ าหนดไว้ ใ นพระราชบัญญั ติระเบี ย บ
ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 ทีบัญญัติให้ มีการ
พัฒนาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่ง เพือเพิมพูน ความรู้ ทักษะ เจตคติทีดี คุณธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทีเหมาะสม ในอัน ทีจะทําให้ การปฏิ บัติหน้ าทีราชการเกิดประสิทธิ ภาพประสิทธิ ผลและ
ความก้ าวหน้ าในอาชีพต่อไป
3.2 คุณสมบัติ 12 แนวปฏิบตั ิ ต้ องมีประสบการณ์ในการเป็ นครูมาไม่น้อยกว่า 10 ปี สอดคล้ องกับ ข้ อเสนอเชิง
นโยบายเกียวกับ แนวทางการพัฒ นาและยกระดับ สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพผู้บริ หารสถานศึก ษาของคณะกรรมาธิ การ
การศึก ษาและการกี ฬ าสภานิ ติ บั ญญั ติ แ ห่ ง ชาติ ที เสนอว่ า ควรให้ ผู้ที จะดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต้ องผ่ า น
ประสบการณ์ ด้ านการสอนไม่ตํากว่า 10 ปี มีประสบการณ์ในการเป็ นรองผู้อํานวยการสถานศึกษา อย่างน้ อย 2 ปี หรื อได้ รับ
การแต่งตังให้ เป็ นหัวหน้ ากลุม่ งานทีมีหน้ าทีเกียวกับการบริหาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี สอดคล้ องกับ ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญที
ให้ ค วามเห็น ว่า ผู้อํา นวยการสถานศึกษาจําเป็ นต้ องเข้ า สู่ตํา แหน่ งจากรองผู้อํานวยการ เพือให้ มีการเรี ยนรู้ งานด้ านการ
บริหาร และฝึ กประสบการณ์โดยมีผ้ อู ํานวยการเป็ นพีเลียงให้ ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ ต่างๆ ก่อนทีจะเข้ าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหาร ไม่ควรทีจะให้ ครูทีไม่มีประสบการณ์ในการบริหารมาก่อน เข้ าสูต่ ําแหน่งผู้บริหารโดยไม่ผ่านการเป็ นรอง
3.3 คุณลักษณะ 9 แนวปฏิบตั ิ ประกอบด้ วย 1) มีวินัยในตัวเองสูง 2) มีภาวะผู้นํา 3) เป็ นนักคิดวิเคราะห์ และ
คิดสร้ างสรรค์ 4) มีความเชือมัน กล้ าหาญและท้ าทาย 5) มีอุดมการณ์ ในการทํางานเพือส่วนรวม 6) มีความซือสัตย์ สจุ ริ ต
ยึดมันในความสัตย์จริง 7) มีความรับผิดชอบ 8) มีความสามารถในการควบคุมตนเอง 9) ดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง
3.4 ทักษะ 16 แนวปฏิบตั ิ ประกอบด้ วย 1) ทักษะด้ านการเป็ นผู้นํา 2) ทักษะด้ านมนุษยสัมพันธ์ 3) ทักษะด้ าน
เทคนิค 4) ทักษะการสือสาร 5) ทักษะการจัดการความขัดแย้ ง 6) ทักษะด้ านการใช้ เทคโนโลยี 7) ทักษะการจูงใจ 8) ทักษะ
การมอบหมายงานและการสอนงาน 9) ทัก ษะในการวัดและประเมิ นผล 10) ทัก ษะทางด้ านอารมณ์ 11) ทักษะด้ า น
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คอมพิว เตอร์ 12) ทักษะด้ า นภาษาต่างประเทศ 13) ทักษะด้ านความคิด รวบยอด 14) ทักษะด้ านการบริ ห ารทรั พยากร
15) ทักษะด้ านการบริหารความเปลียนแปลง 16) ทักษะด้ านการวิจัย สอดคล้ องกับ มัทนา วังถนอมศักดิ ทีกล่าวถึงทักษะ
ของผู้บริ หารในทศวรรษที 21 ไว้ ดังนี 1) ทักษะเชิงเทคนิค 2) ทักษะการนิเทศและการ 3) ทักษะด้ านความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล 4) ทักษะเชิงความคิดรวบยอด 5) ทักษะเชิ งธุรกิจ 6) ทักษะการเรี ย นรู้ อย่างต่อเนือง 7) ทัก ษะด้ านคอมพิวเตอร์
8) ทักษะด้ านภาษาต่างประเทศ 9) ทักษะทางการเมือง 10) ทักษะการบริ หารจัดการทรัพยากรต่างๆ 11) ทักษะทางด้ าน
อารมณ์ หรื อทีเรี ยกกันทัวไปว่า“ความฉลาดทางอารมณ์ ” 12) ทักษะในการจัดการตนเอง 13) ทักษะในการจัดการอาชีพ
14) ทักษะในการวัดและประเมินผลงาน 15) ทักษะการบริ หารความเปลียนแปลง 16) ทักษะการชักจูง และ17) ทักษะการ
วิจยั
3.5 สมรรถนะ 10 แนวปฏิ บัติ ประกอบด้ วย 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ 2) การมีวิสยั ทัศน์ 3) การเรี ยนรู้ และการ
พัฒนาตนเอง 4) เชิงเทคนิคการบริหารจัดการ 5) การสร้ างเครื อข่าย และสังคมการเรี ยนรู้ 6) การบริ หารความเปลียนแปลง
7) ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 8) การสังสมความเชียวชาญ 9) การทํางานเชิงรุ ก 10) การเข้ าใจและยอมรับ
ความแตกต่างของบุคคล ซึงสอดคล้ องกับ สํานัก งานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ได้ กํ าหนดสมรรถนะหลัก
ทางการบริ หารของนักบริ หารระดับสูง ไว้ ดังนี 1) มีความรอบรู้ ในการบริ หาร (Business Acumen) 2) การบริ หารอย่างมือ
อาชีพ (Professional Management) 3) การบริหารคน (Human Resource Management) 4) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ
(Result-based Management)
4. การคัด เลือก มี 4 หลักการ ได้ แก่ 1) การคัดเลือกแบบเข้ มข้ น ตังแต่คัดเลือกบุคคลเข้ าสู่กระบวนการพัฒนา
สอบความรู้ ประเมินสมรรถนะ 2) หลักการคัดเลือกทีเป็ นธรรมปราศจากการแทรกแซง 3) หลักการคัดเลือกทีสอดคล้ องกับ
บริบทของสถานศึกษา 4) หลักการคัดเลือกโดยการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียแทนการคัดเลือกตามระบบราชการซึง
ประกอบด้ วย 20 แนวปฏิ บัติ พบว่ า การคัดสรรผู้บ ริ ห ารสถานศึกษาขันพื นฐานในทศวรรษหน้ า ควรให้ ค วามสําคัญกับ
คุณลักษณะของผู้บ ริ หารสถานศึกษา สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ สมบัติ กุสุมาวลี ผลการวิจัย พบว่า ในทศวรรษหน้ า
สังคมไทยจะเกิดการเปลียนแปลงไปอย่างมากในทุกมิติทังด้ านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม การเมืองและสิงแวดล้ อมต่างๆ
ทําให้ ระบบราชการไทยต้ องมีการปรับตัว รวมทังต้ องมีการกําหนดคุณลักษณะทีเหมาะสมสําหรับข้ าราชการไทยในอนาคต
5. การบรรจุแ ละแต่ง ตัง มี 1 หลัก การ คื อ หลัก ประสิท ธิ ภ าพ ซึงประกอบด้ ว ย 5 แนวปฏิ บัติ พบว่ า ผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้ า ควรมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี เมือครบวาระต้ องมีการประเมินประสิทธิ ภาพ
เพือขยายเวลาในตําแหน่ง สอดคล้ องกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิ การทีกําหนดหลักเกณฑ์ การดํารงตําแหน่งอํานวยการ
สถานศึก ษารู ป แบบใหม่ โดยกํ า หนดระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน่ ง โรงเรี ย นอย่ า งน้ อ ย 4 ปี เพื อแก้ ไ ขปั ญหาที เกิ ด จาก
ผู้อํานวยการสถานศึกษามีการย้ ายบ่อยหรือมาดํารงตําแหน่งเพือทําผลงานแล้ วก็ย้ายออก ซึงจะส่งผลให้ การพัฒ นาโรงเรี ยน
ขาดความต่อเนือง
6. การกํากับ ติดตาม ประเมินผล มี 3 หลักการ ได้ แก่ 1) หลักการระบบพีเลียง 2) หลักการบริ หารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ 3) หลักความรับผิดชอบ ซึงประกอบด้ วย 11 แนวปฏิ บัติ พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้ า
ต้ อ งเป็ นบุค คลที มีค วามประพฤติ ดี ปฏิ บัติต นอยู่ในจรรยาบรรณและรัก ษาวินัย อย่ างเคร่ งครัด สอดคล้ อ งกับ สํานักงาน
คณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ที กล่า วว่ า คุณลัก ษณะผู้อํ า นวยการสถานศึก ษาที พึง ประสงค์
คณะกรรมการทีได้ รับการแต่งตังประเมินผลการปฏิ บัติงานโดยการใช้ หลักการประเมินเชิงประจักษ์ และรับฟั งความคิดเห็น
ของผู้เกียวข้ องทางสือต่ างๆ สอดคล้ องกับแนวคิ ดของการทฤษฎี การประเมินผลการดําเนินงาน ควรพิจารณาจากตัวชีวัด
(key performance indicators) ซึงสามารถสะท้ อนคุณภาพ หรื อความสําเร็ จของการดําเนินงาน ครอบคลุมทัง “ประสิทธิ ภาพ”
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และ “ประสิท ธิ ผล” ผู้บ ริ ห ารที ปฏิ บัติ ง านครบ 2 ปี ที ผลการประเมิ น ตํ ากว่ า มาตรฐานให้ ยุติ ก ารปฏิ บัติห น้ า ที ผู้บ ริ ห าร
สถานศึก ษา สอดคล้ อ งกับ คํ า กล่า วของ กํ า จร ตติ ย กวี กล่า วว่ า ผู้อํ า นวยการโรงเรี ย นเมื อเข้ าสู่ตํ า แหน่ ง แล้ ว จะมี ก าร
ประเมินผลการทํางานเป็ นรายปี โดยครูในโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการศึกษาธิ การจังหวัด (กศจ.) หากไม่ผ่านประเมิน
ก็อาจถูกลดสถานภาพกลับไปเป็ นครู ผ้ สู อนตามเดิม ผู้ทีมีอํานาจมอบหมายให้ ทําหน้ าทีในตําแหน่งใหม่หรื อแต่งตังกลับ สู่
ตําแหน่งเดิม สอดคล้ อ งกับ มาตรา 55 แห่ งพระราชบัญญัติระเบีย บข้ า ราชการครู แ ละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ทีบัญญัติไว้ ว่า ในกรณีทีผู้ใดไม่สามารถปฏิบตั ิราชการให้ มีประสิทธิ ภาพและเกิดประสิทธิ ผลในระดับทีกําหนด ให้ ผ้ มู ีอํานาจ
ตามมาตรา 53 สังให้ ผ้ นู นออกจากราชการตามมาตรา
ั
110 (6) นอกจากนันในมาตรา 71 บัญญัติว่า ในกรณีทีมีเหตุผลความ
จําเป็ น หัวหน้ าส่วนราชการหรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา มีอํานาจสังให้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาพ้ นจากตําแหน่งหน้ าทีและขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหน่งเดิม โดยให้ ได้ รับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนที ก.ค.ศ.
กําหนดได้ ผู้บริหารทีมีผลการประเมินตํากว่ามาตรฐานให้ มีการทําประชาพิจารณ์ เพือรับฟั งข้ อเสนอแนะจากผู้เกียวข้ อ งเพือ
ปรับปรุงผลการปฏิบตั ิงานในหน้ าที สอดคล้ องกับแนวคิดของการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีดี ทีเน้ นการมีส่วนร่ วมรับฟั งความ
คิดเห็นของประชาชน รวมทังเปิ ดให้ มีสว่ นร่วมคิดแก้ ไขปั ญหา และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ควรส่งเสริม สนับสนุนและกําหนดนโยบายแนวปฏิ บัติ เพือให้
การคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานมีประสิทธิภาพ ดังนี
1) ควรมี การจ่ายค่ าตอบแทนสําหรับผู้บ ริ หาร เพื อสร้ างแรงจูง ใจให้ ผ้ ทู ีมี ความรู้ ความสามารถสนใจเข้ า
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามากขึน
2) กําหนดแนวปฏิบตั ิเพือให้ การคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้ า มีประสิทธิภาพ ดังนี
2.1) ดําเนินการพัฒนาเพือเตรียมความพร้ อมเข้ าสูต่ ําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยเน้ นการพัฒนาผ่าน
การปฏิบตั ิจริง การสับเปลียนงาน การสอนงานและการฝึ กอบรม เพือให้ ข้าราชการครู มีความพร้ อมและมีศักยภาพก่อนเข้ าสู่
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
2.2) กําหนดแนวทางในการคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ หลักสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการทํางาน
2.3) ควรวางแผนการคัดสรรผู้บริหารเชิงรุกในระยะสันและระยะยาวให้ เพียงพอกับความต้ องการทังเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยไม่ให้ โรงเรียนได้ รับผลกระทบการไม่มีผ้ บู ริหารสถานศึกษา
2.4) กําหนดแผนการสรรหาเชิงรุก ให้ สอดคล้ องกับทิศทางและกลยุทธ์ ขององค์กร
2.5) ควรมีการขึนบัญชีผ้ ผู ่านการคัดเลือกเป็ นเวลา 2 ปี
2.6) ควรกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของผู้บริหารทีเหมาะสม โดยหลักการควรต้ องมีความแตกต่าง
กันตามภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงาน
2.7) มีการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิ บัติงานและประเมินสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษาอย่าง
อย่างเป็ นระบบและต่อ เนือง เพื อพัฒนาให้ มี สมรรถนะทีเพียงพอ สําหรับการบริ หารสถานศึกษา และสอดคล้ องกับความ
ต้ องการจําเป็ น
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2. ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ควรมีการฝึ กอบรมให้ ความรู้กบั เจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ องกับการคัดสรรผู้บริ หาร
สถานศึกษาให้ มีความรู้และเชียวชาญ
2) การสรรหาและแต่งตังคณะกรรมการทีทําหน้ าทีกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิ บัติงานของผู้บริ หาร
ต้ องคัดเลือกจากผู้ทีมีความรู้ความสามารถทีเป็ นแบบอย่างได้
3. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั งต่ อไป
1) ควรมีการวิจยั เพือศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน
2) ควรมีการวิจยั เพือศึกษาแนวทางทีเหมาะสมในประเมินผลการปฏิ บัติงานของผู้บริ หารในสถานศึกษาทีมี
บริบทและสภาพแวดล้ อมทีมีความเหลือมลํากัน
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การศึกษาการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1
A STUDY OF SAFETY MANAGEMENT IN THESECONDARY SCHOOLSUNDER THE
SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE ONE.
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1

นิสติ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
ทีปรึกษา อาจารย์ประจําสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาและเปรี ยบเทียบการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื นทีการศึกษามัธ ยมศึก ษา เขต 1 ใน 3 ด้ าน ได้ แก่ การจัดสิงแวดล้ อ มในโรงเรี ยนให้ ป ลอดภั ย การจัด บริ การความ
ปลอดภั ย ในโรงเรี ย นและการจัดการเรี ย นการสอนสวัสดิ ศึก ษา กลุ่ม ตัว อย่ า งที ใช้ ใ นการศึก ษาครั งนี ได้ แ ก่ ครู โ รงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 357 คน เครื องมือทีใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม
แบบประเมินค่า 5 ระดับ (rating scales) ซึงมีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.933 สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่ ค่าความถี
ค่าร้ อยละ ค่าคะแนนเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ ค่าการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method)
ผลการวิจยั พบว่า
1. การจัด การความปลอดภัย ในสถานศึก ษา สัง กัด สํานักงานเขตพื นที การศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 1 ใน 3 ด้ า น
โดยรวมมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า จัดการสิงแวดล้ อมในโรงเรี ยนให้ ปลอดภัยมีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมาการจัดการบริ การความปลอดภัยในโรงเรี ยนมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก และการ
จัดการเรียนการสอนสวัสดิศกึ ษามีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง
2. การเปรียบเทียบการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมและรายด้ านมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3. การเปรียบเทียบการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
จําแนกตามประสบการณ์ การทํ างาน พบว่า โดยรวมไม่มีค วามแตกต่ างกัน และเมื อพิจ ารณาในรายด้ าน พบว่า ด้ านการ
จัดการเรียนการสอนสวัสดิศกึ ษา ครูในโรงเรี ยนมัธยมทีมีประสบการณ์ ในการทํางานต่างกันจะมี การจัดการความปลอดภัยใน
สถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ .05 นันคือ ครู ในโรงเรี ยนมัธยมทีมีประสบการณ์ ในการทํางาน
น้ อยกว่า หรือเท่ากับ 10 ปี จะมีการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนสวัสดิศึกษาสูงกว่าครู ใน
โรงเรียนมัธยมทีมีประสบการณ์มากกว่า 11 ปี ขึนไป
คําสําคัญ: การจัดการความปลอดภัย

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที 15 ฉบับที 28 มกราคม - มิถนุ ายน 2561

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
ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิงเพราะประสบการณ์ ต่างๆ ทีเด็กได้ รับในช่วงนีจะมี
อิทธิพลต่อการเสริมสร้ างความพร้ อมและการพัฒนาการของเด็กในระดับต่อไป รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา
จึงได้ กําหนดนโยบายเกียวกับการพัฒนาเด็ก ไว้ ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติไว้ ว่า หน่วยงานต่างๆ ทังภาครัฐบาลและ
เอกชนได้ เริม เข้ ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาเพือพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนือง ตลอดชีวิตของแต่ละบุคคล [1]
ทังนีเพือให้ เด็กเติบโต เป็ นสมาชิกทีดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ การจัดการศึกษาเพือพัฒนาเด็ก จึงเป็ นภารกิจที
รัฐและทุกฝ่ ายทีเกียวข้ องให้ ความสําคัญ ดังทีสะท้ อนให้ เห็นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ.
2555-2559) ทีให้ ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ต่อเนืองมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึงยึดหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้ เข้ มแข็ง ยังยืน สามารถ
พึงตนเองได้ อย่างรู้เท่าทันโลก โดยการพัฒนาคุณภาพคน ปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการเรี ยนรู้ ปฏิ รูประบบสุขภาพ สร้ าง
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ระบบคุ้มครองความมันคงทางสังคมทีสร้ างหลักประกัน แก่ ค นทุกช่ วงวัย เน้ นให้ คนเป็ นศูน ย์ กลางการพัฒ นา สร้ างความ
มันคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้ เป็ นคนดี โดยมีจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และทีแก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553 คือ การพัฒนาคนไทยให้ เป็ น
มนุษย์ทีสมบูรณ์ทงร่
ั างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่
ร่ ว มกับ ผู้อื น ได้ อ ย่ างมีค วามสุข โรงเรี ยนมี หน้ า ทีโดยตรงที ต้ อ งจัด การศึก ษาโดยใช้ ก ระบวนการต่า งๆ เพื อให้ บรรลุต าม
จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพือให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุข [2] โรงเรี ยนนับว่าเป็ น
สิงแวดล้ อมทีมีความสําคัญต่อเด็กมาก ทังนีเนืองจากเด็กจะต้ องใช้ ชีวิตอยู่วันละ 7-8 ชัวโมง ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และ
ประสบการณ์ต่างๆ ทีเด็กได้ รับในโรงเรียน ย่อมมีอิทธิ พลต่อจิตใจ ความสนใจ และอุดมคติในชีวิตการเรี ยนต่อไปจนถึงชีวิต
ในการทํางานของเด็กทุกคน ประการสําคัญโรงเรี ยน เป็ นสถาบันทีจะสร้ างเสริ มประชาชนให้ มีสขุ ภาพดี มีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด และมีพฤติกรรมทีปลอดภัย สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข และทําประโยชน์ ให้ แก่ประเทศชาติ ได้ เต็ม
ความสามารถ [3] ความปลอดภัยในสถานศึกษาจึงเป็ นสิงสําคัญทีมีผลต่อการพัฒนา คุณภาพผู้เรี ยน การพัฒนาผลสัมฤทธิ
จะประสบความสําเร็จพียงใดนันขึนอยู่กับการเรี ยนรู้ อย่างมีความสุขและการได้ รับการปกป้องคุ้มครองให้ มีความปลอดภัย
กล่า วคือ ถ้ า การศึกษาคื อความเจริ ญงอกงาม บุค คลจะเจริ ญงอกงามต้ อ งมี สขุ ภาพที สมบูรณ์ ทังทางร่ า งกายและจิ ต ใจ
ภายใต้ สภาพแวดล้ อมทีปลอดภัย สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยในยุคปั จจุบัน ได้ รับผลกระทบมาจากการ
เปลียนแปลงของโลก ทังทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึงส่งผลกระทบต่อวิถีการดํารงชีวิตและความ
ปลอดภัยของเด็กและเยาวชนไทยในหลายรูปแบบ ทําให้ เกิดพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมและทวีความรุ นแรงมากยิงขึนเกือบทุก
ด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นทัศนคติและพฤติกรรมทีเบียงเบน มีค่านิยมแบบบริ โภคนิยมอย่างฟุ่ มเฟื อย การห่างเหินจากศาสนา การ
ทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด การเสพสือลามกอนาจาร ติดเกม รวมทังการจมนําเสียชีวิต และการประสบอุบัติเหตุจากการ
เดินทางของเด็กและเยาวชน ฯลฯ และอีกปั ญหาหนึงทีมีแนวโน้ มรุนแรงและหนักมากจนน่าวิตก คือ การแพร่ ระบาดของสือที
ไม่ เ หมาะสมหรื อ สื อลามกอนาจาร จนทํ า ให้ เด็ ก และเยาวชนไทยซึ งขาดภู มิ ค้ ุ มกั น ในการบริ โ ภคสื ออยู่ แ ล้ ว มี ก าร
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมและนําไปสูป่ ั ญหาต่างๆ [4]
การรณรงค์เรืองความปลอดภัยในสถานศึกษา แม้ ว่าจะได้ ดําเนินมาอย่างต่อเนืองแต่ยังพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึนอยู่
เสมอ มีความรุนแรงและรูปแบบทีแตกต่างกันซึงเด็กอยู่ในวัยซุกซน มีการเล่นทีรุ นแรงโดยไม่ระมัดระวังและรู้ เท่าไม่ถึงการณ์
ย่อมทําให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้ ง่าย แม้ ว่าจะมีมาตรการการป้องกันทีดีอย่างไรก็ตาม [5] การศึกษาวิจยั ของศูนย์ วิจัยเพือเสริ มสร้ าง
ความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี รายงานว่า การจมนําเป็ นสาเหตุ
การเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทีสูงเป็ นอันดับหนึง และข่าวสารทีปรากฏในสือต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และจากพาดหัวข่ าวจาก
หนังสือพิมพ์ เช่น “ทีวี- สารพัดสือลามกกระตุ้นเด็กไวเซ็กซ์ ” [6], “7 การ์ ตูนอันตรายพบพิรุธกลายเป็ น ตําราสอนเซ็กซ์ ” [7],
“อนาถวัยรุ่นไทยก่อความผิดทางเพศพุ่งกว่า 2 พันคดี”[6] และข่าวทีเกียวกับการล่วงละเมิดทางเพศ การลงโทษ การใช้ ความ
รุ นแรงแก่เ ด็ก และเยาวชนในรอบปี ทีผ่ านมาล้ วนเป็ นเหตุก ารณ์ ทีก่ อให้ เกิ ดความทุก ข์ ความวิ ตกกังวล ความเครี ย ด การ
ปรับ ตัว ไม่ เหมาะสมทํ าให้ เ กิด ผลเสียต่ อสุขภาพจิต และสุขภาพกายของนัก เรี ยน สร้ า งความเศร้ าสลดใจให้ แก่ พ่อ แม่ ครู
บุค คลใกล้ ชิด และสังคมเป็ น อย่ างมาก สถานการณ์ ดังกล่า วทํา ให้ ร้ ู สึก ถึง ความไม่ ปลอดภัย ที เกิ ดกับ นัก เรี ย นในด้ า น
ร่ างกายและจิตใจ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 เป็ นกฎหมาย
แม่บทฉบับใหม่ซงประกาศในราชกิ
ึ
จจานุเบกษาเมือวันที 17 ม.ค. 2554 และมีผลใช้ บังคับ ในวันที 16 ก.ค. 2554 เหตุผลใน
การประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี คื อ จากการศึกษาข้ อมูลที เกิ ด ขึนกับ เด็ก ที เกียวข้ องกับ สถานศึก ษาพบว่ า ตลอด
ระยะเวลาทีผ่านมาจนถึง ปั จจุบนั มี อุบตั ิเหตุ อุบตั ิภัย และความรุนแรงเกิดขึนเป็ นจํานวนมาก การสร้ างความปลอดภัยให้ แก่
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เด็ก นัก เรี ยนเป็ นสิงสํา คัญ เพราะความปลอดภั ยเป็ นปั จจัยที ส่ง ผลกระทบโดยตรงต่อ คุณ ภาพการเรี ย นรู้ ข องผู้เ รี ย น การ
พัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนจะประสบผลสําเร็จหรือไม่เพียงใดขึนอยู่กับความสุขและการมีชีวิตทีปลอดภัยทังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา สามารถปรับตัวให้ ทนั กับการเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้ อม รู้ จักหลีกเลียงพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ทีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อืน รู้จกั ป้องกันตนเองในสภาวะคับขัน และจัดการกับชีวิตได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
จึงเป็ นภารกิจสําคัญของสถานศึกษาทีจะต้ องมีแนวนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
อย่างไรก็ตามสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ กําหนดนโยบายด้ านการจัดการด้ านความ
ปลอดภัย แก่นักเรี ยนในสถานศึกษาอย่างเป็ นรู ปธรรม การสร้ างให้ เ กิดความปลอดภัย แก่นักเรี ยนนัน การมีนโยบายเพีย ง
อย่า งเดีย วอาจไม่เ พีย งพอ หากแต่ ต้อ งคํ านึงถึง การนํ าไปสู่การปฏิ บัติ ซึงโรงเรี ย น เป็ นหน่ วยงานในระดับ ปฏิ บัติ งานที มี
บทบาทสํา คัญต่ อ การดํ า เนิ น งานสร้ างความปลอดภั ย ให้ เ กิ ด ขึ น แก่ นัก เรี ย น และเพื อให้ ก ารดํ า เนิ น การดัง กล่า วของ
สถานศึกษาเป็ นไปตามเป้าประสงค์ ของนโยบาย การจัดการด้ านความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 การดําเนินการด้ านความปลอดภัย ของโรงเรี ยนจึงเป็ นสิงสําคัญเพื อนําไปสู่การพัฒนาและ
ปรับปรุงการทํางานให้ มีประสิทธิภาพยิงขึน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
การศึกษาค้ นคว้ าในการวิจยั ครังนี ผู้วิจยั ได้ ตงวั
ั ตถุประสงค์ไว้ ดังนี
1. ศึกษาการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใน 3
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการจัดสิงแวดล้ อมในโรงเรียนให้ ปลอดภัยด้ านการจัดบริ การความปลอดภัยในโรงเรียนและด้ านการจัดการ
เรียน การสอนสวัสดิศกึ ษา
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์การทํางานของครู

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครังนี เป็ นครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
จํานวน 67 โรงเรียน รวมทังสิน 4,767 คน และกําหนดกลุม่ ตัวอย่างตามตารางการสุ่มของ เครจซี และมอร์ แกน [8] ทีระดับความ
เชือมัน ร้ อยละ 95 ได้ กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 357 คน แล้ วทําการสุ่มแบบแบ่งชัน (Stratified random sampling) โดยใช้ ขนาด
โรงเรียนเป็ นชันและมีครูเป็ นหน่วยการสุม่ (Sampling unit)
การดําเนินงานวิจัยครังนี ผู้วิจ ัย ใช้ แ บบสอบถามในการเก็บ รวบรวมข้ อ มูล โดยศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยทีเกียวกับการจัดการความปลอดภัยและสร้ างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ใน
การสร้ างเครืองมือและหาคุณภาพของเครืองมือทีใช้ ในการวิจยั แล้ วนําแบบสอบถามทีสร้ างเสร็ จเสนอต่ออาจารย์ ทีปรึกษาสาร
นิ พนธ์ เพื อพิ จารณาและปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามให้ มี ค วามสมบูรณ์ ม ากยิ งขึนแล้ ว นํ า ไปให้ ผ้ ูเ ชี ยวชาญ จํ า นวน 5 ท่ า น
ตรวจสอบความเที ยงตรงเชิ งเนือหา (Content Validity) โดยใช้ เกณฑ์ ความคิ ดเห็นสอดคล้ องต้ องกัน (Index of ItemObjective Congruence: IOC) โดยกําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกข้ อคําถามทีสามารถนําไปใช้ ได้ ทีเกณฑ์ ค่า IOC ≥ .5 ขึนไป
โดยเลือกข้ อคําถามทีมี ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ตังแต่ 0.8 ขึนไป แล้ วนําแบบสอบถามทีได้ ป รับ ปรุ ง แก้ ไ ขจนมีค วาม
สมบูรณ์ ไปทดลองใช้ (Try out) กับครู ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน จากนันนําแบบสอบถามทีได้ มาตรวจให้ คะแนนหา
คุณภาพของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cranach) โดยได้ ค่า
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ความเชือมันรวมทังฉบับ .933 ซึงมีค่าความเชือมันรายด้ าน ได้ แก่ การจัดการสิงแวดล้ อมในโรงเรี ยนให้ ปลอดภัย ค่ าความ
เชือมัน .935 การจัดการบริ การความปลอดภัยในโรงเรี ยน ค่าความเชือมัน .924 และการจัดการเรี ยนการสอนสวัสดิศึกษา ค่า
ความเชือมัน .941

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า
1. การจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใน 3 ด้ าน โดยรวม
มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับปานกลาง และเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า การจัดการสิงแวดล้ อมในโรงเรี ยนให้ ปลอดภัยมีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมาการจัดการบริ การความปลอดภัยในโรงเรี ยน มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลางและ
การจัดการเรียนการสอนสวัสดิศกึ ษามีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง
2. การเปรียบเทียบการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมและรายด้ านทุกด้ านมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.05
3. เพือเปรียบเทียบการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน และเมือพิจารณา ในรายด้ าน พบว่า ครู ในโรงเรี ยนมัธยมที
มีประสบการณ์ ในการทํางานต่างกันมีความเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนสวัสดิศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติทีระดับ .05 นันคือ ครูในโรงเรียนมัธยมทีมีประสบการณ์ในการทํางานน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 ปี มีความคิดเห็นด้ านการ
จัดการเรียนการสอนสวัสดิศกึ ษาสูงกว่าครูในโรงเรียนมัธยมทีมีประสบการณ์มากกว่า 11 ปี ขึนไป

อภิปรายผล
ผลการวิจยั การศึกษาการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
1 อภิปรายผลได้ ดังนี
1. การจัดการความปลอดภัย ในสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพืนทีการศึก ษามัธยมศึกษา เขต 1 ใน 3 ด้ า น
โดยรวมมี การปฏิ บัติ อยู่ในระดับมาก ทังนีอาจเนืองมาจาก โรงเรี ยนและสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึ กษา เขต 1
ตระหนักว่าสิงแวดล้ อมมี ความสําคัญต่ อเด็กมาก เนืองจากเด็ ก จะต้ องใช้ ชีวิตอยู่วันละ 7-8 ชัวโมง ในโรงเรี ย น ซึงความรู้
ทัศนคติ ค่านิยม และประสบการณ์ต่างๆ ทีเด็กได้ รับในโรงเรี ยน ย่อมมีอิทธิ พลต่อจิตใจ ความสนใจ และอุดมคติ ในชีวิตการ
เรียนต่อไปจนถึงชีวิตในการทํางานของเด็กทุกคน ประการสําคัญโรงเรียน เป็ นสถาบันทีจะสร้ างเสริ มประชาชนให้ มีสขุ ภาพดี
มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด และมีพฤติกรรมทีปลอดภัยสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข และทําประโยชน์ ให้ แก่
ประเทศชาติได้ เต็มความสามารถ[3] ความปลอดภัยในสถานศึกษาจึงเป็ นสิงสําคัญทีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ จะประสบความสําเร็จเพียงใดนันขึนอยู่กบั การเรี ยนรู้ อย่างมีความสุขและการได้ รับการปกป้องคุ้มครองให้
มีความปลอดภัย กล่าวคือ ถ้ าการศึก ษาคื อความเจริ ญงอกงาม บุค คลจะเจริ ญงอกงามต้ องมี สขุ ภาพที สมบูรณ์ ทังทาง
ร่างกายและจิตใจ ซึงสภาวะทีเปลียนแปลงไปเป็ นภัยคุกคามทีมีผลต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน การดํารงชีวิตของ
เด็กและเยาวชนในปั จจุบัน จึงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้ อมทางสัง คมทีเสียงต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิ ตและขาดการดูแ ล
อย่ า งแท้ จ ริ ง [9] ซึงตรงกับ พระศราวุธ เร่ ง กํ า เหนิ ด [10] ที ให้ ค วามหมายของสิงแวดล้ อ มในโรงเรี ย น โดยสรุ ป ไว้ ว่ า
สิงแวดล้ อมในโรงเรียน หมายถึง สภาพการณ์ของสิงต่างๆ ทีอยู่หรือเกิดขึนในโรงเรี ยน ทังทีเป็ นวัตถุสิงของ ตัวบุคคล วิธีการ
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หรือกระบวนการต่างๆ ทีมีอิทธิ พลต่อบุคคลในโรงเรี ยนและส่งผลต่อพัฒนาการของนักเรี ยนทังในด้ านบวกและด้ านลบ ซึง
การวิจยั การจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา ครังนี เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
1.1 การจัดสิงแวดล้ อมในโรงเรียน ให้ ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ทีเป็ นดังนีอาจเนืองมาจากสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ ปฏิ บัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยที สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ ดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ
และทุกรูปแบบ ให้ สอดคล้ องกับความเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนโยบายให้ โรงเรี ยนในเขตพืนทีการศึกษามี
การจัดให้ ทุก โรงเรี ยน มี การจัดระบบป้องกันอุบัติ ภัยในโรงเรี ยนเพือความปลอดภัยของนักเรี ยนทุกคน จัดให้ มี รัวโรงเรี ย น
ป้องกันบุคคลภายนอกทีไม่เกียวข้ องเข้ ามาภายในโรงเรี ยน มีการจัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีประจําห้ องพยาบาลทีพร้ อมให้ การดูแล
นักเรียนทีเจ็บป่ วย มีการจัดให้ มีการดูแลและตรวจสอบสิงแวดล้ อมและอาคารเรี ยนให้ มีความมันคง แข็งแรง ให้ โรงเรี ยนมี
ส่วนร่วมในการดูแลสถานทีและสิงแวดล้ อมเพือให้ เกิดความปลอดภัยกับนักเรียน มีการทําป้ายเตือนในพืนทีทีจะเป็ นอันตราย
กับนักเรียนเพือให้ เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา มีการติดตังกล้ อง CCTV ในการเข้ า-ออกโรงเรี ยนของบุคคล ภายนอกอย่าง
เข้ มงวด มีการจัดอบรมให้ ความรู้แก่นกั เรียนให้ ทราบถึงโทษและการป้องกันภัยจากยาเสพติด มีการมอบหมายครู ให้ ทําหน้ าทีรับ
เรืองและให้ ความช่วยเหลือนักเรียนทีต้ องการความช่วยเหลือ มีการกําหนดให้ อาคารเรี ยนมีทางออกฉุกเฉินเมื อเกิดอุบัติภัย
ซึงสอดคล้ องกับที นชนก เสริ มบุญครอง [11 ทําการวิจัยเรื อง สวัสดิภาพของเด็กปฐมวัยในโรงเรี ยนเครื ออัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของผู้ป กครองและครู เ กี ยวกับ สวัส ดิ ภ าพของเด็ ก ปฐมวัย ในโรงเรี ย นเครื อ อัค รสัง ฆมณฑล
กรุ ง เทพฯ ด้ า นอาคาร-สถานที และสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ พบว่ า ผู้ ป กครองและครู ใ นโรงเรี ย นเครื อ อัค รสัง ฆ
มณฑลกรุ ง เทพฯมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ มากเพราะบริ เ วณโรงเรี ย นมี รั วรอบเพื อความปลอดภั ย ให้ ก ับ นั ก เรี ย น มี
ยามและภารโรงรั ก ษาความปลอดภั ย ในทางเข้ า ออกโรงเรี ย นมี เ จ้ า หน้ า ที หรื อ ครู ค อยให้ คํ า แนะนํ า การเข้ า ออก
โรงเรี ย นอย่ า งชัด เจน มี อุป กรณ์ เ ครื องใช้ เ กี ยวกับ ไฟฟ้ าในโรงเรี ย น ปลักไฟอยู่ เ หนื อ มื อ เด็ ก และมี ฝ าปิ ดครอบปลัก
อาคารเรี ย น ห้ อ งเรี ย น และห้ อ งประกอบมี ค วามมันคง แข็ ง แรง มี สภาพพื นอาคารเรี ย นสะอาด ไม่ ลืน ไม่ มี นําขัง และ
ไม่ มี ก ลินเหม็ น มี ข นาดของห้ อ งเรี ย น โต๊ ะ เรี ย นเก้ า อี ตู้เ ก็ บ ของ กระดาน บอร์ ด แบ่ ง เป็ นสัด ส่ว นเหมาะสมกับ จํ า นวน
เด็ ก มี ก ารแบ่ ง อาคารเรี ย นเป็ นสัด ส่ว นเหมาะสมกับ เด็ ก เช่ น ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งอาหาร ห้ อ งนอน ห้ อ งนํามี เ พี ย งพอกับ
เด็ ก สะอาดโปร่ ง สามารถตรวจสอบความปลอดภั ย ของเด็ ก มี บ ริ เ วณโรงเรี ย นมี ส นามหญ้ าและปลูก ต้ น ไม้ ใ ห้ ร่ ม เงา
ร่ ม รื น เพี ย งพอที จะให้ เ ด็ ก วิ งเล่น และศึก ษาธรรมชาติวิทยา มีราวกันขอบระเบียงแน่นหนา บันไดขึนลงมีราวจับกันเด็ก
พลัดตกจากทีสูง ตรงกับ ศรัณยา บุญประกอบ [12] ได้ ทํา การศึก ษาการจัด บริ ก ารความปลอดภั ย ในโรงเรี ย นอนุบ าล
เอกชน เขตวัฒ นา กรุ ง เทพมหานคร ซึงผลการวิ จัย พบว่ า ด้ า นสิ งแวดล้ อ มทางกายภาพ พบว่ า ครู แ ละผู้ ป กครองมี
ความคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ มากเพราะโรงเรี ย นปฏิ บัติ ต ามพระราชบัญญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน พ.ศ.2525 อย่ า งเคร่ ง ครั ด มี
กฎเกณฑ์ แ ละระเบี ย บของกระทรวงศึก ษาธิ ก ารบัง คับ อย่ า งชัด เจน มี ก ารตรวจสอบและรายงานสภาพ ของที ดิ น
อาคารสถานที ของอาคารต้ อ งมี ค วามคงทนถาวร แข็ ง แรง ปลอดภัย มีปริ ม าณเพี ยงพอกับจํานวนนักเรี ยน มีระบบ
บํารุงรักษา มีอาคารสถานทีปลอดภัย มันคงและแข็งแรง รวมถึง ศิ ริพ ร อนุสภา [13] ได้ ทําการวิจยั เรื อง ปั จจัยทีส่งผลต่อการ
จัดการความปลอดภัยของนักเรียนชันประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียน ด้ านการจัดสิงแวดล้ อมในโรงเรี ยน
พบว่า การปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก อันเนืองมาจากโรงเรี ยนจัดระบบการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรี ยน จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีประจํา
ห้ องพยาบาลทีมีความรู้ แ ละความพร้ อมในการดูแ ลนักเรี ยนที เจ็บป่ วย โรงเรี ยนให้ ค วามสําคัญในการดูแลและตรวจสอบ
สิงแวดล้ อม สถานที ได้ แก่ อาคารเรียนให้ มีความมันคงแข็งแรง โรงเรียนมีการทําป้ายหรื อเครื องหมายเตือนเพือให้ เกิดความ
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ปลอดภั ย ในสถานศึก ษาในที เห็ น ได้ ชัด เจน มี ม าตรฐานป้ องกั น โดยติ ด ตังกล้ อ ง CCTV ในการเข้ า ออกโรงเรี ย นของ
บุคคลภายนอกอย่างเข้ มงวด
1.2 การจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรี ยนอยู่ในระดับปานกลาง ทีเป็ นดังนีอาจเนืองมาจาก สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ยังสร้ างความตระหนักให้ โรงเรี ยนเห็นความสําคัญของการบริ หารความปลอดภัยใน
โรงเรียน ด้ านการจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรี ยน ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนสวัสดิศึกษา ได้ ไม่ทวถึ
ั งเท่าทีควร หรื ออาจ
เนืองมาจากเป็ นเขตการศึกษาทีมีจํานวนโรงเรียนมาก รวมถึงกําหนดมาตรการทียังไม่ชัดเจนจึงทําให้ มีการดําเนินการโดยเน้ น
ด้ าน 1) การกําหนดมาตรการในการดูแลความปลอดภัย 2) การประชาสัมพันธ์ เรื องความปลอดภัยให้ แก่นักเรี ยนอย่างต่อเนือง
3) การจัดอบรมให้ ความรู้ เรื องการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบตั ิเหตุภายในโรงเรี ยนแก่นักเรี ยน 4) การดําเนินการ
ประเมินคุณภาพเพือเข้ าสู่มาตรฐานด้ านการจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา 5) การตรวจตราไม่ให้ นักเรี ยนนําวัตถุหรื อ
สิงของทีจะเป็ นอันตรายเข้ ามาในโรงเรียน และ 6) จัดให้ มียามหรือผู้ดแู ลรักษาความปลอดภัยทางเข้ าออกโรงเรี ยน ซึงผลการวิจัย
ครังนีไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศรั ณยา บุญประกอบ [12] ได้ ทํา การศึก ษาการจัด บริ ก ารความปลอดภั ย ในโรงเรี ย น
อนุบ าลเอกชน เขตวัฒ นา กรุ ง เทพมหานคร ด้ า นการจัดบริ การความปลอดภัยในโรงเรี ยน ตามความคิดเห็นของครู และ
ผู้ป กครอง ผลการวิจัยพบว่า ด้ า นการจัด บริ การความปลอดภั ยในโรงเรี ย น การปฏิ บัติ อยู่ในระดับมาก เพราะโรงเรี ย น
อนุบ าลเอกชน เขตวัฒ นา กรุ ง เทพมหานคร ให้ ความสําคัญในเรืองการบริการความปลอดภัย เช่น จัดให้ มีนําดืม –ใช้ ของ
โรงเรียนสะอาดและปลอดภัย และไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศิ ริพ ร อนุสภา [13] ได้ ทํา การวิ จัย เรื อง ปั จ จัย ที ส่ง ผลต่ อ
การจัด การความปลอดภั ย ของนัก เรี ย นชันประถมศึก ษาโรงเรี ย นเอกชนในครอบครั ว ซาเลเซี ย น ซึ งผลการวิ จ ัย ด้ า น
การจัด บริ ก ารความปลอดภั ย ในโรงเรี ย นอยู่ ใ นระดับ มาก เนื องจากโรงเรี ย น มี น โยบายสํา คัญ ในการจัด การด้ า น
ความปลอดภั ย ของนัก เรี ย นมี ม าตรการที ชัด เจนในการดูแ ลความปลอดภั ย ให้ แ ก่ น ัก เรี ย น มี ก ารกํา ชับ กวดขัน ให้ ค รู
อาจารย์ ดูแ ลเรื องความปลอดภั ย ของนัก เรี ย น มี ก ารจัด ให้ ค รู อ าจารย์ ทํา หน้ า ที ครู เ วรรั บ ผิ ด ชอบดูแ ลความปลอดภั ย
ของนัก เรี ย นทุก วัน มี ก ารทํา ประกัน ชี วิ ต และคุ้ม ครองสุข ภาพให้ แ ก่ น ัก เรี ย นทุก คน มี ก ารประชาสัม พัน ธ์ ร ณรงค์ เ รื อง
ความปลอดภั ย ให้ แ ก่ นัก เรี ย นอย่ า งต่ อ เนื อง มี ก ารชี แจงให้ ผ้ ูป กครองทราบนโยบายและมาตรการด้ า นความปลอดภัย
ของนัก เรี ย น มี ก ารให้ ค วามรู้ เกี ยวกับ การรั ก ษาความปลอดภั ย การป้ องกัน อุบัติ เ หตุภ ายในโรงเรี ย นแก่ นัก เรี ย น มี ก าร
จัด ทํ า แผนการฝึ กอบรมด้ า นความปลอดภั ย และจัด ให้ มี ก ารฝึ กซ้ อ มหนี ไ ฟเป็ นประจํา ทุก ปี มี ก ารดํ า เนิ น การเพื อ
ประเมิ น คุณภาพเข้ า สู่ม าตรฐานด้ า นการจัด การความปลอดภั ย ของสถานศึก ษา
1.3 การจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ทีเป็ นดังนีอาจเนืองมาจากสังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 แจ้ งนโยบายให้ กบั โรงเรียนในสังกัดเห็นถึงความสําคัญ ของการจัดการความปลอดภัยใน
สถานศึก ษาด้ า นสวัส ดิ ศึ ก ษา พร้ อมทังให้ โรงเรี ย นจั ด ให้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนสวั สดิ ศึก ษาไม่ ทัวถึง และยั ง ไม่ มี
กระบวนการหรือวิธีการทีจะทําให้ ครูหรือผู้รับผิดชอบเกียวกับนโยบายด้ านการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาตระหนัก
ถึงความสําคัญและผลเสียทีอาจเกิดขึนว่าเป็ นสิงทีน่ากลัว สวัสดิศึกษาเป็ นสิงทีสําคัญในสถานศึกษาเพราะสถานศึกษาเป็ น
สถานทีทีมีความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างที นพเก้ า ณ พัทลุง [14] ได้ สรุ ปไว้ ว่า การศึกษาเกียวกับสวัสดิ
ภาพนันไม่ ใช่จํ ากัดอยู่เฉพาะตัวบุคคลที ทําการศึกษาเท่านัน แต่ยัง ครอบคลุม ไปยังบุคคลข้ า งเคี ยงด้ วย ดัง นันการศึกษา
เกียวกับสวัสดิภาพสามารถแบ่งเป็ น 2 กรณี คือสวัสดิศึกษาส่วนบุคคลและสวัสดิศึกษาชุมชน (Personal Safety Education
and Community Safety Education) สวัสดิ ศึกษาส่ว นบุค คล หมายถึง กระบวนการศึก ษาเกียวกับสาเหตุการป้องกัน
อุบตั ิภัยและการฝึ กปฏิบตั ิให้ เกิดทักษะจนเป็ นนิสยั เช่น การเดินข้ ามถนน การปฏิบัติตามกฎจราจร การใช้ เครื องมือเครื องใช้
และอุปกรณ์ ต่างๆ ในชีวิต ประจําวัน เป็ นต้ น สวัสดิ ศึกษาชุม ชน หมายถึง กระบวนการศึกษาเกียวกับความปลอดภัย ของ
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ชุมชนหรือสังคมส่วนรวม เช่น การป้องกันอัคคีภัย การป้องกันอุบตั ิภัยทีอาจจะเกิ
ัั
ดบนถนน การระวังและป้องกันเกียวกับการ
ใช้ สารเคมีทีเป็ นพิษ ซึงงานวิจยั ครังนีไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศิ ริ พ ร อนุส ภา [13] ที ทํา การวิ จ ัย เรื อง ปั จ จัย ที ส่ง ผล
ต่ อ การจัด การความปลอดภั ย ของนัก เรี ย นชันประถมศึก ษาโรงเรี ย นเอกชนในครอบครั ว ซาเลเซี ย น ผลการวิ จ ัย ด้ า น
การจัด การเรี ย นการสอนสวัส ดิ ศ ึก ษาอยู่ ใ นระดับ มาก เนื องจากโรงเรี ย น บรรจุเ นื อหาวิ ช าด้ า นความปลอดภั ย ใน
หลัก สูต รการเรี ย นการสอนของโรงเรี ย น มี ก ารจัด ทํา คู่มื อ สือ สิงพิ ม พ์ ให้ ค วามรู้ เรื องความปลอดภั ย ไว้ ใ นการจัด การ
เรี ย นการสอน ครู มี ค วามรู้ เกี ยวกับ การเสริ ม สร้ างความปลอดภั ย ในโรงเรี ย นไปสอดแทรกความรู้ ในการเรี ย นการสอน
ครู ถ่ า ยทอดความรู้ ความเข้ า ใจเรื องการป้ องกัน อุบ ัติ ภั ย และให้ น ัก เรี ย นนํา ไปใช้ อ ย่ า งถูก ต้ อ ง มี ค ณะกรรมการจัด
การศึก ษาขันพื นฐานในการจัด ทํา หลัก สูต รสถานศึก ษาที เน้ น ด้ า นความปลอดภั ย ในโรงเรี ย น และไม่ ส อดคล้ อ งกับ
ศรั ณ ยา บุญ ประกอบ [12] ได้ ทํ า การวิ จั ย เรื องการจั ด บริ ก ารความปลอดภั ย ในโรงเรี ย นอนุ บ าลเอกชน เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร ด้ านสวัสดิศกึ ษา พบว่าครูและผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าโรงเรี ยนอนุบาลเอกชน จัดบริ การความปลอดภัย
ด้ านสวัสดิศกึ ษา อยู่ในระดับมาก เพราะโรงเรียนสอนให้ เด็กช่วยตัวเอง และเรี ยนรู้ ทีจะช่วยตนเองได้ ตามวัยและพัฒนาการ
เพือสามารถในการดูแลตนเองในปั จจุบันและอนาคต การดูแลความปลอดภัยให้ กับเด็กอนุบาล เป็ นหน้ าทีของทังทางบ้ าน
และทางโรงเรียน การสอนและการสนับสนุนให้ เด็กได้ เรียนรู้ เพือการช่วยตนเองให้ สอดคล้ องกับพัฒนาการเป็ นสําคัญ ผู้ใหญ่
จัดสิงแวดล้ อมให้ ปลอดภัยกับเด็กและกระตุ้นให้ เด็กได้ เรียนรู้เรืองความปลอดภัย
2. เปรี ยบเทียบการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัด สํา นัก งานเขตพื นที การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต
1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์การทํางาน ผลการวิจยั พบว่า
2.1 เปรียบเทียบการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
1 จํ า แนกตามขนาดของโรงเรี ย นโดยรวมและรายด้ านพบว่ า โรงเรี ย นที มี ข นาดต่ า งกัน มี ก ารจัด การความปลอดภั ย ใน
สถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 อาจเนืองมาจาก 1) จํานวนงบประมาณทีได้ แตกต่างกันจึงทําให้
ความสามารถในการดําเนินการในด้ านต่างๆ เพราะในการดําเนินงานด้ านต่างๆ นันย่อมต้ องใช้ งบประมาณทังสิน 2) บริ บท
ของโรงเรียนแต่ละขนาดมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็ นสภาพแวดล้ อม ผู้ปกครอง เงินสนับสนุนจากองค์ กรและหน่วยงาน
ของเอกชน หรือแม้ แต่เครืองอํานวยความสะดวกทีโรงเรียนจัดหาให้ ซึงสิงเหล่านีจะส่งผลในการดําเนินการ 3) ความสัมพันธ์
และประสบการณ์ ของผู้บริ หารสถานศึกษา เมื อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า โรงเรี ยนทีมีขนาดต่า งกันมี การจัดการความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
ด้ านการจัดการสิงแวดล้ อมในโรงเรี ยนให้ ปลอดภัย 1) ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมีขนาดปานกลางจะมีการจัดการ
ความปลอดภั ยในสถานศึกษาสูงกว่ าครู ในโรงเรี ยนมัธยมที มีขนาดเล็ก 2) ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมี ขนาดใหญ่ จะมี การ
จัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สูงกว่าครูในโรงเรียนมัธยมทีมีขนาดเล็ก 3) ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมีขนาดใหญ่ พิเศษ
จะมีการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาสูงกว่าครู ในโรงเรี ยนมัธยมทีมีขนาดเล็ก และ 5) ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที มี
ขนาดใหญ่จะมีการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาสูงกว่าครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมีขนาดปานกลาง ทีผลการวิจัยเป็ น
เช่นนีอาจเนืองมาจากขนาดของโรงเรี ยนมีผลต่อการบริ หารจัดการและการดําเนินการด้ านการจัดการสิงแวดล้ อมอยู่แล้ ว เพราะ
สภาพแวดล้ อม ผู้บริหาร งบประมาณทีได้ รับแตกต่างกัน และสิงเหล่านีคือสิงทีจะนํามาเป็ นต้ นทุนในการจัดการสิงแวดล้ อมใน
โรงเรี ยน ดังเช่น วิจิตร สถิตธํ ามรงค์ [15] ได้ ศึกษาสภาพการจัดการสิงแวดล้ อมของโรงเรี ยนในเครื อมารี วิทย์ จังหวัดชลบุรี
ผลการวิ จัย พบว่า สภาพการจัด สิงแวดล้ อม ในโรงเรี ยนเครื อมารี วิท ย์ จัง หวัดชลบุรี จํา แนกตามขนาดโรงเรี ย น โดยรวม
แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติเมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านกายภาพ แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที
ระดับ .05 ส่วนด้ านการบริหารและด้ านวิชาการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และสภาพการจัดสิงแวดล้ อมของ
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โรงเรียนในเครือมารี วิทย์ จังหวัดชลบุรี จําแนกตามสถานภาพบุคลากร โดยรวมและรายด้ านแตกต่างกัน อย่างมีนัย สําคัญ
ทางสถิตทีระดับ .05
ด้ านการจัดบริ การความปลอดภัยในโรงเรี ยน 1) ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมีขนาดปานกลางจะมีการจัดการความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา สูงกว่าครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมี ขนาดเล็ก 2) ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมีขนาดใหญ่ จะมีการ
จัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สูงกว่าครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดเล็ก 3) ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมีขนาดใหญ่
พิเศษจะมีการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาสูงกว่าครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมีขนาดเล็ก 4) ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ทีมีขนาดใหญ่จะมีการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สูงกว่าครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมีขนาดปานกลาง และ 5) ครู ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดใหญ่จะมีการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สูงกว่าครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมีขนาดใหญ่
พิเศษทีผลการวิ จัยเป็ นเช่ นนี อาจมี ผลมาจากบุคลากรของโรงเรี ยน เพราะโรงเรี ยนขนาดเล็กจะมีบุคลากรน้ อย จึงทํ าให้ การ
จัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนมีน้อยกว่าโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่ พิเศษรวมถึงงบประมาณทีแตกต่าง
กัน เพราะโรงเรี ยนที มี ขนาดต่ างกันย่ อ มได้ รับงบประมาณไม่ เท่ ากัน ดังที เอมอัช ฌา วัฒ นบุรานนท์ [3] ได้ ก ล่า วว่ า การ
จัด บริ ก ารความปลอดภั ย ในโรงเรี ย นเป็ นกิ จ กรรมที สํา คัญมากอย่ า งหนึงของโรงเรี ย น ไม่ว่ า จะเป็ นการให้ บ ริ ก ารความ
ปลอดภัยในด้ านต่างๆ และการให้ บริการการรักษาพยาบาล เมือประสบอุบัติเหตุ การบริ การเครื องอํานวยความสะดวกการ
บริการปฐมพยาบาล และการจัดสารวัตรนักเรี ยนด้ านความปลอดภัยหรื ออาสาสมัครสวัสดิ ภาพ ซึงการจัดสิงเหล่านีได้ ดีใน
ระดับใดนัน ก็ย่อมขึนอยู่กบั ขนาดของโรงเรียนด้ วยเพราะจะปฏิบตั ิและดําเนินการได้ ดีจะต้ องอาศัยบุคลากรด้ วย ดังที เกรี ยง
ศัก ดิ สิทธิ เ สน [5] ได้ ศึก ษาปั จ จัย ในการจัด การความปลอดภั ย ให้ แก่ นัก เรี ย นของโรงเรี ย นระดับประถมศึกษา สัง กัด
สํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขันพื นฐานในเขตพื นที การศึก ษากรุ ง เทพมหานคร เขต 3 ผลการวิ จัย พบว่ า ครู ที
ปฏิ บัติ งานอยู่ในโรงเรี ยน ซึงมีข นาดต่ างกัน มีความเห็น เกียวกับปั จจัยในการจัดการด้ านความปลอดภัย ในเรื องนโยบาย
งบประมาณ สถานทีและสิงแวดล้ อม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที ระดับ .05
ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนสวัสดิศึกษา 1) ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมี ขนาดปานกลางจะมี การจัดการความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา สูงกว่าครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมี ขนาดเล็ก 2) ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมีขนาดใหญ่ จะมีการ
จัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สูงกว่าครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดเล็ก 3) ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมีขนาดใหญ่
พิเศษจะมีการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สูงกว่าครูในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมีขนาดเล็ก 4) ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ทีมีขนาดใหญ่จะมีการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สูงกว่าครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมีขนาดปานกลาง และ 5) ครู ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาทีมีขนาดใหญ่จะมีการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สูงกว่าครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมีขนาดใหญ่
พิเศษ ทีผลการวิจยั เป็ นเช่นนีอาจเนืองมาจากขนาดของโรงเรี ยนแต่ละขนาดจะมีศักยภาพและความสามารถในการจัดการเรี ยน
การสอนสวัสดิศกึ ษา โดยมีผลมาจาก งบประมาณ จํานวนบุคลากร สิงอํานวยความสะดวก และอุปกรณ์ ในการส่งเสริ มกิจกรรม
เพื อประกอบการเรี ยนการสอนรวมถึงการมี ส่วนร่ วมของผู้ปกครองชุมชน ซึงโรงเรี ยนขนาดใหญ่ พิ เศษโรงเรี ยนขนาดใหญ่
ผู้ปกครองก็มีความพร้ อมในการมีสว่ นร่วมมากกว่าโรงเรี ยนขนาดรองลงมาตามลําดับ [15] สรุ ปได้ ว่า การศึกษาเกียวกับสวัสดิ
ภาพนันไม่ ใช่จํ ากัดอยู่เฉพาะตัวบุคคลที ทําการศึกษาเท่านัน แต่ยัง ครอบคลุม ไปยังบุคคลข้ า งเคี ยงด้ วย ดัง นันการศึกษา
เกียวกับสวัสดิภาพสามารถแบ่งเป็ น 2 กรณี คือสวัสดิศึกษาส่วนบุคคลและสวัสดิศึกษาชุมชน (Personal Safety Education
and Community Safety Education) สวัสดิศกึ ษาส่วนบุคคล หมายถึงกระบวนการศึกษาเกียวกับสาเหตุการป้องกันอุบัติภัย
และการฝึ กปฏิบตั ิให้ เกิดทักษะจนเป็ นนิสยั เช่น การเดินข้ ามถนน การปฏิ บัติตามกฎจราจร การใช้ เครื องมือเครื องใช้ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน เป็ นต้ น สวัสดิศึกษาชุมชน หมายถึง กระบวนการศึกษาเกียวกับความปลอดภัยของชุมชน
หรื อสังคมส่วนรวม เช่ น การป้ องกัน อัค คีภั ย การป้ องกัน อุบัติภั ยที อาจเกิด บนถนน การระวังและป้องกันเกียวกับการใช้
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สารเคมีทีเป็ นพิษ เป็ นต้ น และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ [3] ได้ กล่าวว่าองค์ประกอบสําคัญของการดําเนินงานการเรี ยนการ
สอนสวัสดิศกึ ษานันจะต้ องมีองค์ประกอบสําคัญคือการการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพือใช้ ดําเนินงานทีเกียวข้ องกับการ
เรียนการสอนสวัสดิศกึ ษาโดยเฉพาะ จึงทําให้ ขนาดของโรงเรียนต่างกันมีระดับการปฏิ บัติทีแตกต่างกัน ซึงสอดคล้ องกับ เอม
อัชฌา วัฒนบุรานนท์ [3] ได้ สรุ ปว่าวิธีการสอนเกียวกับเรื องความปลอดภัยจะประสบความสําเร็ จ ย่อมต้ องอาศัยสือต่างๆ
ประกอบการเรียนการสอน ซึงสือทีใช้ ควรจะเป็ นสือทีดีและเหมาะสมกับเนือหานันๆ และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ พิเศษและขนาด
ใหญ่ จะมีมาตรการในการดําเนินงานและการปฏิ บัติทีชัดเจนมากกว่า ดังที วรนุช อยู่เล่ห์ [16] ได้ ทําการศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานตามแผนรักษาความปลอดภัยของ สถานศึกษาขนาดใหญ่ จังหวัดชัยนาท ศึก ษาสภาพการดําเนินงานตามแผน
รักษาความปลอดภัยตามการรับรู้ของครู ผลการศึกษาพบว่า ทังสามโรงเรียนใช้ แผนรักษาความปลอดภัยในรู ปแบบของ แผน
รักษาความปลอดภัยในรู ปงานหรื อโครงการ ในแผนปฏิ บัติการประจําปี ของโรงเรี ยน มีการกําหนดนโยบายความปลอดภัย
มาตรการความปลอดภัย และกิจกรรมทีส่งเสริมความปลอดภัย
2.2 เปรียบเทียบการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
1 จําแนกตามประสบการณ์การทํางานของครูโดยรวมพบว่า ครูทีมีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
จัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน อาจเนืองมาจากสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ได้ ดําเนินการสังการไปยัง
โรงเรียนทีอยู่ในสังกัดให้ แจ้ งนโยบายให้ ครูทกุ คนตระหนักถึงความสําคัญรวมถึงอาจมีการจัดอบรมและให้ ความรู้ เกียวกับการ
จัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาด้ านต่างๆ ให้ กับครู ทุกคนและทุกรุ่ นทีมีการบรรจุเข้ ารับราชการ ซึง พนัส หันนาคินทร์
[17] ได้ อธิบายว่าสถาบันการศึกษาควรมีบทบาทในการจัดดําเนินงานการรักษาความปลอดภัยจัดเป็ นหน้ าทีหนึงทีสถาบัน
การศึกษาพึงปฏิบตั ิ และนิชานันท์ ชูดวงแก้ ว [18] ทีศึกษาสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนพนมสารคาม
“พนมอดุลวิทยา” สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยั พบว่าสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยนของนักเรี ยน
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” โดยรวมและรายด้ านมีความเหมาะสมในระดับมาก และ ศรัณยา บุญประกอบ [12]
ได้ ศกึ ษาการศึกษาการจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร การเปรี ยบเทียบการ
จัดบริ การความปลอดภัยในโรงเรี ยนตามความคิดเห็นของครู และ ผู้ปกครองในโรงเรี ยนอนุบาลเอกชน เขตวัฒนา จําแนก
ตามระดับการศึก ษา พบว่ า ครู ที มีระดับ การศึกษาต่ างกัน มี ค วามคิ ดเห็น เกี ยวกับ จัด บริ ก ารความปลอดภัย ทุก ด้ า น ไม่
แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนสวัสดิศึกษา ครู ในโรงเรี ยนมัธยมทีมีประสบการณ์
ในการทํางานต่างกันจะมีการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที ระดับ .05 โดยครูในโรงเรียนมัธยมทีมีประสบการณ์ ในการทํางานน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 ปี จะมี
การจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
สวัสดิศึกษาสูง กว่าครู ในโรงเรี ยนมัธยมทีมีประสบการณ์ มากกว่า 11 ปี ขึนไป อาจเนืองมาจาก ครู ทีมีประสบการณ์ ในการ
ทํางานน้ อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ส่วนมากจะเป็ นครูระดับปฏิบตั ิการซึงจะได้ รับมอบหมายให้ ดูและเกียวกับการจัดการความ
ปลอดภัยในโรงเรียนมากกว่าครูทีมีประสบการณ์มากกว่า 11 ปี ขึนไป เพราะโดยส่วนใหญ่ ครู ทีมีประสบการณ์ มากกว่า 11 ปี ขึน
ไป จะเป็ นครู ทีเป็ นผู้บริ หารหรื อเป็ นครู ทีเป็ นหัวหน้ างานมากกว่า ซึงจะเป็ นผู้ทีมอบหมายให้ ครู ปฏิ บัติการทําการตามนโยบาย
ของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็ นการจัดสิงแวดล้ อมในโรงเรี ยนให้ ปลอดภัยการจัดบริ การความปลอดภัยในโรงเรี ยนและการจัดการ
เรียนการสอนสวัสดิศกึ ษา จึงทําให้ ครูทีมีประสบการณ์น้อยกว่าเป็ นผู้ทีจะมีการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษามากกว่า
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผู้บริหารและหน่วยงานทีเกียวข้ องควรมีการกําหนดนโยบายมาตรการให้ ชัดเจนและมีการกําหนดระเบียบ
ข้ อบังคับให้ ครูและทุกคนทีเกียวข้ องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัดเพือให้ มีการดําเนินการในด้ านต่างๆ ให้ สงู ขึน
1.2 ผู้บ ริ หารและหน่ว ยงานทีเกี ยวข้ อ งควรมี ก ารวางแผนการจัด สรรงบประมาณเพื อจัด หาอุป กรณ์ ต่ างๆ ที
เกียวข้ องกับความปลอดภัยและการป้องกันอุบตั ิเหตุให้ เหมาะสมตามขนาดของโรงเรียน
1.3 ผู้บ ริ หารและหน่ว ยงานที เกี ยวข้ องควรมีก ารหารื อกันในการวางแผนทังด้ าน บุค ลากร งบประมาณ และ
อุปกรณ์เครืองมือต่างๆ
1.4 ผู้บริ หารและผู้เกียวข้ องควรหาเครื อข่ายในการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น หาเครื อข่ายกับ
องค์กรและหน่วยงานของภาคเอกชน หาเครือข่ายกับผู้ปกครองและชุมชน
2. ข้ อเสนอแนะเพือทําการวิจยั ครั งต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัย รู ป แบบหรื อ แนวทางจัด การความปลอดภัย ในสถานศึกษา ในการจัดสิงแวดล้ อ มใน
โรงเรียนให้ ปลอดภัยการจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา ให้ มีประสิทธิ ภาพและ
การดําเนินงานให้ มากขึน
2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ ของปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา
2.3 ควรมี ก ารวิ จัย และศึก ษาการดํ า เนิ น การจัด การความปลอดภั ย ในสถานศึ ก ษา ของโรงเรี ย นที ประสบ
ความสําเร็จ
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การมีส่วนร่ วมในการบริหารแบบ “บ้ าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัด สังกัดกรุงเทพมหานคร
THE “BAN WAT RONGREAN” PARTICIPATIONAL MANAGEMENT MODEL OF BUDDHIST
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บทคัดย่ อ
การวิจัย ครังนีเป็ นวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพือทราบการมีส่ว นร่ วมใน
การบริหารแบบ “บ้ าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดสังกัดกรุ งเทพมหานคร 2) เพือทราบผลของการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
แบบ “บ้ าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานครวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี การเลือกกรณีศึกษาการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลการวิเคราะห์ เอกสาร การวิเคราะห์ ตามสภาพจริ ง การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์ การตรวจสอบข้ อมูล การ
ตรวจสอบความเทียง วิเคราะห์ข้อมูล และการนําเสนอข้ อมูล
ผลการวิจยั พบว่า
1. การมีสว่ นร่วมในการบริหารแบบ “บ้ าน วัด โรงเรียน” ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสังกัดกรุ งเทพมหานคร
มี 5 ขันตอน 1) การมีสว่ นร่วมในการศึกษาปั ญหาและการตัดสินใจ 2) การมีสว่ นร่ วมในการวางแผนการดําเนินงาน 3) การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบตั ิและดําเนินการ 4) การได้ รับประโยชน์ร่วมกัน 5) การมีสว่ นร่วมในการติดตามและประเมินผล
2. ผลของการมีสว่ นร่วมในการบริหารแบบ “บ้ าน วัด โรงเรี ยน”ของโรงเรี ยนวัดสังกัดกรุ งเทพมหานคร คือ โรงเรี ยน
จัดการศึกษาได้ มาตรฐานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษาสังกัด กรุ งเทพมหานคร 4 ด้ าน ดัง นี
1) ด้ านนัก เรี ย น 2) ด้ านการจัด การศึ ก ษาและการพัฒ นาบุค ลากร 3) ด้ า นการสร้ างสัง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ และ
4) ด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
คําสําคัญ: การมีสว่ นร่วมในการบริหารแบบ “บ้ าน วัด 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
การจัดการศึกษาของไทยในอดีตตังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงกรุงธนบุรีนนเป็
ั นการจัดการศึกษา โดยชุมชนหรื อท้ องถินที
มีวัดเป็ นศูน ย์ กลางของการจัดการศึก ษาโดยการถ่ายทอดของพระสงฆ์ เป็ นหลัก รวมทังผู้อ าวุโ ส พ่อ แม่ ปราชญ์ ชาวบ้ า น
ช่างฝี มือ ได้ ร่วมกันทําหน้ าทีให้ การอบรมสังสอนความรู้ ต่างๆ แก่บุตรหลานของตนเองด้ วยจึงเป็ นการเรี ยนรู้ ทีสอดคล้ องกับ
วิถีชีวิ ตชุมชนท้ อ งถินนันๆ เยาวชนไทยสมัยก่อนจึงได้ รับทังภูมิ ธรรมและภูมิปัญญา โดยเฉพาะอย่า งยิงจากวัด หรื อพุท ธ
ศาสนาซึงเป็ นสถาบันทางสังคมทีเก่าแก่เคียงคู่กับชาติไทย เป็ นรากฐานของระบบจริ ยธรรมของสังคมไทยทีเป็ นทียอมรั บ
ยึดถือปฏิบตั ิเป็ นมาตรฐานกันต่อๆ มา ด้ วยเหตุนีวัดและบ้ านจึงมีบทบาทอย่างสําคัญในการเป็ นเครื องมือทีได้ ช่วยพัฒนา
ชีวิตและสังคมไทยมาแต่ในอดีต [1] หากย้ อนรอยเรียงภาพการเปลียนแปลงการบริ หารการพัฒนาคนของการศึกษาไทยเป็ น
ลําดับมา การเรียนรู้พืนฐานชีวิตเกิดจากบ้ าน คือ คนในครอบครัวในชุมชนท้ องถินและจากวัด คือ พระสงฆ์ ซึงเป็ นภูมิปัญญา
อาชีพให้ คิดเป็ นทําเป็ นแก้ ปัญหาเป็ นอ่านออกเขียนได้ สร้ างมโนสํานึกความดีงามจรรยามารยาท พัฒนาการเป็ นไปตามวัย
สามารถอยู่ใ นสัง คมและประกอบสัม มาอาชี พ อย่ า งเป็ นสุข ยังยื น การศึก ษายุ ค นันจึง สอดคล้ อ งกับ วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน
การเปลียนแปลงการศึกษาเป็ นไปตามยุคสมัย โลกทีกว้ างใหญ่ ทําให้ การติดต่อสัมพันธภาพของเชือชาติศาสนาระหว่างกัน
ของนานาประเทศเกิดขึนได้ ยากอันเนืองจากการสือสารด้ านภาษาและวัฒนธรรมทีแตกต่าง ระบบโรงเรี ยนจึงเกิดขึนตามแนว
ทฤษฎี ก ารบริ หารการศึก ษาแบบตะวันตก โรงเรี ยนกลายเป็ นศูนย์ กลางในการจัดการศึก ษาให้ กับชุม ชนแทนวัดและบ้ า น
เป็ นสถาบัน การเรี ยนรู้ ทีทําหน้ าที แตกต่างจากทีเคยเป็ นและการแบ่งบทบาทหน้ าทีทางสังคมของ 3 สถาบันหลักดังกล่า ว
สะท้ อนให้ เห็นถึงนวัตกรรมชีวิตคนไทยเปลียนไปนักบริ หารการศึกษาและนักวิชาการการศึกษาไทยต่างรวมตัวกันเพือสร้ าง
กรอบแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษา คือ การให้ ชุมชนท้ องถินและทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา โดยถือ
ว่าโรงเรี ยนเป็ นหน่ วยงานหนึงของสังคม สร้ า งปฏิ สมั พัน ธ์ ท างสังคม สร้ า งวงจรการบริ ห ารและการพัฒ นาคนให้ เ ป็ นการ
พัฒนาทียังยืน มีนกั การศึกษาและนักวิจัย ทังหลาย ค้ นพบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทีเกียวข้ องไว้ จํานวนมากและเป็ นที
เชือได้ ว่าการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนเป็ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาทีสําคัญของความสําเร็ จในการนําองค์ การไปสู่การปฏิ บัติ
ทีเป็ นเลิศ การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคนของ 3 สถาบันหลัก คือ บ้ าน วัด และโรงเรี ยนนันการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่าง
โรงเรี ย นกับ ชุม ชนเป็ นฐานของการพัฒ นาแบบมี ส่ว นร่ ว มจึ ง มี ค วามจํ า เป็ นอย่ า งยิ งสํา หรั บ โรงเรี ย นและชุม ชนที ต้ อ งมี
ปฏิ สมั พันธ์ กันอย่างต่อเนืองและยังยืน [2] ปั จจุบันโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานครส่วนใหญ่ อยู่ในวัด ซึงพระสงฆ์ ได้ ให้
ความอนุเคราะห์ให้ พืนทีวัดเพือสร้ างโรงเรียนโดยการสนับสนุนของทางราชการและบ้ านหรื อชุมชนเพือเป็ นสถานทีบ่มเพาะ
ทางความรู้ ให้ แก่บุตรหลานในอนาคต ฉะนัน บ้ าน วัด โรงเรี ยนจึงเป็ นหน่วยทางสังคมทีมีความสําคัญทังหมด ซึงผู้บริ หาร
สถานศึก ษาเองจะต้ อ งหาวิ ธี ดํา เนิน การเพื อนํ า แนวร่ วมจากสถาบัน ทีมี อ ยู่ในชุมชนหรื อ บริ เ วณที โรงเรี ยนตังอยู่ โดยนํ า
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กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มมาใช้ ใ นจั ด การด้ านการศึ ก ษาให้ ประสบความสํ า เร็ จ การบริ ห ารงานในสถานศึ ก ษาจะเกิ ด
ประสิทธิภาพได้ นันจําเป็ นต้ องอาศัยผู้บริ หารและผู้ร่วมงานทีมีประสิทธิ ภาพผู้บริ หารสถานศึกษาจึงจําเป็ นต้ องใช้ วิธีการที
หลากหลายทังที เป็ นศาสตร์ แ ละศิลป์ มาประยุกต์ ใช้ เ พือให้ สถานศึกษามี ศัก ยภาพยิงขึนและพัฒ นาให้ ทันต่ อสภาวะการ
เปลียนแปลงของสังคมปั จจุบนั และอนาคต [3] และในด้ านการจัดการศึกษาทีเกียวข้ องกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมโดยให้
ชุมชนและวัดเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานครนันยังอยู่ในระดับทีไม่น่าพอใจปั ญหา
สภาพการบริ ห ารงานของผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในเรื องของการมี ส่ ว นร่ ว มของชุม ชนที พบนันแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษามีส่วนสําคัญที จะส่งผลต่อการทีชุมชนจะเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา จากรายงานการศึกษารู ปแบบ
โรงเรียนนิติบคุ คลกับการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐานปี พ.ศ.2557 ของกรุ งเทพมหานคร พบว่า วัดและชุมชนมีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรื อโรงเรี ยนของกรุ งเทพมหานครในระดับน้ อยนับว่าเป็ นสาเหตุสําคัญทีทําให้ ผลการจัด
การศึกษาของกรุ งเทพมหานครยังไม่เป็ นไปตามความต้ องการของชุมชนอย่างแท้ จริ ง [3] ในการจะทําให้ เกิดความร่ วมมือ
ร่วมใจในการปฏิบตั ิและสนับสนุนให้ การดําเนินงานและการบริ หารจัดการศึกษาของโรงเรี ยนให้ บรรลุเป้าหมายได้ นันการมี
ส่วนร่ ว มของบุค ลากรในสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึก ษาขันพืนฐาน วัด และชุมชน เป็ นกุญแจหรื อหัวใจของการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิ ภาพดังนันการเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรทุกคนในโรงเรี ยนคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานชุมชน
รวมทังวัดได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยยึดหลักประชาธิ ปไตยอย่างแท้ จริ ง ซึงเป็ นความ
ต้ องการและสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ูมีส่วนร่ วมทําให้ ผ้ ูมีส่วนร่ วมได้ ร่วมคิด ร่ วมตัดสินใจ ร่ วมทํา ร่ วมชืนชมผลงานและ
ร่วมประเมินผล ทําให้ เกิดความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของและเป็ นส่วนหนึงขององค์การ ซึงจะส่งผลให้ การจัดการศึกษาเกิดการพัฒนา
สูป่ ระสิทธิภาพและมีคณ
ุ ภาพอย่างสูงสุดในเรื องของการจัดการศึกษาภายในโรงเรี ยนทังหมดนันมักจะเป็ นไปตามผู้บริ หาร
สถานศึกษานันๆ กําหนด [4] หากผู้บริ หารเปิ ดโอกาสให้ ชุมชน บ้ าน วัด คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานผู้ปกครอง
รวมทังบุค ลากรภายในโรงเรี ยนเข้ ามามีส่ว นร่ วมในการกําหนดแนวทางการจัด การศึกษาของโรงเรี ยนได้ ก็จะส่ง ผลให้ การ
พัฒนาคุณภาพการศึก ษาของโรงเรี ยนนันดําเนินไปอย่างมีป ระสิทธิ ภาพยิงขึน จากเหตุผลและปั ญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง มี
ความสนใจศึกษาถึงการมีสว่ นร่วมในการบริหารแบบ “บ้ าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรี ยนวัดสังกัดกรุ งเทพมหานคร เพือนําผลที
ได้ จากการศึกษามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารงานในโรงเรี ยนวัดสังกัดกรุ งเทพมหานครให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจยั
ผู้วิจยั กําหนดวัตถุประสงค์ การวิจัยไว้ ดังนี 1) เพือทราบการมีส่วนร่ วมในการบริ หารแบบ “บ้ าน วัด โรงเรี ยน”
ของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) เพือทราบผลของการมีสว่ นร่วมในการบริหารแบบ “บ้ าน วัด โรงเรี ยน” ของโรงเรี ยน
วัดสังกัดกรุงเทพมหานคร

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนีเป็ นวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพือศึกษาถึงการมีส่วนร่ วมในการบริ หารแบบ “บ้ าน
วัด โรงเรี ยน” ของโรงเรี ยนวัดสังกัดกรุ งเทพมหานคร โดยทําการศึกษาจากกรณีศึกษาทีเป็ นตัว แทนของโรงเรี ย นวัดสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีวิธีการดําเนินการวิจยั ตามขันตอนต่างๆ ดังต่อไปนี
1. การเลือกกรณีศกึ ษา ในการเลือกกรณีศกึ ษานัน ผู้วิจยั ได้ พิจารณาเลือกกรณีศึกษาโรงเรี ยนทีมีความเหมาะสม
ทีสอดคล้ องกับคําจํากัดความทีใช้ ในการวิจยั รวมทังกรณีศกึ ษาทีมีคณ
ุ สมบัติเป็ นโรงเรี ยนวัดสังกัดกรุ งเทพมหานครทีบริ หาร
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จัดการศึกษาแบบมีสว่ นร่วมได้ โดดเด่น เลือกกรณีศกึ ษาโดยวิธีเจาะจง (PurposiveSampling) เพียงแห่งเดียว คือ โรงเรี ยน
วัดพระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณ (นามสมมติ)
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยได้ ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเพือขออนุญาต
เข้ าเก็ บข้ อมูลและสัม ภาษณ์ ผ้ ูบริ หารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึก ษาขันพื นฐานรวมทังการขออนุญาตสัมภาษณ์
ผู้ปกครองพระสงฆ์ ผู้นําชุมชน เจ้ าหน้ าทีตํารวจและบุคลากรทีเกียวข้ องกับกรณีศึกษาด้ วยตัวเองและเข้ าสังเกตการณ์ ใ น
กิจกรรมต่างๆ ทีทางกรณีศกึ ษาจัดขึนตังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลประมาณ 6 เดือน
3. การศึกษารายกรณีประวัติองค์กร ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษารายกรณีประวัติองค์ กรของโรงเรี ยนวัดสังกัดกรุ งเทพมหานคร
ได้ ดังนี โรงเรี ย นวัด พระอิน ทร์ ทรงช้ า งเอราวัณ (นามสมมติ ) เป็ นโรงเรี ยนวัดขนาดกลางทีอยู่ในกลุ่มกรุ งธนเหนือ สังกัด
กรุ ง เทพมหานคร ทีมี ก ารบริ หารแบบมี ส่ว นร่ ว มที โดดเด่ น มีค ณะกรรมการสถานศึก ษาขันพื นฐานที เข้ ม แข็ ง โรงเรี ย นมี
ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนผ่า นเกณฑ์ ม าตรฐาน และเป็ นโรงเรีย นทีเคยมี ผ้ บู ริ ห ารสถานศึก ษาได้ รับรางวัลด้ า นการบริ ห าร
แบบมีสว่ นร่วมในระดับกรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ
4. การวิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวม จัดหมวดหมู่ของข้ อมูล ตรวจสอบแก้ ไขข้ อมูลทีมีอยู่เดิมให้ ถูกต้ อง
ของการมีสว่ นร่วมในการบริหารแบบ “บ้ าน วัด โรงเรี ยน” ของโรงเรี ยนวัดพระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณ (นามสมติ) โดยศึกษา
เอกสารรวมสองประเภท 1) เอกสารทีเป็ นทางราชการ และ 2) เอกสารทีไม่เป็ นทางการ
5. การศึกษาหลักฐานหรือข้ อมูลทีมีอยู่ตามสภาพปกติ ผู้วิจยั ใช้ สาํ หรับเก็บข้ อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพครังนีคือ
การศึ ก ษาหลัก ฐานหรื อ ข้ อมูล ที มี อ ยู่ต ามสภาพปกติ ด้ ว ยการเพิ มการสัง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว มให้ มากยิ งขึ น และใช้
วิจารณญาณเพิมเติมขึนหลังจากทีได้ พิจารณาหลักฐานหรือข้ อมูลทีมีอยู่ตามสภาพปกติ
6. การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม เทคนิคการเก็บข้ อมูลด้ วยวิธีสงั เกตแบบมีส่วนร่ วมเป็ นอีกวิธีการหนึงทีผู้วิจัยใช้ ใน
การวิ จัย ในครังนี ผู้วิจัย มีโ อกาสได้ เ ข้ าร่ วมสังเกตปรากฏการณ์ ใ นการประชุมคณะกรรมการสถานศึก ษาขันพื นฐานของ
โรงเรี ยนวัดพระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณ ร่ วมสังเกตการณ์ ในการประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายผู้ปกครองร่ วมสังเกตในการ
ประชุมผู้ปกครอง และเข้ าร่วมสังเกตปรากฏการณ์ในกิจกรรมทีทางโรงเรียนจัดขึน
7. การสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ได้ สมั ภาษณ์ผ้ ทู ีเกียวข้ องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณ
คือ 1) ใช้ การสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการ (FormalInterview) 2) ใช้ การสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการ (InformalInterview)
โดยมีขนตอนในการสั
ั
มภาษณ์ แบ่งออกได้ เป็ น 4 ขันตอน คือ 1) ขันเตรี ยมการ 2) ขันการสัมภาษณ์ 3) ขันการจดบันทึกผล
การสัมภาษณ์ 4) ขันปิ ดการสัมภาษณ์
8. การตรวจสอบข้ อมูล ผู้วิจัยนําข้ อมูลทีได้ จากการเก็บข้ อมูลด้ วยวิธีต่างๆ มาตรวจสอบเพือหาความตรงของ
เนือหาดังนี 1) ความตรงภายใน (InternalValidity) คือ เริมต้ นด้ วยการกําหนดสมมติฐาน มุมมอง และกรอบทฤษฎี ในเรื องที
วิจยั ไว้ อย่างชัดเจน โดยอาศัยวิธีการในการตรวจสอบประการคือ การใช้ วิธีตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า การใช้ วิธีตรวจสอบ
ข้ อมูลแบบถามซํา และการสอบวัดเปรี ยบเทียบ 2) ความตรงภายนอก (ExternalValidity) ได้ แก่ การพิจารณาว่าผลของ
การศึกษาเชิงคุณภาพเรื องหนึงจะสามารถประยุกต์ ให้ สมั พันธ์ กับสถานการณ์ อื นได้ ห รื อไม่ คือ ในการนํา เสนอข้ อมูลของ
งานวิจยั จะต้ องกว้ างขวางและเพียงพอเพือให้ ผ้ ทู ีสนใจทีจะศึกษาเรืองทีเกียวข้ องสามารถใช้ ข้อมูลเหล่านีให้ เป็ นประโยชน์ ใน
การอ้ างอิง ถ่ายโอนหรือกล่าวพาดพิงถึง
9. การตรวจสอบความเทียง ผู้วิ จัยได้ ดํา เนิน การดังนี 1) แสดงจุด ยืนไว้ อย่า งชัด เจนว่าในการวิจัยครั งนีได้
กําหนดกรอบทฤษฎีทีใช้ ในการวิจยั อย่างไร มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลอย่างไรและจากแหล่งใดบ้ าง 2) ใช้ เทคนิคการตรวจสอบ
แบบสามเส้ า (Triangulation) ในการตรวจสอบความเทียงเช่นเดียวกันกับการตรวจสอบความตรงภายใน โดยเฉพาะอย่างยิง
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ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยพหุวิธี 3) ผู้อืนสามารถทําการสอบทานงานวิจยั นีได้ โดยใช้ ข้อมูลต่างๆ ทีผู้วิจัยแสดงไว้ ใน
รายละเอียดของวิธีการวิจยั ทีใช้ ในการศึกษา
10. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ เทคนิควิธี ดังนี การวิเคราะห์ เนือหาโดยเน้ นทีองค์ ประกอบสําคัญสามประการ
คือ 1) มีความเป็ นระบบ 2) มีสภาพเป็ นวัตถุวิสยั 3) อิงกรอบแนวคิดทฤษฎี และวิเคราะห์ ข้ อมูลแบบสร้ า งข้ อสรุ ป คื อ
การวิเคราะห์แบบอุปนัย การจําแนกชนิดของข้ อมูลและการเปรียบเทียบข้ อมูล
11. การนําเสนอข้ อมูล เป็ นการนําข้ อมูลทีได้ ข้อสรุปจากการวิจยั มานําเสนอเป็ นงานวิจยั

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเชิงคุณภาพเกียวกับการมีสว่ นร่วมในการบริหารของ “บ้ าน วัด โรงเรี ยน” (บวร) ของโรงเรี ยนวัดพระ
อินทร์ ทรงช้ างเอราวัณ (นามสมมติ) ซึงเป็ นกรณีศึกษาเป็ นโรงเรี ยนวัดสังกัดกรุ งเทพมหานครสามารถสรุ ปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ ดังนี
1. การมีสว่ นร่วมในการบริหารแบบ “บ้ าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานคร มีรูปแบบและ
ขันตอนการมีสว่ นร่วมทีสําคัญ 5 ประการ คือ
1.1 การมีสว่ นร่วมในการศึกษาปั ญหาและการตัดสินใจ ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของปั ญหาทีเกิดขึนใน
การจัดการศึกษาของโรงเรี ยน โดยทุกฝ่ ายได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการระดมความคิดเห็นและร่ วมกันตันสินใจในเรื องปั ญหา
การจัด การศึก ษาของโรงเรี ยนในการประชุม คณะกรรมการต่ า งๆ ทีมี ส่ว นสํา คัญในการขับ เคลือนการจัด การศึก ษาของ
โรงเรียน ทีกระทําอย่างต่อเนืองและจริงจัง เช่น การประชุมคณะกรรมการทีปรึกษา การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน
พืนฐานและการประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย
1.2 การมีส่วนร่ วมในการวางแผนการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของโรงเรี ยน มีการร่ วมมือกันของบ้ าน วัด
และโรงเรียน ในการวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน มีการแบ่งภาระหน้ าทีกันอย่างชัดเจนของคณะกรรมการหลายๆ ฝ่ าย โดย
มีการพบปะพูดคุยกันอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการระหว่างสมาชิก มีการเสนอแนวทางการดําเนินงานทีจะทําให้ การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนประสบความสําเร็จ
1.3 การมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิและดําเนินการของ บ้ าน วัด และโรงเรียน โดยทุกฝ่ ายได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
ดําเนิน งานในกิจ กรรมต่า งๆ ของโรงเรี ยน ทังในเรื องของการจัดหาและสนับ สนุนทางด้ า นวัสดุ อุป กรณ์ แรงงาน เงิ นทุน
การดําเนินการ หรือเข้ าร่วมในการบริหารงานสถานศึกษา
1.4 การได้ รับประโยชน์ร่วมกัน เป็ นการมีส่วนร่ วมของบ้ าน วัด และโรงเรี ยน ในการนําเอากิจกรรมมาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ ทังด้ านวัตถุและจิตใจโดยอยู่บนพืนฐานของความเท่าเทียมกัน โดยทุกฝ่ ายได้ รับประโยชน์ ร่วมกันจากการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษามีความยินดีในความสําเร็จของโรงเรี ยนทีได้ รับรางวัลในระดับประเทศ ผู้บริ หารโรงเรี ยนได้ รับรางวัล
ผู้บริหารดีเด่นด้ านสัมพันธ์ ชมุ ชน และนักเรียนมีผลการศึกษาผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
1.5 การมีสว่ นร่วมในการติดตามและประเมินผล โดยการมีสว่ นร่ วมของบ้ าน วัด และโรงเรี ยน ในการติดตามผล
การดําเนินงานด้ านการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมทังคณะกรรมการคณะต่างๆ ทีมีหน้ าทีตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ในการประเมินผลการดําเนินงานด้ านการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. ผลของการมีสว่ นร่วมในการบริหารแบบ “บ้ าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของโรงเรียนวัดสังกัดกรุ งเทพมหานครในด้ าน
ต่างๆ มีดงั นี
2.1 ด้ านนักเรียนนักเรียนของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานครมีคณ
ุ ลักษณะทีพึงประสงค์อยู่ในระดับดีมาก
2.2 ด้ านการจัดการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับดีเยียม
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2.3 ด้ านการสร้ างสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเยียม
2.4 ด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา อยู่ในระดับดีมาก

อภิปรายผล
ผลการวิจยั ครังนี มีประเด็นข้ อค้ นพบจากการมีส่วนร่ วมในการบริ หารแบบ บ้ าน วัด โรงเรี ยนของโรงเรี ยนวัดสังกัด
กรุงเทพมหานครรอบปี ทีผ่านมาโดยเปิ ดโอกาสให้ ทกุ ฝ่ ายเข้ ามามีส่วนร่ วมในขันตอนต่างๆ ของการจัดการศึกษาซึงสามารถ
นํามาอภิปรายสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ ดังนี
1. การมีส่วนร่ ว มในการบริ หารแบบ “บ้ าน วัด โรงเรี ยน” ของโรงเรี ย นวัดสังกัดกรุ ง เทพมหานครมีรูปแบบและ
ขันตอนต่างๆ ดังนี
1.1 การมีสว่ นร่วมในการศึกษาปั ญหาและการตัดสินใจ ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของปั ญหาทีเกิดขึนใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละปี การศึกษา ซึงทัง บ้ าน วัด และโรงเรี ยนได้ ร่วมมือกันในการค้ นหาสาเหตุและปั ญหา
ต่างๆ ทีเกิดขึนจากการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนในปี การศึกษาทีผ่านๆ มา มีการระดมความคิดเห็นจากทุกๆ ฝ่ ายเพือหา
ภาระงานทีมีความจําเป็ นเร่งด่วนทีต้ องได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขก่อนเป็ นอันดับแรก การช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงแนวทาง
ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาการจัด การศึก ษาที จะดํ า เนิ น การร่ ว มกั น รวมทังภารกิ จ ต่ า งๆ ที ต้ อ งดํ า เนิ น การตามนโยบายของ
กรุ ง เทพมหานครซึงเกิด ขึนจากการพูด คุยกัน จากการประชุม และจากการรายงานผลการจัด การศึก ษาของโรงเรี ย นต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานตอนสินปี การศึกษาของทุกปี สอดคล้ องกับ โกวิท พวงงาม ทีสรุ ปถึงการมีส่วนร่ วมที
แท้ จริงของประชาชนในการพัฒนาควรจะมี 4 ขันตอน คือ 1) การมีสว่ นร่วมในการค้ นหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาของแต่
ละท้ องถิน กล่าวคือ ถ้ าหากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปั ญหาและเข้ าใจถึงสาเหตุของปั ญหาในท้ องถินของตนเป็ น
อย่า งดีแ ล้ ว การดําเนิน ต่างๆ เพือแก้ ปัญหาของท้ องถินย่ อมไร้ ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่ เข้ า ใจและมองไม่ เห็ นถึง
ความสําคัญของการดําเนินงานเหล่านัน 2) การมีสว่ นร่วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนดําเนินงานเป็ น
ขันตอนทีจะช่วยให้ ชาวชนบทรู้ จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้ จักการนําเอาปั จจัยข่าวสารข้ อมูลต่างๆ มาใช้ ใน
การวางแผน 3) การมีสว่ นร่วมในการลงทุนและการปฏิ บัติงาน แม้ ชาวชนบทส่วนใหญ่ จะมีฐานะยากจน แต่ก็มีแรงงานของ
ตนทีสามารถใช้ เข้ าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบตั ิงานจะทําใช้ ชาวชนบทสามารถคิดต้ นทุนดําเนินงานได้ ด้วยตัวเอง ทําให้
เรี ย นรู้ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมอย่ า งใกล้ ชิ ด 4) การมี ส่ว นร่ ว มในการติ ด ตามและประเมิ น ผลงาน หากการติ ด ตามงานและ
ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่ วมแล้ วชนบทย่อมจะไม่ทราบด้ วยตนเองว่างานทีทําไปได้ รับผลดี การดําเนินกิจกรรมอย่าง
เดียวกันในโอกาสต่อไปจึงอาจจะประสบความยากลําบาก [5]
1.2 การมีสว่ นร่วมในการวางแผนการดําเนินงาน ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยนโดยทางบ้ าน วัด และโรงเรี ยนได้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพือวางแผนกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดําเนินงานด้ านการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน และการระดมทรัพยากรทีจะต้ องใช้ ในการจัดการศึกษา ซึงในขันตอนนีเกิดขึนจากกระบวนการความร่ วมมือของ
ทังจากบ้ าน วัด และโรงเรี ยน ในการประชุมร่ ว มระหว่ างคณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน คณะครู และคณะกรรมการ
เครื อ ข่ า ยผู้ป กครองเพื อวางแผนการจัด กิ จ กรรม/โครงการต่ า งๆ ตามปั ญหาและความจํ า เป็ นเร่ ง ด่ ว นและการกํ า หนด
ระยะเวลาทีเหมาะสม รวมทังการหารื ออย่างไม่เป็ นทางการระหว่างตัวแทนของบ้ าน วัด และโรงเรี ยน ต่อไปสอดคล้ องกับ
แนวคิดของโคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ (Cohen.Jand Uphoff .D) ได้ แบ่งขันตอนการมีส่วนร่ วมออกเป็ น 4 ขันตอน คือ 1) การมี
ส่ว นร่ วมในการตัดสินใจ ประการแรกที สุด ที จะต้ อ งกระทํ า คื อ การกํา หนดความต้ อ งการและการจัด ลําดับความสํา คัญ
ต่อจากนันก็เลือกนโยบายและประชากรทีเกียวข้ องการตัดสินใจในช่วงเริ มต้ น การตัดสินใจช่วงดําเนินการวางแผนและการ
ตัดสินใจในช่วงการปฏิ บัติตามแผนทีวางไว้ 2) การมีส่วนร่ วมในการปฏิ บัติ ประกอบด้ วยการสนับสนุนด้ านทรัพยากรการ
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บริ หารและการประสานความร่ ว มมือ ในส่ว นที เป็ นองค์ ประกอบของการดํา เนิ น โครงการนันจะได้ คํ าถามที ว่า ใครจะทํ า
ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ โ ครงการได้ บ้ า งและจะทํา ประโยชน์ ไ ด้ โ ดยวิธี ใ ด เช่ น การช่ ว ยเหลือ ด้ า นทรั พ ยากร การบริ ห ารงานและ
ประสานงานและการขอความช่วยเหลือ 3) การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ ในส่วนทีเกียวข้ องกับผลประโยชน์ ในเชิงปริ มาณ
และเชิ ง คุณภาพแล้ ว ยัง จะต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง การกระจายผลประโยชน์ ภ ายในกลุ่ม ด้ วยผลประโยชน์ โ ครงการนี รวมทั ง
ผลประโยชน์ในทางบวก และผลทีเกิดขึนในทางลบทีเป็ นผลเสียของโครงการซึงจะเป็ นประโยชน์ และเป็ นโทษต่อบุคคลและ
สังคมด้ วย 4) การมีสว่ นร่วมในการประเมินผล การมีสว่ นร่วมในการประเมินผลนัน สิงสําคัญทีจะต้ องสังเกตก็คือ ความชอบ
และความคาดหวังทีมีอิทธิพลสามารถแปรเปลียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุม่ ต่างๆ [6]
1.3 การมีสว่ นร่วมในการปฏิ บัติและดําเนินการโดยทัง บ้ าน วัด โรงเรี ยน ได้ ร่วมกันในการจัดหาและสนับสนุน
ด้ านวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน เงินทุน หรื อเข้ าร่ วมบริ หารงาน การใช้ ทรัพยากร การประสานงานและการดําเนินการขอความ
ช่วยเหลือจากภายนอก รวมทังการเข้ ามาเป็ นวิทยากร หรือครูภูมิปัญญาท้ องถินให้ กบั นักเรียน ในรูปแบบหรื อขันตอนนีพบว่า
เกิดขึนจากความร่ ว มแรงร่ ว มใจกันทีจะปฏิ บัติห น้ าทีตามที ตนเองเกียวข้ องตามภารกิจ หลัก ทีตกลงร่ วมกัน หรื อบางคนก็
ปฏิ บัติภ ารกิจ หลายหน้ า ทีในเวลาเดี ยวกัน คือ เป็ นทังคณะกรรมการสถานศึก ษาและเป็ นวิ ทยากรให้ ค วามรู้ กับนักเรี ย น
รวมทังรั บ หน้ า ที เป็ นประธานกรรมการผ้ า ป่ าการศึก ษาเพื อหารายได้ ม าปรั บ ปรุ ง แหล่ง เรี ย นรู้ ภายในโรงเรี ย นและเป็ น
ทุนการศึกษาให้ กับนักเรี ยนอีกด้ วยสอดคล้ องกับ งานวิจัยของกันยารั ตน์ แย้ มศรี แก้ ว ที ศึกษาวิ จัยเรื อง การบริ หารความ
ร่วมมือของบ้ าน วัด โรงเรียน ของโรงเรี ยนสังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาขันพืนฐาน พบว่า องค์ ประกอบการบริ หาร
จัดการความร่วมมือของบ้ าน วัด โรงเรียน ประกอบด้ วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการสร้ างความร่ วมมือ 2) การมีส่วนร่ วม
3) การจัด การสัม พัน ธภาพ 4) การเสริ ม สร้ างประโยชน์ ร่ว มกัน 5) การเสริ ม สร้ างคุณธรรมในองค์ ก ร และ 6) การสร้ าง
บรรยากาศองค์กร [1]
1.4 การได้ รับประโยชน์ร่วมกัน คือ ทังทางบ้ าน ผู้ปกครอง วัด และโรงเรียนได้ รับประโยชน์ ร่วมกันจากการเข้ ามา
มีสว่ นร่วม ในการจัดการศึกษา คือ โรงเรียนจะเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ ของชุมชนและบริ การชุมชนอย่างมีประสิทธิ ภาพ คือ
ชุมชนสามารถใช้ สถานทีของโรงเรียนในการประชุมสัมมนา หรื องานพบปะสังสรรค์ ของคนในชุมชน มีห้องสมุดทีมีคุณ ภาพ
สะดวกสบายสําหรับบริการชุมชน มีห้องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์ เนตทีทันสมัย สามารถให้ บริ การชุมชนได้ มี
สนามกีฬาเพือรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนได้ อย่างดี รวมทังการแบ่งปั นประโยชน์ ร่วมกันด้ านจิตใจทีอยู่บน
พืนฐานของความเท่าเทียมกันของบุคคลและสังคม ซึงการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ เกิดขึนจากความคาดหวัง ของ
ทุก ฝ่ ายทีต้ อ งการเห็น การจัด การศึกษาของโรงเรี ยนประสบความสํา เร็ จ ตามเป้ าหมายที วางไว้ ร่ว มกัน เป็ นการได้ ความ
ภาคภูมิใจร่วมกัน เป็ นการสนับสนุนวิธีการเชิงรุกในการสร้ างความสัมพันธ์ ทีดีระหว่างกันจะเป็ นกลยุทธ์ หนึงทีทําให้ เกิดบรรลุ
ความตระหนักและการมองเห็นการมีสว่ นร่วมมากขึน ความน่าเชือถือ ศักยภาพ ความเชียวชาญมีคุณค่าสําหรับการร่ วมมือ
ความยืดหยุ่นสําหรับการจัดการและวางแผนการทํางานร่วมกัน การสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากรทีเกียวข้ องการทํางาน
เป็ นทีม การสือสารส่งข่าวกิจกรรมทีเกียวข้ องทังหมดของกลยุทธ์ เหล่านีจะช่วยในการพัฒนาความคิดร่ วมกันทีจะเข้ าใจถึง
ความสําคัญและการได้ รับประโยชน์จากการทํางานร่วมกันและสอดคล้ องกับความเห็นของปรารณทัตต์ แสนวิเศษ ได้ สรุ ปถึง
ลักษณะการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในการจัดการศึกษามี 4 ลักษณะ คือ 1) การมีส่วนร่ วมในการคิดและตัดสินใจ 2) การมี
ส่วนร่ วมในการสนับสนุนและร่ วมดําเนินการ 3) การมีส่วนร่ วมในการควบคุม ตรวจสอบ การดําเนินการของโรงเรี ยน และ
4) การมีสว่ นร่วมในการรับบริการ และรับความช่วยเหลือจากโรงเรียน [7]
1.5 การมีสว่ นร่วมในการติดตามและประเมินผล เพือทีจะร่วมกันแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ทีเกิดขึนจากการจัดกิจกรรม
เพื อการศึก ษาของโรงเรี ยน โดยทังบ้ า น วัด และโรงเรี ย น ได้ ร่ว มกัน ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของการจัด
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การศึกษาของโรงเรี ยนในรอบปี ทีผ่านมาเพือศึกษาหรื อเปรี ยบเทียบ กับสถานศึกษาใกล้ เคียงภายในเขตตลิงชันเพือนํามา
ตัดสินและประเมินผลงานของโรงเรียนวัดพระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณ มีการสร้ างความเข้ าใจร่วมกันของทุกฝ่ าย โรงเรี ยนมีการ
สนับสนุนความรู้และการใช้ เทคโนโลยีแก่บ้าน วัด และชุมชน ให้ เข้ ามีส่วนร่ วมในการประเมินผลการปฏิ บัติงานซึงกันและกัน
มีความเหมาะสมของผู้ประเมินผลในการปฏิบตั ิงาน มีการวัดผล และประเมินผลการดําเนินงานจากสภาพจริ งและความพึง
พอใจ มีความสามารถในการเชือมโยงขอบเขตขององค์ กร มีการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน เพราะจะทําให้ ผ้ มู ีสว่ นเกียวข้ องได้ มีความรู้ สกึ ถึงการเป็ นบุคคลสําคัญทีสามารถสะท้ อนความคิดเห็นต่างๆ ซึงเป็ น
ข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์กบั ทางโรงเรียนทีจะนําข้ อมูลต่างๆ เหล่านันไปหาทางแก้ ไขปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนให้ ดียิงขึน
และสอดคล้ องกับผลการศึก ษาของปาริ ช าติ วลัย เสถี ย ร ที สรุ ป กระบวนการมี ส่วนร่ วมด้ านการศึกษาไว้ ดัง นี 1) การมี
ส่วนร่วมในการศึกษาของชุมชน เป็ นการกระตุ้นให้ ประชาชนได้ ร่วมกันเรียนรู้สภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและ
สิงแวดล้ อม เพือใช้ เป็ นข้ อมูลเบืองต้ นในการทํางาน และร่ วมกันค้ นหาปั ญหา และสาเหตุของปั ญหา ตลอดจนการจัดลําดับ
ความสําคัญของปั ญหา 2) การมีส่ว นร่ ว มในการวางแผน โดยมีการรวมกลุ่ม อภิ ปรายและแสดงความคิ ดเห็น เพือกํ าหนด
นโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรทีจะต้ องใช้ 3) การมีส่วนร่ วมในการดําเนินการพัฒนา
โดยการสนับสนุนด้ านวัสดุอปุ กรณ์ แรงงานเงินทุน หรือเข้ าร่วมบริหารงาน การใช้ ทรัพยากร การประสานงาน และดําเนินการ
ขอความช่วยเหลือจากภายนอก 4) การมีสว่ นร่วมในการรับผลประโยชน์ จากการพัฒนา เป็ นการนําเอากิจกรรมมาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ ทังด้ านวัต ถุและจิตใจ โดยอยู่บนพื นฐานของความเท่า เทียวกันของบุค คลและสัง คม 5) การมี ส่วนร่ วมในการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพือทีจะแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ทีเกิดขึนได้ ทนั ที [8]
2. ผลของการมีสว่ นร่วมในการบริหารแบบ “บ้ าน วัด โรงเรี ยน” ของโรงเรี ยนวัดสังกัดกรุ งเทพมหานครนัน ประสบ
ความสําเร็จเป็ นอย่างมาก โดยทางโรงเรียน ได้ เน้ นการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมโดยเฉพาะการเปิ ดโอกาสให้ บ้ าน วัด โรงเรี ยน
เข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาจนประสบความสําเร็จโดยมีผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนวัดพระ
อินทร์ ทรงช้ า งเอราวัณโดยมีผลการจัด การศึกษาที ผ่านการประเมิ นคุณภาพการศึก ษาของโรงเรี ยนและผ่ านการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครและสมศ. โดยมีผลการประเมินแบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน คือ
2.1 ด้ านนักเรียน ในเรืองของการพัฒนาด้ านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมอยู่ในระดับที ดีเยียม
โดยทางโรงเรี ย นได้ ส่ง เสริ มและสร้ า งความตระหนักให้ ค รู ทุก ระดับ ชันได้ เ ห็นความสําคัญของการมี อนามัย สุขนิส ัย และ
สุขภาพทีดีของผู้เรียน ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะทางโรงเรียนได้ จดั กิจกรรมต่างๆ ทีส่งเสริมสุขภาวะทีดีและการมีสนุ ทรี ยภาพ
ให้ กับนักเรี ยน เช่น การดูแลให้ นักเรี ย นได้ รับอาหารเสริ มนมและอาหารกลางวันทุกวัน การตรวจสุขภาพ การจัดกิ จกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลให้ นักเรียนมีนําหนักส่วนสูงเป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน มีทักษะการเคลือนไหวมีสขุ นิสยั ในการดูแล
ตนเอง เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์และจิตใจ นักเรียนมีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์ จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความรู้ สกึ ทีดีต่อตนเอง
มันใจกล้ าแสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ ตนเองได้ เหมาะสมตามวัย ชืนชมศิลปะดนตรี การเคลือนไหวและรักธรรมชาติ
ทําให้ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสังคม การจัดกิจกรรมทีสนับสนุนพัฒนาการด้ านสังคม และบูรณาการสอดแทรกในแผนการจัด
ประสบการณ์ สงั คมเพือให้ เด็ก มีปฏิ สมั พันธ์ กับผู้อืน เช่น กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมโตไปไม่โกง
โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ต่ างๆ ทีจํ าเป็ นต่อ การจัดกิ จกรรมให้ กับครู และบุค ลากรอย่ างเพียงพอ ส่งผลให้ นักเรี ยนมีวินัย
รับผิดชอบเชือฟั งคําสังสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มีความซือสัตย์ สจุ ริ ตช่วยเหลือแบ่งปั นทํางานร่ วมกับผู้อืนได้ ประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาทีตนนับ ถือ มีพัฒนาการด้ า นสัง คม สามารถประพฤติ ปฏิ บัติ ตน ปรับ ตัว เข้ า กับ ผู้อืนและ
สัง คมได้ และเด็ ก มี พัฒ นาการด้ า นสติ ปั ญญา นัก เรี ย นได้ มี ส่ว นร่ ว มในการทํ า กิ จ กรรมและได้ ลงมื อ ปฏิ บัติ ด้ ว ยตนเอง
ทังกิจกรรมในห้ องเรียนและนอกห้ องเรียน เช่น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิมเวลารู้ กิจกรรมห้ องเรี ยนในโลกกว้ าง โครงการบ้ าน
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วิทยาศาสตร์ และโครงงานระดับปฐมวัยเพือกระตุ้นทักษะกระบวนการคิดให้ เกิดขึนนักเรียนอย่างเป็ นระบบเป็ นขันตอน ส่งผล
ให้ นกั เรียนสนใจเรียนรู้สงรอบตั
ิ
ว ซักถามอย่างตังใจและรักการเรียนรู้ มีการคิดอย่างเป็ นขันตอน มีระบบ มีความคิดรวบยอด
เกี ยวกั บ สิงต่ า งๆ ที เกิ ด จากประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ มี ทัก ษะทางภาษาที เหมาะสมกับ วั ย มี ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ตศาสตร์ มี จิ นตนาการและความคิด สร้ างสรรค์ เกิ ด ความคิ ด รวบยอดเกี ยวกับ สิงต่ า งๆ ที เกิ ด จาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะทีพึงประสงค์ ทางโรงเรียนได้ วางแผนกําหนดโครงการ/กิจกรรม
ทีส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรม และค่ านิยมทีพึงประสงค์ โดยการจัด โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ และกิจกรรมต่างๆ
และมี การปลูก ฝั งพฤติก รรม มีจิ ตสํา นึกในการร่ ว มอนุรักษ์ และพัฒนาสิงแวดล้ อม โดยให้ นักเรี ยนทีมีส่วนร่ วมในกิจ กรรม
บําเพ็ญประโยชน์ โครงการวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ นักเรี ยนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ตามหลักสูตร รู้ จักจัดเก็บของ
เล่นของใช้ รู้จกั การรอคอย สามารถปฏิ บัติกิจกรรมทีได้ รับมอบหมายได้ สําเร็ จมีความเอืออาทรต่อผู้อืนและช่วยเหลือซึงกัน
และกัน เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมตามระเบียบวินยั ของโรงเรียน ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงของห้ องเรี ยนและระเบี ยบของโรงเรี ยน
มีกิริยามารยาทเรี ยบร้ อยเชือฟั งและปฏิ บัติตามคําสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครองและครู กตัญ ูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมทีแตกต่างมีความรักและหวงแหนในสิงแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ รู้ จักใช้ และบํารุ งรักษาและ
ไม่ทําลายสิงแวดล้ อม รู้จกั การแบ่งปั นสิงของ เสียสละเพือส่วนรวม ด้ านสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีดี ทางโรงเรี ยน
ได้ กําหนดโครงการและกิจกรรมทีมุ่งเน้ นให้ นักเรี ยนมีสขุ นิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีดี ส่งผลให้ นักเรี ยนมีสขุ นิสยั ใน
การดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมําเสมอมีนําหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน ป้องกันและ
หลีกเลียงจากสิงเสพติดให้ โทษ นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความมันใจกล้ าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ ทีดี
และให้ เกี ย รติ ผ้ ูอื นและสร้ างผลงานจากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมด้ านศิ ล ปะ ดนตรี นาฏศิ ลป์ กี ฬ าและนัน ทนาการ ตาม
จินตนาการได้ ตามวัย นักเรี ยนทํางานเป็ นทีม มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึงกันและกัน รู้ แพ้ รู้ ชนะ มีจิตใจทีร่ าเริ งแจ่มใส มี
สุข ภาพจิต ทีดี
มี ความสุขในการเรี ยนและการปฏิ บัติ กิ จกรรมต่า งๆ เป็ นอย่ างดี ด้ า นความสนใจร่ วมกิ จกรรม และ
แสดงออกด้ านศิลปะ ดนตรี กีฬา เด็กมีสนุ ทรียภาพทางด้ านศิลปะ ดนตรี และการเคลือนไหว การส่งเสริ มให้ นักเรี ยนเข้ าร่ วม
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมเคลือนไหวและส่งเด็กเข้ าประกวด
วาดภาพกิจกรรมกลางแจ้ ง และกิจกรรมเสรี ส่งผลให้ นักเรี ยนมีความสนใจและกล้ าแสดงออกในเรื องศิลปะและดนตรี และ
พึง พอใจในการร่ ว มกิ จ กรรมศิ ลปะ ดนตรี และการเคลือนไหวร่ า งกายประกอบเพลงและจัง หวะเป็ นอย่ า งมาก ด้ า น
ความสามารถด้ านการคิดวิเคราะห์ ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดอย่า งเป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล ซึงโรงเรียนได้ ตระหนักในความสําคัญของการมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์
ตัด สิน ใจ แก้ ปั ญหาได้ อ ย่ า งมี สติ สมเหตุสมผล มี ก ารดํ า เนิ น งานโครงการโรงเรี ย นรั ก การอ่ า น โครงการห้ อ งสมุด มี ช ี วิ ต
โครงการเพิมผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน โครงการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน และการใช้ โปรแกรมนําเสนอผลงาน มีการ
จัดทํา รายงานประจํ าปี อย่างเข็มแข็ง จัดกิจ กรรมทีส่ง เสริ มทักษะการคิด วิเคราะห์ และเขียน จัด ประกวดแข่งขัน การเขีย น
บรรยาย เขียนคําขวัญ เขียนเรี ยงความ ส่งเสริ มให้ ครู จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพือฝึ กทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา
เช่น กิจกรรมการเขียนแผนผังความคิด การทําโครงงาน ฝึ กการนําเสนอผลงานโดยการใช้ โปรแกรมนําเสนอ ส่งผลให้ ผู้เรี ยน
สามารถสรุ ปความคิ ดจากเรื องที อ่าน ฟั ง ดู และสือสาร โดยการพูด หรื อเขี ยนตามความคิดของตนเอง นํา เสนอวิ ธีคิดวิ ธี
แก้ ปัญหาด้ ว ยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง สามารถกํ าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสิน ใจแก้ ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
มีความคิดริเริมและสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยความภาคภูมิใจ คิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์ ตัดสินใจแก้ ปัญหาได้ อย่างมีสติ
สมเหตุผล ด้ านความรู้ และทัก ษะตามหลัก สูต ร โดยผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นระดับ ชัน ป.6 ผลการทดสอบ
ระดับ ชาติ (O-Net) หลายวิชามีค่าเฉลียสูงกว่ าเกณฑ์ ของสถานศึก ษาหรื อหน่ว ยงานต้ นสังกัด และระดับประเทศ ผลการ
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ประเมินในด้ านการพัฒนานักเรี ยนมีผลการประเมินความรู้ และทักษะทีจําเป็ นตามหลักสูตรสถานศึกษา ด้ านทักษะในการ
แสวงหาความรู้ รักการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง ทางโรงเรี ยนได้ ให้ ความสําคัญของการอ่านของนักเรี ยน การจัดกิจ กรรมที
ส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึ กฝนทักษะกระบวนการแก้ ปัญหาให้ นักเรี ยนอย่างสมําเสมอใน
รู ปแบบกิจ กรรมการจัดการเรี ยนรู้ ต่ างๆ ผ่า นแต่ละกลุ่มสาระการเรี ย นรู้ เ พือให้ นักเรี ยนได้ รับ ประสบการณ์ ต รง เรี ยนรู้ เป็ น
แก้ ปัญหาเป็ นและส่งผลให้ นักเรี ยนได้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองมีการดําเนินการโครงการห้ องสมุดมีชีวิต จัดกิจกรรมรู้ จัก
ห้ องสมุด บรรณารักษ์ อาสา หนังสือทํามือสือสร้ างปั ญญา สัปดาห์ห้องสมุด ความรู้ดีมีรางวัล ปลูกฝั งให้ นักเรี ยนมีนิสยั รักการ
อ่าน และใช้ บริการจากห้ องสมุดอย่างสมําเสมอ เพือศึกษาค้ นคว้ าจากหนังสือและเอกสาร ขยันมันเพียรในการอ่าน จากสถิติ
การใช้ ห้องสมุด การบริการยืม-คืนหนังสือจากห้ องสมุด และสถิติการขอใช้ คอมพิวเตอร์ เพือสืบค้ นข้ อมูล ส่งผลให้ นักเรี ยนมี
นิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองจากห้ องสมุดแหล่งเรี ยนรู้ และสือต่างๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่านฟั งดูพูด
เขียนและตังคําถามเพือค้ นคว้ าหาความรู้เพิมเติมเรียนรู้ร่วมกันเป็ นกลุม่ แลกเปลียนความคิดเห็นเพือการเรี ยนรู้ ระหว่างกัน ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอผลงาน และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนืองสามารถถ่ายทอดเรืองราวในรูปแบบต่างๆ ได้ อย่างสร้ างสรรค์ สามารถแลกเปลียนความคิดเห็นเพื อการเรี ยนรู้
ระหว่ า งกัน ได้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง ส่ง ผลให้ ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นในทุก กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ สูง ขึน ทัก ษะในการทํ า งาน
รัก การทํา งาน สามารถทํ างานร่ ว มกับผู้อื นได้ และมี ความรู้ สึก ที ดีต่ อ อาชีพ สุจริ ต ในการจัด การศึก ษาของโรงเรี ย นนันได้
ตระหนักในความสําคัญของผู้เรียนให้ มีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางานสามารถทํางานร่ วมกับผู้อืนได้ และมีเ จตคติทีดีต่อ
อาชีพ โดยได้ ดํ าเนิน โครงการสานสัม พัน ธ์ บ้ าน วัด โรงเรี ย น โครงการร้ อ ยรั ก โครงการโรงเรี ยนวิ ถีพุทธ โครงการวิ ถีชี วิ ต
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมศักยภาพด้ านดนตรี -นาฏศิลป์ และโครงการส่งเสริ มการใช้ แหล่งเรี ยนรู้ เพือส่งเสริ มการ
เรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีใช้ กระบวนการกลุ่มเพือให้ นักเรี ยนได้ ร่วมกันคิดวางแผน
ในการทํากิจกรรม เช่น ชินงานและโครงงาน ส่งผลให้ นักเรี ยนมีการวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็ จ มีทักษะใน
การทํางานรักการทํางาน มีความสุขมุ่งมันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ทํางานร่ วมกับผู้อืนได้ สามารถทํางาน
ร่ ว มกับ ผู้อื นได้ แ ละมี เ จตคติ ที ดี ต่ อ อาชี พ สุจ ริ ต หาความรู้ เกี ยวกับ อาชี พ ที ตนเองสนใจได้ ด้ านการอนุรั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา
สิงแวดล้ อมและยังให้ นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมทังในโรงเรี ยน ชุมชน และตามธรรมชาติทัวไป และ
ด้ านการปฏิบตั ิตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางโรงเรี ยนได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริ มให้
เกิดการเรี ยนรู้ และการดํา เนิน ชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง การดํา เนิน ชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของภูวณัฐสร์ หนูมาก ทีได้ ศกึ ษาวิจยั เรือง “กระบวนการการมีส่วนร่ วมของ บ้ าน วัด โรงเรี ยน (บวร) ต่อการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธ” มีวัตถุประสงค์ เพือการศึกษาระดับการปฏิ บัติและระดับปั ญหาอุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่ วมการมี
ส่วนร่วมของ บ้ าน วัด โรงเรียน (บวร) ต่อการพัฒนาโรงเรียนวิถีพทุ ธ ผลการศึกษาพบว่า ระดับการปฏิ บัติของกระบวนการมี
ส่วนร่วมของ บ้ าน วัด โรงเรียน (บวร) ต่อการพัฒนาโรงเรี ยนวิถีพุทธในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางทังสามด้ าน โดยการ
พิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านการดําเนินการมีระดับการปฏิ บัติในกระบวนการมีส่วนร่ วมอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะด้ านการ
พัฒนาผู้เรียนในประเด็นการร่วมปลุกจิตสํานึกให้ ผ้ เู รียนมีวินยั ในตนเองอยู่เสมอ [3]
2.2 ด้ านการจัดการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรมีผลการดําเนินงานทีปรากฏเด่นชัด คือ 1) ครู ปฏิ บัติงานตาม
บทบาทหน้ า ที อย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิท ธิ ผล มี ก ารกํ า หนดเป้ าหมายคุณภาพผู้เ รี ย นทังด้ า นความรู้ ทัก ษะ
กระบวนการสมรรถนะ ใช้ ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ เพือพัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยน ออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาสามารถใช้ สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวก
กับ การนํ าบริ บ ทและภู มิ ปั ญญาของท้ อ งถินมาบูรณาการในการจัด การเรี ย นรู้ ครู มี ก ารวัดและประเมิ น ผลที มุ่ง เน้ น การ
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พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้ วยวิธีการทีหลากหลาย สามารถให้ คําแนะนํา คําปรึกษาและแก้ ไขปั ญหาให้ แก่ผ้ ูเรี ยนทังด้ าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้ วยความเสมอภาค มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาทีตนรับผิดชอบและใช้ ผล
ในการปรับการสอน ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี จัดการเรี ยนการสอนตามวิชาทีได้ รับมอบหมายเต็มเวลา และเต็ม
ความสามารถ ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ สกึ ว่าได้ ดําเนินการสอนตามนโยบายของโรงเรี ยนที
ตนเองเคยมีส่วนร่ วมมาตังแต่ขันตอนของการวิเคราะห์ ปัญหา การวางแผนและการตัดสินใจในเรื องต่างๆ ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ทําให้ ร้ ูสกึ ภาคภูมิใจทีผู้บริ หารเห็นความสําคัญ 2) ผู้บริ หารปฏิ บัติงานตามบทบาทหน้ าทีอย่างมีประสิทธิ ภาพ
และเกิดประสิทธิ ผล ผู้บริ หารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นําและความคิดริ เริ มทีเน้ นการพัฒนาผู้เรี ยน บริ หารโดยใช้ หลักการบริ หาร
แบบมีสว่ นร่วมและใช้ ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทังด้ านวิชาการและการจัดการ สามารถบริ หารจัดการ
ให้ บรรลุเป้าหมายตามทีกําหนดไว้ ในแผนปฏิ บัติการ สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ พร้ อมรับการกระจายอํานาจจาก
ส่วนกลางสูส่ ถานศึกษาอย่างเต็มที ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะผู้บริ หารเองเห็นความสําคัญของทุกภาคส่วนให้ เข้ ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาให้ กบั นักเรียน โดยเน้ นการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและเปิ ดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ ามามีส่ว นร่ วมใน
การจัดการศึกษาตามนโยบายของกรุ งเทพมหานคร 3) คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนปฏิ บัติงานตาม
บทบาทหน้ าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คณะกรรมการสถานศึกษารู้ และปฏิ บัติหน้ าทีตามทีระเบียบกําหนด
คอยกํากับติดตามดูแลและขับเคลือนการดําเนินงานของสถานศึกษาให้ บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายผู้ปกครองและชุมชนเข้ า
มามีสว่ นร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา การดําเนินการตามโครงการพัฒนางานเพือเตรี ยมความพร้ อมตามข้ อเสนอแนะจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเป็ นประจําเพือพัฒนา
สภาพแวดล้ อมภายใน และส่งเสริ มงานวิชาการของโรงเรี ย นให้ มีมาตรฐานทีสูงขึน ส่งผลให้ คณะกรรมการสถานศึกษาได้
เข้ าใจรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนพร้ อมสนับสนุนและเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาเป็ นอย่างดี นักเรี ยนมีแหล่งเรี ยนรู้
ในชุมชนมากขึน 4) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทีมีกระบวนการเรี ยนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนอย่างรอบ
ด้ าน โดยหลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับท้ องถิน มีการจัดรายวิชาเพิมเติมทีหลากหลายให้ ผ้ เู รี ยน
สามารถเลือกเรี ย นตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ มี กิจ กรรมพัฒนาผู้เ รี ยนทีส่ง เสริ มและตอบสนองความ
ต้ องการและความสนใจของผู้เ รี ยน จัด ทําหลักสูตรสถานศึกษาทีพัฒ นาคุณภาพผู้เ รี ยนอย่า งรอบด้ า น โดยใช้ ภูมิ ปัญญา
ท้ องถินเข้ ามามีส่วนร่ วมส่ง ผลให้ โรงเรี ยนมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้ องถิ นในการจัดการเรี ยนการสอนที ส่งผลดีต่ อ
นักเรี ยน ทําให้ นักเรี ยนสามารถ คิด วิเคราะห์ และแก้ ปัญหาได้ ทําให้ การเรี ยนรู้ มีผลสัมฤทธิ ดีขึน 5) สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้ อมและการบริการทีส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ โรงเรี ยนได้ จัดทําโครงการพัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยี
เพือการเรียนการสอน การสร้ างสือนวัตกรรมประจําห้ องเรี ยน มุมเรี ยนรู้ ประจําห้ องเรี ยน และการพัฒนาโครงการห้ องสมุดมี
ชีวิต โรงเรียนมีระบบสารสนเทศของโรงเรียนทีสามารถใช้ ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสือนวัตกรรมประจําห้ องเรียนที
ส่ง ผลต่อ การยกระดับ ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย น มี สภาพแวดล้ อ มที ดีเ อื อต่อ การเรี ย นการสอน ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บัติ ก าร
อาคารเรี ย นมันคงสะอาดและปลอดภั ย มี สิงอํ านวยความสะดวกเพี ย งพออยู่ในสภาพใช้ ก ารได้ ดี สภาพแวดล้ อ มร่ ม รื น
ปรับปรุ ง ห้ องสมุด ให้ ทันสมัยสะดวกต่อการสืบค้ นข้ อมูล ให้ บริ การสือและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเอือให้ ผ้ ูเรี ยนเรี ยนรู้ ด้ว ย
ตนเอง 6) สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีกํ าหนดในกฎกระทรวง มีก ารจัดทํา มาตรฐาน
สถานศึกษา จัด ทํา แผนพัฒนาสถานศึก ษา จัด ทํา แผนปฏิ บัติ การประจํา ปี การจัดทํ า ระบบประกัน คุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา จัดทํารายงานประจําปี สถานศึกษา กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําและดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําระบบ
ข้ อมูลสารสนเทศและใช้ สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพือพัฒนาคุณภาพสถานศึก ษา ติดตามตรวจสอบและประเมิ น
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คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นําผลการประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอกไปใช้ วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะทางโรงเรี ยนต้ องปฏิ บัติตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 ในการเข้ าสูร่ ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานทีกําหนดไว้ ซึงผลการศึกษาครังนีสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ เพิมศักดิ บัวรักษ์ และคณะทีศึกษาในเรื องการ
พัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือด้ านวิชาการสถานศึกษาเพือศึกษาองค์ประกอบของเครื อข่ายความร่ วมมือด้ านวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน พบว่ามีองค์ ประกอบด้ านขอบข่ายและภารกิจด้ าน
วิชาการของสถานศึกษาประกอบด้ วย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ 3) การวัดผล
ประเมินผล 4) การพัฒนาสือนวัตกรรมการวิจยั 5) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ และวิทยากร 6) การนิเทศการศึกษา
7) การพัฒ นาระบบประกัน ประสิท ธิ ภ าพวิ ช าการ ด้ า นขันตอนการปฏิ บัติ ง านของเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการ
ประกอบด้ ว ย 1) การสร้ างพันธสัญญาร่ วมกัน 2) การติ ดต่ อ ประสานงาน 3) การวิเ คราะห์ ปัญหา 4) การระบุเ ป้าหมาย
5) การวางแผนจัดทําแผน 6) การดําเนินงานตามแผน 7) การประเมินผลและการรายงาน [9]
2.3 ด้ านการสร้ างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1) การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน ทางโรงเรี ยนได้ ดําเนินตามโครงการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ ชุมชนจนทําให้ ผ้ บู ริ หาร คณะครู ผู้ปกครองและชุมชนได้ เข้ าใจและตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อ
การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาบุคลากรในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์ อันดีต่อกันเป็ นอย่างดี 2) การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทางโรงเรียนได้ ดําเนินโครงการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการบริ หารแบบ “บ้ าน วัด โรงเรี ยน”(บวร)
และส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการบริ หารงานของสถานศึก ษา ส่งผลให้ โรงเรี ย นมีก ารพัฒ นาคุณภาพในทุก ๆ
ด้ าน ทําให้ ได้ รับความเลือมใส ศรัทธาจากบุคคล ชุมชน และผู้ปกครอง 3) การสร้ างส่งเสริ ม สนับสนุนให้ สถานศึกษาเป็ น
สังคมแห่งการเรี ยนรู้ โดยทางโรงเรี ยนได้ มีการสร้ าง ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้ โดยจัดทํ า
โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ โครงการพัฒนาสือประจํ าห้ องเรี ยน โครงการพัฒ นาแหล่งเรี ยนรู้ โรงเรี ยนพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้
ภายในสถานศึกษา และใช้ ป ระโยชน์ จากห้ องเรี ยนในโรงเรี ยน ในท้ องถินและชุมชน 4) การพัฒ นาอาคารสถานที และ
สิงแวดล้ อมให้ เอือต่อการเรียนรู้ มุ่งเป็ นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ในการพัฒนาสิงแวดล้ อมให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ นัน ทางโรงเรี ยน
ได้ จัดทําโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ธรรมชาติ และแหล่งเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยน ประกอบด้ วย ห้ องสมุด E-library แปลงเกษตร
ปลอดสารพิษ บ่อปลาดุก สวนหย่อม และสิงแวดล้ อมทางธรรมชาติในโรงเรี ยนให้ สามารถใช้ จัดการเรี ยนรู้ ให้ กับนักเรี ยนได้
อย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภาพส่งผลให้ ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นของนักเรี ย นโดยรวมดีขึนโรงเรี ยนเป็ นแหล่ง การจัด การเรี ยนรู้ ที มี
มาตรฐาน มีบรรยากาศเอือต่อการเรี ยนรู้ นักเรี ยน สอดคล้ องกับผลการศึกษาของอดิเรก บุญคง ทีศึกษาวิจัยเรื องรู ปแบบ
การจัด การศึก ษาระหว่างบ้ า น วัด โรงเรี ยน เพื อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนของสถานศึกษาขันพืนฐานในชนบท ผลการวิจัย
พบว่ า รู ป แบบการจัดความร่ ว มมือ ในการจัด การศึก ษาระหว่ า งบ้ า น วัด และโรงเรี ย นเพื อพัฒ นาคุณภาพนัก เรี ย นของ
สถานศึกษา ขันพืนฐานในชนบท ต้ องอาศัย 1) หลักการการมีสว่ นร่วม การสร้ างความสัมพันธ์ กบั ชุมชนการประสานงาน การ
พัฒนาให้ สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและความต้ องการของผู้เรี ยน การแบ่งหน้ าทีรับผิดชอบ ความต่อเนืองเป็ นระบบความ
เสมอภาคเท่ าเทีย ม 2) มี จุด มุ่งหมายเพื อให้ เ กิ ดความร่ ว มมื อในการจัดการศึกษาระหว่ างบ้ า น วัด โรงเรี ยน และเพือให้
นักเรี ยนมีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาขันพืนฐาน 3) มีการจัดกลไกในการดําเนินการโดยกําหนด
บทบาทหน้ า ทีให้ ชัด เจน คณะกรรมการเครื อ ข่ าย บ้ า น วัด โรงเรี ย นรั บ ผิด ชอบประสานงานดํา เนิ น การ ติ ดตาม วัดและ
ประเมินผล ประชาสัมพันธ์ สร้ างความเข้ าใจกับเครื อข่าย กํ า หนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชีวัดความสําเร็ จร่ วมกัน
4) มีกระบวนการดําเนินการ โดยการสร้ างความตระหนัก ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าทีให้ ชัดเจน จัดทําแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และทําข้ อตกลงร่ วมกัน ประชุมชีแจงแนวทางดําเนินงานร่ วมกัน โดยการแยกงานทีต้ องปฏิ บัติร่วมกัน และงานที
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แยกกันปฏิบตั ิอย่างชัดเจน วัดและประเมินผล ด้ านประสิทธิ ภาพ ประสิทธิ ผล ความพึงพอใจ และผลกระทบ อย่างต่อเนือง
และ 5) ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการทีเน้ นการมีส่วนร่ วมและความพึงพอใจจากผู้มีส่วนเกียวข้ องโดยอาศัยเงือนไขที
บ้ าน วัด โรงเรียนกับการเอาใจใส่ในการดําเนินงานตามบทบาทหน้ าทีอย่างจริงจัง เพือสร้ างความรู้ สกึ เป็ นเจ้ าของโรงเรี ยนให้
เกิดขึนกับทุกฝ่ าย รวมทังคณะผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําทีดี [10]
2.4 ด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ด้ านการพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้ นทีกําหนดขึน โดยทางโรงเรียนได้ จดั ทําโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ ซึงผลของโครงการทําให้ นักเรี ยนมี
ความสามารถด้ านสหกรณ์ ด้ านการเกษตร และกีฬาและนันทนาการ นักเรี ยนมีคุณภาพชีวิตทีดี และมีผลสัมฤทธิ ทางการ
เรียนดีขนึ บรรลุเป้าหมายและจุดเน้ นของสถานศึกษาทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะจากกระบวนการมีส่วนร่ วมและความร่ วมมือ
กันของบ้ าน วัด โรงเรียนทีได้ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การตัดสินใจกําหนดนโยบายรวมทังอัตลักษณ์ ของโรงเรี ยน
การดําเนินการ และการประเมินผลการจัดการศึกษาร่ วมกันทําให้ ทุกฝ่ ายได้ เข้ าใจปั ญหาและดําเนินการตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้ นทีกําหนดขึนร่ วมกันจนประสบความสําเร็ จ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542 และที แก้ ไขเพิ มเติ ม (ฉบับ ที 2) พ.ศ. 2545 ได้ ก ล่า วถึงการมีส่วนร่ วมในมาตรา 8 (2) คื อ
ให้ สัง คมมี ส่ว นร่ ว มในการจัด การศึ ก ษา สถานศึก ษาที จัด การศึ ก ษาทุก ระดับ จึง ต้ องปฏิ บัติ ต ามโดยการเปิ ดโอกาสให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการจัดการศึกษา ทังนีเพราะเมือผู้ปกครองได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
แล้ วย่อมจะช่วยขับเคลือนให้ การบริหารจัดการศึกษาดําเนินไปตามความต้ องการของผู้ปกครองและชุมชนอย่างแท้ จริง[11]

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ควรทําความเข้ าใจกับคําว่าการมีสว่ นร่วมในการบริหารแบบ “บ้ าน วัด โรงเรียน” (บวร) ให้ ชัดเจนถึงประเด็น
ของการมีสว่ นร่วม เช่น การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาในระบบ การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย หรื อการ
มีส่ว นร่ ว มในการพัฒ นาด้ า นการศึก ษาภายในชุม ชน ทังนี เพือวิ เ คราะห์ ว่ า การมี ส่ว นร่ ว มในการบริ ห ารแบบ “บ้ า น วัด
โรงเรียน” (บวร) แบบใดเหมาะสมกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานครมากทีสุด
1.2 สถาบันพัฒนาผู้บริ หารการศึกษา สถาบันการอุดมศึกษา หรื อมหาวิทยาลัยต่างๆ ทีเปิ ดสอนในหลักสูต ร
สาขาวิช าการบริ หารการศึกษา และกรุ งเทพมหานครควรนํ าผลการศึกษาวิจัยในครังนีไปทําการศึกษาเพิมเติม โดยเลือ ก
กรณี ศึก ษาจากโรงเรี ย นที อยู่ใ นมัสยิ ด สังกัด กรุ งเทพมหานคร เพื อกํ า หนดองค์ ความรู้ ใหม่ ด้ า นการมี ส่วนร่ ว มในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
1.3 เพื อประโยชน์ ในการบริ หารงานการจัดการศึกษา ประโยชน์ ในการบริ หารการศึกษาโดยส่วนรวม กรุ งเทพมหานคร
สามารถนําผลทีได้ จากการศึกษาวิจัยครังนีไปใช้ ประกอบการนําเสนอแนวทางในการบริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนสังกัด
กรุงเทพมหานครให้ ดียิงขึนได้
2. ข้ อเสนอแนะสําหรั บการวิจยั ครั งต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเรืองการมีสว่ นร่วมในการบริ หารแบบ “บ้ าน วัด โรงเรี ยน” ในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
อืนๆ ทีมีขนาดโรงเรียนต่างกันด้ วยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพเช่นนี โดยกรอบทฤษฎีอืนๆ ด้ วย
2.2 ควรจะมีก ารศึก ษาเรื องการมีส่วนร่ ว มในการบริ ห ารแบบ “บ้ าน วัด โรงเรี ยน” ในการจัด การศึกษาของ
โรงเรียนอืนๆ ด้ วยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพเช่นนี โดยกรอบทฤษฎีเดียวกัน ทังนีเพือการเปรี ยบเทียบหาความสอดคล้ องและไม่
สอดคล้ องการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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2.3 ควรจะมี ก ารศึก ษาเรื องการมี ส่ว นร่ วมในการบริ ห ารแบบ “บ้ า น วัด โรงเรี ย น” ในการจัด การศึก ษาของ
โรงเรียนวัดอืนๆ ด้ วยวิธีการวิจยั เชิงปริมาณ
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างการมีส่วนร่ วมของบุคลากรกับการจัดการเรียนรู้ ส่ ปู ระชาคมอาเซียนของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONNEL PARTICIPATION OF LEARNING
MANAGEMENT TO ASEAN OF THE SCHOOLS UNDER CHONBURI PRIMARY EDUCATION
SERVICE AREA OFFICE 1
สายฝน อัมรี1, ทวีศิลป์ กุลนภาดล2, ศิริวฒ
ั น์ จิระเดชประไพ3
1

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตําบลหน้ าเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
2
อาจารย์ทีปรึกษาหลัก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตําบลหน้ าเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
3
อาจารย์ทีปรึกษาร่วม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตําบล หน้ าเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่ วมของบุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถม
ศึก ษาชลบุรี เขต 1 2) ศึก ษาการจัด การเรี ย นรู้ สู่ป ระชาคมอาเซี ย นของโรงเรี ย น สัง กัด สํา นัก งานเขตพื นที การศึก ษา
ประถมศึก ษาชลบุรี เขต 1 และศึก ษาความสัม พัน ธ์ ระหว่ างการมี ส่วนร่ ว มของบุค ลากรกับการจัด การเรี ยนรู้ ส่ปู ระชาคม
อาเซียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปี การศึกษา 2556
จํานวน 297 คน ได้ มาโดยการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซีและมอร์ แกน โดยกําหนดสัดส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ จากนันสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื องมือทีใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ สถิติ ที ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อมูลประกอบด้ วย คะแนนเฉลีย ความเบี ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่ า สัม ประสิท ธ์
สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจยั พบว่า
1. การมีสว่ นร่วมของบุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก
2. การจัดการเรียนรู้สปู่ ระชาคมอาเซียนของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ในระดับมาก
3. การมี ส่ว นร่ ว มของบุค ลากรในการจัด การเรี ย นรู้ สู่ป ระชาคมอาเซี ย นของโรงเรี ย น สัง กัด สํา นัก งานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์ กนั ในทางบวกในระดับมาก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
คําสําคัญ: การมีสว่ นร่วม, การจัดการเรียนรู้ สปู่ ระชาคมอาเซียน
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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” เป็ นคําย่อมาจาก “Association of South East Asian Nations” แปลเป็ นภาษาไทยอย่างเป็ น
ทางการ โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยว่า “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” หรื อ “อาเซียน” เป็ น
องค์ การทางภูมิ รัฐ ศาสตร์ และองค์ ก ารความร่ ว มมื อทางเศรษฐกิจ ในภูมิ ภ าคเอเชี ย ตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้ ก่ อตังขึนโดย
ปฏิ ญญากรุ งเทพฯ (The Bangkok Declaration) เมือวันที 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรี แห่ งสภาเพรซิเดีย ม
ด้ านการเมือง รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการต่างประเทศอิน โดนี เซีย รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการต่างประเทศฟิ ลิปปิ นส์
รองนายกรั ฐ มนตรี แห่ ง มาเลเซี ย รัฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงการต่า งประเทศสิงคโปร์ และรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการ
ต่างประเทศไทย ปั จจุบันมีสมาชิกจํานวน 10 ประเทศ ได้ แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย มาเลเซีย เนการาบรูไนดารุ สซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว สหภาพพม่า และราชอาณาจักรกัมพูชา กรมประชาสัมพันธ์ ต่างประเทศ [1]
การจัดการศึกษามีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในยุคปั จจุบนั ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีทําให้ มีการ
แข่งขันทางความรู้ เศรษฐกิจและสังคมสูงขึนโดยเฉพาะในปี 2558 ทีประเทศในกลุ่ม อาเซียนจะรวมตัวกันเป็ นหนึงเดียว
ภายใต้ การใช้ กฎบัตรอาเซียน เพือเป็ นการเตรียมความพร้ อมให้ แก่เด็ก และเยาวชนไทยรับมือความเปลียนแปลงทีจะเกิดขึน
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อย่ างมี สติ แ ละรู้ เท่ า ทัน สถานการณ์ กระบวนการจัด การศึกษาทีสมบูรณ์ ควรประสานความร่ วมมื อกับ ทุก ภาคส่วนจัด
กิจกรรมทีมุ่งเน้ นภารกิจการพัฒนาสู่ ประชาคมอาเซียน 3 ด้ าน คือ ด้ านความรู้ ด้ านทักษะและเจตคติ กรมอาเซียนศึกษา
[2] รัฐบาลไทย ได้ ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งและความเจริ ญรุ่ งเรื องในภูมิภาคทังด้ านเศรษฐกิจ
การเมืองและความมันคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมทีสอดคล้ องกับกฎบัตรอาเซียนในการเสริ มสร้ าง ความสัมพันธ์ อันดี
กับประเทศเพือนบ้ านและกลุม่ ประเทศอาเซียน โดยใช้ การศึกษาเป็ นกลไกหลัก ในการขับเคลือนการพัฒนา เพือเป็ นรากฐาน
สําคัญในการเสริมสร้ างความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้ านเศรษฐกิจ การเมืองและความมันคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศในทีประชุมสุดยอดอาเซียน ครังที 15 ได้ ให้ การรับรองปฏิ ญญา ชะอํา - หัวหิน ว่าด้ วยการเสริ มสร้ างความร่ วมมือ
ด้ านการศึกษาเพือบรรลุประชาคม อาเซียนทีเอืออาทรและแบ่งปั น นับตังแต่การก่อตังอาเซียน ถือได้ ว่าประสบความสําเร็ จ
จนเป็ นทียอมรับ จากหลายฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการเมืองและความมันคง ด้ านเศรษฐกิจและการพัฒนา ด้ านสังคมและ
วัฒนธรรมซึงประเทศไทยได้ รับประโยชน์ อย่างมากจากความร่ วมมือ ต่างๆ ของอาเซียนไม่ว่าจะเป็ นประโยชน์ จากการที
ภูมิภาคเป็ นเสถียรภาพและสันติภาพอันเป็ นผลจากกรอบความร่ วมมือด้ านการเมืองและ ความมันคง ความร่ วมมือด้ า น
เศรษฐกิจ และการพัฒนา ความร่ ว มมือด้ านสังคมและวัฒนธรรมซึงถ้ า หากไม่มี ความร่ วมมือเหล่านี แล้ ว เป็ นการยากที
ประเทศไทยจะพัฒนาประเทศได้ โดยลําพัง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มีการกําหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
โรงเรี ยนสู่ประชาคม อาเซียน พบว่า มีจํานวน 4 ยุทธศาสตร์ หลัก 19 ยุทธศาสตร์ ย่อย โรงเรี ยนสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า
มาตรฐาน ส่วนใหญ่ มีความเหมาะสมในระดับมากซึงมี จํานวน 6 มาตรฐาน และมีมาตรฐานทีมีความเหมาะสมในระดับ
ปานกลาง จํานวน 2 มาตรฐาน เมือพิจารณารายตัวบ่งชี พบว่า ตัวบ่งชีส่วนใหญ่ มีความเหมาะสมในระดับมาก จํานวน 25
ตัวบ่ งชี และตัวบ่ งชีมี ความเหมาะสมในระดับ ปานกลาง จํ านวน 14 ตัวบ่ งชี ส่ว นด้ า นความเป็ นไปได้ ในการปฏิ บัติ ของ
มาตรฐานในการพัฒนาโรงเรี ยนสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า มาตรฐาน ส่วนใหญ่ มีความเป็ นไปได้ ในการปฏิ บัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึงมีจํานวน 7 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที 1 ผู้เรี ยนมีความรู้ เกียวกับประชาคมอาเซียน มาตรฐานที 2 ผู้เรี ยนมี
ทักษะทางภาษาและทักษะการใช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรี ย นรู้ และการสือสาร มาตรฐานที 3 ผู้เ รี ยนเป็ นพลเมือ ง
อาเซียน ดํารงชีวิตและทํางาน ร่ วมกับผู้อืนได้ มาตรฐานที 4 ผู้เรี ยนภูมิใจในความเป็ นไทยและความเป็ นพลเมืองอาเซียน
มาตรฐานที 5 ครูมีศกั ยภาพในการจัดการเรียนรู้ทีเน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญเพือพัฒนาผู้เรี ยนสู่ประชาคมอาเซียน มาตรฐานที 7
สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีมุ่งพัฒนาผู้เรียนสูป่ ระชาคมอาเซียน และมาตรฐานที 8 สถานศึกษามี
การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาสถานศึกษาสูป่ ระชาคม อาเซียนและมีมาตรฐานมีความเป็ นไปได้ ในการ
ปฏิ บัติอยู่ในระดับมาก เพียงจํานวน 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ที 6 ผู้บริ หารสถานศึกษามีการบริ หารจัดการศึกษาและ
พัฒนาสถานศึกษาพร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน ส่วนด้ านความเป็ นไปได้ ในการปฏิ บัติของยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาโรงเรี ยนสู่
ประชาคมอาเซีย น พบว่ า ยุท ธศาสตร์ ทัง 4 ยุท ธศาสตร์ มีค วามเป็ นไปได้ ในการปฏิ บัติ อยู่ใ นระดับปานกลาง และเมื อ
พิจารณาเป็ นรายยุทธศาสตร์ ย่ อย พบว่า ยุทธศาสตร์ ย่อยส่วนใหญ่ มีความเป็ นไปได้ ในการปฏิ บัติอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
จํานวน 13 ยุทธศาสตร์ ย่อย และมีความเป็ นไปได้ ในการปฏิ บัติอยู่ในระดับมาก จํานวน 6 ยุทธศาสตร์ ย่อย ด้ านความสอดคล้ อง
ของยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาโรงเรียนสูป่ ระชาคมอาเซียน จําแนกตามมิติความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ ในการปฏิ บัติ
พบว่า ยุทธศาสตร์ ฯ ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในระดับมากและ มีความเป็ นไปได้ ในการปฏิ บัติอยู่ในระดับปานกลาง ซึงมี
จํานวน 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ ที 1 พัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็ นอาเซียน ยุทธศาสตร์ ที 2 ส่งเสริ มและ
พัฒนา ความสามารถทางด้ า นภาษา และเจตคติในการจัดการศึก ษาสู่ป ระชาคมอาเซียนแก่ผ้ บู ริ หาร ครู และบุค ลากร
ทางการศึกษาและยุทธศาสตร์ ที 3 บริ หารจัดการ โดยใช้ เครื อข่าย และยุทธศาสตร์ ฯ ทีมีความเหมาะสมในระดับปานกลางและ
มีความเป็ นไปได้ ในการปฏิ บัติอยู่ในระดับปานกลาง มีจํานวน 1 ยุทธศาสตร์ คือ ยุท ธศาสตร์ ที 4 ส่ง เสริ ม และพัฒ นาสือ
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และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ [3] ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในอาเซียนจึงได้ เพิมบทบาทมากขึน
ต่อ การพัฒนาทางเศรษฐกิ จและสัง คมของประเทศในอาเซี ย น ให้ มี ค วามเจริ ญก้ าวหน้ า และแข่ ง ขันได้ ใ นระดับ สากล
โดยเฉพาะอย่างยิงความเคลือนไหวและเปลียนแปลง ซึงเกิดขึนอย่างรวดเร็ ว และต่อเนืองหลากหลายด้ านทีส่งผลให้ โลกเข้ า
สู่ยุคโลกาภิ วัตน์ อันเป็ นยุคของสัง คม ฐานความรู้ กลไกความร่ วมมือด้ านการศึกษาจึงเป็ นสิงจํา เป็ นพืนฐานในการสร้ า ง
อาเซียนสูก่ ารเป็ นประชาคม ทีมีความมันคงทังทางด้ านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
เพือสร้ างอนาคตทีรุ่งเรืองของอาเซียนจากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น และความสําคัญของการจัดการเรี ยนสู่ประชาคมอาเซียน
กับการศึกษาของเยาวชนไทยเพือพัฒนาให้ มีศักยภาพและความพร้ อมทีจะก้ าวเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะ
ศึกษาและได้ มองเห็นว่าการจัดการศึกษาแบบร่ วมกันเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนนีจะทําให้ การศึกษามีคุณภาพเท่าเทียมกัน
อย่ า งหลากหลายในด้ า นต่ า ง ๆ ซึ งผลการศึก ษาวิ จัย จะเป็ นประโยชน์ ใ นการวางแผนพัฒ นาการดํ า เนิ น งานและการ
บริ หารงานอีกทังยังเป็ นสารสนเทศทีเป็ นประโยชน์ ต่องาน ด้ านวิชาการต่อไปโดยผู้วิจัยจะทําการวิจัยระดับสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึก ษาเขต 21 เพือที จะ นํามาเป็ นข้ อมูลให้ กับผู้บริ ห ารสถานศึกษา คณะครู หรื อผู้มีส่วนเกียวข้ อ ง
สามารถนํา ไปประยุก ต์ ใช้ เ พือเตรี ยมความพร้ อ มเข้ า สู่ประชาคมอาเซียนได้ อย่ างมี คุณภาพ และเพื อเป็ นข้ อมูลแก่อ งค์ ก ร
ตลอดจนหน่วยงานทีเกียวข้ อง เพือนําไปบริหารจัดการในหน่วยงานได้ อย่างเหมาะสมต่อไป
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา [4] โดยสํานักวิช าการและมาตรฐานการศึกษาพิ จารณาเห็ นว่ามีความ
จําเป็ นอย่างยิงทีจะสร้ างศักยภาพให้ แก่สถานศึกษาและเขตพืนทีการศึกษาเกียวกับความเป็ นประชาคมอาเซียน จึงได้ จัดทํา
เอกสารแนวทางการบริ หารจัดการเรี ยนรู้ ส่ปู ระชาคมอาเซียนของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนปี 2558 สถานศึกษา
นับว่าเป็ นหน่วยงานทีสําคัญในการดําเนินการจัดการศึกษาและเป็ นหน่วยงานทีต้ องนําแนวนโยบาย การจัดการศึกษาสู่การ
ปฏิ บัติให้ มากทีสุดจากพระราชบัญญัติก ารศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ ไขเพิมเติ ม (ฉบับ ที 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2553 ระบุไว้ ว่ากระทรวงศึกษาธิ การกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา ทังด้ านงานวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริ หารทัวไปสู่คณะกรรมการและสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษา
ในเขตพืนทีการศึกษาให้ มากทีสุดด้ วยเจตนารมณ์ทีจะให้ สถานศึกษาดําเนินการได้ โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ ว สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้เรี ยน สถานศึกษา ชุมชน ท้ องถิน และการมีส่วนร่ วมจากผู้มีส่วนเกียวข้ องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่ าย
ซึงเป็ นปั จจัยสําคัญทําให้ สถานศึกษามีความเข้ มแข็งในการบริ หารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู้
ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทังปั จจัยเกือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรี ย น ชุมชน ท้ องถินได้ อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพจึงนับเป็ นองค์ กรทีจะช่วยขับเคลือนของการเข้ าสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าวได้
มากที สุด กระบวนการบริ ห ารสถานศึกษาจัง เป็ นกลไกสํา คัญที ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาจะต้ อ งดํา เนิ นการจัดการศึกษาให้ มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันหัวใจสําคัญของการบริ หารสถานศึกษา คือ การบริ หารงานด้ านวิชาการ หากได้ มี
การจัดการเรียนรู้ทเกี
ี ยวกับอาเซียนไว้ ในหลักสูตร สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน [5] ใน 4 ด้ าน ได้ แก่ การบริ หาร
จัดการของสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เป็ นทีเชือได้ ว่าความ
เป็ นประชาคมอาเซียนจะสัมฤทธิผลเนืองจากเป็ นงานทีสถานศึกษาจะต้ องปฏิ บัติสนองนโยบายเพือช่วยให้ นักเรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้ และพัฒนาในทุกๆ ด้ านเพราะวิชาการช่วยพัฒนาสติปัญญาความนึกคิดของผู้เ รี ยน ทําให้ ผ้ เู รี ย นมีคุณค่าในสังคม
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นได้ พั ฒ นาตนเองอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ สามารถเรี ย นรู้ ได้ ตามความสามารถเป็ นมนุ ษ ย์ เป็ นคนดี
มีความสามารถและมีความสุข ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติทีกําหนดไว้ ผู้บริ หารถือผู้ทีมีบทบาทสําคัญทีจะผลักดันใน
การบริ ห ารงานด้ านวิชาการของสถานศึก ษาสู่ทิศทางแห่งการพัฒนาคุณภาพมากกว่า งานด้ านอืนๆ นอกจากนีต้ องมีการ
วางแผนและจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ บรรลุเป้าหมาย
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ระบบการศึกษาปั จจุบนั ได้ นําการเปลียนแปลง และนําเสนอแนวทางใหม่เข้ ามาเร็ ว ครู รับไม่ทัน ประกอบกับการใช้
การบริหารแบบชีนํา และยึดความคิดเห็นตนเองเป็ นใหญ่ ของผู้บริ หารสถานศึกษาทําให้ ครู ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นใน
แง่ผลกระทบต่อกระบวนการมีส่วนร่ วมของครู ทีก่อให้ เกิดการสร้ างความสามัคคีในองค์ กร เปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่ วมงานเข้ ามามี
บทบาทในการพิจารณาปั ญหาและตัดสินใจร่วมกันรับผิดชอบในการบริ หารงาน ระดมกําลังความคิดและแบ่งภารกิจหน้ าที
ของผู้บริหาร ธีระ รุญเจริญ [6] และการมีสว่ นร่วมเป็ นการบริหารเชิงมนุษย์สมั พันธ์ ให้ ความสําคัญกับบุคคลให้ ครู ได้ มีโอกาส
ในความพึงพอใจ และให้ ความร่วมมือในการปฏิบตั ิงานสร้ างขวัญกําลังใจ เพือให้ เกิดประโยชน์ สงู สุดในการมีส่วนร่ วมของครู
สถานศึกษาทีเปิ ดการสอนตังแต่ระดับอนุบาลจนถึงชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึงมีหน้ าทีในการจัดการศึกษาขันพืนฐานให้ กับ
นักเรียนซึงถือได้ ว่าเป็ นเยาวชนทีเป็ นอนาคตของชาติ สิงทีบ่งชีว่าสถานศึกษามีประสิทธิผลดีหรือไม่ขนอยู
ึ ่กับปั จจัยหลายด้ าน
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาการมีสว่ นร่วมของครูโดยได้ นําแนวคิดของ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ Cohen & Uphoff [7] ประกอบด้ วย 1) การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิการ 3) การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึงเป็ นตัวบ่งชีหรื อตัวการทีจะเป็ นเครื องตัดสินใจในขันสุดท้ ายว่าองค์ การประสบผงสําเร็ จหรื อ
ไม่เพียงใด
จากสภาพปั ญหาและแนวคิดดังกล่าว ทําให้ ผ้ วู ิจยั จึงต้ องการทําการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการมีส่วนร่ วมของ
บุคลากรกับการจัดการเรียนรู้สปู่ ระชาคมอาเซียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ซึงผลของการวิจยั สามารถนํามาเป็ นแนวทางสําหรับผู้บริ หารสถานศึกษาในการพัฒนากระบวนการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมที
สอดคล้ องกับความต้ องการของบุคลากร และผู้เกียวข้ องในการจัดการศึกษาเพือประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและเป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพือศึกษาการมีสว่ นร่วมของบุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถม ศึกษาชลบุรี เขต 1
2. เพือศึกษาการจัดการเรียนรู้ สปู่ ระชาคมอาเซียนของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1
3. เพื อศึก ษาความสัมพัน ธ์ ระหว่ า งการมีส่ว นร่ ว มของบุค ลากรกับการจัด การเรี ย นรู้ ส่ปู ระชาคมอาเซี ยนของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร ได้ แก่ ผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปี การศึกษา 2556
จํานวน 82 โรงเรียน จําแนกเป็ นผู้บริหาร จํานวน 82 คน และครูจํานวน 1,283 คน กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยครังนี ได้ แก่
ผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปี การศึกษา 2556 จํานวน 297 คน ได้ มาโดย
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซีและมอร์ แกน [8] โดยกําหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ จากนันสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple random sampling) เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครังนี สร้ างขึนและพัฒนาจากการศึกษาค้ นคว้ า
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้ อง ซึงเป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับการมีส่วนร่ ว มของบุค ลากรกับการจัดการเรี ยนรู้ สู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถม ศึกษาชลบุรี เขต 1 แบ่งเป็ น 3 ตอน ตอนที 1 เป็ น
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แบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลทัวไป เกียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ตอนที 2
เป็ นแบบสอบถามเกียวกับการมีสว่ นร่วมของบุคลากรมี 4 ด้ าน คือ 1) การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่ วมในการ
ปฏิ บัติการ 3) การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล ตอนที 3 การจัดการเรี ยนรู้ ส่ปู ระชาคม
อาเซียนของโรงเรี ยน ประกอบด้ วย 4 ด้ าน 1) ด้ านการบริ หารจัดการ 2) ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ 3) ด้ านการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา 4) ด้ านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการคํานวณหา
ค่าร้ อยละค่าความถี วิ เคราะห์ ข้อมูลเกียวกับ การมีส่วนร่ วมโดยวิเ คราะห์ หาค่าเฉลีย ( X และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ซึงแปลความหมายค่าเฉลียทีได้ ตามเกณฑ์การประเมิน วิเคราะห์ ข้อมูลเกียวกับการจัดการเรี ยนรู้ ส่ปู ระชาคมอาเซียน
ของโรงเรี ยน โดยวิ เคราะห์ หาค่าเฉลีย ( X ค่าความถี ร้ อ ยละและค่า ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึงแปลความหมาย
ค่าเฉลียทีได้ ตามเกณฑ์ การประเมินของเบส และ คาน วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างการมีส่วนร่ วมของบุคลากรกับการ
จัดการเรียนรู้สปู่ ระชาคมอาเซียนของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยใช้ การหา
ค่าสัมประสิทธ์ สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยภาพรวมและรายด้ าน
แล้ วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ [9]

สรุปผลการวิจัย
1. การมีสว่ นร่วมของบุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีค่าเฉลียรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมือพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล รองลงมา คือ การมี
ส่ว นร่ ว มในผลประโยชน์ และการมี ส่วนร่ ว มในการตัด สินใจ ส่ว นด้ า นที มี ค่ าเฉลียน้ อ ยที สุด คื อ การมี ส่ว นร่ ว มในการ
ปฏิบตั ิการ ตามลําดับ เมือพิจารณารายด้ าน พบว่า
1.1 ด้ า นการมีส่วนร่ วมในการตัด สินใจ มี ค่าเฉลียรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื อพิจ ารณารายข้ อ พบว่า ข้ อที มี
ค่า เฉลียมากที สุด คื อ บุค ลาการมี ส่ว นร่ ว มในการจัด ทํ า แผนพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาของสถานศึก ษา รองลงมา คื อ
บุคลากรมีส่วนร่ วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการพัฒนาของสถานศึกษา และบุค ลากรมี ส่วนร่ ว มในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทีครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทีเหมาะสมกับสภาพผู้เรี ยน ส่วนข้ อทีมีค่าเฉลียน้ อย
ทีสุด คือ บุคลากรมีสว่ นร่วมในการจัดทําปฏิทินการปฏิบตั ิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.2 ด้ านการมีส่วนร่ วมในการปฏิ บัติการ มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายข้ อ พบว่า ข้ อทีมี
ค่าเฉลียมากทีสุด คือ บุคลากรมีสว่ นร่วมในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมทีมุ่งเน้ นคุณภาพการศึกษา
รองลงมา คือ บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพือส่งเสริ มความรู้ ให้ แก่นักเรี ยน และบุคลากรมี
ส่วนร่วมในการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านวิชาการกับสถานศึกษาและองค์ กรภายนอก
ส่วนข้ อทีมีค่าเฉลียน้ อยทีสุด คือ บุคลากรมีสว่ นร่วมในการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา
1.3 ด้ านการมีส่ว นร่ ว มในผลประโยชน์ มี ค่าเฉลียรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื อพิจ ารณารายข้ อ พบว่า ข้ อที มี
ค่าเฉลียมากทีสุด คือ บุคลากรมีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบนําเสนอการประเมินคุณภาพมาปรับปรุ งและพัฒนา รองลงมา คือ
บุคลากรมีสว่ นร่วมในการนําเสนอแนวทางการแก้ ไขการจัดการเรียนการสอน และบุคลากรมีส่วนร่ วมในการบํารุ งขวัญและให้
กําลังใจ ส่วนข้ อทีมีค่าเฉลียน้ อยทีสุด คือ บุคลากรมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมสนับสนุนยกย่องชมเชยและเผยแพร่ เกียรติ
คุณของบุคลากรในสถานศึกษา
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2. การจัดการเรียนรู้สปู่ ระชาคมอาเซียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ด้ านการบริ หารจัดการ รองลงมา
คือ ด้ านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ และด้ านการจัดการเรียนรู้ ส่วนด้ านทีมีค่าเฉลียอยู่ในลําดับท้ าย คือ ด้ านการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา เมือพิจารณารายด้ าน พบว่า
2.1 ด้ านการบริหารจัดการ มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายข้ อ พบว่า ข้ อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด
คือ มีการใช้ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการบริ หารจัดการ เก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นปั จจุบันและอยู่ในสภาพพร้ อมนําไปใช้
รองลงมา คือ มีการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ อย่างชัดเจนทางการดําเนินงานอย่างชัดเจน และมีการส่งเสริ ม สนับสนุน
และจัดสิงอํานวยความสะดวกให้ บุคลากรสามารถปฏิ บัติงานตามแผนได้ คล่องตัวและมีประสิทธิ ภาพ ส่วนข้ อทีมีค่า เฉลีย
น้ อยทีสุด คือ มีการใช้ ทรัพยากรทีได้ รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เพือขับเคลือนการดําเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์
และคุ้มค่า เมือพิจารณารายข้ อ พบว่า ข้ อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ มีการใช้ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในการบริ หารจัดการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นปั จจุบนั และอยู่ในสภาพพร้ อมนําไปใช้ รองลงมา คือ มีการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ อย่างชัดเจน
ทางการดําเนินงานอย่างชัดเจน และมีการส่งเสริ ม สนับสนุนและจัดสิงอํานวยความสะดวกให้ บุคลากรสามารถปฏิ บัติงาน
ตามแผนได้ คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ส่วนข้ อทีมีค่าเฉลียอยู่ในลําดับท้ าย คือ มีการใช้ ทรัพยากรทีได้ รับการสนับสนุนจาก
หลายภาคส่วน เพือขับเคลือนการดําเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า
2.2 ด้ านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายข้ อ พบว่า ข้ อทีมี
ค่าเฉลียมากทีสุด คือ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการเติมเต็มความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ ของผู้เรี ยนเกียวกับ
เรื องอาเซียน เช่น กิจกรรมชุมนุมชมรมอาเซียน ลูกเสือ–ยุวกาชาด อาเซียน เป็ นต้ น รองลงมา คือ มีการจัดเก็บข้ อมูลและ
รายงานอย่างเป็ นระบบ รวมทังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยใช้ เครื อข่ายการสือสารในท้ องถิน และมีการจัดกิจกรรมเสริ ม เพือ
เสริ มความรู้ ความเข้ าใจ ความตระหนักเกียวกับเรื องอาเซียน (เช่น ค่ายประชาคมอาเซียน งานสัปดาห์ อาเซียน กิจกรรม
ภาษาอาเซียนน่ารู้ ชุมชนคนรักอาเซียน ASEAN Song เปิ ดโลกอาเซียน งาน ASEAN Day นิทรรศการเกียวกับอาเซียน
เป็ นต้ น) ส่วนข้ อทีมีค่าเฉลียอยู่ในลําดับท้ าย คือ มีการติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม และนําผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
2.3 ด้ านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายข้ อ พบว่า ข้ อทีมีค่าเฉลีย
มากทีสุด คือ สถานศึกษาและชุมชน รวมทังเครื อข่ายการพัฒนา มีการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมและให้ ความรู้ เรื อง
อาเซียนแก่นกั เรียนและประชาชนในท้ องถิน รองลงมา คือ ประสานความร่ วมมือกับชุมชนในการจัดตังและพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ให้ เกิดขึนในท้ องถิน และส่งเสริมสนับสนุนให้ มีการพัฒนาอย่างยังยืน และสถานศึกษาและชุมชน รวมทังเครื อข่ายการ
พัฒนามีการจัดกิจกรรมร่ วมกันอย่างหลากหลาย ส่วนข้ อทีมีค่าเฉลียอยู่ในลําดับท้ าย คือ ส่งเสริ มให้ บุคคลภูมิปัญญาใน
ท้ องถินร่วมให้ การเรียนรู้เกียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้ องถิน เพือสร้ างความตระหนักในบทบาทของการ
เป็ นแหล่งเรียนรู้และต้ นแบบวิถีชีวิตอันดีงามของไทยทีจะสืบทอดแก่เด็กไทย
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างการมีสว่ นร่ วมของบุคลากรกับการจัดการเรี ยนรู้ ส่ปู ระชาคมอาเซียนของโรงเรี ยน สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการจัดการเรี ยนรู้ ส่ปู ระชาคม
อาเซียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์ กันในทางบวกในระดับมาก
(rxy=.673) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
เมื อพิ จารณาความสัม พัน ธ์ ระหว่า งการมี ส่ว นร่ ว มของบุค ลากรในการจัด การเรี ย นรู้ สู่ป ระชาคมอาเซีย นของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 รายด้ านพบว่า ด้ านการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ
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(rx3y=.296) มี ความสัมพันธ์ กัน ทางบวกอยู่ในระดับ น้ อย อย่างมีนัย สําคัญทางสถิติที ระดับ .01 ด้ านการมี ส่วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิการ (rx4y=.872) มีความสัมพันธ์ กนั ทางบวกอยูใ่ นระดับมากทีสุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และด้ านการมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ (rx4y=.145) มีความสัมพันธ์ กันทางบวกอยู่ในระดับน้ อยมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ส่วนด้ านการมีสว่ นร่วมในการประเมินผล (rx1y=.029)

อภิปรายผล
1. จากการศึกษาการมีส่วนร่ วมของบุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มี
ค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้ อ งกับ งานวิจัยของ กาญจนา เจื อบุญ [10] ได้ ศึกษาการมีส่ว นร่ วมการบริ ห ารงาน
วิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 พบว่า การมีส่วน
ร่ วมการบริ หารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราช
เขต 3 ในภาพรวมโดยภาพรวมมีสว่ นร่วมอยู่ในระดับมาก
ทังนีเนืองมาจากว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาได้ ตระหนักและเข้ า ใจดีว่าการบริ หารงานเพือให้ เกิดประสิทธิ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลสูง สุด นันการมี ส่ ว นร่ ว มของบุค ลากรในสถานศึก ษาเป็ นสิ งสํ า คั ญ การที ผู้บ ริ ห ารและครู ผ้ ู ปฏิ บั ติ ก ารใน
สถานศึกษาต้ องมีปฏิสมั พันธ์ และการอาศัยกันและกัน ยอมรับฟั งความคิดเห็น แลกเปลียนข้ อมูลข่าวสารในการปฏิ บัติงาน
ซึงจะส่ง ผลดี ต่ อ การปฏิ บัติ ง านให้ เ ป็ นไปในทิ ศ ทางที ดี แ ละมี ป ระสิท ธิ ภ าพมากยิ งขึน ซึงสอดคล้ องกับ พระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ ไขเพิมเติม มาตรา 40 ให้ มีคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับตํากว่าปริ ญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพือทําหน้ าทีกํากับและส่งเสริ ม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ถือว่าเป็ นภารกิจของสถานศึกษาในการบริ หารและจัดการศึกษา ผู้มีส่วนรับผิดชอบทัง
ผู้บริ หารการศึกษาและครู จะต้ องใช้ ทัก ษะกระบวนการและปั จ จัย หลายๆ ด้ าน โดยเฉพาะผู้บ ริ ห ารสถานศึกษาจะต้ องมี
ศักยภาพในการบริ ห ารจัดการ เป็ นผู้มีค วามรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริ ยธรรม บริ ห ารงานโดยเน้ นการมีส่ว นร่ ว มของ
บุคลากรทุกฝ่ ายทุกสถาบันและทุกองค์ กรทีเกียวข้ อง เปิ ดโอกาสให้ ครู ได้ พูดคุย ปรึก ษาหารื อ ร่ ว มตัดสินใจเกียวกับงานที
รับผิดชอบ ให้ ครู มีส่วนร่ วมรับทราบข้ อมูลข่าวสารทีสําคัญทีเกี ยวข้ องกับโรงเรี ยนอย่างทัวถึง ครู มีส่วนร่ วมในการวางแผน
กําหนดนโยบายของโรงเรียน มีการประชุมครูเพือร่วมกันวางแผนดําเนินงานอย่างสมําเสมอ ครู มีส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหา
ทีเกิดขึนของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดแต่ละด้ านดังนี
1.1 ด้ านการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก ทังนีเนืองมาจาก ผู้บริ หารไม่สามารถ
ดําเนินภารกิจในการบริหารสถานศึกษาให้ ประสบผลสําเร็จได้ เพียงลําพัง จึงจําเป็ นต้ องเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรทุกฝ่ ายมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจทีเกียวข้ องกับการบริ หารสถานศึกษาเพือให้ การจัดการศึกษามีประสิทธิ ภาพสูงสุด เพราะนอกจากการ
ตัดสิน ใจจะเป็ นเครื องชีหรื อกํา หนดทิศทางการทํ างานของบุคลากรทุกฝ่ ายแล้ ว ความเป็ นไปได้ ข องการปฏิ บัติ งานอย่า ง
ราบรืนทําให้ บคุ คลผู้ซงได้
ึ รับผลจากการตัดสินใจใดๆ ในองค์การนันได้ มีส่วนรับรู้ แนวทางแก้ ปัญหาร่ วมกันด้ วย การตัดสินใจ
จึงเป็ นศิลปะและภารกิจอันสําคัญต่อการบริหารงานทุกประเภท เพราะการตัดสินใจของผู้บริ หารเป็ นสิงทีมีความสําคัญอย่าง
ยิงต่อความสําเร็ จหรื อล้ มเหลวในการทํางานขององค์ การ หากผู้บริ หารตัดสินใจผิดพลาดแล้ วอาจก่อให้ เกิดผลเสี ยหายต่อ
การปฏิบตั ิงานขององค์การ การตัดสินใจจึงเป็ นเรืองทีผู้บริ หารจะต้ องใช้ เวลาและความระมัดระวังในการดําเนินการ เพือให้
งานนันบรรลุเป้าหมายทีกําหนด ดังที ณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ [11] กล่าวว่า การตัดสินใจมีความสําคัญอย่างยิงในการบริ หาร
โรงเรี ยน เนืองจากปั ญหาและข้ อขัดแย้ ง อาจเกิด ขึนจากการปฏิ บัติ งานของบุค ลากรในโรงเรี ย นมี ส่ว นสัมพันธ์ กับ วิธี การ
ตัดสินใจของผู้บริหารแทบทังสิน ทังนีเพราะนอกจากการตัดสินใจจะเป็ นเครื องชีหรื อกําหนดทิศทางการทํางานของบุคลากร
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ทุกฝ่ ายแล้ ว ความเป็ นไปได้ ของการปฏิบตั ิงานอย่างราบรืนทําให้ บคุ คลผู้ซงได้
ึ รับผลจากการตัดสินใจใดๆ ในองค์ การนันได้ มี
ส่วนรับรู้แนวทางแก้ ปัญหาร่วมกันด้ วย การตัดสินใจจึงเป็ นศิลปะและภารกิจอันสําคัญต่อการบริ หารงานทุกประเภทเพราะ
การตัดสินใจของผู้บริหารเป็ นสิงทีมีความสําคัญอย่างยิงต่อความสําเร็จหรือล้ มเหลวในการทํางานขององค์ การ หากผู้บริ หาร
ตัดสินใจผิดพลาดแล้ วอาจก่อให้ เกิดผลเสียหายต่อการปฏิ บัติงานขององค์ การ การตัดสินใจจึงเป็ นเรื องทีผู้บริ หารจะต้ องใช้
เวลาและความระมัดระวังในการดําเนินการ เพือให้ งานนันบรรลุเป้าหมายทีกําหนด
1.2 ด้ านการมีส่วนร่ วมในการปฏิ บัติการ มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับผลการวิจัยของเมือง
ปาย กู้สรรพกิจ [12] ทีศึกษาความพร้ อมและแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ส่ปู ระชาคมอาเซียน ของโรงเรี ยนราชวินิตบางแก้ ว
สังกัดสานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ทังนีเนืองมากจากการมีส่วนร่ วมในการปฏิ บัติการ เป็ นการตอบสนอง
ความต้ องการของแต่ละฝ่ าย และสร้ างแรงบันดาลใจในการปฏิ บัติงาน ทําให้ งานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิ ภาพ ดังที
ทินกร ประเสริฐหล้ า [13] กล่าวว่า การทีบุคคล หรือคณะบุคคลได้ เข้ าไปมีสว่ นเกียวข้ องในการทํากิจกรรมหรื องานด้ วยความ
สมัครใจทังทีมีเป้าหมาย หรื อไม่มีเป้าหมายในผลประโยชน์ แต่ม่งุ หวังให้ งานหรื อกิจกรรมนันบรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมาย
และทําให้ บคุ คลนันเกิดความรักความผูกพันต่องาน กิจกรรมหรือองค์การ พบว่า ด้ านสภาพการปฏิบตั ิงานมากทีสุด
1.3 ด้ านการมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ มีค่ าเฉลียรวมอยู่ใ นระดับ มาก โดยข้ อ ทีมี ค่าเฉลียมากที สุด คื อ
บุคลากรมีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบนําเสนอการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนา รองลงมา คือ บุคลากรมีส่วนร่ วมใน
การนําเสนอแนวทางการแก้ ไขการจัดการเรียนการสอน ทังนีเนืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที
แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553 มาตร 8 (2) กําหนดให้ สงั คมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
เพือนําความรู้ ภูมิปัญญา สร้ างสรรค์ให้ เกิดความเจริญก้ าวหน้ า สอดคล้ องกับ วรรณี ศรีสติ [14] พบว่าโรงเรี ยนในเขตอําเภอ
บางละมุง มีการเตรี ยมความพร้ อมของโรงเรี ย นในด้ านการให้ ความรู้ เกียวกับอาเซี ยนและสร้ างความตระหนักในการเป็ น
ประชาคมอาเซียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทีเน้ นอาเซียน การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอาเซียน
1.4 ด้ านการมีส่ว นร่ วมในการประเมิ นผล มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้ อที มีค่าเฉลียอยู่ใ นลําดับ
สุดท้ าย คือ บุคลากรมีสว่ นร่วมในการนําผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษามาใช้ ปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และบุคลากรมีสว่ นร่วมในการกําหนดตัวชีวัดความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการทีได้ รับมอบหมาย
ทังนีเนืองมาจากการประเมินผลเป็ นตัวทีแสดงให้ เห็นถึงความสํา เร็ จหรื อความบกพร่ องในการดําเนินงาน ดังนัน
การทีทุกคนมีส่วนร่ วมในการประเมินผลจะทําให้ ทุกฝ่ ายได้ ท ราบถึงผลการดําเนินงานของโรงเรี ยนทีผ่านมาสอดคล้ องกับ
กิตติศกั ดิ สังคะริ นทร์ [15] ได้ ศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ส่ปู ระชาคมอาเซียน ซึงผู้เชียวชาญได้ เสนอแนะเกียวกับการ
สร้ างความตระหนักในเรืองการเตรียมการสอนทีเน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
2. การจัดการเรียนรู้สปู่ ระชาคมอาเซียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กิตติศกั ดิ สังคะรินทร์ ได้ ศึกษาความพร้ อมและแนวทางการจัดการ
เรียนรู้สปู่ ระชาคมอาเซียนของโรงเรียนกลุม่ เครื อข่ายคอแลน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ [16] ได้ กําหนดแนวทางการบริ หารจัดการ เพือให้
การดําเนินงานพัฒนาการเรียนรู้สปู่ ระชาคมอาเซียนบรรลุเป้าหมายประการหนึง คือ ประชุม/อบรม/ชีแจง/สร้ างความรู้ ความ
เข้ า ใจและความตระหนัก เกี ยวกั บ การดํ า เนิ น งานการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ สู่ป ระชาคมอาเซี ย นแก่ ผ้ ู บริ ห ารสถานศึก ษา
ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้เกียวข้ อง พบว่าความพร้ อมและแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ส่ปู ระชาชนอาเซียนของโรงเรี ย นกลุ่ม
เครือข่ายคอแลน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก จุฑาลักษณ์
เฟื องฟู [17] ได้ ศึก ษาความพร้ อมในการจัดการเรี ยนรู้ ส่ปู ระชาคมอาเซียนของโรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สังกัด
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สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการศึกษาพบว่าความพร้ อมในการจัดการเรี ยนรู้ ส่ปู ระชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทังนีเนืองจากผู้บริหารและครู มีการเตรี ยมความพร้ อมรวมทังให้ ความสําคัญต่อการจัดการเรี ยนรู้ เพือนํา โรงเรี ยน
เข้ าสู่ประชาคมอาเซี ยน โดยการจัดทําเอกสารประชาสัมพัน ธ์ สนับสนุนให้ ครู ได้ เ ข้ าร่ วมประชุม อบรมเกียวกับการจัดการ
เรี ยนรู้ อาเซีย นศึกษา จัดเตรี ยมห้ องเรี ย น สถานที เอกสาร และจัด กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิทธิ ภาพ
สอดคล้ องกับ สกินเนอร์ [18] กล่าวว่า ความพร้ อมเป็ นรากฐานและแนวโน้ มของบุคคลทีจะทํางานให้ ประสบผลสําเร็ จหรื อ
ล้ มเหลว ย่อมขึนอยู่กบั ความพร้ อมและความไม่พร้ อม บุคคลทีมีความพร้ อมอย่างดีจะทํางานด้ วยความราบรื นและประสบ
ผลสําเร็จอย่างน่าพอใจ โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้ านดังนี
2.1 ด้ านการบริหารจัดการ มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ชัยยนต์ เสรี เรื องยุทธ์
[19] ทีศึกษาการบริหารจัดการเรียนรู้สปู่ ระชาคมอาเซียนของโรงเรี ยนประชานิเวศน์ สานักงานเขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร
ทีพบว่า ด้ า นการบริ หารจัดการ ภาพรวมมีการปฏิ บัติงานในระดับมาก ทังนีเนืองจาก ผู้บริ หารโรงเรี ยนและบุคลากรของ
โรงเรี ย นได้ เ ล็ง เห็น ถึง ความสําคัญในการบริ ห ารจัด การเพื อการจัด การเรี ยนรู้ สู่ป ระชาคมอาเซีย นของโรงเรี ย นในสัง กัด
สํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยมีการกํ าหนดทิ ศทางในการบริ หารเรื องอาเซียนศึก ษามีการ
วางแผนและสร้ างแนวทางในการปฏิบตั ิ ซึงสอดคล้ องกับ ธี ระ รุ ญเจริ ญ [20] ทีกล่าวถึงการบริ หารสถานศึกษาว่า ผู้บริ หาร
โรงเรี ยนจะต้ องมีสมรรถภาพหรื อศักยภาพ ความสามารถในการบริ หารจัดการและความรู้ ความเข้ าใจแนวทางการบริ หาร
และการจัดการศึกษา ผู้บริ หาร เป็ นผู้นําทีสําคัญทีสุดในการขับเคลือนสถานศึกษา โดยใช้ กระบวนการทางการบริ หารที มี
ประสิทธิภาพ เพือให้ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ อย่างชัดเจน เหมาะสมและสอดคล้ องกับบริ บทขององค์ กร
โดยการร่วมมือกันบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ เกิดความพึงพอใจของทุกฝ่ าย เพือประโยชน์ สงู สุดในการ
พัฒนาประเทศ
2.2 ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก ทังนีเนืองจากผู้บริ หารได้ สนับสนุน ส่งเสริ มรวมถึง
การจัดสรรงบประมาณเพือให้ ครู ส่ง เสริ ม และสนับสนุน ครู ใ ห้ มี ความรู้ และความเข้ า ใจในการจัด การเรี ย นการสอนเรื อง
ประชาคมอาเซียน โดยการให้ ครู เข้ ารับการอบรม สัมมนารวมถึงการให้ ครู ได้ ไปศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียนทีมี
พืนทีติดกับประเทศไทย ดังที ราตรี สีงาม [21] ได้ ศกึ ษาและพบว่าการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในส่วนทีเกียวกับอาเซียน
สนับสนุนส่งเสริมให้ ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ มีโอกาสเข้ ารับการอบรมประชุม สัมมนา ตลอดจนศึกษาดูงานการเตรี ยม
ความพร้ อมสู่ป ระชาคมอาเซี ย น ทังภายในประเทศและประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น รวมถึง ผลการวิ จัย ของสํา นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ ทําการวิจยั เกียวกับการพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร์ ในการ
พัฒนาโรงเรียนสูป่ ระชาคมอาเซียน ผลการวิจยั ครังนีทําให้ ทราบถึงความต้ องการจําเป็ นของโรงเรี ยนในการพัฒนาโรงเรี ยนสู่
ประชาคมอาเซี ย น ในประเด็ น สํา คัญประการหนึง ที ต้ อ งการรั บ การสนับ สนุน คื อ ครู มี ก ารใช้ ก ระบวนการวิ จัย ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.3 ด้ านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับ กิตติศักดิ สังคะริ นทร์ ได้
ศึกษาความพร้ อมและแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ส่ปู ระชาคมอาเซียนของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายคอแลน สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ส่งผลให้ ความพร้ อมอยู่ในระดับมาก โดยข้ อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน มีการเติมเต็มความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ ของผู้เรี ยนเกียวกับเรื องอาเซียน เช่น
กิจกรรมชุมนุมชมรมอาเซียน ลูกเสือ–ยุวกาชาด อาเซียน เป็ นต้ น รองลงมา คือ มีการจัดเก็บข้ อมูลและรายงานอย่างเป็ น
ระบบ รวมทังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยใช้ เครือข่ายการสือสารในท้ องถิน ทังนีเนืองจากการเตรี ยมความพร้ อมของโรงเรี ยน

85

86

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที 14 ฉบับที 28 มกราคม - มิถนุ ายน 2561
เพือนําโรงเรียนเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน โดยทางโรงเรี ยนได้ จัดกิจกรรมส่งเสริ ม สนับสนุนการจัดสถานที บรรยากาศและจัด
กิจกรรมทีส่งเสริ มการเรี ยนรู้ เกียวกับประชาคมอาเซียนเพือให้ บุคลากรทุกคนได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการก้ าวเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้ านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับมาก โดยเป็ นข้ อทีมีค่าเฉลียมากทีสุดอยู่ในลําดับแรก
คือ มีการสร้ างเครื อข่ายการดําเนินงานร่ วมกับผู้นําชุมชน ผู้นําองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิน หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน
รองลงมา คือ ประสานความร่ วมมือ กับชุม ชนในการจัดตังและพัฒ นาแหล่งการเรี ย นรู้ ให้ เกิดขึนในท้ องถิน และส่ง เสริ ม
สนับ สนุน ให้ มีการพัฒ นาอย่า งยังยืน ทิน กร ประเสริ ฐหล้ า [22] ได้ กล่าวถึงการส่งเสริ ม ความเข็ มแข็งของชุมชนโดยจัด
กระบวนการเรี ย นรู้ ภ ายในชุม ชนเพื อให้ ชุม ชนมีก ารจัด การศึก ษาอบรม มีก ารแสวงหาความรู้ ข้ อ มูล ข่ า วสาร และรู้ จัก
เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ เพือพัฒนาชุมชนให้ สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและความต้ องการ
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างการมีส่วนร่ วมของบุคลากรกับการจัดการเรี ยนรู้ สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรี ยน สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการจัดการเรี ยนรู้ ส่ปู ระชาคม
อาเซียนของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์ กันในทางบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ฐิ ตา วิหครัตน์ [23] ได้ ศึกษาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมทีส่งผลต่อ
ประสิท ธิ ผลของสถานศึก ษาในจัง หวัด สมุท รปราการ สัง กัด สํ า นัก งานเขตพื นที การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 6 พบว่ า
ความสัมพันธ์ ระหว่างการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมกับประสิทธิ ผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ ทางบวก และจากงานวิจ ัย
ของ วสุธา ปวะบุตร [24] ได้ ทําการวิจัยเรื อง ความสัมพันธ์ ระหว่างแบบภาวะผู้นําของผู้บริ หารสถานศึกษากับประสิทธิ ผล
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาใช้ ภาวะ
ผู้นํ า แบบให้ มี ส่ว นร่ ว มอยู่ใ นระดับ มาก การใช้ แ บบภาวะผู้นํ า กับประสิท ธิ ผลการบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึก ษามี
ความสัมพันธ์ กนั ในทางบวก และ รัชนิดา นิลมณี [25] ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมกับงานวิชาการ
ของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การบริ หารแบบมี
ส่วนร่วมของสถานศึกษากับงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
มีความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ทังนีเนืองมาจากผู้บริ หารสถานศึกษาได้ คํานึงถึงบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ต้ องดูแลช่วยเหลือเกือกูล สร้ าง
ขวัญกําลังใจเพือความสําเร็ จของสถานศึกษา ซึงสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที 3) พ.ศ.2553 มาตรา 72 ระบุว่าให้ ผ้ บู ังคับบัญชามีหน้ าที
ประเมินผลการปฏิ บัติงานของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิ บัติตนทีเหมาะสม และปฏิ บัติ
ราชการได้ อ ย่ า งมี ประสิท ธิ ภ าพ เกิ ด ประสิท ธิ ผล มี ผลงานเป็ นที ประจัก ษ์ ถื อ ว่า ผู้นันมี ความชอบสมควรได้ รับ บํ า เหน็ จ
ความชอบ ซึงอาจเป็ นบันทึกคําชมเชย รางวัล เครื องเชิดชูเกียรติ หรื อการเลือนขันเงินเดือน ทังนีอาจเนืองมาจาก ผู้บริ หาร
สถานศึกษาได้ คํานึงถึงบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ต้ องดูแ ลช่วยเหลือเกือกูล สร้ างขวัญกําลังใจ เพือความสําเร็ จของ
สถานศึกษา ซึงสอดคล้ องกับ อุทัย บุญประเสริ ฐ [26] กล่าวว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมเป็ นการบริ หารทีผู้ปฏิ บัติและผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียขององค์ การหรื อสถานศึกษา มีส่วนร่ วมสําคัญในการตัดสินใจของหน่วยงาน สถานศึกษาทีนําแนวคิดของ
การบริ ห ารแบบมีส่ว นร่ ว มไปปฏิ บัติ จึงจัด กิจ กรรมที สร้ า งแรงจูงใจและให้ โอกาสสมาชิ ก มี ส่ว นกํ าหนดกิ จ กรรม การจัด
กิจกรรมและการแก้ ปัญหาจะมีความยืดหยุ่นด้ วยกิจกรรมทีหลากหลายจะเป็ นการสร้ างประสิทธิ ผลแก่โรงเรี ยน และด้ านการ
มีส่วนร่ วมในการปฏิ บัติก าร ทังนี อาจเนืองมาจาก สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ มีการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษา
โดยมุ่งเน้ นให้ บคุ ลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เข้ ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของ
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สถานศึกษา ซึงสอดคล้ องกับ พรชัย เชือชูชาติ [27] กล่าวว่า สถานศึกษาทีมีการสร้ างสรรค์ งานมาก สามารถแก้ ไขปั ญหา
ภายในสถานศึก ษา สามารถบริ หารจัด การให้ สถานศึก ษามี ก ารพัฒนา สามารถยกระดับ ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นของ
นักเรียนให้ สงู ขึนได้ สถานศึกษาควรส่งเสริ มให้ บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่ วมในการ
ดําเนิน งานของสถานศึกษา ด้ านทีมี ความสัมพัน ธ์ ใ นลํา ดับ สุดท้ าย คือ ด้ านการมีส่ว นร่ วมในการประเมิน ผลมาจากการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา มีการแต่งตังคณะกรรมการจากทุกฝ่ ายให้ มีส่วนร่ วมในการประเมินผลการดําเนิ นงาน
โครงการ กิจกรรมของสถานศึกษา เพือนําผลการประเมินนันมาใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางแผนการดําเนินงาน และพัฒนาการ
บริหารงานของสถานศึกษา ซึงสอดคล้ องกับ ทองใบ สุดชารี [28] กล่าวว่า ผู้บริ หารทีมีความต้ องการให้ สถานศึกษาประสบ
ความสําเร็จนันต้ องมีการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอย่างต่อเนือง

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากผลการศึกษาการมีสว่ นร่วมของบุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
พบว่า ด้ านทีมีค่าเฉลียน้ อยทีสุด คือ การมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิการ โดยข้ อทีมีค่าเฉลียเป็ นลําดับสุดท้ ายคือ บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา ดังนันผู้บริ หารสถานศึกษาควรให้ ตระหนักถึงความสําคัญของการมี
ส่วนร่ ว มของบุคลากร ในการระดับทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา เพราะบุคลากรเหล่านันอาจมีเครื อข่ายในการ
ระดมทรัพยากรเพือนํามาลงทุนเพือการศึกษา
1.2 จากผลการศึก ษาการจัด การเรี ยนรู้ ส่ปู ระชาคมอาเซีย นของโรงเรี ย น สัง กัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่าด้ านทีมีค่าเฉลียน้ อยทีสุด คือ ด้ านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา โดยข้ อทีมีค่าเฉลียเป็ น
ลําดับสุด ท้ าย คื อ มีการติดตาม ประเมินผลการจัดกิ จกรรม และนํา ผลการประเมิ นไปใช้ ป รับปรุ ง การจัด กิจกรรม ดังนัน
ผู้บริหารควรตังคณะกรรมการขึนมาเพือติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ส่ปู ระชาคมอาเซียน โดยมีผ้ บู ริ หารเป็ น
ประธาน เพือที จะได้ นํ า ผลการติ ด ตามและประเมิน ผลไปพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมการจัด การเรี ยนการสอนในเรื อง
ประชาคมอาเซียนต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะการทําวิจยั ครั งต่ อไป
2.1 ควรศึกษาการมีส่วนร่ วมของบุค ลากรในการจัดการเรี ยนรู้ ส่ปู ระชาคมอาเซียนโดยจํา แนกตามขนาดของ
โรงเรี ยน สัง กัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เพือให้ ทราบปั ญหาภายในแต่ละขนาดโรงเรี ยนที
ชัดเจน และสามารถนําผลวิจยั ไปใช้ พฒ
ั นาโรงเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ควรศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการมีสว่ นร่ วมของบุคลากรในการจัดการเรี ยนรู้ ส่ปู ระชาคมอาเซียนของโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
2.3 ควรศึกษารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ส่ปู ระชาคมอาเซียนของโรงเรี ยน สังกัด สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
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กลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะครู โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สังกัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
STRATEGY OF COMPETENCY DEVELOPMENT OF TESSABAN 1 (WIANGCHIANGSAEN)’S
TEACHERS UNDER WIANGCHIANGSAEN MUNICIPALITY CHIANGSAEN DISTRICT
CHIANGRAI PROVINCE.
ธาริณี จินดาธรรม1
Tharinee Chindatham 1
1

ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 เวียงเชียงแสน
1
Administrator Tessaban 1 (Wiangchiangsaen) school.

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวัตถุประสงค์ เพือ 1) ศึกษาสภาพปั จจุบันและความต้ องการพัฒนาสมรรถนะครู 2) สร้ างกลยุทธ์
การพัฒนาสมรรถนะครู 3) ทดลองใช้ กลยุทธ์ การพัฒ นาสมรรถนะครู และ 4) ประเมิน กลยุท ธ์ การพัฒ นาสมรรถนะครู
เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชือมันเท่ากับ .893 สถิติทีใช้ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าฐานนิยม และ ค่าดัชนีความต้ องการจําเป็ นแบบ
ปรับปรุง (Priority Needs Index : PNI modified)
ผลการวิจยั พบว่า
1. สมรรถนะของครู โรงเรี ย นเทศบาล 1 (เวีย งเชียงแสน) โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก โดยมีความ
ต้ องการจําเป็ นเร่งด่วน เรียงลําดับตามความสําคัญคือ ด้ านการวิเคราะห์ สงั เคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้เรี ยน ด้ านการ
พัฒนาตนเอง ด้ านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และด้ านการมุ่งผลสัมฤทธิ ในการปฏิบตั ิงาน
2. กลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) ครอบคลุม 4 กลยุทธ์ หลัก ได้ แก่ 1) กลยุทธ์
การพัฒนาครูสนู่ กั วิจยั 2) กลยุทธ์ การพัฒนาตนเองด้ วยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ 3) กลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ และ 4) กลยุทธ์ การพัฒนางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ
3. การนํากลยุทธ์ ไปทดลองให้ ครูใช้ ปรากฏว่า ครู พัฒนาสมรรถนะการปฏิ บัติงานโดยภาพรวมและรายกลยุทธ์ อยู่
ในระดับ มาก โดยได้ รับความรู้ อยู่ในระดับ มาก เรี ยงลําดับ จากมากไปหาน้ อ ยคือ กลยุทธ์ การพัฒนาครู ส่นู ัก วิจัย กลยุท ธ์
พัฒนางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ กลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และ กลยุทธ์ การพัฒ นาตนเองด้ วยเครื อข่าย
การเรี ย นรู้ ตามลํา ดับ ครู มี ค วามพึงพอใจอยู่ใ นระดับ มาก เรี ย งลํา ดับจากมากไปหาน้ อ ยคื อ กลยุท ธ์ ก ารพัฒ นาแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ กลยุทธ์ การพัฒนาตนเองด้ วยเครือข่ายการเรียนรู้ กลยุทธ์ การพัฒนาครู ส่นู ักวิจัย และกลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ตามลําดับ ครูมีสมรรถนะจากการประเมิน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย
คือ สมรรถนะการพัฒ นาตนเอง สมรรถนะการวิ เคราะห์ สงั เคราะห์ แ ละการวิจัยเพื อพัฒนาผู้เรี ย น สมรรถนะการบริ ห าร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ ในการปฏิบตั ิงาน ตามลําดับ
4. กลยุทธ์ มคี วามเหมาะสมและความครอบคลุมอยู่ในระดับมากทีสุด ส่วนความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์
อยู่ในระดับมาก

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที 15 ฉบับที 28 มกราคม - มิถนุ ายน 2561
คําสําคัญ: กลยุทธ์ การพัฒนา, สมรรถนะครู, สมรรถนะหลัก, สมรรถนะประจําสายงาน

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 selfdevelopment 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 เป็ นเครื องมือบริ หารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ ที สําคัญสําหรับ ผู้บริ หารทุก ระดับในการ
นํามาใช้ ในการสรรหา รั กษา และพัฒนาบุคลากรให้ มี ความรู้ ทักษะ ความสามารถและบุคลิกลัก ษณะเฉพาะตรงตามที
กําหนด เพือให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ตามผลตามทีคาดหวังไว้ ซึงสมรรถนะในการทํางาน หมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
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ของบุคคลทีจําเป็ นต้ องใช้ ในการปฏิบตั ิหน้ าทีให้ ประสบผลสําเร็ จตามทีกําหนดไว้ [1] สมรรถนะของบุคคลมีความเกียวข้ อง
กับการทํางาน ซึงเป็ นพฤติกรรมทีแสดงออกต่อการทํางานและเป็ นตัวบ่งชีความสําเร็ จของงานในองค์ กรทําให้ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในปั จจุบนั เน้ นการพัฒนาสมรรถนะเป็ นสําคัญ ความสําเร็ จของการสร้ างผู้นําการเปลียนแปลงในหน่ วยงาน
ทางการศึกษา โดยเริ มจากการพัฒนาสมรรถนะครู ให้ เกิดการเปลียนแปลง ด้ วยการปรับเปลียนวิธีการทํางานซึงสํานักงาน
คณะกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ กําหนดเอาสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินการปฏิ บัติงานของครู ใน
การขอมีหรือเลือนตําแหน่งวิทยฐานะไว้ 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) สมรรถนะหลัก 2) สมรรถนะประจําสายงาน และ 3) วินัย คุณธรรม
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชีพ ดัง นัน สมรรถนะจึงเป็ นเรื องสําคัญทีครู ทุกคนควรได้ รับ การพัฒ นาอย่ า งต่ อเนื องและ
จริ งจัง ครู ควรมีการประเมินตนเองก่อนว่า มีจุดเด่น จุดด้ อยในสมรรถนะใด และต้ องการจะพัฒนาตนเองอย่างไรโดยการ
จัดทําเป็ นแผนพัฒนาตนเอง หรือ ID – PLAN (Individual Plan) ทังระยะสัน เป็ นเวลา 1 ปี และระยะยาวเป็ นเวลา 3 ปี เพือ
เสนอต่ อผู้บัง คับ บัญชาให้ ก ารส่ง เสริ ม สนับ สนุน ในการพัฒ นาบุคลากร หากครู ทุก คนในองค์ ก รมี สมรรถนะในด้ า นต่ างๆ
สมบูรณ์ครบถ้ วนแล้ ว องค์กรหรือหน่วยงานนันๆ จะเป็ นผู้นําแห่งการเปลียนแปลงไปสูก่ ารปฏิบตั ิงานให้ เกิดความสําเร็จ
แต่อย่างไรก็ตาม จากสภาพปั ญหาในปั จจุบนั ผลการทดสอบคุณภาพผู้เรี ยนในระดับประเทศ (O-net) มีผลการ
ประเมินของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ จดั ลําดับคุณภาพด้ านการศึกษาของ
ประเทศในกลุม่ ประชาคมอาเซียน รวมทังข้ อสรุ ปจากรายงานผลการปฏิ รูปการศึกษารอบแรก พบว่า คุณภาพการศึกษาขัน
พืนฐานตกตํา เด็กไทยมีความรู้ตํากว่ามาตรฐาน นักเรียนไทยทีจัดได้ ว่ามีความรู้ วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับสูง มีเพียง 1% ทังๆ
ทีใช้ เวลาจัดการเรียนการสอนมากกว่า 8 ชัวโมงต่อวัน และยังพบว่า เด็กไทย 74% อ่านภาษาไทยไม่ร้ ู เรื อง คือ อ่านไม่ออก
อ่ า นแล้ ว ตี ค วามไม่ ไ ด้ วิ เ คราะห์ ค วามหมายไม่ ถูก ส่ว นปั ญ หาของครู ไ ทย พบว่ า ขาดแคลนครู ใ นวิ ช าสํ า คั ญ ๆ เช่ น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อัตราบรรจุครู ใหม่มีเพียง 40% ครู ขาดการอบรมพัฒนาสมรรถนะอย่างสมําเสมอ ปั ญหาหนีสิน
ของครู ที มีม ากอัน เนื องจากรายได้ เ ริ มต้ นไม่เ หมาะสมกับ สถานการณ์ ปั จจุบัน ส่ง ผลกระทบต่ อการจัดการเรี ยนการสอน
ประเด็นปั ญหาต่างๆ เหล่านีล้ วนแต่เป็ นวิกฤตทางการศึกษาทีทุกฝ่ ายต้ องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ ปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะ
ด้ านการจัดการศึกษา หากได้ มีการวิเคราะห์ ปัญหาทีพบ จะสามารถสะท้ อนให้ เห็นว่า เกิดจากระบบการจัดการศึกษาของ
ประเทศหลายๆ ด้ าน โดยเฉพาะอย่า งยิงด้ า นบุค ลากรครู ใ นสถานศึก ษาซึงเป็ นปั จจัยสํา คัญในการขับ เคลือนให้ เ กิด การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ เป็ นไปตามเป้าหมายของประเทศ ดังนัน การพัฒนาบุคลากรครูจงึ มีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง
ทีจะต้ องดําเนินการอย่างเร่งด่วน
ในปี การศึกษา 2559 สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินเขตภาคเหนือตอนบนระดับตําบล ทังทีเป็ น
องค์ การบริ ห ารส่วนตําบลและเทศบาลตําบล และเปิ ดสอนตังแต่ ระดับอนุบาลจนถึงชันประถมศึกษาปี ที 6 มีจํา นวน 90
โรงเรี ย น [2] ซึงองค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ นบางแห่ง จัด ตังโรงเรี ยนเอง บางแห่ง ให้ รับ ถ่ ายโอนภารกิ จมาจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน ในการจัด การศึกษาของโรงเรี ย นสังกัดองค์ กรปกครองส่ว นท้ องถินระดับ ตํา บล พบ
ปั ญหาในหลายด้ าน โดยเฉพาะด้ านบุคลากรครู เนืองจากไม่มีศึกษานิเทศก์ ให้ การแนะนําช่วยเหลือ ประกอบกับนักวิชาการ
ศึกษาขององค์กรปกครองท้ องถินมีไม่เพียงพอ อีกทังองค์กรปกครองส่วนท้ องถินในระดับตําบลเป็ นองค์ กรขนาดเล็กมีผ้ สู นใจ
มาสมัครคัดเลือกเป็ นครูจํานวนน้ อย ทําให้ การสรรหาคัดเลือกครูทีเก่งและมีความรู้ความสามารถ มีวุฒิการศึกษาตรงวิชาเอก
ไม่ตรงตามความต้ องการ
ปั จ จุบันโรงเรี ยนเทศบาล 1 (เวี ยงเชี ยงแสน) เปิ ดทํ าการสอนในระดับชันอนุบ าล ถึง ป.6 จํ านวนครู 17 คน
ครูผ้ สู อนส่วนมากเป็ นครูอตั ราจ้ าง ในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน พบปั ญหาในหลายด้ านเช่นเดียวกับสถานศึกษาในเขต
ภาคใต้ ตอนบนดังกล่าวข้ างต้ น โดยเฉพาะด้ านบุคลากรครู ยังขาดความรู้ ความเข้ าใจและประสบการณ์ ในการจัดการเรี ยน
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การสอน เนืองจากเป็ นครูประจําการทีมีวิทยฐานะ ค.ศ.2 และมีจํานวนน้ อย ส่วนใหญ่ เป็ นครู อัตราจ้ าง มีวุฒิการศึกษาตรง
วิชาเอกทีไม่ต รงตามความต้ องการ จึงประสบปั ญหาด้ านประสิทธิ ภาพในการทํางานของครู [3] สาเหตุอีกประการหนึงก็
เนืองมาจากกลยุทธ์ ที ใช้ ในการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนยังไม่ครอบคลุมถึงการเสริ มสร้ างสมรรถนะการปฏิ บัติ งานของครู ใน
โรงเรียนทีสอดคล้ องกับความต้ องการ จากการสํารวจแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยน พบว่า ส่วนมากเป็ นกลยุทธ์ พัฒนาครูทีมีแผนงาน
โครงการกิจกรรมที เน้ นการเข้ าร่ วมอบรมในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ หลัก ไม่ ครอบคลุมครู กลุ่มสาระอืนๆ จํานวนกิจกรรมยังค่อน
ข้ างน้ อย ไม่เพียงพอทีจะให้ ครู เกิดการพัฒนาสมรรถนะทีมีความต้ องการจําเป็ นเท่าทีควร หากมีกลยุทธ์ การเสริ มสร้ างสมรรถนะ
การปฏิบตั ิงานของครู ทีเหมาะสม จะทําให้ การบริ หารจัดการของผู้บริ หารประสบความสําเร็ จ ครู มีสมรรรถนะทีสูงขึน ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนได้ สอดคล้ องกับทัศนะของสาโรจน์ โอพิทักษ์ ชีวิน [4] ทีกล่าวไว้ ว่า กลยุทธ์ จะเป็ นแนวทางการตัดสินใจทีดี เป็ น
การเพิมพูนความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน และทําให้ ทกุ คนเข้ าใจบทบาทหน้ าทีของตนเองได้ อย่างชัดเจน
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัยในฐานะผู้บริ หารสถานศึกษาจึงสนใจทีจะศึกษากลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะ
ครู โรงเรี ยนเทศบาล 1 (เวีย งเชี ย งแสน) สัง กัด เทศบาลตํ า บลเวีย งเชี ยงแสน อํ า เภอเชี ยงแสน จัง หวัดเชี ยงราย เพื อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิ บัติงานของครู ผ้ สู อนให้ สามารถปฏิ บัติงานได้ อย่ างมีประสิทธิ ภาพ และส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ ในทีสุด

วัตถุประสงค์ การวิจยั
กลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สังกัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย มีวตั ถุประสงค์ ดงั นี
1. เพือศึกษาสภาพปั จจุบนั และความต้ องการพัฒนาสมรรถนะของครู
2. เพือสร้ างกลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะของครู
3. เพือทดลองใช้ กลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะครู
4. เพือประเมินกลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะครู

กรอบแนวคิดการวิจยั
มุ่งเน้ นศึกษา 1) ความต้ องการในการพัฒนาสมรรถนะของครู โดยใช้ ขอบข่ายสมรรถนะการปฏิ บัติงานของครู ตาม
แนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน [5] ประกอบด้ วย (1) สมรรถนะหลัก จํานวน 5 ด้ าน ได้ แก่ การมุ่ง
ผลสัม ฤทธิ ในการปฏิ บัติง าน การบริ ก ารที ดี การพัฒนาตนเอง การทํา งานเป็ นที ม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชีพ ครู
(2) สมรรถนะประจําสายงาน จํานวน 6 ด้ าน ได้ แก่ การบริ หารหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้ การพัฒนาผู้เรี ยน การบริ หาร
จัดการชันเรียน การวิเคราะห์สงั เคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้เรี ยน ภาวะผู้นําครู และการสร้ างความสัมพันธ์ และความ
ร่วมมือกับชุมชนเพือการจัดการเรี ยนรู้ 2) แนวคิดเกียวกับการศึกษาความต้ องการจําเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะ ผู้วิจัยใช้
เทคนิคการจัดลําดับความสําคัญ ตามแนวคิดของ สุวิมล ว่องวาณิช [6] ทีใช้ วิธีหาค่าดัชนีความต้ องการจําเป็ น (Priority
Needs Index) แบบปรั บปรุ ง (PNImodified) 3) การพัฒ นากลยุทธ์ โดยใช้ เทคนิค การวางแผนกลยุท ธ์ เป็ นที ม ของ พฤทธิ
ศิริบรรณพิทักษ์ [7] ประกอบด้ วย 5 ขันตอน ได้ แก่ (1) การวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อม (2) การพิ จารณาโดยใช้ เทคนิคการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) (3) การเลือกกลยุทธ์ และจัดวางกลยุทธ์ (4) การกําหนดนโยบาย
และแผนงานโครงการตามกลยุทธ์ และ (5) การปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์
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วิธีดําเนินการวิจัย
ขันตอนที 1 การศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพความต้ องการพัฒนาสมรรถนะของครู
กลุม่ เป้าหมาย คือ ผู้บริ หารสถานศึกษา และครู ผ้ สู อน จํานวน 18 คน จากโรงเรี ยนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน)
สังกัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เครื องมือทีใช้ ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบมาตร
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence: IOC)
อยู่ระหว่าง 0.60 - 1 และมีค่าความเชือมัน เท่ากับ .893 วิเคราะห์ ข้อมูลโดยหาค่าความถี ค่าร้ อยละ ค่าดัชนีความต้ องการ
จําเป็ น ค่าโหมด กลุม่ เป้าหมายทีใช้ ในการสัมภาษณ์ คือ ผู้บริ หารการศึกษาต้ นสังกัดของโรงเรี ยนในสังกัดองค์ กรปกครอง
ท้ องถิ น จังหวัดเชี ยงราย จํานวน 5 คน ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื องมือที ใช้ ใ นการวิจัย คื อ แบบสัมภาษณ์ กึง
โครงสร้ าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)
ขันตอนที 2 การสร้ างกลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะของครู โรงเรี ยนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สังกัดเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
กลุม่ เป้าหมายคือ กลุม่ ผู้บริหารการศึกษา 3 คน กลุม่ นักวิชาการศึกษา 3 คน และกลุม่ ผู้ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา
5 คน โดยใช้ วิธีจัดสนทนากลุ่ม เพื อยกร่ างกลยุทธ์ เครื องมือที ใช้ ในการวิจัยคือ ร่ างกลยุทธ์ จากผลการวิจัยขันตอนที 1 คู่มื อ
ประกอบการใช้ กลยุทธ์ และแบบบันทึกการสนทนากลุม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือหา
ขันตอนที 3 การนํากลยุทธ์ ไปใช้ ในการพัฒนาสมรรถนะของครู
กลุม่ เป้าหมาย เป็ นครู ผ้ สู อนในโรงเรี ยนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สังกัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอ
เชีย งแสน จังหวัดเชีย งราย เครื องมื อทีใช้ ใ นการวิจัย ได้ แ ก่ แบบสอบถามความคิ ดเห็น เกี ยวกับความรู้ ทีได้ รับ และความ
พึง พอใจของครู แบบสอบถามเกี ยวกับ สมรรถนะครู ข องผู้บริ ห ารสถานศึกษา วิ เคราะห์ ข้ อมูลโดยหาค่ าเฉลียและส่ว น
เบียงเบนมาตรฐาน
ขันตอนที 4 การประเมินกลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะของครู
กลุม่ เป้าหมายคือ กลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญเฉพาะด้ าน และมีส่วนเกียวข้ องในการพัฒนาครู จํานวน 7 ท่าน
ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครืองมือทีใช้ ในการวิจัยคือ แบบประเมินความครอบคลุม ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และ
ความเป็ นประโยชน์ โดยใช้ วิ ธีการสัมมนาอิ งผู้เชี ยวชาญ (Connoisseurship) วิ เคราะห์ ข้ อมูลโดยหา ค่ าความถี ค่า ร้ อ ยละ
ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
1. สมรรถนะของครู โรงเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก ด้ าน
สมรรถนะหลัก โดยมีความต้ องการจําเป็ นเร่ งด่วน เรี ยงลําดับตามความสําคัญคือ ด้ านการพัฒนาตนเอง และด้ านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ในการปฏิบตั ิงาน สมรรถนะประจําสายงาน มีความต้ องการจําเป็ นเร่ งด่วน เรี ยงลําดับตามความสําคัญคือ ด้ าน
การวิเคราะห์สงั เคราะห์และการวิจยั เพือพัฒนาผู้เรียน และด้ านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2. กลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) ครอบคลุม 4 กลยุทธ์ หลัก ได้ แก่ 1) กลยุทธ์
การพัฒนาครูสนู่ กั วิจยั 2) กลยุทธ์ การพัฒนาตนเองด้ วยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ 3) กลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ และ 4) กลยุทธ์ การพัฒนางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ
3. การนํากลยุทธ์ ไปทดลองให้ ครูใช้ ปรากฏว่าครูพฒ
ั นาสมรรถนะการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวมและรายกลยุทธ์ อยู่ใน
ระดับมาก โดยได้ รับความรู้อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้ อยคือ กลยุทธ์ การพัฒนาครู ส่นู ักวิจัย กลยุทธ์ พัฒนา
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งานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ กลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตรและการจัด การเรี ยนรู้ และกลยุทธ์ การพัฒนาตนเองด้ ว ยเครื อข่ายการ
เรียนรู้ตามลําดับ ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้ อยคือ กลยุทธ์ การพัฒนาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ
กลยุทธ์ การพัฒนาตนเองด้ วยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การพัฒนาครู ส่นู ักวิจัย และกลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ตามลําดับ ความคิดเห็นของผู้บริหารทีมีต่อระดับสมรรถนะครูโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากเรี ยงลําดับจากมาก
ไปหาน้ อยคือ สมรรถนะการพัฒ นาตนเอง สมรรถนะการวิเคราะห์ สงั เคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้เรี ยน สมรรถนะการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ ในการปฏิบตั ิงานตามลําดับ
4. กลยุทธ์ มคี วามเหมาะสมและความครอบคลุมอยู่ในระดับมากทีสุด ส่วนความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์
อยู่ในระดับมาก ผลการปรับปรุ งกลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะครู โรงเรี ยนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สังกัดเทศบาลตําบล
เวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประกอบด้ วย 4 กลยุทธ์ หลัก 10 กลยุทธ์ รอง 33 วิธีดําเนินการ และ 27 กิจกรรม

อภิปรายผล
จากการศึกษากลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรี ยนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สังกัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีข้อค้ นพบทีได้ จากการวิจยั ซึงผู้วิจยั ขอนําเสนอดังต่อไปนี
1. สภาพปั จจุบันและสภาพความต้ องการในการพัฒนาสมรรถนะของครู พบว่า ด้ านสมรรถนะหลักโดยภาพรวม
และรายด้ านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าดัชนีความต้ องการจําเป็ นเร่งด่วน เรียงลําดับตามความสําคัญคือ ด้ านการพัฒนาตนเอง
และด้ านการมุ่งผลสัมฤทธิ ในการปฏิบตั ิงานทังนี เพราะการพัฒนาตนเองของครูในความเห็นของครูเองยังมีความเห็นว่าสภาพ
ทีปฏิบตั ิอยู่ในปั จจุบนั ครูม่งุ จัดการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนจนขาดการพัฒนาตนเองไปโดยปริ ยาย ซึงแสดงให้ เห็นว่าการ
พัฒนาตนเองด้ านการแลกเปลียนความคิดเห็นและสร้ างเครื อข่าย รวมถึงการสร้ างองค์ ความรู้ และนวัตกรรมในการพัฒ นา
องค์ กรและวิชาชีพเป็ นปั จจัยสํา คัญทีส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ ในการปฏิ บัติง านของครู เอง ซึงความสามารถในการ
วางแผนการกําหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ภารกิจงาน ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิ บัติงาน
และความสามารถในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนืองเพือให้ งานประสบความสําเร็ จยังเป็ นจุดอ่อน
ของครู ทีต้ องพัฒนาอย่างเร่ งด่วน ส่วนสมรรถนะประจําสายงาน โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าดัช นี
ความต้ องการจําเป็ นเร่งด่วน เรียงลําดับตามความสําคัญคือ ด้ านการวิเคราะห์สงั เคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้เรี ยน และ
ด้ านการบริ หารหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้ ทังนี เพราะครู ส่วนใหญ่ เน้ นการปฏิ บัติง านในหน้ าที คือ การสอนและการ
พัฒนาผู้เรียนเป็ นสําคัญ หลักสูตร เนือหาสาระ และสือการเรียนรู้มกั ได้ รับมาจากการทีส่วนกลางเป็ นทีกํ าหนด ทําให้ ครู ขาด
ความ คิดริเริมสร้ างสรรค์ ขาดทักษะในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ส่วนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้ นัน ครู ยังมี
จุดอ่อน ทีควรได้ รับการแก้ ไขคือ การสร้ างและพัฒนาหลักสูตร การใช้ และพัฒนาสือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพือการจัดการ
เรียนรู้ ความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ซึงสอดคล้ องกับ เสาวนันท์ ขวัญแก้ ว [8] ทีศึกษาเรื องสมรรถนะทาง
วิชาการของครู ในสถานศึกษาขันพืนฐาน พบว่ า ระดับสมรรถนะทางวิ ชาการของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ด้ านทีตําสุด
คือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพือพัฒนาผู้เรี ยน ซึงมีประเด็นเกียวกับ การเขียนรายงานทางวิชาการ การจัดทํา
คู่มือ การเรียนการสอน การเขียนตาราง การเขียนบทความทางวิชาการ การเขียนหนังสืออ่านประกอบ มีผลการประเมินอยู่
ในระดับปานกลาง ซึงแสดงให้ เห็นว่า คุณลักษณะทางวิชาการของครู เป็ นสิงทีต้ องพัฒนาอย่างเร่ งด่วน เพือให้ สอดคล้ องกับ
สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานความรู้ และมีข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้ เห็นว่าครู ส่วนใหญ่ ยังมีข้อจํากัด
คือ การนําเสนอผลงานทางวิชาการเพือเลือนวิทยฐานะของครู พบว่า ในแต่ละปี จะมีสดั ส่วนทีค่อนข้ างน้ อย ทังนีเพราะครู
ขาดทักษะและสมรรถนะทางวิชาการด้ านนีนันเอง นอกจากนียังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วารุ ณี ผลเพิมพูล [9] ทีศึกษา
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เรืองการศึกษาสมรรถนะของข้ าราชการครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
พบว่า ข้ าราชการครูทีมีสมรรถนะสูงเป็ นผู้ทีปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงเป้าหมาย พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง ได้ รับขวัญกําลังใจ
เรียนรู้เทคนิคการสอนใหม่ๆ วิเคราะห์หลักสูตรสูแ่ ผนการเรียนรู้ จัดทํานวัตกรรมและรู้จกั ผู้เรียนเป็ นรายบุคคล
2. กลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สังกัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอ
เชี ยงแสน จัง หวัดเชีย งราย ตามกรอบสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํ าสายงานที มีลํา ดับ ความสํา คัญของความต้ อ ง
จําเป็ นเร่ งด่วนในการยกระดับสมรถนะของครู จากการจัดสนทนากลุ่มยกร่ างกลยุทธ์ ประกอบด้ วย 4 กลยุทธ์ หลัก 11 กล
ยุท ธ์ รอง 11 โครงการ และ 28 กิ จ กรรม ซึงสอดคล้ อ งกับ ความต้ องการจํ า เป็ นของครู โดยการกํ า หนดกลยุท ธ์ ห ลัก นัน
พิจารณาจากค่าดัชนี ลําดับความสําคัญของความต้ องการจําเป็ น 2 อันดับแรกคือ ประเด็นร่ างกลยุท ธ์ หลักจากสมรรถนะ
หลัก จํานวน 2 ประเด็นคือ 1) การพัฒนาตนเองด้ วยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ 2) การพัฒนางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ส่วนประเด็น
ร่างกลยุทธ์ ประจําสายงานมีจํานวน 2 ประเด็น คือ 1) การพัฒนาครู ส่นู ักวิจัย 2) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้
ส่วนการกํา หนดกลยุทธ์ รอง ได้ คัดเลือกประเด็นทีได้ มาจากการจัดกลุ่มทีมีค่า ดัชนีค วามต้ องการจํา เป็ นในกลุ่ม สูง ซึงเป็ น
จุดอ่อนหรื อภาวะคุกคาม ของแต่ละสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานทีมีลําดับความสําคัญของความต้ องการ
จําเป็ นในการพัฒนามากทีสุด จํานวน 11 ประเด็น และนํามากําหนดโครงการ กิจกรรมในการดําเนินการ โดยกําหนดชื อ
กลยุทธ์ รอง โครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้ เหมาะสม สอดคล้ องกับขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน [10] และจัดทําคู่มือประกอบการใช้ กลยุทธ์ เพือให้ สถานศึกษาทีมีบริ บทใกล้ เคียงกันนําไปประยุกต์ ใช้
โดยคู่มือทีจัดทําขึน ประกอบด้ วย กลยุทธ์ หลัก กลยุท ธ์ รอง โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย วิธีดําเนินการ เครื องมือทีใช้ และ
เงือนไขความสําเร็จ
3. ผลการทดลองใช้ กลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะครู โรงเรี ยนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สังกัดเทศบาลตําบลเวียง
เชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบว่า ผลการปฏิ บัติงานของครู จากการใช้ กลยุทธ์ โดยภาพรวมและรายกลยุทธ์
อยู่ในระดับมาก ซึงครูมีความคิดเห็นเกียวกับระดับความรู้ทีได้ รับมากทีสุดคือ กลยุทธ์ หลักที 1 กลยุทธ์ การพัฒนาครู ส่นู ักวิจัย
รองลงมา คือ กลยุทธ์ หลักที 4 กลยุทธ์ พัฒนางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ กลยุทธ์ หลักที 3 กลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ และกลยุทธ์ หลักที 2 กลยุทธ์ การพัฒนาตนเองด้ วยเครือข่ายการเรียนรู้ ส่วนความพึงพอใจของครู ทีมีต่อกลยุทธ์
ค่าเฉลียสูงสุดคือ กลยุทธ์ หลักที 4 กลยุทธ์ การพัฒนาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ รองลงมาคือ กลยุทธ์ หลักที 2 กลยุทธ์ การพัฒนา
ตนเองด้ ว ยเครื อข่า ยการเรี ย นรู้ กลยุทธ์ หลักที 1 กลยุทธ์ การพัฒนาครู ส่นู ักวิจัย และกลยุทธ์ ห ลักที 3 กลยุทธ์ การพัฒนา
หลักสูต รและการจัดการเรี ย นรู้ ส่ว นระดับ สมรรถนะของครู จากความคิ ดเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาโดยภาพรวม อยู่ใ น
ระดับมาก โดยเห็นว่า สมรรถนะการพัฒนาตนเองของครูมีการปฏิบตั ิในระดับมากทีสุด รองลงมาคือ สมรรถนะการวิเคราะห์
สัง เคราะห์ แ ละการวิ จัย เพือพัฒ นาผู้เ รี ย น สมรรถนะการบริ ห ารหลัก สูต รและการจัด การเรี ย นรู้ และสมรรถนะการมุ่ง
ผลสัม ฤทธิ ในการปฏิ บัติ ง าน แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กลยุท ธ์ ก ารพัฒ นาครู ส่นู ัก วิ จัย ทํ า ให้ ครู ไ ด้ รับ ความรู้ เพิ มขึนมากกว่ า เดิ ม
ซึงส่งผลต่อสมรรถนะการมุ่ง ผลสัมฤทธิ ในการปฏิ บัติง านและการจัดการหลักสูตร ความพึง พอใจที มีต่อ สมรรถนะการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ สูงสุดกว่า ด้ านอืนแสดงให้ เ ห็น ว่า มีค วามสัม พัน ธ์ กันกับความรู้ ที ได้ รับสอดคล้ อ งกับงานวิ จัย ของ ยุทธศาสตร์
เพี ย รไธสง [11] ที ศึก ษาเรื องกลยุท ธ์ ก ารพัฒ นาครู ที มี ป ระสิท ธิ ผลของสถานศึ ก ษาสัง กัด องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจั ง หวั ด
นครราชสีม า พบว่ า สภาพการปฏิ บัติง านในสมรรถนะการมุ่ง ผลสัมฤทธิ มีค่าตําสุด แสดงถึง ความต้ องการพัฒ นาอย่ า ง
เร่ ง ด่ว น โดยกํา หนดการจัดอบรมเชิ งปฏิ บัติการเพือพัฒนาผลการทํ างาน รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ครู พัฒนาตนเองอยู่เ สมอ
ซึงครูเกิดความพึงพอใจในระดับมากทุกด้ าน
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สําหรับกลยุท ธ์ ทีพัฒนาขึนนี สามารถครอบคลุมทังสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจํา สายงานของครู ที เป็ น
ความต้ องการจําเป็ นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนา เห็นได้ จากการวิเคราะห์ ค่าดัชนีความต้ องการจําเป็ น การวิเคราะห์ จุดอ่อน
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคอย่างรอบด้ าน เมือครูนําไปใช้ แล้ วมีผลการปฏิบตั ิงานและความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ แต่ละด้ านอยู่
ในระดับมากถึงมากทีสุด
4. ผลการประเมินกลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะครู พบว่า มีความครอบคลุมและความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
ทีสุด ส่วนความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก และผลการปรับปรุ งกลยุทธ์ การเสริ มสร้ างสมรรถนะการ
ปฏิบตั ิงานของครู สงั กัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิน โดยทัง 4 กลยุทธ์ หลัก ประกอบด้ วย 10 กลยุทธ์ รอง 33 วิธีดําเนินการ
และ 27 กิ จ กรรม ส่ง ผลต่ อ การพัฒ นาคุณภาพของครู โดยผลที เกิ ด ขึนจากการนํ า ไปใช้ ทํ า ให้ ท ราบว่ า กลยุท ธ์ สมารถ
ตอบสนองความต้ องการของครู ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรี ยนได้ ในทีสุด ซึงกลยุทธ์ หลัก ได้ แก่ 1) กลยุทธ์ การพัฒนาครู ส่นู ักวิจัย
2) กลยุทธ์ การพัฒนาตนเองด้ วยเครือข่ายการเรียนรู้ 3) กลยุทธ์ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้ และ 4) กลยุทธ์ การ
พัฒนาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ สอดคล้ องกับงานวิจัย ของ อรอุม า รุ่ ง เรื องวณิชกุล [12] ที ได้ ศึก ษาเรื องการพัฒนารู ปแบบการ
เสริมสร้ างสมรรถนะครูนกั วิจยั ด้ วยการบูรณาการกระบวนการเรี ยนรู้ สําหรับข้ าราชการครู สงั กัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า ครู ไ ด้ รับ ความรู้ ด้ านการวิ จัยเพิมมากขึน กิจ กรรมส่ง เสริ มทัก ษะการวิจัยเนื อหาตรงตามความ
ต้ องการ และมีความพึงพอใจทีได้ เข้ าร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดสมรรถนะครู นักวิจัย ทังด้ านความรู้ ความเข้ าใจการวิจัย
ด้ านจิตวิจยั และด้ านทักษะปฏิ บัติการวิจัย ตลอดจนมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเสริ มสร้ างสมรรถนะครู นักวิจัยด้ วยการ
บูรณาการกระบวนการเรียนรู้

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ นที เป็ นหน่ ว ยงานต้ น สังกัด ของสถานศึกษา ควรนํ า กลยุท ธ์ ที มี ค วามจํา เป็ น
เร่ งด่วนทีสอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและแนวทางแก้ ไ ขปั ญหาของแต่ละหน่วยงาน ทังสมรรถนะหลัก โดยเฉพาะด้ านการ
พัฒนาตนเอง ด้ านการมุ่งผลสัมฤทธิ ในการปฏิบติั งาน และสมรรถนะประจําสายงานโดยเฉพาะด้ านการวิเคราะห์ สงั เคราะห์
และการวิจัยเพือพัฒนาผู้เ รี ยน และด้ านการบริ หารหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้ ไปเป็ นข้ อ มูลประกอบการกํ าหนดแนว
ทางการวางแผนพัฒ นาสมรรถนะครู โดยให้ ทุกฝ่ ายมี ส่วนร่ วมในการดําเนินการ ทังการวางแผน การดํ าเนิน งาน และการ
ประเมินผล
1.2 ในการนํากลยุทธ์ ก ารเสริ ม สร้ างสมรรถนะของครู ไปใช้ สถานศึกษาควรวิ เคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส
อุปสรรคของสถานศึกษา และความต้ องการจําเป็ นทีแท้ จริ งโดยกําหนดเป็ นภาพรวมและรายบุคคล เพือให้ ได้ ข้อมูลความ
ต้ องการการพัฒนาในแต่ละสมรรถนะของครู และเลือกวิ ธี การ/กิ จกรรมในแต่ ละกลยุทธ์ นํ าไปปรั บใช้ ทังนีควรประเมินผล
สมรรถนะเป็ นระยะๆ ตามตัวชีวัดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน
1.3 ครูผ้ สู อนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินในฐานะผู้ปฏิ บัติงาน ควรมีการเตรี ยมความพร้ อมใน
การพั ฒ นาโดยสํา รวจระดับ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจํ า สายงานของตน เพื อหาจุ ด ที ควรพั ฒ นาและศึก ษา
วิธีดําเนินการและกิจกรรมต่างๆ ทีกําหนดไว้ ในแต่ละกลยุทธ์ ทีสอดคล้ องกับความต้ องการในการพัฒนาตนเอง
2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั งต่ อไป
2.1 การวิจยั ครังนีเป็ นการศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) ซึงเป็ นโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
ตําบลเท่านัน ซึงพืนฐานของครู มีข้อจํากัดด้ านการสนับสนุนจากต้ นสังกัด หากจะนําไปใช้ กับครู ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลเมือง
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เทศบาลนคร หรื อสังกัด อืนๆ ควรศึก ษาวิจัย ด้ า นความสัม พัน ธ์ ข องวิ ธีดํ าเนินการกับ กิจกรรมในแต่ ละกลยุทธ์ เพื อพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครูในสังกัดให้ ตรงตามความต้ องการ
2.2 ควรมีก ารศึก ษา เปรี ย บเที ย บสมรรถนะครู ใ นสถานศึก ษาสัง กัด องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ นพื นที อื นๆ
เพือหาข้ อเด่น ข้ อด้ อยเกียวกับกลยุทธ์ ทีใช้ ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู เพือนําไปเป็ นแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทมากขึน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ ของสถาบันศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ า
เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์กงโครงสร้
ึ
าง สัมภาษณ์เพือสอบถามความคิดเห็นผู้เชียวชาญจํานวน 19 ท่าน
โดยใช้ เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) สถิติทีในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่
การวิ เคราะห์ ข้ อมูลด้ วย ค่ ามัธ ยฐาน, ค่าฐานนิย มและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยนํา ค่ามัธยฐาน ทีมีค่ า 3.50 ขึนไป
ค่าสัมบูรณ์ ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม มีค่าตังแต่ 0.00 – 1.00 และค่า พิสยั ระหว่างควอไทล์ น้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 1.50 มาสรุป และอภิปรายผล
ผลการวิ จัย พบว่ า ผลการวิเ คราะห์ ข้ อ มูลจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูเชี ยวชาญมี ค วามคิด เห็น ว่ าการบริ หารงานวิเ ทศ
สัมพันธ์ ของสถาบันด้ านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ ามี 12 ด้ านดังนี 1) ด้ านการบริ หารจัดการหลักสูตรแบบสากล
2) ด้ า นส่ง เสริ มจัดการเครื อ ข่ายทางโซเซี ยลเน็ตเวิร์ก 3) ด้ านการจัด การพืนทีภายในและสิงแวดล้ อ มของมหาวิทยาลัย
4) ด้ า นการบริ หารจัดการแบบองค์ ก รระหว่ างประเทศ 5) ด้ านบริ หารจัด การเอกสาร MOU และ MOA 6) ด้ า นการสร้ า ง
ประสบการณ์ แ ละทักษะแบบสากล 7) ด้ านบริ หารจัด การเตรี ย มความพร้ อมเรื องกํา ลังเจ้ าหน้ าที 8) ด้ า นวิสัยทัศ น์ และ
พันธกิจแบบสากล 9) ด้ านการบริหารจัดการเชิงรุก 10) ด้ านการบริหารจัดการเชิงรับ 11) ด้ านบริ หารจัดการจรรยาบรรณงาน
วิ เ ทศสัม พัน ธ์ 12) ด้ า นบริ ห ารจัด การเชิ ง คุณ ภาพงานวิ เ ทศสัม พัน ธ์ และผลการเก็ บ ข้ อ มูลโดยใช้ แ บบสอบถาม EDFR
ในรอบที 2 ความคิ ดเห็ นมี ความสอดคล้ อ งใน 12 ด้ า น 110 เรื อง การอภิ ป รายผลมีค วามสอดคล้ อ งกับ เนื อหางานวิ จัย
สามารถนํา 12 ด้ านดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์ในอนาคตได้ ดี

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
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4) มาตรฐานใหม่และผู้สนับสนุนใหม่ทีมีสว่ นเกียวข้ องกับการพัฒนาการศึกษา
5) ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ทีมีสว่ นสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้ ก้าวหน้ า [2]
การส่งเสริ ม เรื องของความต้ อ งการแรงงานโลกาภิ วัต น์ การเรี ย นรู้ ด้ านมาตรฐานการศึกษารวมจาก Bologna
Accord, การร่วมสร้ างเครือข่ายเพือการพัฒนาสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยชันนําระดับโลก มีนโยบายดังต่อไปนี
1) ผลักดันให้ เกิดความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการในต่างประเทศอย่างเป็ นรูปธรรม
2) พัฒนาศักยภาพสู่ “มหาวิทยาลัยนานาชาติ” ระดับมาตรฐานสากล
3) เสริมสร้ างศักยภาพของหน่วยงาน บุคลากร และนิสติ
เพื อพัฒนารองรับ ความร่ ว มมื อทางการศึกษาในเวที สากล[3] การบริ ห ารและการจัด การงานวิเ ทศสัม พัน ธ์ เ ป็ น
เครืองมือสําคัญในการพัฒนาการศึกษาทีทําให้ เพิมศักยภาพ และเพิมขีดความสามารถในการเป็ นประเทศทีมีความสามารถ
แลกเปลียนทางการศึกษาวิชาชีพและวิช าการโดยอาศัย หลัก การสากลเป็ นตัวเชื อมในการจัดการด้ า นความร่ ว มมือ ต่างๆ
สอดคล้ อ งกับ แผนแม่ บ ทด้ า นการต่ า งประเทศของไทยสํา หรั บ ทุก หน่ ว ยงานใช้ ร่ ว มกัน บู รณาการให้ ทุ ก คนเห็ น ภาพ
ใหญ่ร่วมกันมีเอกภาพถูกตามหลัก "การทูต 5 S" เริมใช้ ในปี 2560 ดังนี
1) ความมันคง (Security) ความมันคงทีมีความหมายเพิมในรูปแบบใหม่
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2) ความยังยืน (Sustainability) ความยังยืนด้ านการพัฒนาทางการศึกษาและมีความร่วมมือทุกด้ าน
3) ความมีมาตรฐาน (Standard) ครอบคลุมมาตรฐานทุกรู ปแบบ การลงทุนและการพัฒนาทียังยืนทางการศึกษา
เพือหาทางสูค่ วามร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศต่างๆ ทีให้ ความสําคัญกับประเทศไทย [4]
4) สถานภาพ (Status) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาเทียบเท่าสากล
5) การบูรณาการ (Synergy) โดยร่วมมือกันทังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมถึงนักลงทุน เพือพัฒนาการศึกษา
ดังนันแต่ละสถาบันอุดมศึกษาจึงมีการกําหนดเป็ นนโยบายขององค์ กร ในการบูรณาการตามหลักการทางทฤษฎี
และหลักการทางการปฏิบตั ิเพือให้ บรรลุถงึ เป้าประสงค์ทกุ ระดับ ตังแต่ปริญญาตรี โท-เอก และหลังปริ ญญาเอก สนับสนุนให้
มีการเปิ ดสอนหลักสูตรนานาชาติ (Module) [5] มีการลงทุนสนับสนุนโครงสร้ างพืนฐาน มีการศึกษาวิจัยการพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันเพือให้ บุค ลากรทางการบริ หารจัดการงานวิ เทศสัมพันธ์ สามารถนํา ความรู้ ค วามสามารถไปใช้ ใ นการบริ หาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังให้ มีความร่ วมมือกันในระดับนานาชาติอีกด้ วย จึงต้ องมีการวาง
ระบบการบริหารของงานวิเทศสัมพันธ์ มีการวางแผนและกรอบการดําเนินงานอย่างมีมโนทัศน์ และส่งเสริ มพัฒนาผู้ร่วมงาน
ให้ สามารถทํางานบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยสามารถนําแผนยุทธศาสตร์ ด้านการต่างประเทศมี
ความเชือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี (2560 - 2579)

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพือศึกษาการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ ของสถาบันด้ านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2560-2569)

กรอบแนวคิดการวิจัย
สรุปกรอบแนวคิดการวิจยั เรืองการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ ของสถาบันด้ านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ า
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารบนพืนฐานของเรื องมนุษยสัมพันธ์ โดยใช้ หลักการบริ หารจัดการทีเหมาะสมดังนี คือ
1) แนวคิดด้ านมนุษยสัมพันธ์ ของ แมรี ปาร์ คเกอร์ ฟอลเลต (Human Relations: Mary Parker Follett) 2) แนวคิดด้ านการ
จัดการแบบมนุษย์ สมั พันธ์ เอลตัน เมโย (Human Relation Approach: Elton Mayo) [6] การจัดการแบบมนุษยสัมพันธ์
(Human relations) 3) แนวคิดทฤษฏี ด้า นมนุษยสัมพันธ์ ดัก กลาส แมคเกรเกอร์ (The human relation movement:
Douglas McGregor) 4) ทฤษฎี เกียวกับ แรงจูงใจโดยเฟรเดอริ ก เฮิ ร์ซเบอร์ ก (Motivation Factors external factors,
Hygiene Factors: Frederick Herzberg) 5) เรนซิส ไลเคิร์ท (Rensis Likert) รวมทังจากงานวิจยั ทีเกียวกับการบริหารจัดการ
มนุษยสัมพันธ์ และจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
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แนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้ อง
1) แนวคิดด้ านมนุษยสัมพันธ์ ของ แมรี
ปาร์ คเกอร์ ฟอลเลต (Human
Relations: Mary Parker Follett)
2) แนวคิดด้ านการจัดการแบบมนุษย์
สัมพันธ์ เอลตัน เมโย (Human Relation
Approach: Elton Mayo)
3) แนวคิดทฤษฏีด้านมนุษยสัมพันธ์ ดัก
กลาส แมคเกรเกอร์ (The human
relation movement: Douglas
McGregor)
4) ทฤษฎีเกียวกับแรงจูงใจโดยเฟรเดอริ ก
เฮิร์ซเบอร์ ก (Motivation Factors
external factors, Hygiene Factors:
Frederick Herzberg)
[7] ( Stephen P. Robbins, 2003)
5) เรนซิส ไลเคิร์ท (Rensis Likert)

วิเคราะห์ข้อมูลจาก เอกสาร ตํารา
บทความวิชาการ บทความวิจัย ทีเกียวข้ อง

ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิทีมีความเกียวข้ อง

การบริ หารงานวิเทศสัมพันธ์
ของสถาบันด้ านศิลปะและการ
ออกแบบในทศวรรษหน้ า
(พ.ศ.2560-2569)

งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการ
บริ หารงานวิเทศสัมพันธ์
ของสถาบันด้ านศิลปะ
และการออกแบบใน
ทศวรรษหน้ า

แนวความคิดการ
บริ หารงานวิเทศสัมพันธ์
ของสถาบันด้ านศิลปะ
และการออกแบบในไทย
และต่างประเทศทีมีความ
เกียวข้ อง
และกลุ่มมีส่วนได้ ส่วนเสีย
ทางสายอาชีพการ
ออกแบบ Stakeholders
& Entrepreneur

วิเคราะห์ข้อตกลงโบโลญญา (สกอ.)
และ Bologna Process
จากบทความวิชาการต่างๆ

แผนภูมิที 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรืองการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ ของสถาบันด้ านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ าใช้ เทคนิค
การวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ประกอบด้ วยขันตอนการดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย
มีรายละเอียดขันตอนการดําเนินการวิจัยเพือให้ การวิจัยดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และบรรลุวัตถุประสงค์ ของการวิจัยที
ตังไว้ ผู้วิจยั ได้ กําหนดขันตอนการดําเนินงานวิจยั ออกเป็ น 3 ขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1
การเตรียมโครงการวิจยั เป็ นขันตอนการจัดเตรี ยมโครงการวิจัยอย่างเป็ นระบบตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย
โดยการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร บทความ วารสารวิช าการ ตํารา ข้ อมูลสารสนเทศต่างๆ สถิ ติ
ผลงานวิจัยทังภายในประเทศและต่างประเทศทีเกียวข้ องกับการบริ หารงานวิเ ทศสัม พันธ์ ของสถาบันด้ านศิลปะและการ
ออกแบบในทศวรรษหน้ า (Documentary Analysis) เพือนํามาเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั และจัดทําโครงร่างการวิจยั
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ขันตอนที 2
การดําเนินการวิจยั ผู้วิจยั ได้ กําหนดขันตอนของการดําเนินการวิจัยโดยวิเคราะห์ การบริ หารงานวิเทศสัมพันธ์ ของ
สถาบันศิ ลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ า กํ า หนดวิ ธี การศึกษาวิ จัย ดัง นี 1) ศึก ษาวิเ คราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี แ ละ
วรรณกรรมทีเกียวข้ องจากเอกสาร ตํารา ข้ อมูล บทความวิชาการ รายงานสรุ ปการประชุมวิชาการ งานวิจัยทีเกียวข้ อง และ
จากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญทีเกียวข้ อง 2) วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลทีได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชียวชาญ โดยกําหนด
ประเด็นการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดการวิจยั 3) นําร่างรู ปแบบทีได้ จากการวิเคราะห์ สงั เคราะห์ ด้านเนือหา เพือมาสร้ าง
ข้ อคําถามของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยได้ กํ าหนดวิธีดําเนินงานวิจัยโดยใช้ เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ
EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ดังนี EDFR รอบที 1 เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ การสัมภาษณ์ ในการ
สัมภาษณ์ ครังนีมีการสร้ างแบบสัมภาษณ์ แบบกึงโครงสร้ าง แล้ วนําแบบสัมภาษณ์ กึงโครงสร้ างไปสัมภาษณ์ เพื อรวบรวม
ข้ อมูล จากผู้เชียวชาญ จํานวน 19 ท่าน พิจารณาจากตําแหน่งทางการบริ หารและประสบการณ์ ดังนี ผู้ประกอบอาชีพทาง
ศิลปะและการออกแบบหรืออยู่ในหมวดเดียวกัน ผู้ประกอบอาชีพศิลปิ นและงานวิชาการด้ านงานวิจัย งานบทความวิชาการ
ทางศิลปะและการออกแบบ ผู้ทีมีสว่ นเกียวข้ องทางศิลปะและงานออกแบบรวมถึงด้ านวัฒนธรรมแลกเปลียน (Stakeholders &
Entrepreneurs) และผู้ประกอบอาชีพการศึกษาด้ านศิลปะและงานวิจัย (Fine Art) งานวิจัยข้ ามสาย (Cross Disciplinary)
งานวิชาการ งานวิจยั บริการเพืองานออกแบบ (Service Design) สายงานวิจยั วิชาการด้ านงานบริ หารวิเทศสัมพันธ์ ผู้บริ หาร
งานด้ า นวิ เ ทศสัม พั น ธ์ อ งค์ ก รต่ า งประเทศ เจ้ าหน้ า ที งานวิ เ ทศสัม พั น ธ์ ข องงานสถานทูต รวม ใช้ เ ทคนิ ค การคั ด เลือ ก
ผู้เ ชี ยวชาญโดยเลือกแบบเจาะจง ใช้ วิ ธี ก ารสัม ภาษณ์ แ บบไม่ จํ า กัด คํ า ตอบด้ ว ยเทคนิค การสัม ภาษณ์ แ บบปฏิ สัม พัน ธ์
นําข้ อมูลทีได้ จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพือให้ ทราบการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ ของสถาบันด้ านศิลปะและการออกแบบ
ในทศวรรษหน้ าและพัฒนาเป็ นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า เพือเก็บข้ อมูล EDFR รอบที 2 ทําการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามความคิดเห็น ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในรอบที 2 นี มีการสร้ างแบบสอบถามความคิดเห็นซึง
ผู้วิจัยสร้ างขึนโดยนําข้ อมูลทีวิเคราะห์ ได้ จากรอบที 1 มาสร้ างเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าไปเก็บรวบรวม
ข้ อ มูลจากผู้เ ชี ยวชาญจํ า นวน 19 ท่ า น ซึงเป็ นผู้เ ชี ยวชาญกลุ่ม เดี ย วกับ รอบที หนึงได้ พิ จ ารณา EDFR รอบ 2 และการ
บริหารงานวิเทศสัมพันธ์ ของสถาบันศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ ายุติในรอบ 2 เมือความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ
สอดคล้ อง
ขันตอนที 3
การรายงานผลการวิจยั ผู้วิจยั นําผลการวิจยั ข้ อค้ นพบ มาจัดทําร่างรายงานผลการวิจัยการบริ หารงานวิเทศสัมพันธ์
ของสถาบันด้ านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ า

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึก ษาวิ จัย การบริ ห ารงานวิ เ ทศสัม พัน ธ์ ข องสถาบัน ด้ า นศิ ลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ า สรุ ป
ผลการวิจยั ได้ ดงั นี
การวิจัย ครังนี มี วัตถุประสงค์ เพือศึกษาการบริ หารงานวิเ ทศสัมพัน ธ์ ของสถาบันด้ านศิลปะและการออกแบบใน
ทศวรรษหน้ า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็ นดังนี
จากการศึกษาวิจยั การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ ของสถาบันด้ านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ าได้ ผลEDFR
รอบที 1 ผู้วิจยั สัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญจํานวน 19 ท่าน ตามแบบสัมภาษณ์กงโครงสร้
ึ
าง (Semi-Structure Interview) เพือตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ เพือทราบการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ ของสถาบันด้ านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ า
โดยมีผลการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชียวชาญสามารถวิเคราะห์ ได้ ดังนี ผู้เชียวชาญมีความคิดเห็นว่าการบริ หารงานวิเทศสัมพันธ์ ของ
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สถาบัน ด้ านศิ ลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ า วิเคราะห์ ด้านการบริ ห ารได้ 12 ด้ าน คื อ (1) ด้ านการบริ หารจัดการ
หลักสูตรแบบสากล (2) ด้ านส่งเสริ มจัดการเครื อข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก (3) ด้ านการจัดการพืนทีภายในและสิงแวดล้ อม
ของมหาวิทยาลัย (4) ด้ านการบริ หารจัดการแบบองค์ กรระหว่างประเทศ (5) ด้ านบริ หารจัดการเอกสาร MOU และ MOA
(6) ด้ านการสร้ างประสบการณ์และทักษะแบบสากล (7) ด้ านบริ หารจัดการเตรี ยมความพร้ อมเรื องกําลังเจ้ าหน้ าที (8) ด้ าน
วิสยั ทัศน์และพันธกิจแบบสากล (9) ด้ านการบริหารจัดการเชิงรุก (10) ด้ านการบริ หารจัดการเชิงรับ (11) ด้ านบริ หารจัดการ
จรรยาบรรณงานวิเทศสัมพันธ์ (12) ด้ านบริหารจัดการเชิงคุณภาพของงานวิเทศสัมพันธ์ จากการศึกษาวิจัยการบริ หารงาน
วิเ ทศสัม พันธ์ ข องสถาบัน ด้ า นศิ ลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ า ได้ ผล EDFR รอบที 2 โดยผู้วิ จัยกํ า หนดกลุ่ม
ผู้เชียวชาญกลุม่ เดียวกับ EDFR รอบที 1 สําหรับตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ซึงมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ช่วงคะแนน วิเคราะห์ข้อมูลทีได้ จากแบบสอบถามความคิดเห็น เพือหาค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
เป็ นรายข้ อเพือพิจารณาเลือกแนวโน้ มทีเป็ นไปได้ ในระดับมากขึนไป คือ แนวโน้ มทีมีค่ามัธยฐาน 3.5 ขึนไปและแนวโน้ มทีมี
ความสอดคล้ องกันของความเห็นผู้เชียวชาญทีมีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 1.5 และค่าความต่างระหว่าง
มัธยฐานกับฐานนิยมมีค่าผลลัพธ์ เท่ากับศูนย์ถงึ หนึง แสดงว่าผลสังเคราะห์ ความคิดเห็นมีความสอดคล้ องเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันดัง ตาราง 1
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ ของสถาบันด้ านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ า
(พ.ศ.2560-2569) 12 ด้ าน (Mdn) (Mo) (IR)
การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ ของสถาบันด้ านศิลปะและ มัธฐาน ฐานนิยม พิสยั ระหว่าง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
การออกแบบในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2560-2569)
ควอร์ ไทล์
ของผู้เชียวชาญ
(Mdn)
(Mo)
(IR)
1) ด้ านการบริหารจัดการหลักสูตรแบบสากล
5
5
0
สอดคล้ อง
2) ด้ านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก
5
5
0
สอดคล้ อง
3) ด้ านการจัดการพืนทีภายในและสิงแวดล้ อมของ
5
5
0
สอดคล้ อง
มหาวิทยาลัย
4) ด้ านการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ
5
5
0
สอดคล้ อง
5) ด้ านบริหารจัดการเอกสาร MOUและMOA
5
5
0
สอดคล้ อง
6) ด้ านการสร้ างประสบการณ์และทักษะแบบสากล
5
5
0
สอดคล้ อง
7) ด้ านบริหารจัดการเตรียมความพร้ อมเรืองกําลัง
5
5
0
สอดคล้ อง
เจ้ าหน้ าที
8) ด้ านวิสยั ทัศน์และพันธกิจแบบสากล
5
5
0
สอดคล้ อง
9) ด้ านการบริหารจัดการเชิงรุก
5
5
0
สอดคล้ อง
10) ด้ านการบริหารจัดการเชิงรับ
5
5
0
สอดคล้ อง
11) ด้ านการบริหารจัดการจรรยาบรรณ
5
5
0
สอดคล้ อง
งานวิเทศสัมพันธ์
12) ด้ านบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
5
5
0
สอดคล้ อง
งานวิเทศสัมพันธ์
ผลรวม
5
5
0
ระดับมากทีสุด
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จากตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์ ทัง 12 ด้ านการบริ หารงานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ ามี
ความสอดคล้ องและมีระดับความต้ องการมากทีสุด

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั การบริ หารงานวิเทศสัมพันธ์ ของสถาบันด้ านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ าสรุ ปการ
อภิปรายผลการวิจยั ดังนี
1. การวิจัยครังนีผู้วิจัยสามารถสรุ ปการอภิ ปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ การวิจัยโดยทําการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิจัยโดยใช้ เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ผลการศึกษา
พบว่าการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ ของสถาบันด้ านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ าประกอบด้ วย 12 ด้ าน 110 เรื อง
ได้ แก่ 1) ด้ า นการบริ ห ารจัด การหลัก สูตรแบบสากล มี 10 เรื อง 2) ด้ า นส่ง เสริ มจัด การเครื อข่ ายทางโซเซี ยลเน็ต เวิร์ก มี
10 เรือง 3) ด้ านการจัดการพืนทีภายในและสิงแวดล้ อมของมหาวิทยาลัยมี 10 เรื อง 4) ด้ านการบริ หารจัดการแบบองค์ กร
ระหว่างประเทศมี 10 เรื อง 5) ด้ านบริ หารจัดการเอกสาร MOU และ MOA มี 10 เรื อง 6) ด้ านการสร้ างประสบการณ์ และ
ทักษะแบบสากลมี 10 เรือง 7) ด้ านบริหารจัดการเตรียมความพร้ อมเรืองกําลังเจ้ าหน้ าทีมี 10 เรือง 8) ด้ านวิสยั ทัศน์ และพันธ
กิ จ แบบสากลมี 10 เรื อง 9) ด้ า นการบริ ห ารจัด การเชิ ง รุ ก มี 10 เรื อง 10) ด้ านการบริ ห ารจั ด การเชิ ง รั บ มี 10 เรื อง
11) ด้ านบริหารจัดการจรรยาบรรณงานวิเทศสัมพันธ์ มี 5 เรื อง และ 12) ด้ านบริ หารจัดการเชิงคุณภาพงานวิเทศสัมพันธ์ มี
5 เรืองมีรายละเอียด ดังนี
2. การอภิปรายผลงานวิจยั มี 12 ด้ าน 110 เรืองดังนี
(1) ด้ านการบริหารจัดการหลักสูตรแบบสากลมี 10 เรือง สอดคล้ องกับการร่ วมสร้ างเครื อข่ายเพือพัฒนาสู่ระบบ
สากลได้ แ ก่ 1.1 บริ ห ารจัดการสร้ า งหลักสูต ร (Curriculum) โครงสร้ า งของรายวิ ช า (Course Syllabus) แผนการสอน
(Lesson Plan) [8] โดยเขียนเป็ นภาษาอังกฤษ ทังระดับปริ ญญาตรี โท เอก 1.2 บริ หารจัดการให้ มีการลงทุนทางการศึกษา
“Business School Global” [9] เน้ นพัฒนาคุณค่าของ “คน” 1.3 ส่งเสริมในเรืองของสือการสอน และการนําเสนอเนือหาของ
การสอนให้ เป็ นภาษาอังกฤษ 1.4 ส่งเสริ มเรื องการฝึ กงานกับนานาชาติ 1.5 บริ หารจัดการเพือส่งเสริ มให้ มีการแลกเปลียน
คณาจารย์ กับ คณาจารย์ ช าวต่ า งชาติ 1.6 การสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพัฒ นาโครงสร้ างของวิ ช าเลือ กแบบมี ส่ว นร่ ว มแบบ
นานาชาติ 1.7 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์ ความรู้ 1.8 การสร้ างความเป็ นมืออาชีพแบบสากล 1.9 สร้ างความเข้ าใจและ
เห็ น ภาพที แท้ จริ ง ของตัว ตนของตนเองก่ อ นเป็ นอัน ดับ แรก 1.10 ส่ ง เสริ ม การทํ า กิ จ กรรมในหลัก สูต รวิ ช าเลื อ กโดยมี
แนวความคิดเรืองการแลกเปลียน คือ “การทํางานร่วมกัน การสนับสนุนซึงกันและกัน การสร้ างกิจกรรมร่วมกัน”
(2) ด้ านส่งเสริ มจัดการเครื อข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์กมี 10 เรื องสอดคล้ องกับการสือสารเพือพัฒนาศักยภาพ
เชิงสากลและรวดเร็ว ได้ แก่ เรือง 2.1 ส่งเสริ มการประชาสัมพันธ์ เพือให้ เปิ ดโลกทัศน์ 2.2 เรี ยนรู้ เรื องลิขสิทธิ ข้ อกฎหมายที
เกียวข้ องกับงานศิลปะและการออกแบบ 2.3 ส่งเสริ ม การบริ หารจัดการสือสังคมออนไลน์ 2.4 รวบรวมองค์ ความรู้ เพือการ
พัฒนาระบบในอนาคตของงานทางโซเซียลเน็ต เวิร์ก 2.5 บริ หารจัดการส่งเสริ มการเชื อมต่ อของสือสังคมออนไลน์ ระบบ
เครื อ ข่ า ยทางออนไลน์ เ พื อสร้ างเป็ นต้ น แบบ 2.6 สนับ สนุน การสร้ างแฟ้ มข้ อ มู ลออนไลน์ แ ละหน้ าเอกสารออนไลน์
2.7 ส่งเสริมประสบการณ์ การแชร์ การแลกเปลียนผลงานทางโซเซียเน็ตเวิร์ก 2.8 การบริ หารจัดการให้ มีการเคลือนไหวและ
ทันสมัยตลอดเวลา 2.9 สนับสนุนช่องทางการสมัครเรี ยนและเรี ยนผ่านระบบโซเซียลเน็ตเวิร์กออนไลท์ 2.10 สร้ างพืนทีการ
สะสมของศิลปิ นในอนาคต
(3) ด้ านการจัดการพืนทีภายในและสิงแวดล้ อมของมหาวิทยาลัยมี 10 เรื องสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ด้านการ
ต่ า งประเทศได้ แก่ 3.1 จั ด สถานที เตรี ย มความพร้ อมเพื อรองรั บ จํ า นวนของนั ก ศึ ก ษาแลกเปลี ยนจากนานาชาติ
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3.2 สร้ างวิทยาเขตใหม่ เพือรองรับนักศึกษาต่างชาติและส่งเสริ มให้ มีชีวิตในวิทยาเขตใหม่ทีดี 3.3 สนับสนุนในการจัดศูนย์
ศิลปวัฒ นธรรมร่ วมสมัย 3.4 ส่งเสริ มกิจกรรมสัน ทนาการทางวัฒนธรรมและศิลปะการออกแบบและงานแสดงดนตรี เพื อ
สนับสนุนส่งเสริ มกิจกรรมและวัฒนธรรมแบบดังเดิม 3.5 ส่งเสริ มกิจกรรมสันทนาการ (Event Organize) 3.6 จัดให้ มีห้อง
รับรองแขกทางการทูต (Diplomatic Reception Room) 3.7 ส่งเสริ ม สนับสนุน และศึกษาวิ จัยพืนทีโดยรอบสถาบันเชิ ง
สร้ างสรรค์ 3.8 สร้ างหอศิลป์แบบทันสมัย “Modern” มีรสนิยมแบบสากล International Style 3.9 สร้ างสภาพแวดล้ อมพืนที
ฝึ กงานนานาชาติพร้ อมสิงอํานวยความสะดวกทีดีพร้ อม 3.10 สร้ างพืนทีอาคารเรี ยนให้ มีความหลากหลายแบบนานาชาติ
เช่น อาเซียน
(4) ด้ านการบริ หารจัดการแบบองค์ กรระหว่างประเทศ (To be International Organization Party) มี 10 เรื อง
สอดคล้ องกับแผนพัฒนาสถาบันอุด มศึกษาปี 2560 ได้ แ ก่ 4.1 “การนํ าเสนอผลงาน” นานาชาติ 4.2 “การดูแล” ดัง นี
สนับ สนุน กิ จกรรมการต้ อ นรั บ และการส่ง ท้ ายแบบสากล 4.3 “การยกระดับ ความสัม พัน ธ์ ” โดยใช้ วิ ธี ก ารแบบการฑูต
4.4 การสร้ างภาพลักษณะขององค์ กรให้ เห็นถึงรากเหง้ า วัฒนธรรม ให้ ได้ รับการยอมรับ 4.5 บริ หารองค์ กรและจัดระเบียบ
ความร่วมมือ 4.6 บริหารจัดการองค์กรในเรือง “ความเข้ าใจ” ด้ านศิลปะและงานออกแบบ งานแสดง 4.7 การประชาสัมพันธ์
ให้ เห็นความสําคัญของงานด้ านศิลปะและการออกแบบ 4.8 ใช้ หลักการให้ และรับ (GIVE & TAKE) ในการประสานความ
ร่วมมือ 4.9 “การแลกเปลียน” และสร้ างความร่ วมมือระหว่างสถาบันสากลและระดับประเทศ 4.10 ให้ ความสําคัญกับการ
จัดการประชุมระดับนานาชาติ”
(5) ด้ านบริ หารจัดการเอกสารบันทึกความเข้ าใจข้ อตกลงทีตรงกัน (Memorandum of Understanding) และ
เอกสารบันทึกข้ อตกลงร่ วมกันซึงมีความผูกพันทางกฎหมาย (Memorandum of Agreement) มี 10 เรื องสอดคล้ องกับการ
พัฒนารูปแบบกฎระเบียบและกระบวนการทํางานด้ านการต่างประเทศสู่ระบบสากลใน 20 ปี ได้ แก่ 5.1 การจัดทํา เอกสาร
บันทึกความเข้ าใจข้ อ ตกลงที ตรงกัน (Memorandum of Understanding) เพือให้ ผ้ บู ริ ห ารเดิน ทางได้ สะดวก 5.2 บริ หาร
จัดการวิเคราะห์เอกสารบันทึกความเข้ าใจข้ อตกลงทีตรงกัน (Memorandum of Understanding) เพือสร้ างความเป็ นไปได้
ของโครงการ 5.3 บริ ห ารจัดการเอกสารบัน ทึกความเข้ าใจข้ อ ตกลงทีตรงกัน (Memorandum of Understanding) เพื อ
ประโยชน์ โดยตรงทังทางวิชาการและปฏิ บัติ กิจกรรมต่างๆ ตามข้ อ ตกลงร่ วมกัน 5.4 การสนับ สนุน ส่งเสริ ม สร้ างเอกสาร
บันทึกความเข้ าใจข้ อตกลงทีตรงกันและมีข้อตกลงทางกฎหมาย (Memorandum of Agreement) มีเรืองข้ อกฎหมาย เงือนไข
สัญญา ทีชัดเจน 5.5 เรื องการมีป ระโยชน์ ร่วมกันได้ เ ท่า กันสนับ สนุนเฉพาะเอกสารบัน ทึก ความเข้ า ใจข้ อ ตกลงที ตรงกัน
(Memorandum of Understanding) ทีมีผลสําเร็ จสมบูรณ์ 5.6 ควบคุมคุณภาพเอกสารโดยการพัฒนาเจ้ าหน้ าทีเรื องร่ าง
เอกสารงานเขียนเชิงวิชาการทีมีคณ
ุ ภาพระดับสากล 5.7 วิเคราะห์ ข้อได้ เปรี ยบ เสียเปรี ยบ 5.8 บริ หารจัดการความต่อเนือง
ของเอกสาร 5.9 การบริ หารจัดการเรื องเวลาให้ รวดเร็ ว 5.10 การบริ หารจัดการสร้ าง เอกสารบันทึกความเข้ าใจข้ อตกลงที
ตรงกัน (Memorandum of Understanding) ของเครือข่ายในอาเซียนเป็ นแหล่งรวบรวมข้ อมูล
(6) ด้ านการสร้ างประสบการณ์ แ ละทัก ษะแบบสากล (International Experience and Skill) มี 10 เรื อง
สอดคล้ องกับนโยบายความเป็ นสากลสถาบัน อุดมศึกษาปี 2560 ได้ แก่ 6.1 ควรเปิ ดใจยอมรับสิงใหม่สิงรอบตัวไม่ปิดกัน
ตนเองในทุกเรื องเพือสร้ างมิตรภาพและความรู้ ใหม่ 6.2 “การทํางานร่ วมกัน การสนับสนุนซึงกันและกัน การสร้ างกิจกรรม
ร่วมกัน” ให้ มีการแลกเปลียนการสร้ างเสริ มประสบการณ์ ร่วมกันเกิดองค์ ความรู้ ใหม่ 6.3 “การให้ และการรับ” เพือการสร้ าง
มิตรภาพ 6.4 ทักษะการบูรณาการเชิงสหวิทยาการเพือสนับสนุนแนวความคิดการสร้ างสรรค์ ผลงานศิลปะและงานออกแบบ
ตามแบบอาเซียน ในเชิงวิชาการเรียนออกแบบขันสูง ผลลัพธ์ ทีออกมาจึงเป็ นประสบการณ์เชิงสร้ างสรรค์ อย่างดี 6.5 สิงแรกที
สําคัญมากคือเรืองความเข้ าใจ เข้ าใจในตัวตนเป็ นอย่างดี 6.6 บริหารจัดการให้ มีกิจกรรมเพือสร้ างโลกทัศน์ เปิ ดมุมมองใหม่ๆ
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6.7 สร้ างเวทีวิชาการนานาชาติเพือสนับสนุนการศึกษาแลกเปลียนเรี ยนรู้ แนวความคิดของศิลปะและงานออกแบบสู่สากล
6.8 บริหารจัดการโดยใช้ ระบบวัฏจักรของความสัมพันธ์ ระหว่างสิงมีชีวิต มีการพึงพาอาศัยกันแบบระบบนิเวศวิทยา 6.9 ให้
ความสําคัญกับการบริหารจัดการสือและเทคโนโลยีเครื อข่ายสังคมออนไลน์ 6.10 บริ หารจัดการให้ มีการติดต่อสือสารและ
ประสบการณ์ของทักษะภาษาต่างประเทศโดยผ่านศิลปะและการออกแบบ
(7) ด้ านบริ หารจัดการเตรี ยมความพร้ อมเรื องกําลังเจ้ าหน้ าที มี 10 เรื องสอดคล้ องกับ การเสริ มสร้ างบทบาท
อุดมศึกษาไทยตามนโยบาย “การทูต 5s” ได้ แก่ 7.1 การศึกษาความเป็ นไปได้ เพือวิเคราะห์ จํานวนคนเพือสร้ างทีมงานด้ าน
วิเ ทศสัม พัน ธ์ เชิ งคุณภาพ 7.2 บริ หารจัด การงานวิ เทศสัมพันธ์ เ ป็ นทีม ทีทํ า งานร่ วมกันได้ อ ย่า งดี มี ประสิทธิ ภ าพสูง 7.3
สนับสนุนการอบรมตลอดปี ให้ มีประโยชน์จะช่วยสร้ างทักษะทีดี 7.4 บริหารองค์ กรให้ มีทักษะทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที
ดีมาก ทังการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงมีความเข้ าใจในภาษาของงานศิลปะและการออกแบบ 7.5 บริ หาร
จัดการให้ องค์กรมีทกั ษะด้ านการสนทนา การเจรจาต่อรองและมีการตัดสินใจทีดี 7.6 การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ ช่วย
สนับสนุนให้ มีคณ
ุ ภาพดีขนทั
ึ งเรืองหน่วยวัดความสําเร็จของการปฏิ บัติงานทีกําหนดขึน (Key Performance Indicator) และ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 7.7 บริ หารจัดการให้ เรี ยนรู้ คุณลักษณะแบบอ่อนนอกแข็งใน 7.8 บริ หาร
จัด การให้ มี ก ารช่ว ยกัน และเป็ นหน้ า ทีของทุก คน ก็จ ะเกิ ดประโยชน์ สูงสุด 7.9 ผู้บริ หาร เลขานุการ มี ความแม่น ยํา เรื อง
เอกสาร 7.10 บริหารจัดการเพือเพิมความเข้ าใจระบบการบริการแบบสากล
(8) ด้ า นวิ สัย ทัศ น์ แ ละพัน ธกิ จ แบบสากล (International Vision and Mission) มี 10 เรื องสอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาเชิงนโยบายด้ านความเป็ นสากล ได้ แก่ 8.1 การบริ หารมีวิสยั ทัศน์ และพันธกิจแบบสากลในเรื องของความคิดโดย
ใช้ กลยุทธิ แบบ“องค์รวม” 8.2 บริหารแบบทางการทูต 8.3 ส่งเสริ มอาเซียนเป็ นฐานแห่งการเรี ยนรู้ โดยให้ นักศึกษาสามารถ
เดินทางท่องเทียวเพือเก็บประสบการณ์ 8.4 บริ หารจัดการให้ มีวิสยั ทัศน์ ทีไม่อยู่ในกรอบแต่มีความเป็ นระบบทีชัดเจนแบบ
สากล 8.5 เปิ ดใจทีจะยอมรับทุกอย่างและทําหน้ าทีอย่างเต็มที 8.6 บริ หารจัดการกลยุทธ์ ให้ นักศึกษาสามชันปี เรี ยนร่ วมกัน
8.7 บริหารจัดการกลยุทธ์ เรืองการใช้ สอออนไลน์
ื
ให้ เกิดประโยชน์ สงู ทีสุด 8.8 บริ หารจัดการเรื องกลยุทธ์ โดยการให้ ทํางาน
ปฏิบตั ิแบบกลุม่ ให้ พบเจอซึงกันและกันใช้ เวลาด้ วยกันในการสร้ างผลงาน ศิลปะและงานออกแบบ [10] 8.9 “เข้ าใจรากเหง้ า
ปรัชญา” บริหารจัดการโดยใช้ ศาสตร์ เป็ นจุดแข็ง เพือสร้ างเป็ นองค์ ความรู้ เพือนําไปใช้ ใน พันธกิจ แบบลักษณะต้ นแบบทีดี
เป็ นตัวอย่าง 8.10 บริหารจัดการวิสยั ทัศน์และพันธกิจโดยการสร้ างเครือข่ายใหม่สร้ างความสัมพันธ์ กบั องค์กรทัวโลก
(9) ด้ านการบริหารจัดการเชิงรุ กมี 10 เรื องสอดคล้ องกับการจัดทํายุทธศาสตร์ ด้านการต่างประเทศของไทยใน
ระยะ 20 ปี ได้ แก่ 9.1 บริหารจัดการเพือให้ โอกาสสําหรับคนไทยเรืองทุนแลกเปลียนระยะสันแบบนับหน่วยกิต เช่น โครงการ
เครือข่าย ERASMUS+ Net Work 9.2 จัดตังศูนย์ทรัพยากรความรู้ ศูนย์ข้อมูล ทางสังคมเครือข่ายโดยการเชือมโยงวิทยาเขต
9.3 การบริ หารจัดการเชิงรุ กเพื อพัฒนาองค์ กร แบบ Marry Parker Follett: แนวความคิด ด้ านมนุษ ยสัม พันธ์ (Human
Relations) 9.4 สนับสนุนการลงทุนทางการศึกษาเพือผลประโยชน์ ในระยะยาว 9.5 การบริ หารเชิงรุ กทีต้ องมีการลงทุนเรื อง
การศึกษา การสรรหานัก ลงทุนเอกชนเพือสนับสนุน ตามแบบแผนของ Lisbon strategy and Europe 2020 Dynamic
Knowledge 9.6 ให้ ความสําคัญกับโครงการสร้ างความร่วมมือและการแลกเปลียนกับสหภาพยุโรป EU-SHARE 9.7 บริ หาร
จัดการ ด้ านโครงสร้ างการศึกษาแบบกระบวนการโบโลญญ่ า (Bologna Process) 9.8 การส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการ
ทํา งานวิ จัย ร่ วมกันแบบนานาชาติ 9.9 บริ ห ารจัด การส่ง เสริ ม ให้ มี การสร้ างประวัติแ ฟ้ มผลงานแบบสากลที มี คุณภาพ
9.10 บริหารจัดการจัดกิจกรรมสัมมนาตลอดปี ในเรืองของการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้ างความร่วมมือ
(10) ด้ า นการบริ ห ารจัดการเชิ ง รั บมี 10 เรื องสอดคล้ อ งกับ นโยบายการประชาสัม พัน ธ์ อุดมศึกษาด้ านงาน
ต่างประเทศได้ แก่ 10.1 บริหารจัดการทําผลงานวิจยั และพัฒนาเก็บฐานข้ อมูลในระบบให้ มีคณ
ุ ภาพ 10.2 บริ หารจัดการเรื อง
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การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทังการพูด การฟั ง การอ่านการเขียนของเจ้ าหน้ าที โดยการจัดอบรม 10.3 บริ หารจัดการเรื อง
การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อกับนักศึกษาเป็ นระยะ 10.4 บริ หารจัดการเรื องการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเป็ นระยะ
โดยติดต่อผ่า นสถานทูตต่า งๆ 10.5 ส่งเสริ มกิจกรรม นิทรรศการ ภาพถ่ ายงานศิลปะ โดยร่ วมมื อกับ องค์ กรต่ างๆ ทีมีส่ว น
เกียวข้ องตลอดทังปี 10.6 บริหารจัดการเรื องทีพักศิลปิ นต่างชาติ ทีเข้ ามาแลกเปลียนในสถาบันให้ มีความปลอดภัยอย่างดี
10.7 บริหารจัดการเรืองการประสานงาน ช่วยเหลือเรื องการต่อและการตรวจลงตรา การประทับตรา (VISA) ให้ กับอาจารย์
ทีมาทํางานแลกเปลียนให้ มีความสะดวกรวดเร็ว 10.8 บริการศิลปิ นเรืองทีพักอาศัย10.9 เสนอแนะแนวทางแก้ ไขและพัฒนา
องค์กร โดยรับฟั งความคิดเห็นจากทุกฝ่ าย 10.10 บริหารจัดการให้ คนในองค์กรงานวิเทศสัมพันธ์ มีความสุขในการทํางาน
(11) ด้ านบริหารจัดการจรรยาบรรณงานวิเทศสัมพันธ์ มี 5 เรืองสอดคล้ องกับบทบาทอุดมศึกษาไทยปี 2560 และ
“การทูต 5s” ปี 2560 ได้ แก่ 11.1 มีความซือสัตย์ จริ งใจในการประสานงาน เจรจา ดังนักการทูต 11.2 ความเข้ าใจในการ
บริหารงานวิเทศสัมพันธ์ [10] ในเรื องการแนะนํา ไม่ใช่การช่วยจนมากเกินไปต้ องใช้ เทคนิคให้ ถูกต้ อง 11.3 การบริ หารใน
องค์กร สถาบัน ต้ องโปร่งใส 11.4 การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ ต้องเข้ าใจในนโยบายของสถาบัน องค์ กรและทําตามวิสยั ทัศน์
และ พันธกิ จอย่างดี 11.5 การบริ หารต้ อ งมี ความเป็ นธรรม เช่น การสนับสนุน ทุน ต้ อ งมีก ารตังกรรมการที เหมาะสมและ
คัดเลือกอย่างเหมาะสม
(12) ด้ านการบริ ห ารจัด การเชิ งคุณภาพงานวิเทศสัมพัน ธ์ มี 5 เรื องสอดคล้ องกับ การพัฒนาอุด มศึกษาไทยสู่
ความเป็ นสากล ได้ แก่ 12.1 มีการพัฒนาแบบเป็ นระบบ ไม่หยุดนิงในเชิงคุณภาพ 12.2 มีเกณฑ์ในระดับคณะเพือสร้ างความ
ยืดหยุ่น ในการบริ ห ารจัด การ 12.3 มีหลัก การตามนโยบายของสถาบัน และองค์ กรปฏิ บัติต ามองค์ กรของตนให้ มีผลไปใน
ทิศ ทางเดี ยวกัน 12.4 มี ตรรกะสากล มีม าตรฐานทางการสร้ างหลัก การบริ หาร [11] 12.5 มี การบริ หารจัดการร่ วมกับ
นานาชาติทงศาสตร์
ั
วิชาการและศาสตร์ การปฏิบตั ิในสาขาศิลปะและการออกแบบ

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ข้ อเสนอแนะทัวไปเพือนําไปใช้ ประโยชน์ในองค์กร
จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ ของสถาบันด้ านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ า
มีผลสรุปการวิจยั ทีมีทิศทางไปในทางเดียวกัน มีความสอดคล้ องมากทีสุด และหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ของสถาบันศิลปะและ
การออกแบบสามารถนําความสําคัญทัง 12 ด้ าน ไปประยุกต์ เป็ นโครงสร้ าง หรื อ แกนโครงสร้ างย่อยของหน่วยงานหลักที
เรี ยกว่ า โครงสร้ างแบบโครงกระดูกของร่ างกาย (Skeleton) ให้ เข้ ากับ บริ บทองค์ กรของแต่ละสถาบันในประเทศไทยเพื อ
พัฒ นาเป็ นโครงสร้ างการทํ า งานแบบสากลและยัง สามารถพัฒ นาเป็ นแนวปฏิ บัติ ภ ายในองค์ ก รของตนให้ เ กิ ด ความมี
ประสิทธิภาพสูง ในทิศทางเชิงรุก ส่งเสริ มด้ านประสิทธิ ผลแบบมีคุณภาพสูงได้ เป็ นอย่างดีในเชิงรับสามารถนําไปวิเคราะห์
เชิงวิจยั และพัฒนา (Research & Develop) เพือวิเคราะห์ ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ การต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ ทาง
“การทูต 5s” ซึงเป็ นแนวทางหลักของประเทศไทย อีกทังมีความถูกต้ อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ มีความสอดคล้ องกับ
กรอบแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารจัดการ งานวิจยั ทีเกียวข้ อง และเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์
สถาบันศิลปะและการออกแบบในองค์กรปั จจุบนั และอนาคตได้ เป็ นอย่างดี
1.2 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือนําไปใช้ ประโยชน์ในองค์กร
หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ของสถาบันศิลปะและการออกแบบมีลกั ษณะเฉพาะตน ในแต่ละหน่วยงานและแต่ละ
องค์ ก รมี ค วามชัด เจน อี ก ทั งยั ง ส่ ง ผลถึ ง กลยุท ธ์ วิ สัย ทั ศ น์ และ พัน ธกิ จ ของงานวิ เ ทศสัม พัน ธ์ ได้ เ ป็ นอย่ า งดี ดัง นั น
ข้ อเสนอแนะทัวไปเชิงสนับสนุนนโยบาย เป็ น ดังนี
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1.2.1 การสนับ สนุนส่งเสริ มในเรื องของความเป็ นสากลเชิง นโยบายควบคู่กับ แนวทางปฏิ บัติงานของแต่ละ
สถาบันจึงเป็ นความสําคัญอย่ างยิ ง เช่น เน้ น เรื องการปฏิ บัติ ทันที อย่า งเร่ งด่ วนและวิ เคราะห์ สถานการณ์ เป็ นระยะ เช่ น
ส่งเสริ มจัดการเครื อข่ายทางโลกของโซเซียลเน็ตเวิร์ก (Internet world & Social Network) ให้ สอดคล้ องกับช่องทางการ
ทํางานของโทรศัพท์ทางสังคมออนไลน์ (Application Social Mobile) ทําให้ การเข้ าถึงของงานวิเทศสัมพันธ์ สะดวกรวดเร็ วขึน
โดยอาศัยการออกแบบและมัลติมีเดียของแต่ละสถาบันให้ เป็ นรูปแบบเฉพาะตน จดจําง่าย
1.2.2 การส่งเสริ ม นโยบายให้ ค วบคู่กับ กลยุท ธ์ ของแต่ละสถาบันสามารถช่วยส่ง เสริ ม งานวิเ ทศสัมพันธ์ ของ
องค์กรด้ านศิลปะและการออกแบบในประเทศไทย ให้ มีความร่วมมือต่างๆ อย่างมีประสิทธิ ภาพและก้ าวหน้ า รวดเร็ ว ได้ เป็ น
อย่างดีเยียม
2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั งต่ อไป
2.1 กําหนดสถาบันศิลปะและการออกแบบหรื อศูนย์ วิเทศสัมพันธ์ เพือทําการวิจัยคุณภาพทีมีการเก็บข้ อมูลเชิง
ลึกโดยผู้วิจยั และทีมเข้ าไปอยู่ในปรากฏการณ์นนๆ
ั เองหรือเป็ นผู้ร่วมปฏิบตั ิงานในสถาบันหรื อองค์ กรนันๆเป็ นการเก็บข้ อมูล
เชิงประจักษ์ ที ได้ รับรู้ และจดบันทึกสถานการณ์ จริ ง ปรากฏการณ์ จริ ง ความจริ งดังกล่าวเป็ นข้ อมูลเชิงคุณภาพทีสามารถ
นํามาสร้ างเป็ นประเด็นทีสําคัญ นํามาสร้ างเป็ นข้ อค้ นพบ สร้ างกรอบโครงสร้ างเฉพาะสถาบัน เพือพัฒนาเครื องมือในการ
สัมภาษณ์ แบบกึงโครงสร้ างครั งต่อๆ ไปในการเก็บข้ อมูลจากผู้เชียวชาญได้ เป็ นอย่ างดีเยี ยม ผู้วิ จัยสามารถพัฒ นาข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ได้ ดขี นึ
2.2 ในการศึ ก ษาวิ จัย งานวิ เ ทศสัม พั น ธ์ ผู้ วิ จั ย ควรส่ง เสริ ม ศัก ยภาพตนเองในเรื องของความสัม พัน ธ์ กั บ
แหล่งข้ อมูลของผู้เชียวชาญ เป็ นระยะ เช่น สถานทูต สถาบันการศึกษาต่างประเทศทีมีความเกียวข้ องกับสถาบันการศึกษา
ศิลปะและการออกแบบไทย การมีปฏิสมั พันธ์ เป็ นระยะในตลอดช่วงปี จะทําให้ งานการเก็บข้ อมูลทันสมัย และได้ พบปะสร้ าง
ความสัมพันธ์ ทําให้ งานวิจัยมีความถูกต้ อง มีเอกสารประกอบทังเชิงวิชาการและเชิงปฏิ บัติทีอยู่บนพืนฐานแห่งความจริ ง
ทันสมัย เพือนําไปสนับสนุน นโยบายต่างๆ ได้ ดี เพราะข้ อมูลจะมีการเปลียนแปลงเสมอตามสภาวะเศรษฐกิจโลก
2.3 งานวิจัย เรื องการบริ หารงานวิ เทศสัมพันธ์ สถาบันศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ า มีหัว ข้ อความ
สอดคล้ องหลักด้ วยกัน 12 เรือง ในแต่ละเรื องมีสาระความสําคัญและสามารถทําเป็ นงานวิจัยต่อยอดในเชิงทดลอง เพือให้
เกิ ด ความสัม พั น ธ์ เ ชิ ง ลึก และกว้ างให้ มี ค วามชั ด เจนและเป็ นประโยชน์ กั บ การบริ ห ารงานวิ เ ทศสัม พั น ธ์ ใ นอนาคต
เช่นเรือง การบริหารจัดการด้ านสือเทคโนโลยีเพือสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธ์ ของสถาบันศิลปะและการออกแบบ
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พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่ งผลต่ อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
PRINCIPLE’S LEADERSHIP BEHAVIORS EFFECTING TO THE SUFFICIENCY ECONOMY
PHILOSOPHY IN SCHOOLS UNDER CHONBURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA
OFFICE II
1

ทิพวรรณ ผสมทรัพย์, ศิริวฒ
ั น์ จิระเดชประไพ2, ทวีศิลป์ กุลนภาดล3
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2
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บทคัดย่ อ
การบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถม ศึกษา
ชลบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริ หารและครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์ เพือศึกษาพฤติกรรม
ผู้นํ า ของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาและประสิท ธิ ผลการบริ ห ารโรงเรี ย นตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในโรงเรี ย น
หาความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารโรงเรี ยน และศึกษาพฤติกรรมผู้นํา
ของผู้บริ หารสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิ ผลการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 403 คน
เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลประกอบด้ วย
คะแนนเฉลีย ความเบียงเบนมาตรฐาน การหาค่ าสัม ประสิท ธ์ สหสัม พัน ธ์ ของเพีย ร์ สนั (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีค่าเฉลีย
อยู่ในระดับมาก
2. ประสิทธิ ผลการบริ หารโรงเรี ย นตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงในโรงเรี ยน สัง กัด สํา นัก งานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมผู้นํา ของผู้บ ริ หารสถานศึก ษามี ความสัมพันธ์ ท างบวกกับ ประสิท ธิ ผลการ
บริหารโรงเรี ยนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2 โดยมีความสัมพันธ์ กนั ในทางบวกระดับมาก (rxy=.735) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
4. พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาแบบมุ่งความสําเร็จ และพฤติกรรมผู้นําแบบสนับสนุน มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิ ผลการบริ ห ารโรงเรี ยนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรี ยนสัง กัดสํานัก งานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และใช้ พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ 59.2% นันคือ ตัวแปร
พยากรณ์ทงั 2 ตัว ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการบริหารโรงเรี ยนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ ร้อยละ 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
การพัฒนาคนถือ ว่า เป็ นภารกิ จสําคัญทีหลายๆ ประเทศได้ กํา หนดเป็ นนโยบายสํา คัญ ประเทศไทยโดยรั ฐบาล
องค์ การและหน่ วยงานที เกี ยวข้ อ ง ได้ ตระหนัก ถึง ความสํา คัญของการดํ าเนิน งานพัฒนาคนและสัง คม ดังจะเห็น ได้ จาก
ภาพรวมของการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 1-7 สรุ ปได้ ว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมี
ปั ญหา การพัฒนาไม่ยงยื
ั น” ทําให้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 8 ได้ ปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหม่
จากเดิมทีให้ ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็ นประเด็นหลักมาเป็ นการให้ ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไป
พร้ อมกัน จึงเป็ นจุดเริ มต้ นของแนวคิดการพัฒนาทีมี “คนเป็ นศูนย์ กลางการพัฒนา” โดยให้ เศรษฐกิจเป็ นเครื องมือในการ
พัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีขนและเปลี
ึ
ยนวิธีการพัฒนาเป็ นแบบองค์ รวมทีเชือมโยงมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม
เข้ าด้ วยกันอย่างสมดุล แต่วิกฤตเศรษฐกิจทีเกิดขึนในปี 2540 ทําให้ การปรับเปลียนแนวคิดและวิธีการพัฒนาไม่สามารถ
นําไปใช้ ในกระบวนการขับเคลือนการพัฒนาประเทศได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม อย่างไรก็ตามสังคมไทยได้ เริ มรับรู้ ถึงหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพี ยง ซึงได้ รับการขานรั บอย่างกว้ างขวางในขณะทีสังคมไทยกํ าลังเผชิญกับภาวะวิกฤตครังสําคัญของ
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 9 ได้ อญ
ั เชิญหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็ นปรัชญา
นําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยให้ ความสําคัญกับการพัฒนาทีสมดุล ทังด้ านสังคมเศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อม
มีเป้าหมายหลักเพือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสูค่ วามอยู่ดีมีสขุ พร้ อมทังยึดหลักทางสายกลาง เพือให้ ประเทศรอดพ้ น
จากวิกฤต สามารถดํ ารงอยู่ได้ อ ย่างมันคง มี คุณภาพและยังยื น ควบคู่ไปกับการปรับเปลียนกระบวนการวางแผนจากการ
ดําเนินการ“โดยราชการเพือประชาชน”เป็ นการมี “ประชาชนเข้ าร่ วม” ให้ คนเป็ นผู้ตัดสินใจหรื อกําหนดทิศทางการพัฒนาที
คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และสร้ างภูมิค้ มุ กันทีดีเพือพร้ อมรับความเสียงบนฐานของความรอบรู้ ความ
รอบคอบ ความเพียรและคุณธรรม [1]
สําหรับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ.2555-2559) เป็ นการประยุกต์ ใช้ ปรัช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที 10 หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งได้ มี ก าร
ประยุกต์ ใช้ และมีผลอย่างเป็ นรู ปธรรมในช่วงทีประเทศไทยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเมือปี 2540 และเป็ นแนวทางปฏิ บัติอัน
สําคัญยิงในการขับเคลือนประเทศไทยให้ พ้น จากภาวะวิกฤตทังวิก ฤตเศรษฐกิจโลกทีส่ง ผลกระทบต่อประเทศไทยรวมถึง
วิกฤตทีเกิดขึนภายในประเทศทังวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง และวิกฤตทางสังคม การน้ อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็ นแนวปฏิ บัติ ได้ ส่งผลให้ ประเทศไทยเข้ มแข็ง มีภูมิค้ มุ กันสูงขึนในหลายด้ าน ขณะทีบางเรื องอยู่ในระหว่าง
การปรั บตัวต่ อการเปลียนแปลงและประชาชนได้ รับ ผลกระทบจากการเปลียนแปลงรุ นแรงในเบื องต้ นแต่สามารถฟื นตัว
ได้ เร็วขึน ความก้ าวหน้ าในการน้ อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิ บัติของทุกภาคส่วนเพือมุ่งหวังให้ เกิด
ภูมิค้ มุ กันแก่ตวั เอง ครอบครัว องค์กร สังคมและประเทศมีหลายประการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ.2555-2559) ภายใต้
สถานการณ์การเปลียนแปลงทีจะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11
สะท้ อนให้ เห็ นว่ าประเทศไทยยังต้ อ งเผชิ ญกระแสการเปลียนแปลงทังภายในและภายนอกประเทศทีผัน ผวน ซับ ซ้ อนและ
คาดการณ์ผลกระทบได้ ยาก แม้ ว่าในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิค้ มุ กันเพิมขึน และมีภูมิค้ มุ กันทีแข็งแกร่ งแตกต่างกันไปทังใน
ระดับ ปั จเจก ครอบครั ว ชุม ชนและสัง คมแต่ ก็ ยัง ไม่ เ พี ย งพอที จะรองรั บสถานการณ์ การเปลียนแปลงในอนาคตได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ประเทศต้ องเผชิญกับความเสียงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสียงจากการบริ หารภาครัฐทีอ่อนแอ
โครงสร้ างเศรษฐกิจทีไม่สามารถรองรับการเติบโตอย่างยังยืน ทังความเสียงจากความเสือมถอยของค่านิยมทีดีงามในสังคมไทย
ความเสือมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม และความเสียงด้ านความมันคงของประเทศ จึงจําเป็ นต้ องนํา
ภูมิค้ มุ กันทีมีอยู่พร้ อมทังสร้ างภูมิค้ มุ กันในประเทศให้ เข้ มแข็งขึนภายใต้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริ มสร้ างทุน
ทีมีอยู่ของประเทศให้ เข้ มแข็ง ทังทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม รวมทังใช้
ประโยชน์ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและเป็ นธรรมเพื อเตรี ย มพร้ อมให้ ประเทศสามารถปรั บ ตั ว รองรั บ ผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงในอนาคตได้ อย่างยังยืน การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 จึงมี
แนวคิดทีมีความต่อเนืองจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา” รวมทัง “สร้ างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลือนให้
บังเกิดผลในทางปฏิบตั ิทีชัดเจนยิงขึนในทุกระดับ เพือให้ การพัฒนาและบริหารประเทศเป็ นไปบนทางสายกลาง เชือมโยงทุก
มิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทังคน สังคม เศรษฐกิจ สิงแวดล้ อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์ อย่าง “มีเหตุผล”
และใช้ หลัก “ความพอประมาณ” ให้ เกิ ดความสมดุลระหว่า งมิ ติท างวัตถุกับ จิต ใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่า ง
ความสามารถในการพึงตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับเมือง เตรี ยม “ระบบภูมิค้ มุ กัน”
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ด้ วยการบริหารจัดการความเสียงให้ เพียงพอพร้ อมรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงทังภายนอกและภายในประเทศ ทังนี
การขับเคลือนกระบวนการพัฒนาทุกขันตอนต้ องใช้ “ความรอบรู้ ” ในการพัฒนาด้ านต่างๆ ด้ วยความรอบคอบ เป็ นไป
ตามลําดับขันตอน และสอดคล้ องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทังเสริ มสร้ างศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม” จริ ยธรรมใน
การปฏิบตั ิหน้ าทีและดําเนินชีวิตด้ วย “ความเพียร” จะเป็ นภูมิค้ มุ กันทีดีให้ พร้ อมเผชิญการเปลียนแปลงทีเกิดขึนทังในระดับ
ปั จเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ
กระทรวงศึก ษาธิ ก ารมีค วามตระหนักในภารกิจ ทีสําคัญกับการพัฒ นาคนซึงเป็ นศูนย์ กลางของการพัฒ นาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุ่งเน้ นนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประเทศ จึงจัดทํายุทธศาสตร์
เพือดําเนินโครงการขับเคลือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือปลูกฝั งให้ เด็กและเยาวชนรู้ จักใช้ ชีวิต ทีพอเพียง เห็น
คุณค่าของทรัพยากรต่างๆ ฝึ กการอยู่ร่วมกับผู้อืนอย่างเอือเฟื อเผือแผ่และแบ่งปั น มีจิตสํานึกรักษ์ สิงแวดล้ อมและเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ ของความเป็ นไทย โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกันรับผิดชอบ
เพือให้ มีความต่อเนืองและยังยืน นําสูว่ ิถีชีวิตของประชาชน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ ตามแนวพระราชดํารัสและ
นโยบายรัฐบาลรวมทังเป็ นจุดเริ มต้ นของการผลักดันให้ ประเทศชาติโดยรวมพัฒนาต่อไปอย่างเต็มศักยภาพโดยใช้ รูปแบบ
การจัดการศึกษาบนพืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง [2]
สํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ ในการน้ อ มนํ า
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการจัดการศึกษา โดยกําหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาของสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึงมีเป้าประสงค์ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับการปลูกฝั งค่านิยมในการนําคุณธรรมเป็ นหลักใน
การดํ า เนิ น ชีวิ ต ตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง และกลยุท ธ์ ข้ อที 2 ปลูก ฝั งคุณธรรม ความสํา นึกในความเป็ น
ชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ ดําเนินการส่งเสริ มและสนับสนุนการขับเคลือนปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพีย งสู่สถานศึกษา เพือให้ ผ้ บู ริ หารการศึกษา ครู ผ้ บู ริ ห ารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและนัก เรี ยนมี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจในหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง และสามารถนําแนวคิ ด หลักปฏิ บัติ ตามปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง มาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตลอดจนประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจําวันโดยมี
เป้าหมายการขับเคลือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษาทุกแห่ง และกําหนดให้ มีการคัดเลือกสถานศึกษาที
จัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้ นแบบ เพือสร้ างเครื อข่ายในการ
ขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบตั ิในสถานศึกษา เกียวกับการบริหารจัดการ การดําเนินงานเกียวกับการเรี ยนการสอน
ตลอดจนการกําหนดยุทธศาสตร์ การบริ หารสู่การปฏิ บัติตามยุทธศาสตร์ ชาติ กระทรวงศึกษาธิ การและเขตพืนทีการศึกษา
เพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ทําให้ นักเรี ยนทันต่อเหตุการณ์ ในยุคโลกาภิ วัตน์ รู้ จักคิด เข้ าใจปั ญหา
สภาพแวดล้ อม พร้ อ มรั บกับสถานการณ์ ก ารเปลียนแปลงต่ างๆ พัฒ นาคุณภาพชี วิต มีจิ ตสํานึกที ดีต่ อตนเอง และสัง คม
ช่วยเหลือเกือกูลกัน รวมทังการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยังยืน [3]
การขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียงสูโ่ รงเรียนในปี 2554-2555 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
พบว่า มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 112 แห่ง ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในปี 2554-2555 จํานวน 50 แห่ง ซึงคิด
เป็ นร้ อยละ 44.62 [4] ซึงแสดงให้ เห็นว่าความสนใจในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ จัดการศึกษามีมากขึน
แต่ขาดองค์ ความรู้ และเครื องมื อ ซึงทําให้ ต้องหันมามองย้ อนกลับไปพิจารณาเกียวกับการบริ ห ารองค์ กรเสีย ใหม่ว่ าการ
ขับเคลือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรี ยน จะสําเร็ จตามเป้าประสงค์ หรื อไม่นันขึนอยู่กับผู้บริ หารต้ องเป็ นผู้นํา
การเปลียนแปลงในการบริหารจัดการโรงเรียนทีดีและมีประสิทธิภาพเป็ นอันดับแรก กระทรวงศึกษาธิ การมีความตระหนักใน
ภารกิจทีสําคัญดังกล่าวและให้ ความสําคัญกับการพัฒนาคน ซึงเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที 15 ฉบับที 28 มกราคม - มิถนุ ายน 2561
สังคมแห่งชาติ ฉบับที 10 (2550 - 2554) มุ่งเน้ นนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประเทศ จึงจัดทํายุทธศาสตร์
เพือดําเนินโครงการขับเคลือนหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื อปลูกฝั งค่านิย มให้ เด็ กและเยาวชนรู้ จักการใช้ ชีวิต ที
พอเพียงและเห็นคุณค่าของทรัพยากร ต่างๆ ฝึ กการอยู่ร่วมกับผู้อืนอย่างเอือเฟื อเผือแผ่และแบ่งปั น มีจิตสํานึกต่อสิงแวดล้ อม
และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมและเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกัน
รับผิดชอบเพือให้ มีความพอเพียงและยังยืนสู่วิถีชีวิตของประชาชน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ ตามแนวพระราช
ดํารัสและนโยบายรวมทังเป็ นจุดเริมต้ นของการผลักดันให้ ประเทศชาติโดยรวมพัฒนาต่อไปอย่างเต็มศักยภาพโดยใช้ รูปแบบ
การจัดการศึกษาบนพืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [5] โดยกําหนดนโยบายด้ านการศึกษาให้ นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางในการเรี ยนรู้ ทีเชือมโยงความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน
สถาบันทางศาสนาให้ มีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาเพือให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ ทักษะและเจตคติ สามารถนําไปประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจําวันได้ อย่างสมดุลและยังยืน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ โรงเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้
ในด้ านการบริหารจัดการโรงเรียนจัดการเรี ยนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนเพือให้ เกิดผลในการปฏิ บัติในทุกระดับ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิ ผล โดยมีวิสยั ทัศน์ ม่งุ พัฒนาโรงเรี ยนในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
จัดการศึก ษาอย่ างมี ประสิทธิ ภ าพและประสิทธิ ผล ส่งผลต่อการดํา เนินชี วิตตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งของ
ผู้เ รี ยน ผู้บริ ห าร ครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษาอย่า งต่ อเนื องโดยกํ า หนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการขับ เคลือนเป็ น
5 ยุท ธศาสตร์ คื อ ยุทธศาสตร์ ที 1 เป็ นการพัฒนาแนวทาง การจัดการศึกษาตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง
ยุทธศาสตร์ ที 2 เป็ นการพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตร์ ที 3 เป็ นการขยายผลและพัฒนาเครื อข่าย ยุทธศาสตร์ ที 4 เป็ นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ ที 5 เป็ นการพัฒนากระบวน การติดตามและประเมินผลโดยมีตัวชีวัดความสําเร็ จใน
4 ด้ าน คือ ด้ านการบริหารจัดการ ด้ านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้ านกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน และด้ านการพัฒนา
บุคลากร [7]
ความเป็ นผู้นําของผู้บริหาร เป็ นปั จจัยทีสําคัญยิงต่อผลกระทบทีทําให้ ทัศนคติ แรงจูงใจและผลการปฏิ บัติงานของ
คนในองค์กรแตกต่างกันได้ มาก แต่ประเด็นทีน่าศึกษา คือ การทีผู้นําบางคนสามารถชนะใจผู้ใต้ บังคับบัญชาจนทําให้ เขา
เหล่านันผูกพัน ทุ่มเททํางานแบบถวายชีวิต แต่ในเวลาเดียวกันผู้นําบางคนก็เป็ นผู้ทีถูกจงเกลียดจงชังจากผู้ร่วมงาน อาจถึง
ขันรวมกลุ่มกันเพือขับไล่ก็มีอยู่เช่นกัน ในยุคก่อนมีการเชือกันมากว่าปั จจัยทีมีผลต่อประสิทธิ ภาพของผู้นํานันน่าจะอยู่ที
บุคลิกลักษณะของผู้นําเป็ นสําคัญ แต่จากการพิสจู น์ กันอย่างถ่องแท้ กับปรากฏว่า บุคลิกลักษณะเป็ นเพียงปั จจัยประกอบ
ส่ว นน้ อ ยเท่ า นันและไม่ มี อิ ท ธิ พ ลเท่ า ใดนัก จากการศึ ก ษาค้ น คว้ าในเวลาต่ อ มาได้ กลับ มามุ่ ง สนใจที พฤติ ก รรมผู้นํ า
(Leadership behavior) ซึงหมายถึง แบบของพฤติกรรมทีแสดงออกของผู้นําทีมีความเหมาะสมทีผู้นําควรจะประพฤติปฏิ บัติ
เพือเอาชนะใจผู้ร่วมงาน เช่น การให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาหรือผู้ร่วมงานมีอิสระในการทํางานด้ วยตนเอง การเข้ าไปร่ วมเป็ นผู้ชีนํา
และลงมือทําด้ วยกันกับกลุม่ หรือการใช้ วิธีประชาธิปไตยสูง หรือการมีสว่ นร่วม เป็ นต้ น
ผู้บริหารเป็ นบุคคลทีมีบทบาทและมีความสําคัญอย่างยิงในหน่วยงานทีจะต้ องแสดงบทบาทพฤติกรรมผู้นํา [9]
ประกอบผู้บ ริ หารต้ องเป็ นผู้นําโดยตํ าแหน่ งซึงนอกจากต้ องปฏิ บัติห น้ าทีด้ านการบริ หารแล้ วยังต้ อ งรับผิ ดชอบต่อผลของ
ความสําเร็จของงานทังปวงในหน่วยงานด้ วย [7] และในการทีผู้บริ หารจะดําเนินการบริ หารการศึกษาให้ บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีคณ
ุ ภาพนัน ยังมีองค์ประกอบหลายด้ านทีสําคัญ นอกจากการจัดโครงสร้ างงานอย่างเหมาะสมแล้ ว บุคลากรต้ องมี
ความรู้ ค วามสามารถและมีความรั บผิ ดชอบในภาระหน้ าทีสูงด้ ว ย ผู้บ ริ หารจะต้ องเน้ น ผู้มีศักยภาพ ต้ องสามารถแสดง
พฤติกรรมผู้นําในการบริหารงาน เพราะพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารเป็ นปั จจัยทีสําคัญอย่างยิงในการบริ หารการศึกษาซึงถ้ ามี
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การบริหารและการจัดการทีดี หน่วยงานก็จะสามารถบรรลุจดุ มุ่งหมายอย่างมีประสิทธิ ภาพเพราะการบริ หารและการจัดการ
ทีดีเป็ นปั จจัยชีขาดความสําเร็จ [8 ]
จากความสําคัญและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจยั ในฐานะครูผ้ สู อนจึงสนใจทีจะศึกษาพฤติกรรมผู้นําของผู้บริ หารสถานศึกษา
ทีส่งผลต่อ ประสิท ธิ ผลการบริ หารโรงเรี ยนตามหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งในโรงเรี ยน สัง กัดสํานัก งานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึกษาพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
2. เพือศึกษาประสิทธิผลการบริหารโรงเรี ยนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริ หารสถานศึกษากับประสิทธิ ผลการบริหารโรงเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
4. เพือศึกษาพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรทีใช้ ในการวิจยั ครังนีทังหมด 1,310 คน ประกอบด้ วย ผู้บริ หารสถานศึกษาและครู สงั กัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 112 โรงเรี ยน จําแนกเป็ นผู้บริ หารสถานศึกษา จํานวน
112 คน และครู จํานวน 1,198 คน กลุ่มตัวอย่างทังหมด 403 คน ได้ มาจากการสุ่มตัวอย่างเพือใช้ ในการวิจัยครังนี ได้ แก่
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 112 คน ได้ มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive selected) คือ เลือกกลุ่มตัว อย่ างจากประชากรทีเป็ นผู้บ ริ ห ารและครู ในสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 291 คน ได้ มาโดยการกําหนดกลุม่ ตัวอย่าง จากตารางของเครจซีและมอร์ แกน
เครืองมือทีใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลการวิจัยครังนี เป็ นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมผู้นําของผู้บริ หารสถานศึกษาทีส่งผล
ต่อประสิทธิผลของการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรี ยน สังกัดสํานัก งานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 โดยแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบ่งออก เป็ น 3 ตอน ซึงมีรายละเอียดดังนี
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกั บ ข้ อ มูลพื นฐานของผู้ต อบแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามเพื อสํา รวจ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเกียวกับเพศ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง ประสบการณ์ ในการบริ หารโรงเรี ยนและขนาดของ
โรงเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมของผู้บริ หาร
สถานศึกษาสัง กัดสํา นักเขตพื นทีการศึก ษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็ นของผู้บ ริ หารและครู ผ้ ูรับผิ ดชอบ
โครงการ ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับประสิทธิ ผลการบริ หารโรงเรี ยนตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งใน
โรงเรียน ข้ อคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ (rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ ท (Likert) ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครู ผู้วิจัยกําหนดระดับคะแนนการบริ หารโรงเรี ยนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรี ยนเป็ น
5 ระดับ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติ ค่าสถิติพืนฐาน ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) สถิ ติ ที ใช้ ในการทดสอบสมมติ ฐ าน การหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ สหสัม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สัน (Pearson’s
Product Moment correlation coefficient) และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
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สรุปผลการวิจัย
1. พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีค่าเฉลีย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ านเรี ยงตามลําดับค่าเฉลีย ดังนี พฤติกรรมผู้นํา
แบบสนับสนุน พฤติกรรมผู้นําแบบสังการ พฤติกรรมผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จ และพฤติกรรมผู้นําแบบมีสว่ นร่วม
2. ประสิทธิ ผลการบริ ห ารโรงเรี ย นตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรี ยน โดยภาพรวมและรายด้ าน มี
ค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน เรี ยงลําดับจากค่าเฉลียมากไปหาน้ อย ดังนี
ด้ านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ด้ านการพัฒนาบุคลากร ด้ านการบริ หารจัดการ และด้ านหลักสูตรและการจัดการเรี ย น
การสอน
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ ทางบวกกับประสิทธิ ผลการบริ หาร
โรงเรี ยนตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
โดยมีความสัมพันธ์ กนั ในทางบวกระดับมาก (rxy=.735) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
4. พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาแบบมุ่งความสําเร็ จ และพฤติกรรมผู้นําแบบสนับสนุนมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิ ผลการบริ ห ารโรงเรี ยนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงในโรงเรี ยนสัง กัดสํานัก งานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และใช้ พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ 59.2% นันคือ ตัวแปร
พยากรณ์ทงั 2 ตัว ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการบริหารโรงเรี ยนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ ร้อยละ 59.2

อภิปรายผล
1. พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีค่าเฉลีย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ านเรี ยงตามลําดับค่าเฉลีย ดังนี พฤติกรรมผู้นํา
แบบสนับสนุน พฤติกรรมผู้นําแบบสังการ พฤติกรรมผู้นําแบบมุ่งความสําเร็ จและพฤติกรรมผู้นําแบบมีส่วนร่ วม ผลการวิจัย
เป็ นเช่นนีเนืองจากครู เ ห็นว่าผู้บริ หารมีพฤติกรรมผู้นําแบบสนับสนุนโดยที ผู้บริ หารมีสิงกระตุ้นให้ ทํ างาน ผู้บริ หารใช้ กิริย า
ท่าทางทีสร้ างความรู้สกึ ทีดี และผู้บริหารมีปฏิสมั พันธ์ ทีดีอย่างต่อเนืองยังยืน มีพฤติกรรมผู้นําแบบสังการโดยการทีผู้บริ หาร
บอกกฎระเบียบต่างๆ ในการทํางานผู้บริ หารกําหนดให้ มีการทํางานตามมาตรฐาน ผู้บริ หารอธิ บายขันตอนเกียวกับงานที
คาดหวังอย่างชัดเจนพฤติกรรมผู้นําแบบมุ่งความสําเร็ จโดยการทีผู้บริ หารมีความเชือมันในความสามารถของผู้ใต้ บังคับบัญชา
ผู้บริหารส่งเสริมให้ พฒ
ั นางานให้ ดียิงขึน และผู้บริ หารกําหนดเป้าหมายการทํางานทีสร้ างความท้ าทายผู้บริ หารมีพฤติกรรม
ผู้นําแบบมีสว่ นร่วมโดยทีผู้บริหารมีการขอคําแนะนําเกียวกับการทํางานให้ สําเร็ จจากผู้ใต้ บังคับบัญชา ผู้บริ หารมอบหมาย
งานให้ ตรงกับ ความถนัด และผู้บ ริ ห ารมี การปรึ กษาหารื อ เกียวกับ ปฏิ บัติ ง านต่า งๆ อยู่เ สมอ สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัยของ
สิริเกรียงไกร ธรรมโชติ [9] ได้ ทําการวิจยั เรืองศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริ หารสถานศึกษากับความพึง
พอใจในการทํางานของครู ในสถานศึกษาขันพืนฐานผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้นําของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน
จังหวัดฉะเชิงเทราเป็ นผู้นําแบบกิจสัมพันธ์ สงู และมิตรสัมพันธ์ สงู สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ธงชัย หมืนสา [10] ได้ ทําการ
วิจัยเรื องความสัมพัน ธ์ ระหว่ างภาวะผู้นํ าการเปลียนแปลงของผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นกับ การประกัน คุณภาพภายในโรงเรี ย น
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า สภาพภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิ บัติอยู่ในระดับมาก
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เมือพิจารณารายด้ านพบว่ามีสภาพภาวะผู้นําการเปลียนแปลงด้ านการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลมีการปฏิ บัติสงู ทีสุด
รองลงมาเป็ นด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ ด้ านการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ และการกระตุ้นทางปั ญญา ตามลําดับ ส่วน
สภาพการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาภาพรวมและรายด้ านมีการดําเนินการอยู่
ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า มีการดําเนินการอยู่ในระดับมากในทุกด้ าน และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
นาฏยา เวียงนนท์ [11] ได้ ทําการวิจยั เรืองพฤติกรรมผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา สํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาร้ อยเอ็ด เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า พฤติก รรมผู้นํา การเปลียนแปลงของผู้บริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาร้ อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้ าน
2. ประสิทธิ ผลการบริ หารโรงเรี ยนตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งในโรงเรี ยน โดยภาพรวมและรายด้ านมี
ค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน เรี ยงลําดับจากค่าเฉลียมากไปหาน้ อย ดังนี
ด้ านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ด้ านการพัฒนาบุคลากร ด้ านการบริ หารจัดการ และด้ านหลักสูตรและการจัดการเรี ยน
การสอน ผลการวิจยั เป็ นเช่นนีเนืองจาก ด้ านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนผู้บริ หารส่งเสริ มให้ ครู จัดกิจกรรมทีมีวัตถุประสงค์
เพือให้ นักเรี ย นได้ ป ฏิ บัติเกี ยวกับการส่ง เสริ มการปฏิ บัติตนตามคําสอนทางศาสนา ครู จัดกิจกรรมทีมี วัตถุป ระสงค์ เพือให้
นักเรียนได้ ปฏิบตั ิเกียวกับ การประหยัดและการออม ครูจดั กิจกรรมทีมุ่งส่งเสริมและปลูกฝั งให้ นักเรี ยนมีความรอบรู้ สามารถ
คิดวิเคราะห์ และปฏิ บัติด้วยความรอบคอบ ด้ านการพัฒนาบุค ลากร ผู้บริ หารส่งเสริ มให้ ครู จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยให้
นักเรียนฝึ กการทํางานร่วมกับผู้อืนด้ วยความรับผิดชอบ ซือสัตย์ ไม่เอาเปรี ยบผู้อืน ครู จัดการเรี ยนรู้ ให้ นักเรี ยนมีจิตสํานึกรัก
สิงแวดล้ อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ หรือความเป็ นไทยและครูจดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ เพือให้ นักเรี ยน
ใช้ ความรู้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ด้ านการบริหารจัดการ ผู้บริหารดําเนินการให้ โรงเรียนส่งเสริ มและพัฒนาบรรยากาศด้ าน
คุณธรรม เช่นการทําบุญ การฝึ ก อบรมจิต การร่ วมกิจกรรมทางศาสนา โรงเรี ยนให้ มีการติดตามและประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ของผู้เรี ยน เช่ นการทดสอบความรู้ ผลงาน และการปฏิ บัติกิจกรรมของผู้เ รี ยน และโรงเรี ยนส่งเสริ มและ
เผยแพร่ความรู้เกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น จัดนิทรรศการ การจัดประกวด การหาความรู้ ผ่านสือเทคโนโลยีต่างๆ
และด้ านหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน โดยผู้บริ หารส่งเสริ มให้ ครู จัดกิจกรรมทีมุ่งส่งเสริ มและปลูกฝั งให้ นักเรี ยนมี
ความซือสัตย์ สจุ ริ ต ขยัน อดทน มี ความรับผิดชอบ และอยู่ร่วมกับผู้อืน ได้ อย่างมี ความสุข ครู จัดทําเครื องมือวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ครอบคลุมด้ านความรู้ ด้ านทักษะกระบวนการ และด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครู จัดทําหน่วยการ
เรี ยนรู้ ทีมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสาระการเรี ยนรู้ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ต่ างๆ สอดคล้ องกับ
ผลการวิจยั ของ วชิราวุธ ปานพรม [12] ได้ ศึกษาสภาพและประสิทธิ ผลการจักการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนคุณธรรมชันนํา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสกลนครเขต 1 พบว่า ประสิทธิ ผลการจัดการศึกษา
ตามแนวคิด ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียงตามความคิ ดเห็น ของผู้บริ ห าร หัวหน้ า กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และครู ผ้ สู อนใน
โรงเรี ยนคุณธรรมชันนํา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสกลนครเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิ ผลการจัด
การศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของผู้บริ หาร หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และด้ าน
การพัฒนาบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิ ผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ และครู ผ้ สู อน ด้ านหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนอยู่ในระดับ
มาก ประสิทธิ ผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของผู้บริ หาร หัวหน้ ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และครู ผ้ สู อน ด้ านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน อยู่ในระดับมาก ประสิทธิ ผลการจัดการศึกษาตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริ หาร หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และครู ผ้ สู อน ด้ านการบริ หารการ
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จัด การสถานการศึก ษาอยู่ใ นระดับมาก สอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของ พรนภา เอกนิ พนธ์ [13] ได้ ศึก ษาประสิทธิ ผลการ
บริ หารงานวิชาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรี ยนปิ ยะมหาราชาลัย สังกัดสํานักงานเขตพื นที
การศึกษานครพนม เขต 1 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรียนรู้ ครู ผ้ สู อน ผู้รับผิดชอบงานวิชาการและคณะกรรมการสถานศึก ษา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ด้ านหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้ อยู่ในระดับมาก ด้ านการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรี ยนอยู่ในระดับมาก
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สัญญา จารุจินดา [14] ได้ ทําการวิจยั แนวทางการบริ หารจัดการในการน้ อมนําแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงสูก่ ารปฏิบตั ิในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าแนวทางการบริ หารจัดการในการน้ อม
นําแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพีย งสู่การปฏิ บัติข องโรงเรี ย นประถมศึกษาทัง 4 ด้ า น คื อด้ านบริ ห ารงานวิ ชาการด้ า นบริ หาร
งบป ระมาณ ด้ านบริหารงานบุคคล และด้ านบริหารทัวไป ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ ทางบวกกับประสิทธิ ผลการบริ หาร
โรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย
มีความสัมพันธ์ กันในทางบวกระดับมาก (rxy=.735) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สอดคล้ องกับสมมติฐานทีตังไว้
เหตุผลที เป็ นเช่ นนี เนื องจากผู้บ ริ หารโรงเรี ยนมี ระดับ พฤติ ก รรมผู้นํ าในระดับ มาก จึงส่ง ผลถึง ประสิท ธิ ผลในการบริ ห าร
สถานศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ซึงสอดคล้ องกับ จันธิ ดา ผ่านสอน [15] ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นําการ
เปลียนแปลงกับประสิทธิ ผลใน การบริ หารของผู้บริ หารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาร้ อยเอ็ ด พบว่ า
ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ ทางบวกกับประสิทธิ ผลในการบริ หารงานของ ผู้บ ริ หาร
สถานศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 และสอดคล้ องกับ อุดม พินธุรักษ์ [16] ทีศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ภาวะผู้นํา การเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษากับประสิทธิ ผลการบริ หารงานบุคคลของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาอุดรธานี พบว่า ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ กันทางบวก
กับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล
4. พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาแบบมุ่งความสําเร็ จ และพฤติกรรมผู้นําแบบสนับสนุน มีความสัมพันธ์ กับ
ประสิท ธิ ผลการบริ ห ารโรงเรี ยนตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งในโรงเรี ย นสังกัด สํา นัก งานเขตพื นที การศึก ษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และใช้ พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ 59.2% นันคือ ตัวแปร
พยากรณ์ทงั 2 ตัว ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการบริหารโรงเรี ยนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ ร้อยละ 59.2 สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ธนิต
ทองอาจ [17] ทีศึกษาภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หาร ทีส่งผลต่อประสิทธิ ผลของโรงเรี ยน ในสังกัดสํา นักงานเขต
พืนที การศึก ษามุกดาหาร พบว่ า องค์ ประกอบของภาวะผู้นํา การเปลียนแปลงของผู้บริ หารโรงเรี ยนที สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 มี 3 ด้ าน คือ การกระตุ้นการใช้ ปัญญาของผู้บริ หาร
โดยมีค่าสัมประสิทธิ การพยากรณ์ เท่ากับ .592 สามารถ อธิ บายความแปรปรวนประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนได้ ร้อยละ 35.00
ด้ า นการคํ า นึง ถึง เอกบุค คลของผู้บ ริ ห ารมี ค่ า สัม ประสิท ธิ การพยากรณ์ เ ท่ า กับ .629 สามารถอธิ บ ายความแปรปรวน
ประสิทธิผลของ โรงเรียนได้ ร้อยละ 39.60 และด้ านการสร้ างบารมีของผู้บริ หาร มีค่าสัมประสิทธิ การพยากรณ์ เท่ากับ .648
สามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลของโรงเรียนได้ ร้อยละ 41.90
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะการนําผลการวิจยั ไปใช้
1) พฤติ กรรมของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื นที การศึก ษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มี
ข้ อเสนอแนะ ดังนี
(1) พฤติกรรมผู้นําแบบมีส่วนร่ วม ผู้บริ หารควรเปิ ดโอกาสให้ มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น เปิ ดโอกาสให้ มี
ส่วนร่วมในการแก้ ปัญหา และมอบหมายงานให้ ตรงกับความรู้ ความสามารถ
(2) พฤติกรรมผู้นําแบบสังการ ผู้บริหารไม่ควรใช้ คําสังเกียวกับการทํางานผู้บริ หารควรบอกถึงวิธีการทํางาน
เพือให้ สาํ เร็จตามเป้าหมาย และผู้บริหารควรกําหนดระยะเวลาในการทํางาน
(3) พฤติกรรมผู้นําแบบสนับสนุน ผู้บริ หารควรใช้ วาจาทีสร้ างความรู้ สกึ ทีดี ผู้บริ หารควรให้ ความสําคัญกับ
ความต้ องการในเรืองผลตอบแทน และผู้บริหารควรมีเทคนิค วิธีกระตุ้นให้ ทํางาน
(4) ด้ านพฤติกรรมผู้นําแบบมุ่งความสําเร็ จ ผู้บริ หารควรกําหนดเป้าหมายเกียวกับการพัฒนางาน ผู้บริ หาร
ควรให้ กําลังใจในขณะปฏิบตั ิงาน ผู้บริหารควรติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนือง
2) ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน มีข้อเสนอแนะดังนี
(1) ด้ านการบริ หารจัดการ โรงเรี ยนควรมีการจัดระบบการบริ หารจัดการภายในตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง มี ค วามพอเพี ย งมี เ หตุผล และมี ภู มิ ค้ ุม กัน ที พร้ อมรั บ การเปลียนแปลง โรงเรี ย นควรทบทวน ปรั บ ปรุ ง พัฒ นา
โครงสร้ างและกระบวนการบริ หารจัดการให้ สอดคล้ องหรื อรองรับการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โรงเรียนควรกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการกิจกรรมและการปรับปรุงเพิมเติมหรื อจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิ บัติงาน
ของ สถานศึกษาให้ ครอบคลุมและพัฒนาการศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ด้ า นหลัก สูต รและการจัด การเรี ยนการสอน โรงเรี ย นควรมี ก ารพัฒ นาหลักสูต รให้ สอดคล้ อ งกับ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ู จักการสํารวจรวบรวมองค์ ความรู้ ของ
ภูมิปัญญาท้ องถิน มีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ เผยแพร่ และประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจําวัน และครู ควรจัดกระบวนการเรี ยนรู้ โดย
เน้ นการทดลองมาปฏิบตั ิจริงในโรงเรียนตามแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(3) ด้ านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ครู ควรจัดกิจกรรมทีมีจุดประสงค์ เพือให้ นักเรี ยนปฏิ บัติเกียวกับการมี
วินยั ในการใช้ จ่าย ครูสง่ เสริมการเรียนรู้และปลูกฝั งให้ นกั เรียนเห็นประโยชน์ และตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิต
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และครูควรจัดกิจกรรมทีมีวตั ถุประสงค์ เพือให้ นักเรี ยนได้ ปฏิ บัติเกียวกับการพึงตนเอง
โดยการผลิตหรือสร้ างรายได้
(4) ด้ านการพัฒนาบุคลากร โรงเรี ยนควรยกย่อง ชมเชย เชิดชู นักเรี ยน ครู ทีดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพีย ง ผู้เรี ย นได้ รับการพัฒนาโดยการส่งเสริ มและปลูกฝั งให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจในหลัก ปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้ าใจ สามารถปฏิบตั ิตน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ข้ อเสนอแนะการทําวิจยั ครั งต่ อไป
1) ควรศึก ษาตั ว แปรอื นที มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ประสิท ธิ ผลของการบริ ห ารโรงเรี ย นตามหลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกียวกับความสัมพันธ์ ระหว่างยุทธศาสตร์ กบั การขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
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การพัฒนาบทเรี ยนบนเครื อข่ ายอินเทอร์ เ น็ต โดยใช้ เทคนิค TAI เพือพัฒนาผลสั มฤทธิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่ าจะเป็ นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
DEVELOPMENT OF LESSONS ON INTERNET NETWORK BY USING TAI TECHNIQUE FOR
MATHEMATICS ACHIEVEMENT ON PROBABILITY LESSON OF MATTAYOMSUKSA FIVE STUDENTS
ประจักษ์ พัฒนพงษ์ ศกั ดิ1
Mr. Prachak Phatthanapongsak1
1

ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้ านปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร
1
Senior Professional Level Teacher, Ban Paktang School under Pichit Town Municipality

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีจดุ มุ่งหมาย 1) เพือสร้ างและหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ เทคนิค TA I
เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็ นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ให้ มีประสิทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื อเปรี ย บเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย นก่อ นและหลัง เรี ยนด้ วยบทเรี ย นบนเครื อ ข่า ยอิ นเทอร์ เน็ ต
โดยใช้ เทคนิค TAI เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื องความน่าจะเป็ นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
3) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนด้ วยบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ เทคนิค TAI
เพื อพัฒ นาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย น วิ ช าคณิ ตศาสตร์ เรื องความน่ า จะเป็ นของนัก เรี ย นชันมัธยมศึกษาปี ที 5 กับเกณฑ์
ร้ อยละ 80 4) เพื อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมี ต่ อบทเรี ยนบนเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ตโดยใช้ เ ทคนิ ค TAI เพื อพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์เรื องความน่าจะเป็ นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ประชากรได้ แก่นักเรี ยนชัน
มัธ ยมศึก ษาปี ที 5 โรงเรี ย นเทศบาลบ้ า นปากทาง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมื องพิ จิ ตร จังหวัดพิ จิ ต ร ภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา 2559 จํานวน 112 คน และกลุ่มตัวอย่ าง ได้ แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/1 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2559
โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านปากทาง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพิ จิตร จังหวัดพิจิตร ห้ อ งเรี ยนจํานวน 1 ห้ อง มีนักเรี ย น
40 คน ซึงได้ มาโดยการสุม่ ตัวอย่างแบบกลุม่ (Cluster or Area Sampling) โดยใช้ ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม ซึงมีการจัด
ห้ องเรียนโดยคละความสามารถของผู้เรียน เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั นี ได้ แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ างเพือใช้ ในการ
สัมภาษณ์ผ้ เู ชียวด้ านเนือหาของวิชาคณิตศาสตร์ เรือง ความน่าจะเป็ น ด้ านการเรียนการสอนบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
โดยใช้ เทคนิค TAI 2) แผนการจัดการเรี ยนรู้ ป ระกอบการจัด กิจ กรรมการเรี ย นการสอน บนเครื อ ข่ายอิน เทอร์ เ น็ต โดยใช้
เทคนิค TAI รายวิชาคณิตศาสตร์ เพิมเติม เรือง ความน่าจะเป็ นชันมัธยมศึกษาปี ที 5 บทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้
เทคนิค TA Iเพือพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน วิชาคณิตศาสตร์ เรื องความน่าจะเป็ นของนักเรี ยนชันมัธยมศึก ษาปี ที 5
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจทีมีต่อ บทเรี ยนบน
เครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยใช้ เทคนิ ค TAI ของนั กเรี ยนชั นมั ธยมศึกษาปี ที 5 สถิ ติ ที ใช้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อยละ
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้ องความพึงพอใจ และค่าทดสอบค่าที (T -Test)
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ผลการวิจยั พบว่า
1. ประสิท ธิ ภาพบทเรี ย นบนเครื อ ข่า ยอิน เทอร์ เ น็ต โดยใช้ เ ทคนิ ค TAI เพือพัฒ นาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็ นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.33/81.59
2. ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนทีเรี ยนด้ วยบทเรียนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ เทคนิค TAI เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็ นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนทีเรี ยนด้ วยบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ เทคนิค TAI เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็ นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
4. ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ เทคนิค TAI เรื องความน่าจะเป็ นของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 อยู่ในระดับมาก

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
ในปั จจุบันโลกมีก ารเปลียนแปลงไปอย่า งรวดเร็ วในทุก ด้ าน ความเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเกิดขึน ส่งผลให้ มนุษ ย์
จําเป็ นต้ องปรับตัวเพือการดํารงชีวิตทีมีคุณภาพ การศึกษาเป็ นกระบวนการสําคัญทีจะช่วยให้ มนุษย์ สามารถปรับตัวและ
พัฒนาตนเองอย่างมีคณ
ุ ภาพ ดังนันการศึกษาจึงต้ องปรับเปลียนให้ สอดคล้ องกับกระแสการเปลียนแปลงของประเทศชาติ
และของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา จึงจําเป็ นอย่างยิงทีต้ องส่งเสริ มเพือการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนือง เพือพัฒนาคุณภาพประสิทธิ ภาพ
และพัฒนาขีด ความสามารถของคนส่ว นใหญ่ ในประเทศ [1] และความก้ า วหน้ าทางด้ า นการสือสารโดยเฉพาะอย่า งยิ ง
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงได้ ก่อให้ เกิดการเปลียนแปลง ทังทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
และการศึกษา โดยมีความเกียวข้ องกับอุปกรณ์ เครื องใช้ เป็ นเทคโนโลยี ระดับสูงมากมายหลายอย่าง ไม่ว่าเป็ นเครื องใช้ ใน
บ้ าน อุปกรณ์ใช้ ในวงการธุรกิจ อุปกรณ์สอสารโทรคมนาคม
ื
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ทีใช้ ในวงการศึกษาด้ วยเช่นกัน อุปกรณ์ ที
เป็ นเทคโนโลยีระดับสูงอย่างหนึง ทีนับว่ามีบทบาทสําคัญยิงในชีวิตประจําวันได้ แก่ “ คอมพิวเตอร์ ” ทีใช้ กันอย่างแพร่ หลาย
ในทุกวงการ ยิงเมือมีการประดิษฐ์ เครื องไมโครคอมพิวเตอร์ ขึนมา วงการศึกษาได้ มีการนําไมโครคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการ
บริ การ การจัดการสอน โดยการสร้ างโปรแกรมบทเรี ยนรู ปแบบต่างๆ เพือการเรี ยนการสอนขึน ทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถใช้ ใ น
ลักษณะของการศึกษารายบุคคลได้ เป็ นอย่างดี [2]
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีมีสาระสําคัญเกียวกับนโยบายการจัดการศึกษาแบบ
เปิ ดกว้ า งและครอบคลุม ทังในระบบ นอกระบบและตามอั ธ ยาศัย โดยในหมวดที 9 มาตรา 65, 66 และ 67 การนํ า
เทคโนโลยี มาใช้ ประโยชน์ ใ นการจัด การเรี ย นการสอนโดยพัฒนาบุคลากรให้ มี ความรู้ แ ละทัก ษะในการใช้ เ ทคโนโลยี ที
เหมาะสม และส่งเสริมให้ มีการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพือการศึกษา [3]
ระบบเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต เป็ นเทคโนโลยีสารสนเทศทีเข้ ามามีบทบาทด้ านการเรี ยนการสอนมากในปั จจุบัน
เพราะเครื อข่ ายอินเตอร์ เ น็ตเป็ นแหล่งรวบรวมความรู้ ทําให้ เสมือ นเกิดห้ องสมุดขนาดใหญ่ ทํ าให้ เครื อข่า ยอิน เตอร์ เน็ ต
กลายเป็ นเครืองมือทีสําคัญทีจะทําให้ ผ้ เู รียนเข้ าถึงแหล่งเรี ยนรู้ โดยสามารถใช้ อินเตอร์ เน็ตเป็ นแหล่ง ทรัพยากรการเรี ยนรู้
เพือเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในชันเรียนปกติได้ นอกจากนีระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตและ เวิลด์ ไวด์ เว็บ (w.w.w.) ทําให้
ผู้เรียนสามารถใช้ ทกั ษะการปฏิสมั พันธ์ เพือการเรียนรู้ระหว่างครูผ้ สู อนกับผู้เรียนด้ วยกันหรือกับผู้เชียวชาญในเนือหาทีเรี ยน
หรื อ ผู้เ รี ย นสามารถสืบ ค้ น ข้ อ มูลได้ ด้ว ยตนเองจากแหล่ง ข้ อมูล บนเครื อ ข่า ยอิน เทอร์ เน็ ตด้ วย เวิ ลด์ ไวด์ เว็ บ (w.w.w.)
ซึงการเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตนีเป็ นการจัดการเรียนที ใช้ ไฮเปอร์ มีเดีย เป็ นฐานโดยใช้ คุณสมบัติและทรัพยากรต่างๆ
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ของเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตมาช่วยสนับสนุนเพือให้ การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด [4] การเรียนบนเครื อข่ายจึง
เป็ นนวัต กรรมทางการศึก ษาที เปลียนแปลงวิ ธีเ รี ย นที เป็ นอยู่เ ดิ ม เป็ นการเรี ย นที ใช้ ก ลยุท ธ์ วิธี ก ารสอนแบบพุท ธิ พิ สัย
(Cognitive) ภายใต้ สิงแวดล้ อ มทางการเรี ย นแบบค้ น หาความรู้ เพื อสร้ างความรู้ ของตนเองเป็ นการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อ
(Collaborative Learning) และการเรี ยนด้ วยการปฏิ สมั พัน ธ์ กับผู้อืน (Learner Interaction) เป็ นแหล่งทีใช้ แ ลกเปลียน
ความรู้ อี ก ครั งยัง เป็ นสือสํา หรับ แลกเปลียนประสบการณ์ ของผู้เรี ยน [5] ด้ ว ยศัก ยภาพของเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต และ
คุณสมบัติของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ (WWW) ดังกล่าว จึงทําให้ การเรียนการสอนบนเครือข่ายเว็บเข้ ามามีบทบาทแทนทีการเรี ยน
การสอนแบบเดิม
สื อการเรี ย นการสอนในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี จุ ด เริ มต้ นจากแผนเทคโนโลยี เ พื อการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริกา ทีต้ องการพัฒนารูปแบบการเรียนของนักเรียนให้ เข้ ากับศตวรรษ ที 21 การพัฒนาระบบ
การเรียนรู้จงึ มีการนําเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตมาช่วยเสริมอย่างเป็ นจริงเป็ นจัง ดังนันสามารถกล่าวได้ ว่า ระบบการเรี ยนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์คือ การศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เป็ นการเรี ยนรู้ ด้วย
ตนเองผู้เ รี ยนจะได้ เรี ยนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื อหาของบทเรี ย นซึงประกอบด้ ว ย ข้ อ ความ
รูปภาพ เสียง วีดีทัศน์ และมัลติมีเดียต่างๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรี ยนผ่าน Web Browser โดยผู้เรี ยน ผู้สอน และเพือนร่ วมชัน
เรียนทุกคน สามารถติดต่อปรึกษาแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างกันได้ เช่นเดียวกับการเรี ยนในชันเรี ยนปกติ โดยอาศัย
เครืองมือการติดต่อสือสารทีทันสมัย เช่น E-mail, Web-board,Chat เป็ นต้ น จึงเป็ นการเรียนสําหรับทุกคนเรี ยนได้ ทุกเวลา
และทุกสถานที [6] และ ธนพล กมลหัตถ์ [7] ได้ กล่าวว่า การเรี ยนการสอนบนเครื อข่ายเป็ นการใช้ สือหลายมิติทีอาศัย
ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอร์ เน็ตและ เวิลด์ ไวด์ เว็บ (WWW) ออกแบบเป็ นเว็บเพือการเรี ยนการ
สอน สนับสนุนและส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายเชือมโยงเป็ นเครือข่ายทีสามารถเรี ยนรู้ ได้ ทุกทีทุกเวลาโดยมี
ลักษณะทีผู้สอนกับผู้เรียนมีปฏิสมั พันธ์ กนั โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นอกจากนี นริ ศรา ญานะ [8] ยังได้ ศึกษา
พบว่า บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตสามารถนําไปใช้ ในการเรียนการสอนซึงทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ ตามจุดประสงค์ ได้ และ
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนบรรลุจนถึงเกณฑ์ 80 % ทังนีเนืองมาจากการเรี ยนการสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ต
เป็ นการเรียนทีเปิ ดโอกาสให้ นกั เรียนได้ เรียนเร็วหรือช้ าตามความสามารถของตนเองนักเรี ยนทีเก่งจะได้ ใช้ เวลาในการเรี ยน
น้ อยกว่า ส่วนนักเรียนทีเรียนอ่อนจะใช้ เวลาในการเรียนมากกว่า นอกจากนันบทเรี ยนบนเครื อข่ายให้ ตัวหนังสือและภาพที
มีสีสนั สวยงาม ส่งผลให้ นักเรี ยนอยากเรี ย นด้ วยบทเรี ยนบนเครื อข่ า ย มีความสนใจเรี ยนรู้ เต็ มใจทีจะทําแบบฝึ กหัดและ
กิจกรรมต่างๆ บทเรียนบนเครื อข่าย และจากการศึกษางานวิจัยของ สิริสมุ าลย์ ชนะมา [9] พบว่า การเรี ยนจากรู ปแบบการ
เรี ยนผ่า นเครื อ ข่ ายอิน เทอร์ เ น็ต กับการเรี ย นแบบปกติ มีผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นแตกต่ างกันอย่า งมี นัยสําคัญทางสถิ ติ
ทีระดับ .01 แสดงให้ เห็นว่ารูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตทีผู้วิจัยสร้ างขึนสามารถใช้ เป็ นสือการเรี ยนการสอน
ได้ เป็ นอย่ างดี และมี ค วามเหมาะสม เพราะหลังจากที ผู้เรี ยนได้ ศึกษาเนื อหาสาระและทํา กิ จกรรมจนจบขันตอนและทํ า
แบบทดสอบหลังเรี ยน ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน 2 กลุ่มแตกต่างกัน ซึงกล่า วได้ ว่าผู้เรี ยนเกิดการ
เรียนรู้จากการเรียนผ่านรูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตทีผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาขึน
การเรี ยนการสอนวิ ชาคณิตศาสตร์ จัดเป็ นวิชาทีมีบ ทบาทสําคัญยิงต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ มีส่ว น
สนับ สนุน ให้ ม นุษ ย์ มีค วามคิ ดสร้ างสรรค์ คิ ดอย่ างมี เหตุผลเป็ นระบบระเบีย บมี แบบแผนสามารถวิเ คราะห์ ปั ญหาและ
สถานการณ์ ได้ อ ย่า งถี ถ้ วนรอบคอบช่ วยให้ มี ความสามารถคาดการณ์ วางแผนตัด สิน ใจและแก้ ปัญหาได้ อ ย่ างถูกต้ อ ง
เหมาะสมนอกจากนีแล้ ววิชาคณิตศาสตร์ ยังเป็ นเครื องมือในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์ อืนๆ
ทีเกี ยวข้ อ งคณิต ศาสตร์ จึงมี ประโยชน์ ต่ อการดํา รงชีวิ ตและช่ วยพัฒ นาคุณภาพชี วิต ให้ สมบูรณ์ เ กิด ความสมดุลทังทาง
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ร่ างกายจิตใจสติปัญญาและอารมณ์ สามารถคิดเป็ นทําเป็ นแก้ ปัญหาได้ และสามารถอยู่ร่ว มกับผู้อื นได้ อย่างมีค วามสุข
[10] สําหรับการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ในหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2544 เป็ นการศึกษาเพือปวงชนทีเปิ ด
โอกาสให้ เยาวชนทุกคนได้ เรียนรู้คณิตศาสตร์ อย่างต่อเนืองและตลอดชีวิตตามศักยภาพทังนีเพือให้ เยาวชนเป็ นผู้ทีมีความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ทีพอเพียงสามารถนําความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิต ศาสตร์ ทีจํา เป็ นไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ ดียิงขึนรวมทังสามารถนําไปเป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู้ สิงต่างๆ และเป็ นพืนฐานในการศึกษาต่อ [11] จาก
ความสําคัญดังกล่าวครู ผ้ สู อนจําเป็ นต้ องสอนคณิตศาสตร์ ให้ มีประสิทธิ ภ าพแต่สภาพการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ จาก
อดีตจนถึงปั จจุบนั พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ค่อนข้ างตําดังจะเห็นได้ จากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 โดยภาพรวมของประเทศปี การศึกษา 2558 โดยสํานักงานทดสอบทาง
การศึกษากรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิ การในด้ านความสามารถทางคณิตศาสตร์ นักเรี ยนส่วนใหญ่ คิดเป็ นร้ อยละ 73.35
ไม่ผ่านเกณฑ์ ก ารประเมิน ทังนีอาจจะมีสาเหตุมาจากนักเรี ยนมี พืนฐานความรู้ ทางคณิตศาสตร์ ไม่เพียงพอขาดการฝึ ก
ทักษะทางคณิตศาสตร์ หรือครูขาดความรู้และทักษะในการสอนครู ส่วนใหญ่ จะสอนแบบบรรยายโดยใช้ กระดานและชอล์ก
เพราะเป็ นวิธีทีครูถนัดและสะดวกทีสุดกล่าวคือครูไม่ใช้ เทคนิควิธีสอนและขาดการวางแผนการสอน [12]
การจัดกระบวนการเรียนการสอนจะบรรลุเป้าหมายมากน้ อยเพียงใดนันส่วนหนึงจะขึนอยู่กับผู้สอนผู้สอนจะต้ อง
จัดการเรียนรู้โดยถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญทีสุดซึงหมายถึงกระบวนการทีพัฒนาร่ างกายจิตใจสติปัญญาความรู้ และคุณธรรม
ของผู้เรี ยนให้ เจริ ญงอกงามโดยการสร้ างให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่ วมรู้ ร่ วมคิ ดร่ วมกระทํ าผู้สอนทํ าหน้ าทีวางแผนการจัดกิจกรรมที
เหมาะสมกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมี ปฏิ สมั พันธ์ ทางสังคมส่งเสริ มความคิดและอํานวยความสะดวกให้ ผ้ เู รี ยนได้ พัฒนาตนเองอย่าง
เต็มทีและเต็มตามศักยภาพของผู้เรี ยน [11] รู้ จักการทํางานเป็ นกลุ่มโดยทีแต่ละคนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ แลกเปลียนความ
คิดเห็นซึงกันและกันทําให้ เกิดความสนุกสนานในการเรียนและอยากเรียนมากขึนการเรียนรู้จากนักเรี ยนด้ วยกันจะทําให้ เกิด
ความเข้ าใจได้ ดีกว่าการเรียนรู้จากครูเพราะภาษาทีนักเรียนใช้ พดู นันสือความเข้ าใจซึงกันและกันได้ ดี [13] ปั จจุบันนักเรี ยน
ไม่ร้ ูจกั การช่วยเหลือและไม่เข้ าใจการทํางานกลุม่ การแข่งขันทุกๆ ด้ านมีสงู ทําให้ มีปัญหาในการอยู่ร่วมกันในสังคมเพิมมาก
ขึนนักเรียนไม่ร้ ูจกั การทํางานเป็ นทีมและการทําประโยชน์เพือส่วนรวม [14]
เพือให้ สอดคล้ องกับหลักการดังกล่าวการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ชุดการเรี ยนการสอนจัดเป็ นนวัตกรรม
ทางการศึ ก ษาที มี คุ ณ ค่ า ทั งนี เพราะช่ ว ยให้ ครู ดํ า เนิ น การสอนเป็ นไปตามลํ า ดั บ ขั นสามารถถ่ า ยทอดเนื อหาและ
ประสบการณ์ทีซับซ้ อนทีเป็ นนามธรรมโดยใช้ เป็ นเครืองมือสือสารระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนในการปฏิ บัติกิจกรรมการเรี ยน
การสอนอีกทังมีลกั ษณะเป็ นสือประสมอันประกอบด้ วยอุปกรณ์ สือการสอนและกิจกรรมทีเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ ปฏิ บัติ
ร่วมกันเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มโดยยึดแนวการสอนทียึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ กลางทําให้ นักเรี ยนได้ ร้ ู จักวางแผนแก้ ปัญหา
ช่ ว ยเหลือ ซึ งกั น และกั น และจากการได้ ปฏิ บัติ กิ จ กรรมในชุด การเรี ย นการสอนส่ง ผลให้ การเรี ย นการสอนบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายทีได้ วางไว้ [15] การสอนแบบ TAI ยังเป็ นการร่วมมือภายในกลุม่ โดยทีแต่ละกลุ่มประกอบด้ วยเด็กเก่งปานกลาง
และอ่อนอยู่ร่วมกันเป็ นวิธีการสอนทีสนองความแตกต่า งระหว่างบุคคลโดยที นักเรี ยนทํ ากิจกรรมการเรี ยนการสอนด้ ว ย
ตนเองมีการแลกเปลียนประสบการณ์การเรียนรู้ซงกั
ึ นและกันเป็ นการช่วยให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาวิธีการทํางานร่ วมกันกับผู้อืนใน
สังคมการมีมนุษย์สมั พันธ์ และการเป็ นผู้นําทีดีจะเป็ นแรงจูงใจอย่างหนึงทีทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความมันใจและเรี ยนรู้ ได้ เร็ วขึน
ผลการทดสอบของนักเรี ยนจะถูกแบ่งออกเป็ นสองตอนคือคะแนนสอบเป็ นรายบุคคลและคะแนนเฉลียทังกลุ่มจุดสําคัญ
ของการสอนแบบ TAI คือ การสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุม่ [16]
เนืองจากคณิตศาสตร์ เป็ นวิชาทีมีเนือหาค่อนข้ างยากหากครู ไม่สามารถทําให้ ผ้ เู รี ยนมองเห็นเป็ นรู ปธรรมได้
แล้ วผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ ยากมากในกระบวนการสอนนันสือการสอนเป็ นองค์ ประกอบสําคัญยิงเพราะเป็ นส่วนหนึงที
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ทําให้ การเรียนรู้มีความคงทนแต่ปรากฏว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในปั จจุบันครู ส่วนมากยังใช้ วิธีการบรรยายและให้
นักเรียนท่องจําโดยไม่เห็นความจําเป็ นในการใช้ สือการสอนทําให้ นักเรี ยนเกิดความเบือหน่ายและมีเจตคติที ไม่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ถ้าครูผ้ สู อนอาศัยสือเป็ นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้ าใจแนวความคิดเจตคติและทักษะให้ เกิดขึน
ในตัว ผู้เรี ย นจะทํ าให้ การเรี ยนรู้ เกิด ง่ายและรวดเร็ วขึนจดจําไปนาน สิงทีเป็ นนามธรรมทีเข้ า ใจยากก็สามารถทําให้ เป็ น
รูปธรรมทีเข้ าใจง่ายนอกจากนียังทําให้ ผ้ เู รียนสนุกสนานเพลิดเพลินไม่เบือหน่ายเป็ นการลดปั ญหาทีเกียวกับการเรี ยนของ
ผู้เรียนและเพิมประสิทธิภาพในการสอนของผู้สอนไปในตัว [17]
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ นผู้วิจยั จึงสนใจและเลือกการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือกันแบบเทคนิค TAI มาประยุกต์
เข้ ากับการเรียนการสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ด้ วยเหตุผลทีว่าการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือกันแบบเทคนิค TAI เป็ นการ
เรี ยนรู้ ทีเหมาะสมกับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ เพราะคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิ ชาที มี เนื อหาต่ อเนืองกันไม่
สามารถแบ่งออกเป็ นหัวข้ อย่อยๆ ให้ นกั เรียนแยกศึกษา และการให้ นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนเพียงลําพังเป็ นสิงยากทีนักเรี ยนจะ
เข้ าใจบทเรียนอย่างลึกซึง เพราะความรู้ ในแต่ละเรื องเป็ นพืนฐานของการเรี ยนเรื องต่อไป จึงจําเป็ นต้ องคํานึงถึงผลการเรี ยนรู้
รายบุคคลของนักเรี ยน เพือให้ เกิดความคิดรวบยอดการฝึ กทักษะให้ นักเรี ยนเรี ยนรู้ เป็ นกลุ่มและฝึ กทักษะเป็ นกลุ่มจะทําให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างกระตือรือร้ น นักเรียนได้ แลกเปลียนความคิดเห็นกันและได้ มีโอกาสสือสารระหว่างกันผ่านช่องทาง
สือสารบนเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต ได้ แก่ ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail) การสนทนา (Chat) เว็ บบอร์ ด (Web-board) ซึง
ผู้เรียนมีอิสระในการศึกษาและทบทวนเมือไหร่ก็ได้ โดยมีครูผ้ สู อนเป็ นผู้แนะนําเป็ นทีปรึกษาพร้ อมทังแนะนําแหล่งข้ อมูลต่างๆ
ทีเกียวข้ องกับบทเรียนให้ ผ้ เู รียนทราบเพือให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทางการเรียน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือสร้ างและหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค TAI เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็ นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนก่อนและหลังเรี ยนด้ วยบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค
TAI เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็ นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
3. เพื อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนด้ วยบทเรี ยน บนเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต
โดยใช้ เทคนิค TAIเพือพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็ นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
กับเกณฑ์ร้อยละ 80
4. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค TAI เพือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็ นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที5

สมมติฐานการวิจัย
1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค TAI เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื องความ
น่าจะเป็ นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนด้ วยบทเรี ยนบนเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค TAI เพือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็ นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 มีค่าเฉลียตังแต่ ร้ อยละ 80 ขึนไป
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนีเพือพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทีเน้ นวิธีเรี ยนแบบTAI โดยใช้ บทเรี ยนบนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต เรืองความน่าจะเป็ นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 กําลังเรี ยนอยู่ห้อง 5/1 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยน
เทศบาลบ้ านปากทาง เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลครังนี ประกอบด้ วย 1) แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ างแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบเทคนิค TAI บนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต รายวิชาคณิตศาสตร์ เพิมเติมชันมัธยมศึกษาปี ที 5 เรื อง ความน่าจะเป็ น 2) บทเรี ยน
บนเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ ต โดยใช้ เทคนิ ค TAI เพื อพั ฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิ ช าคณิ ตศาสตร์ เรื องความน่ าจะเป็ น
ชัน มัธยมศึกษาปี ที 5 จํานวน 8 หน่วย 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเรื องความน่าจะเป็ น เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ข้ อ 4) แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดการสอนในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับจํานวน 17 ข้ อ เก็บรวบรวมข้ อมูล โดยผู้วิจัยดําเนินการตามลําดับขันตอน ดังนี 1) ก่อนทําการ
สอนผู้วิจยั ทําการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre - Test) ซึงใช้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนแบบปรนัยจํานวน 30 ข้ อ 2) ดําเนินการ
สอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื อง ความน่าจะเป็ น ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยใช้ การเรี ยนรู้ แบบ TAI จํานวน 8 แผนใช้
เวลา 30 ชัวโมง 3) หลังสินสุดการสอนผู้วิจัยทําการทดสอบหลังเรี ยน (Post - Test) ด้ วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนชุด
เดียวกับการทดสอบก่อนเรียน 4) ให้ นกั เรียนตอบแบบความพึงพอใจทีมีต่อบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค TAI เพือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็ น ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง นํา
ข้ อมูลทังหมดไปวิเคราะห์ และทดสอบค่าสถิติ ดังนี 1) การวิเคราะห์แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยหาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
2) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค TAI เรือง ความน่าจะเป็ น ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ตาม
เกณฑ์ 80/80 โดยหาร้ อยละ 3) การวิเคราะห์แบบทดสอบ โดยหา ค่าความยากของข้ อสอบ ค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ หาความ
เชือมันของแบบทดสอบ 4) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนก่อนเรียนและหลังเรี ยน
โดยการทดสอบค่า t (t-test for paired samples) 5) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรี ยน
กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของกลุม่ ตัวอย่างโดยการทดสอบค่า t (t-test for one samples) 6) วิเคราะห์ ความพึงพอใจทีมีต่อการใช้ บทเรี ยน
บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค TAI เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื องความน่าจะเป็ นของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยหาร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ เทคนิค TAI เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรืองความน่าจะเป็ นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.29/81.59 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่ อนและหลังเรี ยนด้วยบนเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ ต โดยใช้ เทคนิ ค
TAI เรื อง ความน่าจะเป็ นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 พบว่า การทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 5 มีคะแนนเฉลียเท่ากับ 10.96 และ 25.88 คะแนน ตามลําดับ ดังตารางที 1
ตารางที 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้ วยบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค TAI
เรือง ความน่าจะเป็ นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
N
คะแนนเต็ม
การทดสอบ
ก่อนเรียน
40
30
หลังเรี ยน
40
30
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

x
10.96
25.88

S.D.
1.44
1.57

t

Sig.(2-tailed)

52.94*

0.00
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จากตารางพบว่าค่า t ทีคํานวณได้ มีค่าเท่ากับ 52.94 และเมือเปรี ยบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรี ยนพบว่า
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3. ผลการเปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ หลัง เรี ย นด้ ว ยบนเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
โดยใช้ เทคนิค TAI เรื อง ความน่าจะเป็ นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5กับเกณฑ์ ร้อยละ 80 พบว่า ผลสัมฤทธิ ทางการ
เรียนของนักเรียน ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 หลังจากการเรียนด้ วยบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค TAI เรื อง ความน่าจะ
เป็ นสูงกว่า เกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ดังตารางที 2
ตารางที 2 ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิ ชาคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนด้ วย ชุดการสอนทีเน้ นวิธี เรี ยนแบบร่ วมมื อ
เทคนิค (STAD) เรือง ลิมิตและอนุพนั ธ์ ของฟั งก์ชนั ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 80
คะแนน
คะแนน
x
การทดสอบ
N
S.D.
t
Sig.(2-tailed)
เต็ม
ร้ อยละ 80
หลังเรี ยน
40
30
24
25.88
1.57 7.54*
0.00
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค TAI เรื อง ความน่าจะเป็ นของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 พบว่า ความพึงพอใจทีมีต่อบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค TAI เรื อง ความน่าจะเป็ นของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 อยู่ในระดับมากโดยมีค่า x = 4.45, S.D. = 0.62 เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า นักเรี ยนมีความพึง
พอใจในระดับมากทีสุดในข้ อ 13 การเรียนด้ วยบทเรียนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค TAI ช่วยให้ ข้าพเจ้ าเข้ าใจเนือหาวิชา
คณิตศาสตร์ เรือง ความน่าจะเป็ น มากขึน รองลงมาคือ ในข้ อ 3 บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค TAI มีเทคนิคในการ
นําเสนอทีเหมาะสมและน่าสนใจ และในรายข้ อ 6 บทเรียนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ เทคนิค TAI ทําให้ บรรยากาศในห้ องเรี ยนดี
ขึน ซึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด คือ 4.73 , 4.68 และ 4.63 ตามลําดับ

อภิปรายผล
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ เทคนิค TAI เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรืองความน่าจะเป็ นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 พบประเด็นทีควรนํามาอภิปรายผลดังนี
1. ประสิทธิภาพของบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ เทคนิค TAI เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชา
คณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็ นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 มีประสิทธิ ภาพเท่ากับ 82.33/81.59 ซึงมีค่าประสิทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 ที กําหนดไว้ เนื องจากบทเรี ยนบนเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ ตโดยใช้ เทคนิ ค TAI ได้ รับการแก้ ไขปรั บปรุ งให้ มี
ประสิทธิภาพก่อนนําไปใช้ จริงกับกลุม่ ตัวอย่างการทดลองใช้ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ เทคนิค TAI ทําให้ ผ้ วู ิจัยพบ
ข้ อบกพร่องต่างๆ และสามารถแก้ ไขให้ ถูกต้ องสมบูรณ์ หรื อในกรณีทีไม่มีความเหมาะสมก็สามารถปรับปรุ งให้ มีคุณภาพมาก
ขึนได้ นอกจากนีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้ นวิธีเรียนแบบเทคนิค TAI ยังมีสว่ นช่วยเพิมประสิทธิ ภาพของบทเรี ยนบน
เครือข่ายอินเทอร์ เน็ตให้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึนคือครูผ้ สู อนสามารถเสริมแรงและจัดสภาพการสอนเพือเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนเข้ า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ พรสวรร ฉิมชาติ [18] ได้ ทําการวิจัยเรื องการพัฒนาบทเรี ยน
เครือข่ายอินเทอร์ เน็ต เรืองการออกแบบสือสิงพิมพ์ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิ ภาพของ
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต เรืองการออกแบบสือสิงพิมพ์สาํ หรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 เท่ากับ 81.33/83.00 ซึงมี
ประสิทธิ ภาพสูงกว่ าเกณฑ์ ที กําหนด และสอดคล้ องกับ ยุทธพงษ์ แจ้ งจํารัส [19] ได้ ทํ าการวิ จัยเรื องการพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตเรืองโฟโต้ ช๊อบเบืองต้ น ทําให้ ได้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
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โปรแกรมโฟโต้ ชอบเบืองต้ นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.61/86.76 เป็ นไปตามเกณฑ์ ทีตังไว้ 80/80 ทังนีสาเหตุทีทําให้ ผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนของกลุม่ ตัวอย่างดังกล่าวสูงกว่าเกณฑ์อาจเนืองมาจากบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตแบบร่ วมมือได้ สร้ างตาม
ขันตอนอย่างเป็ นระบบผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ทีปรึกษาและผู้เชียวชาญ ผู้วิจัยได้ นําข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ทีปรึกษา
และผู้เชียวชาญมาปรับปรุ งแก้ ไขจนได้ บทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตแบบร่ วมมือที มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ เหตุผลอี ก
ประการหนึงคือ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตแบบร่วมมือมีตวั หนังสือและภาพทีมีสสี นั สวยงาม ส่งผลให้ นกั เรี ยนอยากเรี ยน
ด้ วยบทเรียนบนเครือข่าย มีความสนใจในการเรี ยนรู้ เต็มใจทีจะทําแบบฝึ กหัดและกิจกรรมต่างๆ ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
สิริสมุ าลย์ ชนะมา [9] ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากการเรี ยนผ่านรู ปแบบการเรี ยนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทีผู้วิจัยได้ พัฒนาขึน
เนืองจากรูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตมีขนตอนและรายละเอี
ั
ยดทีชัดเจนเข้ าใจง่าย มีการออกแบบและใช้ เทคนิค
วิธีการทีผู้เรียนสามารถเข้ าถึงเนือหาได้ สะดวกและรวดเร็ วส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนใจในการเรี ยนและสามารถดําเนินกิจกรรม
การเรี ยนได้ ด้ วยตนเอง อีกทังส่งเสริ มปฏิ สมั พันธ์ ทางการเรี ยนระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน เนื องจากมีการติ ดต่ อกันโดยอาศัย
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนสามารถเข้ าไปศึกษาเนือหาบทเรียนได้ ทกุ สถานทีทุกเวลา ตรงกับคํา
กล่าวของ ถนอมพร เลาหจรัสแสง [20] การเรียนบนเครือข่ายทําให้ ผ้ เู รียนสามารถเรียนรู้ได้ ตามจังหวะของตน ผู้เรี ยนสามารถที
จะควบคุมการเรียนของตนในด้ านของลําดับการเรียนตามพืนฐานความรู้ ความถนัดและความสนใจของตน
2. ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนทีเรียนด้ วยบทเรียนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ เทคนิคTAI เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองความน่าจะเป็ นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน ทังนีอาจเนือง
มากจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI ได้ มีการพัฒนาผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคลโดยใช้ กระบวนการกลุ่มเพือให้ นักเรี ยน
แลกเปลียนความรู้ต่างๆ ร่วมกัน ช่วยให้ นักเรี ยนมีความพยายามทีจะเรี ยนรู้ ให้ บรรลุเป้าหมาย เป็ นผลให้ มีผลสัมฤทธิ ทางการ
เรียนสูงขึนและในการเรี ยนนีนักเรี ยนกลุ่มอ่อนและกลุ่มปานกลางจะได้ รับความช่วยเหลือจากนักเรี ยนกลุ่มเก่ง สอดคล้ องกับ
สลาวิน [21] ทีว่าผู้เรียนมีความกระตือรือร้ นภูมิใจในตนเองตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและต่อกลุ่ม ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ สูงขึน พัฒนาความสัมพันธ์ ทีดี การยอมรับผู้อืนมากขึนสร้ างความมันใจในตนเอง และรู้ ถึงคุณค่าของตนเองมากขึน
และสอดคล้ องกับจอยซ์และเวล [22] ทีกล่าวว่า การสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู้ ช่วยพัฒนาผู้เรี ยนด้ านสติปัญญา โดยเพือนใน
กลุม่ จะช่วยเหลือแนะนํากันเนืองจากผู้เรียนทีอยู่ในวัยเดียวกัน สามารถสือสาร สือความหมายแก่กันและกันได้ ง่าย และทําให้
เข้ าใจง่ายกว่าครูผ้ สู อน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ นริสรา ญานะ [8] พบว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตสามารถนําไปใช้ ใน
การเรี ยนการสอน ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ ตามจุดประสงค์ ได้ และนักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนบรรลุจนถึงเกณฑ์ 80% ได้
ทังนีเนืองมาจากการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นการเรียนทีเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนเร็ วหรื อช้ าตามสามารถ
ของตน นักเรียนทีเก่งจะใช้ เวลาในการเรียนน้ อยกว่าส่วนนักเรียนทีเรียนอ่อนจะใช้ เวลาในการเรียนมากกว่า นอกจากนันบทเรี ยน
บนเครือข่ายให้ ตวั หนังสือและภาพทีมีสสี นั สวยงาม ส่งผลให้ นักเรี ยนอยากเรี ยนด้ วยบทเรี ยนบนเครื อข่าย มีความสนใจในการ
เรียนรู้ เต็มใจทีจะทําแบบฝึ กหัดและกิจกรรมต่างๆ นักเรียนส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบต่องานทีได้ รับมอบหมาย มีความร่ วมมือ
กันในการดําเนินกิจกรรมทํางานด้ วยความสามัคคีในกลุ่ม มีระเบียบวินัยในการเรี ยน และมีความกระตือรื อร้ นทีจะทํางานให้
สําเร็ จ นอกจากนี ผลการประเมิ นคุ ณภาพบทเรี ยนบนเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เ น็ ต แบบร่ ว มมื อ มี คุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
ในด้ านต่าง ๆ พบว่า
2.1 ด้ านเนื อหา ประกอบด้ วยโครงสร้ างเนื อหาชัดเจนมี ความสัมพันธ์ ต่ อเนื องเนื อหาที นํ าเสนอตรงและ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ใช้ ภาษาถูกต้ องเหมาะสม เนือหามีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน มีการนําเสนอเนือหาด้ วยเทคนิค
TAI ทีเหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึงบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ เทคนิค TA I เรื อง ความน่าจะเป็ น ภายใน
บทเรี ยนมี คําแนะนําวิธีการใช้ บทเรี ยน การเข้ าถึงบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ เทคนิค TAI มี ขันตอนวิธี การเรี ยน
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สําหรับนักเรียนเพือให้ ดําเนินการเรียนได้ อย่างดี และมีการนําเสนอเนือหาเป็ นเรืองย่อยเรียงลําดับจากง่ายไปยาก เพือให้ นกั เรียน
ได้ มีความรู้ ความเข้ าใจทําให้ เรียนรู้ได้ ดีกว่าการให้ เนือหาครังละมากๆ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ยุทธพงษ์ แจ้ งจํารัส [19] การ
วิเคราะห์เนือหาแยกออกเป็ นหัวข้ อย่อยๆ หรือตอนสันๆ เรียงลําดับเนือหาง่ายไปหายาก และถ้ าเนือหาต่อเนืองกันเป็ นลําดับก็จะ
จัดลําดับไว้ โดยยึดวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมทีกําหนดไว้ จะทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ในเนือหาได้ ดีจนสรุ ปเป็ นความคิ ด
รวบยอดได้ ในทีสุด
2.2 ด้ านการออกแบบระบบการเรียนการสอน ประกอบด้ วย กําหนดผลการเรียนรู้ในการเรียนการสอน กลยุทธ์ ใน
การนําเสนอดึงดูดความสนใจ มีความคิดสร้ างสรรค์ในการออกแบบโปรแกรม มีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนกับบทเรี ยน ผู้เรี ยนกับ
ผู้สอน ผู้เรี ยนกับผู้เรี ยนและเชือมโยงไปยังแหล่งความรู้ อื นๆ ออกแบบสนองความแตกต่างระหว่ างบุคคลหรื อส่งเสริ มความ
ร่ วมมือระหว่ างผู้เรี ยน มีในกิ จกรรมหรื อแบบฝึ กหัดทักษะและการประเมิ นผลที ครอบคลุมวัตถุประสงค์ มีการป้อนกลับเพื อ
เสริมแรงอย่างเหมาะสม กิจกรรมการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมีความเหมาะสม ผู้วิจัยได้ สร้ างบทเรี ยนบน
เครือข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ เทคนิค TAI ทีมีขนตอนและกิ
ั
จกรรมดังกล่าวเพือให้ นักเรี ยนร่ วมกันศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายร่ วมกัน
ทําให้ การออกแบบระบบการเรี ยนการสอนมีประสิทธิ ภาพ สอดคล้ องกับ วิชุดา รัตนเพียร [23] กล่าวถึงการเรี ยนการสอนบน
เครือข่ายมีสภาพและขันตอนการเรี ยนการสอน ดังนี 1) ผู้เรี ยนเป็ นสมาชิกอินเทอร์ เน็ตเข้ าสู่ระบบด้ วยการบันทึกเข้ า (Login)
2) พิมพ์ทีอยู่ของเว็บเพจทีต้ องการเข้ าศึกษา 3) เมือเข้ าสูเ่ ว็บทีต้ องการแล้ ว ผู้เรียนศึกษาเนือหาบทเรี ยนทีนําเสนอผ่านทางหน้ า
จอคอมพิ วเตอร์ 4)ในบางช่ วงบางตอนของบทเรี ยน ผู้เรี ยนจะถูกกระตุ้นให้ มี ปฏิ กิริยาตอบสนองเนือหาบทเรี ยนโดยผู้เรี ยน
สามารถโต้ ตอบกับบทเรียนบนเครือข่าย หรือสมารถโต้ ตอบกับผู้เรี ยนคนอืนๆ หรื อแม้ แต่ผ้ สู อนทีเข้ าสู่บทเรี ยนในเวลาเดียวกัน
หรือคนละเวลาก็ได้ 5) ผู้เรียนสามารถศึกษาเนือหาเท่าทีกําหนดในเว็บเพจหนึงหรื ออาจเข้ าสู่เว็บเพจอืนๆ ทีเกียวข้ องก็ได้ เพือ
เป็ นการขยายขอบเขตของความรู้ 6) ผู้เรี ยนมีปฏิ กิริยาตอบสนองต่อสิงเร้ าทีทางโปรแกรมการเรี ยนได้ สร้ างขึนอาจจะเป็ นการ
พิมพ์คําตอบ คลิกเลือกข้ อมูลหรืออาจเป็ นการสนทนาโต้ ตอบกันก้ อได้ 7) บางเว็บอาจมีการทดสอบหลังจากทีผู้เรียนได้ เรียนแล้ ว
2.3 ด้ านการออกแบบหน้ าจอ/กราฟิ ก ประกอบด้ วย การวางองค์ ประกอบได้ สดั ส่วนสวยงาม ง่ายต่อการใช้
รูปแบบตัวอักษรมีขนาด สี ชัดเจน อ่านง่ายและเหมาะสมกับผู้เรียนการเลือกใช้ สมี ีความเหมาะสมกลมกลืน การสือความหมาย
สอดคล้ องกับแนวของเนือหา ปุ่ ม (Button) สัญรู ป (Icon) ข้ อความหรื อแถบข้ อความหรื อรู ปภาพชัดเจนเหมาะสมและถูกต้ อง
สือสารกับผู้ใช้ ได้ อย่ างเหมาะสม ผู้วิ จัยได้ ศึกษาตัวอย่ าง สอบถามจากผู้เชี ยวชาญในด้ านรู ปแบบบทเรี ยนบนเครื อข่ าย
อินเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค TAI แล้ วทําการวางแผนโดยศึกษาถึงการออกแบบทีเหมาะสมสําหรับนักเรี ยนเพือสร้ างบทเรี ยนบน
เครือข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ เทคนิค TAI สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ นริสรา ญานะ [8] บทเรียนบนเครือข่ายให้ ตัวหนังสือและภาพ
ทีมีสสี นั สวยงาม ส่งผลให้ นกั เรียนอยากเรียนด้ วยบทเรียนบนเครือข่าย มีความสนใจในการเรี ยนรู้ เต็มใจทีจะทําแบบฝึ กหัดและ
กิจกรรมต่างๆ
2.4 ด้ านเทคนิค ประกอบด้ วย การแสดงผลภาษาได้ ถกู ต้ อง การเชือมโยง (Link) ไปยังจุดต่างๆ ถูกต้ อง ภาพและ
เสียงทีใช้ ประกอบแสดงผลได้ ถกู ต้ อง รวดเร็ว การใช้ ภาพเคลือนไหว วีดีโอและเสียงประกอบการแสดงผล ผู้วิจัยเลือกใช้ โปรแกรม
สําหรับสร้ างสือในส่วนของการเข้ าใช้ Moodle ด้ วยโปรแกรมทีมีความสามารถในการนําเสนอแบบมัลติมีเดีย สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ สิริสมุ าลย์ ชนะมา [9] รู ปแบบการเรี ยนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมีขันตอนและรายละเอียดทีชัดเจนเข้ าใจง่าย
มีการออกแบบและใช้ เทคนิควิธีการทีผู้เรียนสามารถเข้ าถึงเนือหาได้ สะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนใจในการเรี ยน
และสามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนได้ ด้วยตนเอง
2.5 ความเหมาะสมโดยรวมของบทเรียนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเรื อง ความน่าจะเป็ น ผู้วิจัยได้ ทําการศึกษา
รูปแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค TAI เพือตอบสนองตามการใช้ งานของนักเรี ยน สอดคล้ องกับ กิดานันท์
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มลิทอง [2] กล่าวว่าการร่วมใช้ สารสนเทศ บทเรี ยน และทรัพยากรอืนๆ คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายทําให้ สารสนเทศ
บทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรื อสือหลายมิติทีพัฒนาเก็บไว้ ในคอมพิวเตอร์ ให้ บริ การ (Computer
server)สามารถเผยแพร่และอนุญาตให้ ผ้ เู รียนเข้ าศึกษาบทเรียนและร่วมกิจกรรมทางการเรียนเหล่านัน ผ่านคอมพิวเตอร์ ทีตังอยู่
ณ ทีใดก็ได้ ทีมีการเชือมโยงเป็ นเครือข่าย ทําให้ ผ้ เู รียนสามารถเรียนรู้ได้ โดยไม่ต้องจํากัดว่าผู้เรี ยนต้ องมาอยู่พร้ อมกันในสถานที
ใดทีหนึง การเรียนรู้สามารถเกิดขึนในเวลาและสถานทีทีผู้เรี ยนแต่ละบุคคลสะดวก (any time-any place) บทเรี ยนทีนําเสนอ
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นนั มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี 1) สามารถแก้ ไข ปรับปรุง บทเรียนให้ ทนั สมัยได้ ทนั ที 2) สามรถนําเสนอเผยแพร่
แก่ผ้ เู รียนได้ ตลอดเวลา 3) สามารถให้ การโต้ ตอบปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้เรียนและโปรแกรมการเรียน สามารถเก็บข้ อมูล และผลการ
เรียน เพือการเรียกดูจากผู้เรียนและผู้สอน 4) สามารถอํานวยความสะดวกในการโต้ ตอบปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอนได้
ตลอดเวลา
3. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนทีเรี ยนด้ วยบทเรี ยนบนเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค TAI
เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื องความน่าจะเป็ นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 หลังเรี ยนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนหลังเรียนคะแนนเฉลียสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ80 ทีระดับนัยสําคัญ .05
เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ ทังนีอาจเนืองมาจากนักเรียนได้ รับการเรียนรู้ด้วยบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค
TAI ทําให้ นักเรี ยนมีความเข้ าใจเนือหาได้ รวดเร็ วขึน สมาชิกในกลุ่มช่ วยเหลือกันในการอธิ บายความรู้ นักเรี ยนทีเก่งจะคอย
ช่วยเหลือนักเรียนทีอ่อนกว่าทําให้ นกั เรียนทุกคนมีความเข้ าใจในเนือหา เกิดการเรี ยนรู้ สร้ างองค์ ความรู้ ได้ ด้วยตนเอง ซึงเป็ น
ข้ อดีทีช่วยยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรียนเฉลียทังห้ องเรียนให้ บรรลุตามเป้าหมายทีกําหนด
4. ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ เทคนิค TAI เรื องความน่าจะเป็ นของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยภาพรวมนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็ นคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.45
โดยความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ เทคนิค TAI เรื องความน่าจะเป็ น ในด้ านการเรี ยน
ด้ วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค TAI ช่วยให้ ข้าพเจ้ าเข้ าใจเนือหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื อง ความน่าจะเป็ น มาก
ขึน คิดเป็ นคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.73 รองลงมา คือ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ เทคนิค TAI มีเทคนิคในการนําเสนอที
เหมาะสมและน่าสนใจ คิดเป็ นคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.68 และ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ เทคนิค TAI ให้ บรรยากาศใน
ห้ องเรียนดีขนึ คิดเป็ นคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.63 นอกจากนันในข้ ออืน ๆ ความพึงพอใจของนักเรี ยนยังอยู่ในระดับ มากถึงมาก
ทีสุด คือ คะแนนเฉลียอยู่ระหว่าง 4.10 – 4.73 การทีผลเป็ นเช่นนีเนืองจากในการพัฒนาบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้
เทคนิค TAI ได้ ดําเนินการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ เป็ นลําดับขันตอน ดังคํากล่าวของ ใจทิพย์ ณ สงขลา [24] ว่าการพัฒนาการ
เรียนการสอนบนเว็บอย่างเป็ นระบบ ช่วยให้ ผ้ อู อกแบบ/ผู้สอน ได้ กําหนดกรอบแนวทางการเรียน การสอน อย่างรอบครอบ ชัดเจน
สามารถตรวจสอบแก้ ไขปรั บปรุ งได้ อย่ างตรงประเด็ น กระบวนการพัฒนาประกอบด้ วยขันตอนที จําเป็ น ได้ แก่ ขันตอนการ
ตรวจสอบ ขันตอนการวางแผนขันตอนการสร้ าง และขันตอนการประเมินปรับปรุง จากผลการวิจยั ดังกล่าว จะเห็นได้ ว่า นักเรี ยนมี
ความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้ เทคนิค TAI อยู่ในระดับมาก จึงสามารถนําไปใช้ เป็ นสือการเรียนการสอน
เพือให้ ผ้ เู รียนได้ ศกึ ษาด้ วยตนเองตามความสนใจและความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคล

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1.1 ในทุกๆ เนือหาทีดําเนินการสอน ผู้สอนควรมีการนําเสนอความคิดรวบยอดให้ กับผู้เรี ยนทุกครังเพือช่วย
ให้ ผ้ เู รียนมีความเข้ าใจเนือหาได้ อย่างถูกต้ อง
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1.2 ควรส่งเสริมให้ มีการพัฒนาบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในเนือหารายวิชาอืนๆ เพือช่วยส่งเสริ มให้
ผู้เรียนสามารถใช้ ประโยชน์จากเครืองมือการเรียนรู้และแหล่งข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตได้ อย่างคุ้มค่า
1.3 เครื องคอมพิวเตอร์ ที ใช้ สํา หรับเชื อมต่อ กับระบบเครื อข่ายสําหรั บการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนบนเครื อข่า ย
อิ น เทอร์ เ น็ ต ควรมี ป ระสิท ธิ ภ าพและความเร็ ว สูง เพื อไม่ ใ ห้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความเบื อหน่ า ยในการเรี ย น และเพื อรอบรั บ
ภาพกราฟิ ก หรือแอนนิเมชันทีออกแบบไว้ ในบทเรียน
2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั งต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรด้ านผู้เรี ยน เช่น วิธีการสอนรู ปแบบต่า งๆ เช่น การสอนแบบร่ ว มมือเทคนิคอื น
เช่นเทคนิคการร่วมมือแบบ (STAD) หรือแบบทีมเกมแข่งขัน (TGT) และตัวแปรอืนๆ เช่น การเรี ยนแบบสร้ างองค์ ความรู้ ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ด้วยโครงงาน ร่วมกับการเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต
2.2 ควรมีการวิจยั การใช้ บทเรียนในรูปแบบการเรียนรู้ทีหลากหลายตามลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา 1) องค์ประกอบการบริ หารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2) ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริ หารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ วิธีดําเนินงานวิจัย ประกอบด้ วย 3
ขันตอน คือ 1) การศึกษาตัวแปรการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) การวิเคราะห์ องค์ ประกอบการ
บริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และยืนยันองค์ ประกอบดังกล่าว 3) การสรุ ปผลการวิจัยเครื องมือทีใช้
เก็ บ ข้ อ มูล คื อ แบบสัม ภาษณ์ กึงโครงสร้ าง แบบสอบถามความคิ ดเห็ น และแบบยื นยัน องค์ ป ระกอบ กลุ่ม ตัวอย่ า งคื อ
หน่ว ยงานที ทําหน้ า ทีบริ หารจัด การบัณฑิตศึกษา ในมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ จํา นวน 34 แห่ง ส่วนผู้ให้ ข้ อมูล ประกอบด้ ว ย
มหาวิทยาลัยละ 8 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ 1) ฝ่ ายบริ หาร จํานวน 4 คน ประกอบด้ วย ผู้บริ หารสูงสุดของหน่วยงานฯ และ
กรรมการหรือรองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานฯ 2) ฝ่ ายปฏิบตั ิ จํานวน 4 คน ประกอบด้ วย อาจารย์ ผ้ สู อนบัณฑิตศึกษา และ
พนักงานสายสนับสนุนของหน่วยงาน รวมผู้ให้ ข้อมูลทังหมด 272 คน สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่ ความถี ร้ อยละ
มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
ผลการวิจยั พบว่า
1. องค์ประกอบการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มี 7 องค์ประกอบ คือ 1) การบริหารโดย
ฐานข้ อมูลและสถิติ 2) การมุ่งเน้ นนักศึกษาและตลาดแรงงาน 3) การจัดการเชิงกลยุทธ์ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) องค์กร
แห่งการเรียนรู้ 6) การวัดและประเมินผล 7) การบริหารแบบมีส่วนร่วม
2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏองค์ประกอบทัง 7 องค์ประกอบ
มีความเหมาะสม เป็ นไปได้ มีประโยชน์ และสอดคล้ องกับทฤษฎีการบริหารคุณภาพ
คําสําคัญ: การบริหารคุณภาพ, บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

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
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีภารกิจ ทีสํา คัญในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมอยู่ 4 อย่าง คือ 1) การสร้ า งทุน
มนุษย์ ผ่านกระบวนการเรียนการสอน 2) การสร้ างฐานความรู้ ผ่านการวิจัยและการพัฒนาองค์ ความรู้ 3) การเผยแพร่ และ
การใช้ ความรู้โดยการมีปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้ใช้ องค์ ความรู้ และการธํ ารงไว้ ซึงความรู้ ผ่านการฝึ กอบรม 4) การเก็บรักษาและการ
ส่งผ่านความรู้ ไปยังรุ่ นต่อๆ ไป (Pundy Pillay, 2011) [1] โดยการสร้ างทุนมนุษย์ หรื อการผลิตบัณฑิตทีเป็ นผลิตภัณฑ์ ของ
การศึกษาอย่ างหนึง ให้ มี คุณภาพ ถื อเป็ นภารกิจ ทีสําคัญอัน ดับ แรกที สถาบัน อุด มศึก ษา โดยผู้บริ หารสถาบัน ผู้บ ริ ห าร
โปรแกรมหรื อหลักสูตรการศึกษา ต้ องแสดงบทบาท และรับผิดชอบต่อหน้ าที อย่า งหลีกเลียงไม่ได้ ในการบริ หารจัดการที
มุ่งเน้ นคุณภาพ เพือให้ ผลผลิต หรือบัณฑิตทุกระดับ มีคณ
ุ ภาพ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน ซึงสนับสนุน
ให้ เกิ ด การพัฒ นาทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสัง คม การเมือ ง และคุณภาพชี วิ ตของพลเมื อ งโดยรวมของประเทศ เนื องจาก
คุณภาพของบัณฑิ ต มี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ การพัฒ นาประเทศและการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ หรื อ ผลผลิต มวลรวม
ประชาชาติ เบื องต้ น (GDP) ของประเทศ ดังงานวิจัยของเพกกาส (Pegkas) แห่ง มหาวิ ทยาลัยฮาโลโคปิ โอแห่ งเอเธนส์
(Harokopio University of Athens) ได้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างระดับการศึกษากับการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ
กรีซ ระหว่างปี 1960 – 2009 พบว่า ระดับการศึกษาและผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ (GDP) มีความสัมพันธ์ กันในระยะ
ยาว โดยภาพรวมแล้ ว การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา มีผลกระทบด้ านบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตแิ ละการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความเชือมโยงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจทังในระยะสันและระยะยาว
(PanagiotisPegkas, 2014:38-54) [2] และบาร์ เชอร์ (Bashir) และคณะ ได้ วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างการเพิมขึนของ
การศึก ษาระดับ อุด มศึกษากับการเติบ โตทางเศรษฐกิ จ ในรัฐ เวอร์ จิเนี ยตะวันตก พบว่ า การเติบ โตของรายได้ กับระดับ
การศึกษาทีสูงขึน มีความสัมพันธ์ กันในทางบวก แต่การเพิมขึนทางการศึกษา กลับลดการเติบโตของประชากรลง (Saima
Bashir, 2012) [3]
ในรายงานผลการพิจ ารณาศึกษาของคณะอนุก รรมาธิ การการอุดมศึกษา เรื อง สภาพปั ญหาเกี ยวกับคุณภาพ
มาตรฐานการอุดมศึกษา กล่าวถึง ปั ญหาคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษา จากการศึกษาของสถาบันคลังสมองแห่งชาติที
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ได้ นํ าเสนอไว้ ในแผนพัฒนาอุด มศึก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ ที 2 (พ.ศ. 2551-2565) ว่ าการอุด มศึก ษาไทยมี ปัญหาด้ า น
กระบวนการสร้ างความรู้ แ ละนวัตกรรมผ่านระบบวิจัย และพัฒนา เพือประโยชน์ ในภาคการผลิต โครงสร้ า งพืนฐาน และ
ยกระดับความเข้ มแข็งของสังคมโดยรวม คือ ความสามารถในการสร้ างนวัตกรรมตํา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก็มีผลประเมินไปในทิศทางเดียวกันคือ มาตรฐานด้ านคุณภาพบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษา
ไม่ มี ก ารศึก ษาความพึง พอใจของนายจ้ า ง ผู้ป ระกอบการ ผู้ใ ช้ บัณฑิ ต ซึงถื อ เป็ นลูก ค้ า ของการศึก ษา และการตี พิ ม พ์
วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกมีจํานวนน้ อย และมาตรฐานด้ านการวิจัยและงานสร้ างสรรค์ ก็
พบว่ า ผลงานวิ จัยหรื อ บทความวิ ชาการทีมี คุ ณภาพและมี ก ารตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นระดับ ชาติ แ ละนานาชาติ มี จํ านวนน้ อ ย
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2552:18-21) [4] หรื อในรายงานการวิจัยของ
อาจารย์ รุ่งนภา ตังจิตรเจริญกุล [5] เรื องการพัฒนาตัวบ่งชีคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ในปี 2557 โดยศึ ก ษาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร รวม 6 แห่ง จํานวน 27 หลักสูตร แบ่งเป็ นระดับปริญญาเอก 6 หลักสูตร และปริ ญญาโท 21 หลักสูตร และ
มีกลุม่ ผู้ประเมินหรือผู้ให้ ข้อมูล 5 กลุม่ คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้ บัณฑิต พบว่า ไม่มีหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกใดทีมีคณ
ุ ภาพการจัดการศึกษาคือมีค่าคะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน สําหรับผู้ประเมินทัง 5 กลุ่ม ในขณะที
หลักสูตรปริญญาโท ก็มีเพียง 7 หลักสูตร จาก 21 หลักสูตร คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 เท่านันทีกลุ่มผู้ประเมินทัง 5 กลุ่ม ประเมิน
ให้ มีคุณภาพการจัดการศึกษาคื อมีค่าคะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน หรื อแม้ แต่ผ้ ปู ระเมิน กลุ่มผู้บริ หารเอง ก็ให้ หลักสูต ร
ปริญญาโท เพียง 11 หลักสูตร (ร้ อยละ 53.38) ทีมีคณ
ุ ภาพการจัดการศึกษาคือมีค่าคะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน และเมือ
พิจ ารณาระดับ คะแนนเฉลียแล้ ว ก็ พ บว่ า หลัก สูตรระดับ ปริ ญญาโทมี คุณภาพการจัดการศึก ษาโดยเฉลียสูง กว่ า ระดับ
ปริญญาเอก ในทุกกลุม่ ผู้ประเมิน นอกจากนัน เมือ พิจารณาจากผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/outcome orientation) การศึกษา
ระดับบัณฑิ ตศึก ษาของมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง คุณภาพ ด้ านต่ า งๆ ดังนี ร้ อ ยละของนัก ศึกษาที สํา เร็ จ
การศึกษาภายในระยะเวลาทีกําหนด ผลงานวิจยั ของอาจารย์ และนักศึกษาทีได้ รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิจัยทีนําไปใช้
ประโยชน์ ได้ ข องอาจารย์ และมูลค่ าเพิมของบัณฑิต จึง เป็ นหน้ าทีและความรั บผิดชอบของผู้บริ หารบัณฑิต ศึกษา ในการ
ผลักดันและหาวิธีจดั การหรือแนวทางช่วยเหลือให้ นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจบตามกําหนดเวลาของหลักสูตร รวมทังการ
ส่ง เสริ ม ให้ นักศึกษาและอาจารย์ นํ า ผลงานวิ จัย ไปตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ในวารสารที ได้ รับ การยอมรั บ ซึงแสดงถึ ง คุณภาพของ
งานวิจยั และของบัณฑิต อีกทังยังแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหารด้ วย
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว การทราบองค์ ประกอบของการบริ หารทีเน้ นคุณภาพ เพือเป็ นแนวทาง วิธีการ ในการ
บริ ห ารจัดการบัณฑิต ศึก ษา ในมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ จึง มี ค วามสํา คัญในการปรั บปรุ ง ผลผลิต ซึงก็คื อ บัณฑิ ต ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ให้ มีคณ
ุ ภาพสอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจะวิจัย การ
บริหารคุณภาพของบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพือศึกษาองค์ประกอบของการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.เพือศึกษาผลการยืนยันองค์ประกอบของการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วิธีดําเนินการวิจัย
เพือให้ การดําเนินการวิจยั เป็ นไปตามระเบียบวิธีวิจยั และสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของการวิจัยทีกําหนดไว้ ผู้วิจัย
จึงกําหนดขันตอนการดําเนินการวิจยั เป็ น 3 ขันตอน คือ
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ขันที 1 การศึกษาค้ นคว้ า ตัวแปรเกียวกับการบริหารคุณภาพ โดยมีวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี
1.1 ศึกษา ค้ นคว้ า วรรณกรรม ประเภทตํารา เอกสารต่างๆ และงานวิจัยทีเกียวข้ องกับการบริ หารคุณภาพ ทังใน
ประเทศและต่างประเทศ
1.2 สัม ภาษณ์ ผ้ ูท รงคุ ณวุฒิ / ผู้ เชี ยวชาญ แบบปฏิ สัม พั น ธ์ โดยใช้ แบบสัม ภาษณ์ แ บบกึงโครงสร้ าง (Semistructured interview) ในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชียวชาญ ใช้ วิธีแบบเจาะจง (Purposive Method)
1.3 ประมวลตัวแปรการบริ ห ารคุณภาพ ที ได้ จ ากการศึก ษาวิเ คราะห์ วรรณกรรม งานวิจัย และการสัม ภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ ผู้เชียวชาญ มาสังเคราะห์สรุปตัวแปรทังหมด เพือนําไปสร้ างกระทงคําถามในแบบสอบถามความคิดเห็น
ขันที 2 การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือการวิจยั โดยมีวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี
2.1 นํา ตัวแปรการบริ หารคุณภาพ มาสร้ า งและพัฒนาเป็ นเครื องมือการวิ จัย ในรู ปแบบสอบถามความคิ ดเห็ น
(Questionnaire) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale)
2.2 ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content validity) เครื องมื อการวิ จัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี ยวชาญ
จํานวน 5 คนด้ วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) และจะพิจารณาเลือก
ข้ อคําถามทีมีค่า IOC เท่ากับ 0.6-1 เพือสร้ างแบบสอบถามความคิดเห็น
2.3 ทดลองใช้ เครืองมือการวิจยั (Try out) กับกลุม่ ประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครังนี 4 มหาวิทยาลัย
โดยผู้ให้ ข้อมูลหรือตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เป็ นผู้บริ หารของหน่วยงานทีบริ หารจัดการบัณฑิตศึกษา 4 คน อาจารย์
และพนักงานสายสนับสนุนของหน่วยงานฯ 4 คน ทังหมด 32 คน รวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ ความน่าเชือถือ (Reliability)
ของเครืองมือการวิจยั ด้ วยการหาค่าสัมประสิทธิ แอลฟา ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alfa coefficient) ได้ ค่าความเชือมัน
แบบสอบถามทังฉบับเท่ากับ 0.989
ขันที 3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มีวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี
3.1 นําแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ ไปเก็บข้ อมูลกับหน่วยงานทีดําเนินการบริ หารจัดการบัณฑิตศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 34 แห่ง จํานวนผู้ให้ ข้อมูลทังหมด 272 คน
3.2 รวบรวมและวิเ คราะห์ องค์ ป ระกอบของการบริ หารคุณภาพในมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ ด้ ว ยวิธี ก ารวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) ด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป เพือทราบองค์ ประกอบของการบริ หาร
คุณภาพบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3.3 ยืนยันองค์ประกอบของการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้ วยแบบยืนยันองค์ ประกอบ
โดยผู้เชียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 7 ท่าน

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรือง “การบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ได้ ข้อค้ นพบ ดังนี
1. องค์ ป ระกอบของการบริ ห ารคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มี 7 องค์ ป ระกอบ คื อ
องค์ ประกอบที 1 การบริ หารโดยฐานข้ อมูลและสถิติ (Management by Database and Statistics องค์ ประกอบที 2 การ
มุ่งเน้ นนักศึกษาและตลาดแรงงาน (Focus on Students and Labor Market) องค์ ประกอบที 3 การจัดการเชิงกลยุท ธ์
(Strategic Management) องค์ประกอบที 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) องค์ประกอบที 5 องค์ กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) องค์ประกอบที 6 การวัดและประเมินผล (Measure and Evaluation) องค์ ประกอบที 7
การบริหารแบบมีสว่ นร่วม (Involvement)
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องค์ ป ระกอบที 1 “การบริ ห ารโดยฐานข้ อมู ลและสถิ ติ ” เป็ นการส่ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นการสอนที มี ก าร
แลกเปลียนประสบการณ์ จ ริ ง ของนัก ศึกษา มุ่ง เน้ น กระบวนการส่ง มอบคุณค่ าให้ กับ นัก ศึก ษา กํ า หนดคุณสมบัติผ้ ูสอน
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑ์ สกอ. แสวงหาปรัช ญาและความรู้ ใหม่ ๆ เพื อการบริ หารองค์ ก รอย่า ง
ต่อเนืองใช้ กระบวนการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบทีต่อเนื องวิเคราะห์ และควบคุมกระบวนการด้ วยวิธีการทางสถิติเพื อ
ความเป็ นเลิศส่งเสริมการใช้ เครืองมือทางสถิติในการแก้ ปัญหาการปฏิบตั ิงานฝึ กอบรมบุคลากรเรื องมาตรฐานการปฏิ บัติงาน
และการประยุกต์ ใช้ เครื องมื อทางสถิ ติใ นงาน กําหนดให้ ก ารปรับปรุ งคุณภาพ เป็ นแนวทางสร้ า งความยังยื นขององค์ ก ร
สร้ างทีมทีบุคลากรมีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพ ส่งเสริมการเป็ นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู้ อย่างสมําเสมอส่งเสริ มการ
อภิปรายเชิงบวก การแสดงความคิดเห็น ความสร้ างสรรค์ของบุคลากรมอบรางวัล ยกย่องชมเชย เพือแสดงถึงการรับรู้ คุณค่า
ของบุคลากรแสดงออกถึงการยกย่องและชืนชมต่อผลงานของบุคลากรทุกคน
องค์ประกอบที 2 การมุ่งเน้ นนักศึกษาและตลาดแรงงานด้ วยการส่งเสริ มการวิจัยความต้ องการของนักศึกษาและ
ตลาดแรงงานอย่างสมําเสมอ ศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของนักศึกษาเป็ นประจํารับฟั งข้ อเสนอแนะและข้ อ
เรี ยกร้ องของนัก ศึก ษาอย่า งเป็ นมิ ต รและสมําเสมอประเมิน ผลการเรี ย นรู้ ของนัก ศึก ษาด้ วยสิงที นัก ศึกษาได้ เรี ยนรู้ สร้ าง
วัฒนธรรมการบริการขององค์กรทียึดเอาผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นสําคัญ สร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ พัฒนาทักษะของบุคลากรด้ วย
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
องค์ ป ระกอบที 3 การจัด การเชิ งกลยุท ธ์ ด้ วยการกํา หนดวิสัยทัศน์ ด้ านคุณภาพขององค์ ก รที ชัด เจน เป็ นไปได้
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมขององค์กรในการพัฒนากลยุทธ์ เชิงระบบ กําหนดกลยุทธ์ ทีเฉพาะเจาะจงหรื อแผนปฏิ บัติการสําหรับ
เป้าหมายทีสําคัญ จัดหาระบบการติดต่อสือสารภายในองค์กรทีมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดเวลาและ
พัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้ กบั บุคลากรอย่างสมําเสมอ
องค์ประกอบที 4 เทคโนโลยีสารสนเทศด้ วยการส่งเสริ มการใช้ IT ในการเรี ยนการสอน การสือสารภายในและกับ
ภายนอกองค์ กรสร้ างเว็บ ไซด์ ทีมี ข้อ มูลครบสมบูรณ์ และทัน สมัยอยู่เสมอและใช้ เว็ บ ไซด์ แ ละสือสังคมออนไลน์ เ พือสร้ าง
ภาพลักษณ์ ทีดีให้ กับองค์ กรสร้ างฐานข้ อมูล IT ซอฟแวร์ และฮาร์ ดแวร์ ทีมีคุณภาพเพือการค้ นคว้ าวิจัยพัฒนางานเกียวกับ
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการศึก ษาจัด การข้ อมูลความรู้ และเทคโนโลยี ทางการศึกษาอย่างเป็ นระบบ ทันสมั ย
เข้ าถึงง่าย
องค์ ประกอบที 5 องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการสร้ างบรรยากาศแห่ ง การเรี ย นรู้ ให้ กับ นักศึก ษาอย่ างต่ อเนื อง
ส่งเสริมให้ อาจารย์ กับนักศึกษาใช้ องค์ ความรู้ ร่วมกันในการเรี ยนรู้ และสร้ างนวัตกรรมสร้ างสรรค์ บรรยากาศทีสนับสนุนการ
ทํางานด้ านวิชาการของอาจารย์ สนับสนุนข้ อมูลสารสนเทศทีทันสมัยเพือการตัดสินใจในการทํางาน
องค์ ประกอบที 6 การวัดและประเมินผลด้ วยการวัดประสิทธิ ภาพกระบวนการทํางาน และแนวโน้ มการปรับปรุ ง
อย่างต่อเนืองประเมินประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรด้ วยผลสําเร็จของการปรับปรุ งงานปรับระบบประเมินผลและการ
ให้ รางวัล จากรายบุค คลเป็ นให้ ผลตอบแทนกับ ที มทบทวนผลการประเมิ น ทุก ปี เพื อเขี ย นแผนสํา หรั บการปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบตั ิงาน
องค์ประกอบที 7 การบริหารแบบมีสว่ นร่วมด้ วยการสร้ างเป้าหมายคุณภาพร่วมกันระหว่างผู้บริ หาร คณาจารย์ และ
เจ้ าหน้ าทีจัดทําแผนเพือพัฒนาสมรรถนะความสามารถของนักศึกษา พัฒนาการปฏิ บัติงานทีสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ หรื อ
กลยุทธ์ และภารกิจขององค์กร
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แผนภูมิที 1 องค์ประกอบการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. ผลการยืนยันองค์ ประกอบของการบริ หารคุณภาพบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทังการบริ หาร
โดยฐานข้ อมูลและสถิติ การมุ่งเน้ นนักศึกษาและตลาดแรงงาน การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศองค์ กรแห่งการ
เรี ย นรู้ ก ารวัดและประเมิ นผลและการบริ หารแบบมี ส่วนร่ ว มมีค วามเหมาะสม มี ความเป็ นไปได้ มี ประโยชน์ และมีค วาม
สอดคล้ องกับทฤษฎี

อภิปรายผล
องค์ประกอบการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทัง 7 องค์ ประกอบ คือ 1) การบริ หารโดย
ฐานข้ อมูลและสถิติ 2) การมุ่งเน้ นนักศึกษาและตลาดแรงงาน 3) การจัดการเชิงกลยุทธ์ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) องค์ กร
แห่ ง การเรี ย นรู้ 6) การวัด และประเมิ น ผล และ 7) การบริ ห ารแบบมี ส่ว นร่ ว ม เนื องจากความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร ทีทําให้ การไหลของข้ อมูลทังทีเป็ นจริงและไม่จริง เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ก่อให้ เกิดการแข่งขันทีสูงใน
ทุกภาคส่วนของสังคม รวมถึงภาคการศึกษาด้ วย การทีองค์ กรจะอยู่รอดได้ ผู้บริ หารต้ องสามารถตัดสินใจได้ อย่า งทันเวลา
ซึงต้ องอาศัยข้ อมูลทีมีคณ
ุ ภาพ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบัน องค์ กรจึงต้ องมีฐานข้ อมูลทีมีคุณภาพของตนเอง
เพือใช้ ในการกํา หนดยุทธ์ ศาสตร์ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ สามารถกําหนดหลักสูต รได้ สอดคล้ องกับ ความต้ องการของ
นักศึกษา และผลิตบัณฑิตทีมีคณ
ุ สมบัติทีพึงประสงค์ของตลาดแรงงาน ขณะเดียวกันบุคลากรในองค์ กรต้ องพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ ให้ ทัน กับ การเปลียนแปลงของสัง คม ด้ ว ยการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตและการศึกษาวิจัย เพือสร้ า งองค์ ความรู้ ใหม่ๆ โดย
ผู้บริหารต้ องสร้ างแรงจูงใจด้ วยการให้ บคุ ลากรมีสว่ นร่วมในการปฏิ บัติงานในทุกขันตอน และการประเมินผลงานทีเป็ นธรรม
สอดคล้ องกับแนวคิดการบริหารคุณภาพต่างๆ ทีสามารถแยกได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ
1. การบริ หารคุณภาพภายในองค์ กรโดยทังแนวคิดการบริ หารคุณภาพ 14 ประการ ของ เดมมิง (Deming’s 14
points) (Deming, 2013) [6] และแนวทางคุณภาพ 14 ขันตอน ของ ครอสบี (Crosby’s 14 steps) (Crosby ,1986) [7]
ต่างก็ให้ ความสํา คัญกับปั จจัยการบริ หารคุณภาพภายใน ซึงประกอบด้ วยปั จจัยสําคัญ ดังนี 1) ผู้นํา(Leader) เป็ นปั จจัย
เกี ยวกับ ตัว ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง เอง บางทฤษฎี เช่ น TQM และ MBNQA เรี ย กว่ า ภาวะผู้นํ า (Leadership) ส่ว นครอสบี
(Crosby) เรียกว่า ภาระผูกพันของผู้นํา (Management Commitment) ในขณะที แมคคินเซย์ (McKinsey) ใช้ คําว่า รู ปแบบ
การบริหาร (Style) โดยผู้บริหารต้ องมีความรู้ ความสามารถในการกําหนดและถ่ายทอดนโยบาย วิสยั ทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ
วัตถุประสงค์ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
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การสือสาร และคอมพิวเตอร์ ซอร์ ฟแวร์ ต่างๆ ทีจําเป็ นในบริ หารและการปฏิ บัติงาน มีความมุ่งมันในการทํางานให้ มีคุณภาพ
และในการปรับปรุ งคุณภาพอย่า งต่อเนือง ต้ องเป็ นแบบอย่างในการทํางาน เป็ นต้ น 2) การมุ่ง เน้ นบุค ลากร (Focus on
Staffs) สามารถแบ่งได้ 3 ประเด็น คือ (1) การให้ การศึกษาและการฝึ กอบรม (Education and Training) มีการฝึ กอบรมให้
บุคลากรมีทกั ษะ ความชํานาญในการทํางาน นอกจากการฝึ กอบรมเกียวกับงานทีรับผิดชอบแล้ ว ควรมีการฝึ กอบรมในเรื อง
อืนๆทีเกียวข้ องด้ วย เช่น การฝึ กอบรมด้ านคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสือสาร หรื อแม้ กระทัง
สถิติ (2) การสร้ างขวัญและกําลังใจ (Motivation) โดยมีการจัดสิงแวดล้ อม และบรรยากาศในการทํางานให้ เหมาะสมมีการ
สร้ างความภาคภูมิ ใจในผลงานของบุคลากร โดยขจัด อุปสรรคต่างๆ ที ขัดขวางไม่ให้ บุคลากรเกิด ความภาคภูมิ ใจในการ
ทํางานและผลงาน (3) การทํางานเป็ นทีม (Team or Participation) การทีบุคลากรทุกคน มีความเข้ าใจ และมุ่งสู่การบรรลุ
ความสําเร็จในเป้าหมายเดียวกัน ทําให้ เกิดความร่ วมมือกันในการทํางาน 3) การมุ่งเน้ นกระบวนการ (Focus on Process)
ผู้บ ริ ห ารต้ องมี ค วามเข้ าใจในกระบวนการทํ า งานทุก อย่ า ง เพื อจะสามารถจัด สร้ างระบบการทํ า งานที ประกอบด้ ว ย
กระบวนการต่ างๆ ได้ อย่า งเหมาะสมและมีป ระสิทธิ ภาพ 4) เทคโนโลยี (Technology) โดยการจัดหา เทคโนโลยี รวมถึง
ฐานข้ อมูล ทีน่าเชือถือ มีความปลอดภัย และใช้ งานได้ เหมาะสม บุคลากรทุกคนสามารถเข้ าถึงฐานข้ อมูลเหล่านี และได้ รับ
การฝึ กอบรมให้ สามารถใช้ งานเทคโนโลยีได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ก่อให้ เกิดคุณภาพในการปฏิ บัติงาน 5) การสือสารภายใน
องค์ กร (Internal Communication) เป็ นการบูรณาการเทคโนโลยี เพือการสือสาร กับ กระบวนการสือสารภายในองค์ ก ร
ได้ อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. การบริหารคุณภาพภายนอกองค์ กรประกอบด้ วยปั จจัย ดังนี 1) การมุ่งเน้ นลูกค้ า (Customer focus) ลูกค้ าทัง
ลูกค้ าปั จจุบนั และลูกค้ าในอนาคต ประกอบด้ วยลูกค้ าภายใน และลูกค้ าภายนอกองค์ กรต้ องทราบความต้ องการและความ
คาดหวัง ของนัก ศึก ษาและตลาดแรงงาน ด้ ว ยการวิ จัยตลาด การรั บ ฟั ง เสียงของนัก ศึก ษาและตลาดแรงงาน ผ่ า นทาง
ข้ อเสนอแนะ การร้ องเรี ยน และอืนๆ มีการใช้ ข้อมูลสารสนเทศทีได้ รับนัน ในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพือสร้ าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั นักศึกษาและผู้ใช้ บณ
ั ฑิต องค์กรต้ องสร้ างความสัมพันธ์ ทีดีกับนักศึกษา ศิษย์ เก่าและผู้ใช้ บัณฑิต
2) การมุ่งเน้ น ผู้ส่งมอบ (Suppliers focus) องค์ กรต้ อ งคัดเลือ กผู้ส่งมอบทีมีการบริ หารคุณภาพ เพื อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ ที มี
คุณภาพสมําเสมอ และต้ องสร้ างความสัมพันธ์ ทีดีกบั ผู้สง่ มอบให้ เป็ นเสมือนหุ้นส่วน 3) ชุมชน และสังคม (Community and
Societal responsibility) องค์ กรต้ องมีค วามรับ ผิ ดชอบต่ อชุมชนและสัง คม มีก ารส่งเสริ ม ให้ มีก ารปฏิ บัติ ตามกฎหมาย
กฎระเบี ยบ ศีลธรรม และจริ ยธรรมอันดี ในองค์ กร มีก ารสนับสนุนกิ จกรรมของชุมชน ทังด้ า นวิ ชาการ และกิจกรรมอืนๆ
4) การสือสารกับภายนอก (External communication) การสือสารให้ สงั คมภายนอกได้ รับรู้ ถึงสิงทีองค์ กรได้ กระทํา และ
กําลังจะกระทําในอนาคต อันเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ทีดีให้ กบั องค์กร โดยใช้ ช่องทางการสือสารต่างๆ
การวิจยั ครังนีมีข้อค้ นพบองค์ประกอบการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 องค์ ประกอบ คือ
1) การบริหารโดยฐานข้ อมูลจริงและสถิติ ปั จจุบนั เป็ นยุคแห่งข้ อมูลข่าวสารและมีการแข่งขันสูง การบริ หารงานทุกอย่างต้ อง
อาศัยข้ อมูลทีเป็ นจริงและสมบูรณ์ ในการตัดสินใจองค์ กรจึงต้ องสร้ างฐานข้ อมูลของตนเองโดยอาศัยความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ของบุคลากรทุกคน ทังผู้บริ หาร คณาจารย์ และเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายสนับสนุนทุกคน ดังนันการสร้ างขวัญและ
กําลังใจให้ กบั บุคลากร การให้ ศกึ ษา การฝึ กอบรมบุคลากรในศาสตร์ ทีหลากหลายจึงมีความสําคัญ สอคล้ องกับงานวิจัยของ
อานาสเตเซียโด (Anastasiadou) [8] ทีว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้ องค์ กรประสบผลสําเร็ จ เช่น
การฝึ กอบรมและการปรับปรุ งอย่างต่อเนือง ด้ วยโปรแกรมการฝึ กอบรม การพัฒนาอย่างมือ อาชีพ การส่ง เสริ มสนับสนุน
ความสามารถ การป้องกัน การเล่นพรรคเล่น พวกและการแข่ง ขัน กันของบุคลากรทีไม่เ กี ยวกับ ความพยายามที จะทํา ให้
คุณภาพองค์ กรสูงขึน การพัฒนาขันตอนการประกันคุณภาพ เป็ นสิงสํา คัญ โดยการมุ่งสู่ค วามเป็ นเลิศและการฝึ กอบรม

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที 15 ฉบับที 28 มกราคม - มิถนุ ายน 2561
บุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถและทักษะ นําไปสู่การมอบหมายความรับผิดชอบ และมีความพยายามในการปรับปรุ ง
อย่างต่อ เนือง เพือให้ สอดคล้ อ งกับความต้ องการและความคาดหวัง ของนักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ และสังคม อย่างไร
ก็ตามการขาดการสือสารหรื อ การประสานงานที มีประสิทธิ ภ าพระหว่างผู้บ ริ หารกับ อาจารย์ เจ้ า หน้ า ที และนัก ศึกษาจะ
ขัดขวางความพยายามในการพัฒนา ซึงนําไปสูก่ ารขาดการลงทุนและใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยีและความรู้ และสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของเซ็น (Sen) [9] และคณะทีว่า มหาวิทยาลัยทีมีคุณภาพสูง มักจะมี หลักสูตรการศึกษาคุณภาพ คณาจารย์
คุณภาพ นักศึกษาคุณภาพ สร้ างสรรค์งานวิจยั คุณภาพ ผลิตและเผยแพร่ องค์ ความรู้ ใหม่ๆ ทีมีคุณภาพจํานวนมาก บัณฑิต
วิ ท ยาลัย ก็ มี อ าจารย์ ที มี ตํ า แหน่ ง วิ ช าการจํ า นวนมาก ที สามารถจั ด หาทรั พ ยากรและการสนับ สนุน จากภายนอกได้
นอกจากนันการนําความรู้และเทคนิคทางสถิติ มาใช้ ในการบริหารบัณฑิตศึกษา ทังเทคนิคการเก็บข้ อมูลจะทําให้ ได้ ข้อมูลที
เป็ นจริ ง และจําเป็ นได้ และการวิเคราะห์ ข้อ มูลเพือการตัดสิน สอดคล้ องแนวคิดของ เดมมิง (Deming) ทีว่า องค์ กรควร
ฝึ กอบรมบุคลากรเรืองเทคนิคทางสถิติ ให้ เข้ าใจและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในงานทีรับผิดชอบ ทําให้ งานมีคณ
ุ ภาพมากขึน
ก่อให้ เกิดการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนือง แต่ถ้าบุคลากรคนใดทีรับการฝึ กอบรมด้ านเทคนิคทางสถิติอย่างดีแล้ ว แต่ไม่
สามารถพัฒนางานให้ ก้าวหน้ าได้ ให้ ย้ายบุคลากรคนนัน ไปทําหน้ าทีอืนทีไม่มีความเกียวข้ องกับหน้ าทีเดิมเลย ในขณะที
คอฟแมน และซาห์น (Kaufman and Zahn) [10]ก็สนับสนุนการใช้ แนวทางวิทยาศาสตร์ และสถิติในการทํางาน โดยกล่าวว่า
การปรับปรุงคุณภาพอย่างเป็ นระบบ (Systemic Quality Improvement) ควรอาศัยแนวทางเชิงวิทยาศาสตร์ ในการตัดสินใจ
(Scientific approach: Data-base decision making) การตัดสินใจบนฐานของข้ อมูลหรื อแนวทางวิทยาศาสตร์ นีจะเกิด
ประโยชน์สงู สุดในการสร้ างองค์ความรู้อย่างเป็ นระบบ ก็ต่อเมือทีมคุณภาพมีการใช้ วิธีการทางสถิติในการปฏิ บัติงาน มีความ
รับผิดชอบ และความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลมีประสิทธิภาพสูง
2) การมุ่งเน้ นนักศึกษาและตลาดแรงงาน ลูกค้ ามีความ สําคัญต่อการอยู่รอดขององค์ กร ดังนันองค์ กรต้ องทราบ
ความต้ องการทีแท้ จริงทังความต้ องการในปั จจุบันและความคาดหวังในอนาคต และสามารถตอบสนองความต้ องการและ
ความคาดหวังนันได้ โดยมิลิทารู (Militaru) และคณะ [11] ได้ แบ่งลูกค้ าของสถาบันอุดมศึกษา เป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) ลูกค้ า
ภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้ วย (1) นักศึกษา ผู้ทีได้ ประโยชน์จากการศึกษาทีได้ รับไปตลอดชีวิต (2) ผู้ปกครอง
หรือผู้สนับสนุนทุนการศึกษา (3) นายจ้ างในอนาคต ผู้ทีจ่ายค่าจ้ าง เพือได้ ประโยชน์จากการศึกษาของลูกจ้ าง (4) สังคมและ
ชุมชนและ 2) ลูกค้ าภายในของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้ วย คณาจารย์ บุคลากร และคณะกรรมการบริ หารสถาบันซึง
ความสัม พัน ธ์ ระหว่ า งกลุ่ม เหล่า นี ต้ อ งมี ลัก ษณะของผู้ใ ห้ บ ริ ก ารและผู้รับ บริ ก าร และยัง กล่ า วว่ า มหาวิ ท ยาลัย ต้ อ งมี
เป้าหมายในการให้ นกั ศึกษามีโอกาสพัฒนาความรู้ ทีช่วยให้ เข้ าใจปรากฏการณ์ ต่างๆ ได้ ดี พัฒนาความรู้ ในการดําเนินการ
พัฒนาปั ญญาในการสร้ างความโดดเด่น พัฒนาบุคลิกภาพทีประกันความร่ วมมือ และความนับถือจากสังคม การบรรลุผล
ของการบริ การการศึกษา ตามหลักสูตร ซึงหลักการทียากทีสุดคือ การบรรลุตามความต้ องการของนักศึกษา ทีจะมีวิธีการ
อย่างไรทีจะทําให้ อาจารย์รับฟั ง เข้ าใจ ตอบสนองเกินกว่าความคาดหวังของนักศึกษา ทีสําคัญ คือ คุณภาพของการศึกษา
จะทําให้ การเรียนรู้กลายเป็ นความสุขและความสนุก ความสุขในการเรี ยนรู้ การเปลียนแปลงอย่างถาวร อาจารย์ ต้อ งพูดคุย
กับนักศึกษา เพือหาข้ อเสนอแนะการปฏิ บัติงาน รวมถึง การสร้ างแรงจูงใจให้ นักศึกษาเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ซึงเป็ นหน้ าทีของ
ผู้บริ หารสถาบันและสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ดราแกน (Dragan) และคณะ [12] ทีว่าสถาบันอุดมศึกษาต้ องดําเนินงาน
และพัฒนาวิธีการเพือตอบสนองความคาดหวังของลูกค้ า ซึงก็คือการปรับปรุ ง ความพึงพอใจของนักศึกษาและบัณฑิตและ
เพือรั กษาความสามารถในการแข่งขัน สถาบันอุด มศึก ษาต้ อ งดํา เนิน กระบวนคล้ า ยกับ องค์ ก รธุรกิจ กลยุทธ์ ที สําคัญ คื อ
การมุ่งเน้ นทีคุณภาพของการบริการ ด้ วยการพิจารณาความสามารถพิเศษทีบัณฑิตอาจจะพัฒนาขึน ขณะทีกําลังศึกษาอยู่
และนําเสนอรูปแบบกระบวนการและวิธีการอย่างเป็ นระบบ สําหรับการปรับปรุงคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา
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3) การจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้บริ หารมีการศึกษาวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทังภายในองค์ กรและภายนอกองค์ กรด้ วย
วิธีการต่างๆ เช่น SWOT แล้ วนําผลลัพธ์ ทีได้ มาใช้ ในการพัฒนากลยุทธ์ ขององค์ กร ทังกลยุทธ์ ทัวไป และกลยุทธ์ เฉพาะด้ าน
สร้ างนโยบายคุณภาพ และแปลงนโยบายคุณภาพนี ไปเป็ นแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บัติการเชิงกลยุทธ์ พร้ อมกับมีการ
ถ่า ยทอดนโยบายคุณภาพ แผนยุท ธศาสตร์ แผนปฏิ บัติก ารเชิ ง กลยุท ธ์ ไปสู่บุค ลากรฝ่ ายปฏิ บัติ งาน ด้ ว ยการฝึ กอบรม
สัม มนา ประชาสัม พัน ธ์ พร้ อมทังมี ก ารกํ า กับ ติ ด ตามการดํา เนิ น งานอย่ างใกล้ ชิ ด เพื อให้ บ รรลุวัต ถุประสงค์ ข องแผน
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ อย่างต่อเนือง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของยามาดะ (Yamada) และคณะ [13] ทีว่า ความ
ล้ มเหลวในการบริ หารคุณภาพทังองค์ กรเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ขาดการเชือมโยงกันระหว่างคุณภาพ กลยุทธ์ และการ
ดํา เนิ นการ ขาดการวางแผนการปฏิ บัติ ง าน การดํ ารงอยู่ของวัฒ นธรรมย่อ ยๆ ทีแตกต่ างกัน และความซับ ซ้ อ นของการ
ประยุกต์ใช้ ขาดการเผยแพร่ผลลัพธ์ ในเชิงบวก เป็ นต้ นและยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของลาริ นา (Larina) [14] ทีว่า ผลลัพธ์
เชิงกลยุทธ์ รวมถึงการสนับสนุนด้ านทรัพยากรให้ กบั โปรแกรมการศึกษานานาชาติ ทําให้ สมรรถนะทางวิชาการของนักศึกษา
และคุณภาพของการศึกษา เพิมขึน การประยุกต์ใช้ หลักการบริหารคุณภาพทังองค์กร (TQM) ในการศึกษานานาชาติ ถือเป็ น
เครืองมือทีมีประสิทธิภาพของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในระยะยาว ควรจะใช้ เพือให้ ได้ ผลลัพธ์ ทีต้ องการ ในแง่ของการแข่งขัน
วิธี ก ารเชิ งระบบในการกํ าหนดเป้ าหมายและวัตถุป ระสงค์ และวิ ธีก ารเพื อให้ บ รรลุเ ป้ าหมายและวัต ถุประสงค์ และการ
ประเมินผลลัพธ์ ทําให้ มนใจในความสํ
ั
าเร็จของการศึกษานานาชาติ
4) เทคโนโลยี สารสนเทศ บัณฑิ ต ศึก ษาต้ อ งปรั บตัว ให้ ทันกับ ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี แ ละวิ ทยาศาสตร์
โดยเฉพาะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการจัดหาเทคโนโลยีทังซอฟแวร์ และฮาร์ ดแวร์ ทีมีคุณภาพ เพือการค้ นคว้ าวิจัยของ
อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การเรียนการสอน การสือสารภายในองค์ กรและการสือสารกับภายนอก จัดสร้ าง
ฐานข้ อมูลความรู้ อย่า งเป็ นระบบ ทันสมัย เข้ าถึง ง่าย พัฒ นางานเกียวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศเพือการศึกษา
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เปเรซ อาโรสเทกุย (Perez-Arostegui) และคณะ [15] ทีว่า IT กลายเป็ นสิงจําเป็ นต่อการแข่งขัน
ในทุกอุตสาหกรรม แต่การใช้ IT เพียงลําพัง ไม่ได้ สร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน IT จะเป็ นเครื องมือทีมีประโยชน์ ก็
ต่อเมื อมีก ารใช้ ร่ว มกับทรัพยากรและการปฏิ บัติ อืนๆ ในองค์ ก ร จากการศึกษาพบว่า IT มี ความสัม พันธ์ ท างบวกกับการ
บริ หารคุณภาพ (Quality management practices) อย่างมีนัยสําคัญ โดยการประเมินผ่านความยืดหยุ่นของโครงสร้ า ง
พืนฐานด้ าน IT ความรู้ ทางเทคนิคด้ าน IT การบริ หารจัดการความรู้ ด้ าน IT และการบูรณาการ IT ในกลยุทธ์ ขององค์ ก ร
พบว่ า ความสามารถด้ าน IT มี ผลกระทบโดยตรงทางบวกต่ อ การดํ า เนิ น การบริ ห ารคุ ณภาพ ซึงสามารถวัด ได้ จ าก
องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพ 7 ด้ าน คือ ภาวะผู้นํา การวางแผนคุณภาพ การมุ่งเน้ นลูกค้ า ข้ อมูลสารสนเทศและการ
วิเ คราะห์ ก ารจัดการทรัพ ยากรมนุษ ย์ การจัด การกระบวนการ และการจัด การผู้ส่งมอบ เช่น เดีย วกับ งานวิจัย ของศรี ม า
(Srima) และคณะ [16] ทีว่ารู ปแบบของระบบสารสนเทศเพือการบริ หารคุณภาพทังองค์ กร (Total Quality Management
Information System: TQMIS) สําหรับรู ปแบบโรงเรี ยนทีปฏิ บัติเป็ นเลิศ ประกอบด้ วย 4 องค์ ประกอบ คือ 1) หลักการของ
รูปแบบการพัฒนาระบบข้ อมูลสารสนเทศ 2) การพัฒนาระบบข้ อมูลสารสนเทศบนพืนฐานหลักการของวงจรชีวิตการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 3) การรายงานข้ อมูลสารสนเทศบนพืนฐานการบริ หารคุณภาพทังองค์ กร
(TQMIS) สําหรับรู ป แบบโรงเรี ยนที ปฏิ บัติเป็ นเลิศ 4) การประเมินระบบข้ อ มูลสารสนเทศ และโรงเรี ยนต้ องมี การเตรี ย ม
ความพร้ อม ด้ านเทคโนโลยีพืนฐาน ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ทีจําเป็ นต่อการเชือมต่ออินเตอร์ เน็ต
5) องค์กรแห่งการเรียนรู้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็ นการศึกษาทีมุ่งเน้ นการวิจัยเพือพิสจู น์ แนวคิดทฤษฎี ด้วย
ข้ อ มูล เชิ ง ประจั ก ษ์ การสร้ างองค์ ค วามรู้ ใหม่ หรื อ เพื อปั ญหาที ไม่ สามารถดํ า เนิ น การแก้ ไ ขได้ ด้ วยวิ ธี ก ารปกติ ดัง นั น
การสร้ างสรรค์บรรยากาศทีสนับสนุนการทํางานด้ านวิชาการของอาจารย์ และบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้ ให้ กับนักศึกษาอย่าง
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ต่อเนือง รวมทังการส่งเสริมการแลกเปลียนเรียนรู้ให้ เกิดขึนในองค์กร และส่งเสริ มให้ อาจารย์ นักศึกษา ใช้ องค์ ความรู้ ร่วมกัน
ในการเรียนรู้และสร้ างนวัตกรรม จึงเป็ นสิงจําเป็ นสําหรับการบริ หารบัณฑิตศึกษาให้ มีคุณภาพสอดคล้ องกับงานวิจัยของโต
โดรัส (Todorut) [17] ทีว่า ในสังคมฐานความรู้ องค์ กรทียังยืนจะเป็ นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู้ ทีสามารถปรับตัวได้ ทันต่อการ
เปลียนแปลงของสิงแวดล้ อม และแสวงหาภาวะผู้นําทีทันสมัยและแนวโน้ มการเป็ นผู้นําในอนาคตและสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ คาเรห์ (Kahreh) และคณะ [18] ทีว่าการจัดการความรู้ (KM) มีความสัมพันธ์ ทางบวกทีสูงมาก กับ การบริ หารทีมุ่งเน้ น
คุณภาพนันคื อ การบริ หารคุณภาพ ด้ วยการประยุกต์ ใช้ แ นวคิด แบบ TQM จะประสบผลสํา เร็ จ ต้ องมี การเปลียนแปลง
เกียวกับการจัดการความรู้ 4 ประเด็นหลัก คือ การสร้ างสรรค์ องค์ ความรู้ การเก็บรักษาองค์ ความรู้ การแบ่งปั นองค์ ความรู้
และการประยุกต์ใช้ องค์ความรู้
6) การวัดและประเมินผลมี 2 ลักษณะ คือ 1) การติดตามความก้ าวหน้ าของการดําเนินงาน เพือกํากับติดตามการ
ทํางาน เพื อแก้ ไ ขและป้องกันปั ญหา รวมทัง เพือทราบประสิทธิ ภ าพกระบวนการทํ างาน และแนวโน้ มการปรั บปรุ ง อย่า ง
ต่อเนือง ซึงถือเป็ นการประเมินความสอดคล้ องกับความต้ องการหรื อข้ อกําหนดของลูกค้ านันเอง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
เลียปิ นา (Liepina) และคณะ [19] ทีว่า องค์ประกอบของการจัดการคุณภาพ มีความสัมพันธ์ กบั การประเมินความสอดคล้ อง
อย่ า งชัด แจ้ ง ทังในระหว่ างการผลิต และเมื อถูก ใช้ งาน เพื อให้ มันใจว่ า ผลิต ภัณฑ์ ที ถูก วางตลาด ได้ รับ การยอมรั บ และ
เชือถือได้ โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีความเชือมโยงกับขันตอนใดขันตอนหนึงของการประเมินความสอดคล้ อง และความ
เชือมโยงนีก็ปรากฏให้ เห็นอย่างชัดเจนไม่ว่า การวางแผนคุณภาพการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการปรับปรุ ง
คุณภาพล้ วนมีความเกียวข้ องเชือมโยงกับการประเมินความสอดคล้ องทังสิน 2) ประเมินผลการดําเนินงาน เพือเป็ นข้ อมูล
ป้อนกลับในการปรับปรุ งคุณภาพงานอย่างต่อเนือง และเพือใช้ ในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร อันเป็ นการ
สร้ างขวัญและกําลังใจให้ กับบุคลากรวิธีหนึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ทัสคอฟ (Taskov) และมิตเทรวา (Mitreva) [20] ที
กล่า วว่ า ผู้บ ริ ห ารระดับ สูงต้ อ งตระหนัก ถึง ความสํา คัญของระบบคุณภาพ เพื อบรรลุวัตถุป ระสงค์ ข ององค์ ก ร ซึงระบบ
คุณภาพ เป็ นการประสมประสานกันระหว่างระบบกับพนักงาน ดังนันผู้บริหารระดับสูงต้ องมีความสามารถในการสร้ างความ
เป็ นหนึงเดียวกัน สร้ างแรงจูงใจให้ บคุ ลากรปรับปรุงคุณภาพ และการบริหารจัดการบุคคล
7) การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมการรับฟั งปั ญหาทีเกิดขึนในการปฏิ บัติงาน และการให้ โอกาสบุคลากรได้ เสนอแนะ
แนวทางหรือวิธีแก้ ไขปั ญหาและแนวทางการป้องกันปั ญหา รวมทังแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางานจะทําให้
บุคลากรมีความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึงของงาน และองค์กร ซึงจะก่อให้ เกิดความผูกพันกับงานและองค์ กร อันจะส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิงานทีเพิมขึน และก่อให้ เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนืองในทีสุด สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
เซ็น (Sen) และคณะ [21] ทีว่า การบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม (democratization) ในมหาวิทยาลัยจะทําให้ เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ สงู ขึน และกลายเป็ นมหาวิทยาลัยคุณภาพ กระบวนการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม (democratization
process) ประกอบด้ วย ความเป็ นเจ้ า ของ การจัดสรรอํ านาจและความรับผิ ดชอบ กลุ่ม ตัดสินใจ โครงสร้ า งองค์ กรแบบ
เครือข่ายแนวนอน และการจ้ างงานระยะยาว
โดยองค์ประกอบการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทัง 7 องค์ ประกอบได้ รับการยืนยันจาก
ผู้เ ชียวชาญ/ผู้ท รงคุณวุฒิ ที เป็ นประธานบัณฑิ ตศึกษาคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ จํา นวน 7 ท่า นว่ า มี ความ
เหมาะสม เป็ นไปได้ มีประโยชน์ และสอดคล้ องกับทฤษฎี การบริ หารคุณภาพ ตามทีผู้เชียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีเป็ นคณบดี
และประธานบั ณฑิ ต ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ได้ เ สนอแนวทางการประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ป ระกอบทั ง 7
องค์ ประกอบว่ า องค์ กรควรใช้ วิธีก ารทางสถิติมาจัดสร้ า งฐานข้ อมูลที มีคุณภาพครบถ้ วน ถูก ต้ อง เป็ นปั จจุบันเพือผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนจะมีประสิทธิ ภาพ สามารถตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ อง และสร้ างสรรค์ งานได้ อย่างเป็ นระบบ
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อย่างต่อเนือง รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน กําหนดมาตรฐาน
บัณฑิตทีจะจบการศึกษา เป็ นต้ น โดยผู้บริหารต้ องมีการกําหนดวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทีชัดเจนและ
เป็ นไปได้ ด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีทันสมัยในการบริหารและดําเนินการในทุกกระบวนการ ส่งเสริ มการแลกเปลียน
เรี ยนรู้ ขึนในองค์ กรอย่างสมําเสมอ มีก ารวัด และประเมิน ผลงานเป็ นระยะ และส่ง เสริ มการมีส่วนร่ วมในการตัดสิน ใจของ
บุคลากร

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผู้บริ หารบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรพิจารณารายละเอียดของทัง 7 องค์ ประกอบเพือนําไป
เป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และวางแผนการดําเนินงานให้ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ทําให้ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความก้ าวหน้ า เป็ นทียอมรับมากขึน ทังในระดับประเทศและ
ระดับสากล
1.2 ผู้บริ หารบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรนํารายละเอียดตัวแปรในทุกองค์ ประกอบไปใช้ ในการ
วิเคราะห์ จุดอ่อนและจุดแข็ง ขององค์ กร รวมทัง โอกาสและอุปสรรค ในการบริ หารงานบัณฑิตศึกษาทีจะทําให้ การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ บรรลุผลสําเร็จตามทีวางแผนไว้
1.3 ควรมีการนําข้ อค้ นพบจากการวิจยั ครังนีไปเผยแพร่ให้ ผ้ ทู ีเกียวข้ องกับการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาทุกระดับ
ได้ รับทราบหรือใช้ เป็ นประเด็นหรือหัวข้ อในการแลกเปลียนเรียนรู้ ของบุคลากรในองค์ กรทีเกียวข้ องกับบัณฑิตศึกษา เพือให้
ได้ ข้อมูลทีหลากหลายในการกําหนดแนวทางการบริหารบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป
1.4 องค์ ก รทางการศึก ษาอื นๆ ทังหน่ ว ยงานในสถาบัน การศึ ก ษา หรื อ สถาบัน การศึ ก ษา ควรพิ จ ารณา
องค์ ประกอบและตัวแปรในแต่ละองค์ ประกอบ เพือนําไปประยุกต์ ใช้ ในการบริ หาร เพือให้ เ กิดการปรั บปรุ งคุณภาพอย่า ง
ต่อเนือง
1.5 องค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม ทังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สามารถพิจารณาประยุกต์ ใช้ ตัวแปรการบริ หาร
คุณภาพ จากข้ อค้ นพบ ในการบริหารองค์กร เพือให้ เป็ นองค์กรคุณภาพได้
2. ข้ อเสนอแนะสําหรั บการวิจยั ครั งต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั การบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษากลุม่ อืนๆ เช่น มหาวิทยาลัยราช
มงคล มหาวิทยาลัยเอกชน เป็ นต้ น
2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั เกียวกับ การบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในเชิงสหสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบการ
บริ ห ารคุณภาพบัณฑิ ตศึกษากับประสิทธิ ผลของการบริ หารบัณฑิต ศึก ษาทีนํ าไปสู่ข้อ ค้ น พบใหม่ ที เป็ นประโยชน์ ในการ
บริหารบัณฑิตศึกษา ต่อไป
2.3 ควรมีก ารศึก ษาเปรี ย บเทีย บการบริ ห ารบัณฑิ ตศึก ษา ในมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏกับ การบริ ห ารคุณภาพ
บัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มอืนๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน เป็ นต้ น เพือให้ ได้ ข้ อค้ นพบ
ใหม่ ทีเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารบัณฑิตศึกษาต่อไป
2.4 ควรมี การศึก ษาเปรี ย บเที ย บการบริ หารบัณฑิ ตศึก ษา ในประเทศไทย กับ การบริ ห ารบัณฑิ ตศึก ษาใน
ต่างประเทศเพือให้ ได้ ข้อค้ นพบใหม่ ในการบริหารบัณฑิตศึกษา
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2.5 ความมีการวิจยั เกียวกับองค์ ประกอบการบริ หารบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทังในภาพรวมและ
แบบเจาะลึกในแต่ละองค์ ประกอบ ในเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ เพือให้ ได้ ข้อค้ นพบใหม่ ทีสามารถนําไปใช้ พัฒนาแนว
ทางการบริหารบัณฑิตศึกษา ต่อไปได้
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างวัฒนธรรมโรงเรี ยนกับความพึงพอใจของข้ าราชการครู ต่อการบริ หารสถานศึกษาในสังกัด
องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL CULTURE AND TEACHER SATISFACTION TOWARD SCHOOL
MANAGEMENT UNDER THE CHONBURI PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
ลําใย อรรคจันทร์ 1, ทวีศิลป์ กุลนภาดล2, สมศักดิ เอียมคงสี3
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อาจารย์ทีปรึกษาร่วม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต.หน้ าเมือง จ.ฉะเชิงเทรา

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา 1) วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรี ยนสังกัดองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี
2) เพือศึกษาความพึงพอใจของข้ าราชการครู ต่อการบริ หารสถานศึกษาในสังกัดองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี 3) เพือศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้ าราชการครู ต่อการบริ หารสถานศึกษาในสังกัดองค์ การบริ หาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยครังนี ได้ แก่ ข้ าราชการครู ของโรงเรี ยนในสังกัดองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี
ปี การศึกษา 2559 จํานวน 190 คน เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สมั ประสิทธ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับวัฒนธรรมโรงเรียนของข้ าราชการครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีค่าเฉลีย
วัฒนธรรมโรงเรียน อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้ อย คือ ด้ านหลักความซือสัตย์ ด้ านหลักความไว้ วางใจ
ด้ านหลักความเอืออาทร ด้ านหลักความหลากหลายของบุคลากร ด้ านหลักการความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึงของโรงเรี ยน ด้ านหลัก
ความมีคณ
ุ ภาพ ด้ านหลักการยอมรับ ด้ านหลักความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน ด้ านหลักการมอบอํานาจ ส่วนด้ านทีมีค่าเฉลีย
น้ อยทีสุดคือ ด้ านหลักการตัดสินใจ 2) ระดับความพึงพอใจของข้ าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์ การบริ หาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี มีค่าเฉลียความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลียมากไปน้ อย คือ ด้ านการบริ หารงานความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน ด้ านการบริ หารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ด้ านการบริ หารงานอาคารสถานทีและสิงแวดล้ อม
ด้ านการบริหารงานวิชาการ ด้ านการบริ หารงานบุคลากร ส่วนด้ านทีมีค่าเฉลียน้ อยทีสุด คือ ด้ านการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน
3) ความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรี ยนกับ ความพึงพอใจของข้ าราชการครู ต่อการบริ หารสถานศึกษาในสังกัดองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์ กนั ทางบวกในระดับมากทีสุด (rxy= .870) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
คําสําคัญ: วัฒนธรรมโรงเรียน, ความพึงพอใจการบริหารสถานศึกษา

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 schoolcommunity 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
การเปลียนแปลงสภาวะการด้ า นการบริ ห ารจัด การการพัฒ นาประเทศเกี ยวกับ การกระจายอํ า นาจประสบ
ความสําเร็จในเรืองการเพิมรายได้ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน (อปท.) แต่มีความล่าช้ าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความ
ไม่ชดั เจนในการแบ่งบทบาทหน้ าทีกับราชการส่วนกลาง การปรับปรุงแผนกําหนดขันตอนและแผนปฏิ บัติการกระจายอํานาจ
ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน (อปท.) อย่างเป็ นระบบช่วยให้ องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิน (อปท.) มีรายได้ เพิมขึน แต่ยังมี
ความล่าช้ าในด้ านการถ่ายโอนภารกิจอยู่หลายประการ เนืองจากมีความล่าช้ าของการแก้ ไขกฎหมายและระเบียบต่ างๆ ที
จําเป็ น รวมทังบุคลากรทีจะถ่ายโอนไม่ มีความพร้ อมหรื อมีปั ญหาในการปรับตัว ขณะเดียวกันการจัด บริ การสาธารณะใน
พืนทีขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน (อปท.) มีความซําซ้ อนกับส่วนกลาง ทําให้ ขาดความชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้ าทีทัง
ในเชิงกํากับดูแล การควบคุมและการตรวจสอบ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการให้ บริการและต้ นทุนการบริ หารจัดการ รวมทัง
ขาดการ บูรณาการแผนงานระดับ ต่างๆ อุป สรรคดังกล่าวส่งผลให้ องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิน (อปท.) ไม่สามารถดําเนิ น
ภารกิจตามกฎหมายในการจัด บริ การสาธารณะเพือรองรับความต้ องการของประชาชนในพืนทีได้ อย่า งเต็มประสิทธิ ภาพ
ส่งผลต่อความเป็ นอยู่ของประชาชนในภาพรวม
ปั จจุบันได้ มีก ารปฏิ รูปการศึกษาของประเทศ โดยจะมุ่งเน้ นในเรื องการปฏิ รูปโครงสร้ างทางการบริ หารจัดการ
การปฏิ รูป หลัก สูต ร การปฏิ รู ป การจั ด กระบวนการเรี ย นการสอนและการเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น เพื อไปสู่เ ป้ าหมายหรื อ
ประสิทธิผลทางการศึกษา รวมทังยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ ทัดเทียมกับสากล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และทีแก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ให้ กระทรวงกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา ทังด้ านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคลและการบริ หารทัวไป ไปยังคณะกรรมการ
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การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพืนทีการศึกษา และสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพืนทีการศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึก ษาโดยตรง หลักเกณฑ์ แ ละวิธี การกระจายอํ านาจดังกล่าวให้ เป็ นไปตามที กําหนดใน
กฎกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรา 41 องค์ กรปกครองส่วนท้ องถินมีสิทธิ จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึงหรื อทุกระดับ
ตามความพร้ อม ความเหมาะสมและความต้ องการภายในท้ องถิน และมาตราดังกล่าวข้ างต้ นส่งผลให้ องค์ กรปกครองส่วน
ท้ องถินเข้ ามามีบทบาทและมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา ทําให้ การดําเนินการด้ านการจัดการศึกษากระทําได้ รวดเร็ ว และมี
ความคล่องตัว เพราะการบริหารมีการปรับโครงสร้ างการบริหารทีเปลียนไป (ขวัญใจ เกตุอดุ ม, 2554, หน้ า 2) [3]
พระราชบั ญญั ติ กํ า หนดแผนและขันตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ น พ.ศ.2542
มาตรา 4 “องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ น” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ หารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์ การบริ หารส่วนตํ าบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์ กรปกครองส่วนท้ องถินอืนทีมีกฎหมายจัดตัง และมาตรา 16 ให้ เทศบาล เมืองพัทยา
และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้ าทีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพือประโยชน์ ของประชาชนในท้ องถิน
ของตนเองดังนี (9) การจัดการศึกษา มาตรา 17 ภายใต้ บงั คับมาตรา 16 ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้ าทีใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในท้ องถินของตนเองดังนี (6) การจัดการศึกษา และแนวความคิด
แนวทางการบริ หารงานของสํานัก บริ หารการศึกษาท้ องถินเกียวกับ การบริ หารงานสถานศึกษา (กรมการปกครอง, สํานัก
บริหารการศึกษาท้ องถิน, 2549, หน้ า 29) [2] ซึงประกอบไปด้ วย 6 ด้ าน คือ ด้ านการบริหารงานวิชาการ ด้ านการบริ หารงาน
กิจการนักเรียน ด้ านการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ด้ านการบริ หารงานบุคลากร ด้ านการบริ หารงานอาคารสถานที
และสิงแวดล้ อม ด้ านการบริหารงานความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
จากการศึกษาปั ญหาการจัดการศึกษาขององค์ การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี ของสมบูรณ์ ชัยรี ลาพรพงษ์ (2550)
[4] ความท้ อแท้ ในการปฏิบตั ิงานของครูโรงเรียนในสังกัดองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี ของกชพร คุณสมบัติ (2555) [1]
การใช้ อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ของอรสา อยู่ในศีล (2556) [5] พบว่า
มีปัญหาทีเกียวกับการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึงประกอบไปด้ วย ด้ านการบริ หารงาน
วิชาการ ด้ านการบริหารงานกิจการนักเรี ยน ด้ านการบริ หารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ด้ านการบริ หารงานบุคลากร ด้ าน
การบริ ห ารงานอาคารสถานที และสิงแวดล้ อ ม ด้ านการบริ ห ารงานความสัม พัน ธ์ ระหว่า งโรงเรี ย นกับชุมชนของผู้ บริ ห าร
โดยเฉพาะเรืองการใช้ อํานาจนําไปสูค่ วามท้ อแท้ ในการปฏิ บัติงานของครู ซึงความท้ อแท้ อาจเป็ นสิงทีทําให้ ต้องพิจารณาถึง
ความพึ ง พอใจต่ อ ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา นันก็ คื อ ความพึง พอใจต่ อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาเพราะผู้บ ริ ห ารต้ อ งบริ ห าร
สถานศึกษา ดังนันหากพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษาย่อมแสดงว่าพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาด้ วย
จากสภาพปั ญหาความพึงพอใจของข้ าราชการครูต่อการบริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัดองค์ การบริ หาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี และการศึกษาแนวคิดวัฒนธรรมโรงเรี ยนของแพตเตอร์ สนั (Patterson. 1986: 50-51) [6] ประกอบด้ วย
หลักความมุ่งประสงค์ ของโรงเรี ยน หลักการมอบอํานาจ หลักการตัดสินใจ หลักความรู้ สกึ เป็ นส่วนหนึงของโรงเรี ยน หลัก
ความไว้ วางใจ หลักความมีคุณภาพ หลักการยอมรับ หลักความเอืออาทร หลักความซือสัตย์ หลักความหลากหลายของ
บุค ลากร ผู้วิ จัย จึง ได้ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ระหว่า งวัฒ นธรรมโรงเรี ย นกับ ความพึง พอใจของข้ า ราชการครู ต่ อ การบริ ห าร
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพือศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนของในสังกัดองค์ การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
2. เพือศึกษาความพึงพอใจของข้ าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
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3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้ าราชการครูต่อการบริ หารสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร/กลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั งนี ได้ แ ก่ ข้ า ราชการครู ข องโรงเรี ย นในสัง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด ชลบุ รี
ปี การศึกษา 2559 จํานวน 11 แห่ง รวมประชากรทังสินจํานวน 377 คน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยครังนี ได้ แก่ ข้ าราชการ
ครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปี การศึกษา 2559 จํานวน 11 แห่ง ได้ มาโดยการกําหนดขนาดของ
กลุม่ ตัวอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์ แกน (Krejcie & Morgan. 1970: 608) จากนันใช้ การสุ่มแบบง่าย (ด้ วยวิธีการจับ
สลาก) ซึงเป็ นการสุม่ แบบใส่คืน ได้ จํานวน 190 คน
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถาม เกียวกับ ความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรี ยนกับความ
พึงพอใจของข้ าราชการครู ต่อการบริ หารสถานศึกษาในสังกัดองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดัง นี
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถาม
เกียวกับความคิดเห็นของข้ าราชการครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีต่อวัฒนธรรมโรงเรี ยน มีลกั ษณะเป็ น
แบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกับความพึงพอใจของข้ าราชการครู ของโรงเรี ยนใน
สังกัดองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรีต่อการบริ หารสถานศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า
ผู้วิจยั ตรวจสอบความถูกต้ อง และประมวลผลข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี 1) การวิเคราะห์ ข้อมูลสถานสภาพส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหน่ง ประสบการณ์ในการทํางาน โดยใช้ การคํานวณความถี (frequency)
และหาร้ อยละ (%) 2) การวิเคราะห์ เกียวกับความคิดเห็นของข้ าราชการครู ของโรงเรี ยนสังกัดองค์ การบริ หาร ส่วนจังหวัด
ชลบุรีต่อวัฒนธรรมโรงเรี ยน ซึงเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มาคํานวณเพือวิเคราะห์ แล้ วหา
ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน เป็ นรายข้ อแล้ วนํามาแปลความหมายของระดับวัฒนธรรมโรงเรี ยน ตามเกณฑ์ 3) การ
วิเคราะห์เกียวกับความพึงพอใจของข้ าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึงเป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มาคํานวณเพือวิเคราะห์ แล้ วหาค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน
เป็ นรายข้ อแล้ วนํามาแปลความหมายของระดับความพึงพอใจของข้ าราชการครู ต่อการบริ หารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ของ
บุญชม ศรีสะอาด (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 90-100) 4) การวิเคราะห์ ความคิดเห็นของข้ าราชการครู ต่อวัฒนธรรมโรงเรี ยน
และความพึงพอใจของข้ าราชการครู ต่ อการบริ ห ารสถานศึกษาในสัง กัด องค์ การบริ หารส่วนจังหวัด ชลบุรี จากการหาค่ า
สัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยใช้ เกณฑ์ การวิเคราะห์
ค่า สัม ประสิทธิ สหสัม พัน ธ์ ตามเกณฑ์ ข องพวงรั ตน์ ทวี รัต น์ (พวงรัต น์ ทวี รัต น์ . 2543: 144) (ใช้ ไ ด้ ใ นทิ ศทางบวกและ
ทิศทางลบ)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยได้ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามขันตอน โดย 1) ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพือขออนุญาตให้ ข้าราชการครู ของโรงเรี ยนในสังกัดองค์ การ
บริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 2) นําหนังสือจากนายกองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี
ประสานไปยังโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างเพือขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บข้ อมูล
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3) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามจํานวน 190 ชุด ไปเก็บข้ อมูลด้ วยตนเองจากโรงเรี ยนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง 4) นําแบบสอบถามที
รวบรวมได้ ทําการตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์ และนําไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยนําข้ อมูลทีได้ จากแบบสอบถามมาประมวลผลข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปทางสถิติ ดัง นี
1) การวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปเกียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ การคํานวณความถี (frequency)
และหาค่าร้ อยละ (%) 2) การวิเคราะห์วฒ
ั นธรรมโรงเรียน โดยใช้ การหาค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยนําค่าเฉลีย
ไปเทียบกับเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2545: 90-100) 3) การวิเคราะห์ ความพึงพอใจต่อการบริ หารสถานศึกษา โดยใช้
การหาค่า เฉลีย และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน โดยนํ าค่ าเฉลียไปเที ยบกับ เกณฑ์ ข องบุญชม ศรี สะอาด (2545: 90-100)
4) การวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่ า งวัฒนธรรมโรงเรี ยนกับ ความพึง พอใจของข้ าราชการครู ต่ อ การบริ ห าร
สถานศึก ษาในสัง กัด องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจัง หวัด ชลบุรี ใช้ วิ เ คราะห์ ค่ า สัม ประสิท ธิ สหสัม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สัน (Pearson’s
product moment correlation coefficient) โดยใช้ เกณฑ์ การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ ของ พวงรัตน์
ทวีรัตน์ (2543: 144)

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกเป็ นเพศชาย จํานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.79 และเพศหญิ ง
จํานวน 141 คน คิดเป็ นร้ อยละ 74.21 มี อายุตํากว่า 31 ปี จํ านวน 39 คน คิด เป็ นร้ อ ยละ 20.53 อายุระหว่า ง 31-40 ปี
จํานวน 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.63 อายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.26 และ มากกว่า 50 ปี ขึนไป
จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.58 จําแนกตามตําแหน่งเป็ นครู วิทยฐานะ ครูเชียวชาญ จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.63
ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.89 ครู วิทยฐานะ ครู ชํานาญการ จํานวน 27 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 14.21 ครู จํานวน 61 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.11 และครูผ้ ชู ่วย จํานวน 63 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.16 ประสบการณ์
ในการทํางาน ตํากว่า 10 ปี จํานวน 82 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.16 ระหว่าง 10-20 ปี จํานวน 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.79
ระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.95 และมากกว่า 30 ปี จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.10 ตามลําดับ
ระดับวัฒนธรรมโรงเรียนของข้ าราชการครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีค่าเฉลียวัฒนธรรมโรงเรี ยน
อยู่ในระดับ มาก( X =4.30) เมือพิจ ารณารายด้ านพบว่า ด้ านที มีค่าเฉลียมากที สุด คื อ วัฒนธรรมโรงเรี ยนด้ า นหลัก ความ
ซือสัต ย์ ( X =4.31) รองลงมาคื อวัฒ นธรรมโรงเรี ย นด้ า นหลัก ความหลากหลายของบุค ลากร ด้ า นหลัก ความเอื ออาทร
ด้ านหลักความมีคณ
ุ ภาพ ด้ านหลักความไว้ วางใจ และด้ านหลักความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึงของโรงเรี ยน ( X =4.30) ส่วนด้ านทีมี
ค่าเฉลียน้ อยทีสุด คือวัฒนธรรมโรงเรียนด้ านหลักการตัดสินใจ ( X =4.22)
ระดับ ความพึง พอใจของข้ า ราชการครู ต่ อ การบริ ห ารสถานศึก ษาในสัง กัด องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจัง หวัด ชลบุรี
มีค่า เฉลียความพึงพอใจ อยู่ใ นระดับมาก ( X =4.32) เมือพิจารณารายด้ านพบว่ า ด้ านที มีค่า เฉลียสูง สุด คือ ด้ า นการ
บริหารงานความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน ( X =4.43) รองลงมา คือ ด้ านการบริ หารงานธุรการ การเงินและพัสดุ
ด้ านการบริหารงานอาคารสถานทีและสิงแวดล้ อม ( X =4.33) และด้ านการบริหารงานวิชาการ ( X =4.32) ตามลําดับ ส่วน
ด้ านทีน้ อยทีสุด คือ ด้ านการบริหารงานกิจการนักเรียน ( X =4.26)
วัฒนธรรมโรงเรี ยนกับความพึงพอใจของข้ าราชการครู ต่อ การบริ หารสถานศึกษาในสังกัด องค์ การบริ ห ารส่ว น
จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์ กันทางบวกในระดับสูงมาก (rxy=.870) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เมือพิจารณา
ความสัม พันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรี ยนกับความพึงพอใจของข้ า ราชการครู ต่ อการบริ หารสถานศึกษาในสังกัด องค์ การ
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บริ หารส่วนจังหวัดชลบุรีรายด้ าน พบว่าด้ านทีมีความสัมพันธ์ กันอยู่ในระดับสูงมาก เรี ยงตามลําดับ คือ ด้ านหลักความมี
คุณภาพ (rx6y=.851) ด้ านหลักความหลากหลายของบุคลากร (rx10y=.849)

อภิปรายผล
จากการศึกษาและวิจยั เรือง ความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรี ยนกับความพึงพอใจของข้ าราชการครู ต่อการ
บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีประเด็นทีน่าสนใจนํามาอภิปรายดังนี
1. จากการศึกษาวัฒนธรรมโรงเรี ยนในสัง กัดองค์ การบริ ห ารส่ว นจัง หวัด ชลบุรี ผลการวิ จัย พบว่ า มี ค่ าเฉลีย
วัฒนธรรมโรงเรียน อยู่ในระดับมาก
ทังนีเนืองมาจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีนโยบายด้ านระบบบริ หารและการจัดการศึกษาของ
ชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีเอกภาพในเชิงนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิ บัติงาน ทําให้ ผ้ บู ริ หาร
โรงเรี ยนในสังกัดองค์ การบริ หารส่วนจัง หวัดชลบุรี เป็ นผู้ทีมี ความรู้ ความสามารถด้ านการบริ ห ารงานโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี
ประกอบกับผู้บริหารโรงเรี ยนในสังกัดองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพทีผ่านการอบรมผู้บริ หารต่างๆ
ทําให้ ผ้ บู ริหารมีความเป็ นมืออาชีพมากขึนรวมทังการบริหารโรงเรียนเป็ นแบบกระจายอํานาจให้ อิสระในการทํางานของครู แต่
ละคน นอกจากนียังเป็ นผู้ทีมีค วามรู้ ค วามสามารถด้ านการบริ ห ารงานโรงเรี ยนเป็ นอย่า งดี เพราะมี ป ระสบการณ์ ในการ
บริ ห ารโรงเรี ยนมายาวนาน ทําให้ มีก ารส่งเสริ มให้ ข้า ราชการครู ในโรงเรี ยนทํางานเป็ นที ม เปิ ดโอกาสให้ ข้าราชการครู ใ น
โรงเรี ยนมีส่วนร่ วมในการประชุมวางแผนเพื อกําหนดวัตถุประสงค์ และแนวทางการดําเนิ นงานของโรงเรี ยน ให้ คุณค่ ากับ
ความคิดทีกว้ างไกลและความเจริ ญก้ า วหน้ าของข้ าราชการครู ในโรงเรี ยน ผู้บริ หารมี การส่งเสริ ม ให้ จัดกิจกรรม และสร้ า ง
บรรยากาศ เพือส่งเสริมให้ ข้าราชการครู ในโรงเรี ยนแสดงออกถึงการแบ่งปั น รักใคร่ กลมเกลียวกันในหมู่คณะ และยังมอบ
อํา นาจในการตัด สินใจแก่ ข้ า ราชการครู ต ามความรู้ ความสามารถและสายงานที รั บ ผิ ด ชอบ พร้ อมทังมี ก ารพัฒ นาการ
ปฏิบตั ิงานของข้ าราชการครูควบคู่กบั การยอมรับในความสําเร็จของข้ าราชการครูทกุ คนในโรงเรี ยน นอกจากนีการปฏิ บัติงาน
โรงเรี ย นของข้ า ราชการครู ในสัง กัด องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจังหวัด ชลบุรีมีแ นวคิด และเป้ าหมายในการปฏิ บัติง านในหน้ าที
สอดคล้ องกัน รับทราบถึงความมุ่งหมายของโรงเรี ยนอย่างชัดเจนเพือเป็ นแนวทางในการปฏิ บัติงาน มีการจัดทําแผนงานที
สอดคล้ องกับความมุ่งหมายของโรงเรียน ผู้บริหารและข้ าราชการครูมีสว่ นร่วมในการศึกษาปั ญหาของการปฏิ บัติงาน ทําให้ มี
การช่ว ยเหลือและร่ ว มกัน พัฒ นางานที รั บ ผิด ชอบ ทํา งานเป็ นที ม ยอมรั บในการทํ างานซึงกัน และกัน มี ความเชื อมันใน
ความสามารถของเพือนร่วมงาน มีความเอืออาทรกัน ประกอบกับโรงเรี ยนในสังกัดองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความ
ใกล้ ชิด กับ ชุม ชน ทํ ากิ จกรรมร่ วมกับ ชุม ชนเป็ นประจํ า ประกอบกับ การเปลียนแปลงในด้ านต่า งๆ เช่น การเปลียนแปลง
ทางด้ านสังคม เทคโนโลยี และกระแสแห่งโลกาภิวฒ
ั น์ ทีเป็ นสิงผลักดันให้ โรงเรียนต้ องมีการเปลียนแปลงวัฒนธรรมโรงเรี ยน
เพือให้ สามารถอยู่ได้
2. จากการศึกษาความพึงพอใจของข้ าราชการครู ต่อการบริ หารสถานศึกษาในสังกัดองค์ การบริ หาร ส่วนจังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า มีค่าเฉลียความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
ทังนี เนืองมาจากผู้บริ หารสถานศึก ษาเป็ นผู้มีวิสัยทัศ น์ มี การประชุมวางแผนการจัดทํา แผนงบประมาณ และ
จัด สรรงบประมาณ การอนุมัติ แ ละเบิก จ่ ายงบประมาณที ดํ า เนิ น การในรู ปคณะกรรมการ มี ความโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้
การระดมทรัพยากรทางการศึกษา จากองค์กรและสถาบันต่างๆ การดําเนินการด้ านกองทุนต่างๆ ติดตามและประเมินผลการ
ใช้ ง บประมาณ จั ด ระบบควบคุม และป้ องกั น ความเสี ยง การวิ เ คราะห์ ค วามเหมาะสมของการเสนอของบประมาณ
การวิเ คราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษาเพื อนํามาสู่การปฏิ บัติ จัดทํ าแผนกลยุท ธ์ หรื อแผนพัฒนาการศึก ษาของ
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โรงเรียน มีการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ การควบคุมดูแลและบํารุ งรักษา ทางด้ านวิชาการมีความรู้ ความสามารถบริ หาร
จัดการ ส่งเสริ มสนับสนุนด้ านการศึกษา ค้ น คว้ า วิจัย ทํา ให้ ทราบข้ อมูลในการพัฒนา นอกจากนีการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษามุ่งเน้ นทีผลผลิตเป็ นสําคัญ ส่งเสริ มให้ ครู จัดการวัดผลประเมินผลของผู้เรี ยนให้ สอดคล้ องกับการพัฒนาเยาวชน
ของชาติ พัฒนาคุณภาพโดยการประกันคุณภาพทางการศึกษา จัดทําแผนงาน โครงการ ปฏิ ทินการปฏิ บัติงานของโรงเรี ยน
จัด ทํา หลักสูต รการเรี ย นการสอน เอกสารการสอน แผนการสอน และตารางสอนที เป็ นปั จ จุบัน ปรับ ปรุ ง พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้ ทนั ต่อการเปลียนแปลงอยู่เสมอ สนับสนุนการผลิตและใช้ สือการเรี ยนการสอน การทําวิ จัยใน
ชันเรี ย นเพื อพั ฒ นาการเรี ย นการสอนให้ มี คุ ณภาพ มี ก ารนิ เ ทศภายใน ติ ด ตามผลการเรี ย นการสอน และปรั บ ปรุ ง ให้
ความสําคัญในการพัฒนาครู ให้ มีคุณภาพมาตรฐาน สนับสนุนให้ ครู ได้ พัฒนาตนเอง ใช้ วิธีบริ หารจัดการแบบโรงเรี ยนเป็ น
ฐาน ทําให้ ครูทกุ คนมีสว่ นร่วม นอกจากนีได้ จดั กิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริ มให้ เด็กในวัยเรี ยนเข้ าเรี ยนอย่างทัวถึง
จัดการให้ บริ การทางด้ านสุขภาพทีรวดเร็ ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีคุณภาพ จัดอาหารกลางวัน ระบบนําดืม และสิงอํานวย
ความสะดวกด้ านสาธารณูปโภคให้ แก่นกั เรียน มีระบบการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนส่งผลให้ เกิดประโยชน์ แก่
ผู้เรียน จัดบริการห้ องสมุดอย่างเหมาะสม ทันสมัย มีการจัดบริ การโสตทัศนอุปกรณ์ เพือการเรี ยนการสอนทีมีประสิทธิ ภาพ
จัดกิจกรรมสหกรณ์ ทีมีคุณภาพและได้ ม าตรฐาน ส่งเสริ มและปลูก ฝั งนักเรี ยนให้ ปฏิ บัติตามวิถี ประชาธิ ปไตย จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน กิจกรรมป้องกันยาเสพติด ให้ ความสําคัญกับการบริ หารงานบุคลากรซึงถือได้ ว่าเป็ นส่วน
สําคัญในการบริหารสถานศึกษา บุคลากรเป็ นผู้ทีทําให้ กระบวนการทํางานทีวางไว้ เคลือนไปข้ างหน้ า จัดบุคคลได้ เหมาะสม
กับ งาน จัด สวัสดิก ารและสิงอํ า นวยความสะดวกในการปฏิ บัติง านอย่ างเท่ า เที ย มกัน เพื อสร้ างขวัญและกํา ลังใจให้ กับ
บุคลากร การบริ หารงานบุคลากรเป็ นไปตามหลัก ธรรมมาภิ บาล ข้ า ราชการครู ได้ รับการพัฒนา มี ความรู้ ความสามารถ
มีขวัญและกําลังใจ ได้ รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมันคงและก้ าวหน้ าในวิชาชีพ จัดบรรยากาศอาคารสถานทีได้ อย่าง
เหมาะสม ปรับปรุงอาคารเรียน ห้ องเรียน ทีเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอน จัดสถานทีและสภาพบริ เวณ
โรงเรี ยนทีสะดวก ร่ มรื น สวยงาม และเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อ ย จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพือปรึกษาหารื อ
เกียวกับการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยนระหว่างผู้ปกครองและผู้นําชุมชนอย่างสมําเสมอ เข้ าร่ วมกิจกรรม
ของชุมชน องค์ ก ร ในเทศกาลและวันสําคัญต่างๆ นอกจากนีมีก ารรวบรวมข้ อมูลเกียวกับบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานที ที สามารถให้ บ ริ ก ารแก่ ชุม ชนได้ มี ก ารบริ ก ารทางวิ ช าการ บุค ลากร วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที แก่ชุม ชนอย่ า ง
สมําเสมอ
3. จากการศึกษาความสัม พันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรี ยนกับความพึงพอใจของข้ าราชการครู ต่อการบริ หาร
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรี ยนกับความ
พึงพอใจของข้ าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์ กันทางบวกใน
ระดับสูงมาก (rxy=.870) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ทังนีเนืองมาจาก วัฒ นธรรมโรงเรี ยนของสถานศึกษาในสังกัดองค์ การบริ หารส่วนจังหวัด ชลบุรี ตามแนวคิดของ
แพตเตอร์ สนั (Patterson. 1986: 50-51) [6] ได้ กล่าวถึงวัฒนธรรมโรงเรี ยนประเด็นต่างๆ ทีเป็ นประเด็นบ่งชี 10 ประการ
คือ หลักความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน หลักการมอบอํานาจ หลักการตัดสินใจ หลักความรู้ สกึ เป็ นส่วนหนึงของโรงเรี ยน หลัก
ความไว้ วางใจ หลักความมีคุณภาพ หลักการยอมรับ หลักความเอืออาทร หลักความซือสัตย์ หลักความหลากหลายของ
บุคลากร โดยวัฒนธรรมโรงเรียนดังกล่าวได้ มีการใช้ ภายในสถานศึกษาในสังกัดองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี ทังในส่วน
ของผู้บริหารและข้ าราชการครู ทําให้ ระดับวัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัดองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี มีค่าเฉลียวัฒนธรรม
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก และรายด้ านมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทุกข้ อเช่นกัน และเมือพิจารณาเกียวกับความพึงพอใจของ
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ข้ าราชการครูตอ่ การบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่าระดับความพึงพอใจของข้ าราชการ
ครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีค่าเฉลียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.32)
เมือพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ ด้ านการบริ หารงานความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน ( X =
4.43) รองลงมา คือ ด้ านการบริ หารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ด้ านการบริ หารงานอาคารสถานทีและสิงแวดล้ อม ( X =
4.33) และด้ านการบริหารงานวิชาการ ( X =4.32) ตามลําดับ ส่วนด้ านทีน้ อยทีสุด คือ ด้ านการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน
( X =4.26) เมื อพิ จ ารณาความสัม พัน ธ์ ระหว่ า งวัฒ นธรรมโรงเรี ย นกับ ความพึง พอใจของข้ า ราชการครู ต่ อ การบริ ห าร
สถานศึ ก ษาในสัง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ชลบุ รี ร ายด้ าน พบว่ า ด้ า นที มี ค วามสัม พัน ธ์ กั น อยู่ใ นระดับ สูง มาก
เรียงตามลําดับ คือ ด้ านหลักความมีคณ
ุ ภาพ (rx6y=.851) ด้ านหลักความหลากหลายของบุคลากร (rx10y=.849)
จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ วัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้ าราชการครู ต่อการบริ หารสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์ กนั ทางบวกในระดับสูงมาก (rxy=.870) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .05

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากการศึกษาพบว่า ระดับวัฒนธรรมโรงเรี ยนของข้ าราชการครู ในสังกัดองค์ การบริ หาร ส่วนจังหวัดชลบุรี
มีค่าเฉลียวัฒนธรรมโรงเรียน อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้ านพบว่าด้ านทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ วัฒนธรรมโรงเรี ยน
ด้ านหลักความซือสัตย์ รองลงมา คือ วัฒนธรรมโรงเรี ยนด้ านหลักความหลากหลายของบุคลากร ด้ านหลักความเอืออาทร
ด้ านหลักความมีคณ
ุ ภาพ ด้ านหลักความไว้ วางใจ และด้ านหลักการความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึงของโรงเรี ยน ส่วนด้ านทีมีค่าเฉลีย
น้ อยทีสุด คือ วัฒนธรรมโรงเรียนด้ านหลักการตัดสินใจ
วัฒนธรรมโรงเรี ยนด้ านหลักการตัดสินใจ มีค่าเฉลียน้ อ ยทีสุด ดังนัน ผู้บริ หารองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี
และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ควรให้ ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมตัดสินใจในการดําเนินงานต่างๆ
ของโรงเรียนมากขึน ตลอดจนส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หารตัดสินใจ โดยมีข้อมูลข่าวสารทีชัดเจน และการตัดสินใจโดยมีทางเลือกที
หลากหลาย นอกจากนีการตัดสินใจต้ องประเมินถึงความคุ้มค่าในการบริหาร ใช้ ข้อมูลข่าวสารทีถูกต้ องในการตัดสินใจ
1.2 จากการศึก ษาพบว่ า ระดับความพึง พอใจของข้ า ราชการครู ต่อ การบริ หารสถานศึก ษาในสังกัด องค์ ก าร
บริ หารส่ว นจัง หวัด ชลบุรี มี ค่าเฉลียความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ า นทีมี ค่าเฉลียสูงสุด
คือ ด้ านการบริ หารงานความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน รองลงมา คือ ด้ านการบริ หารงานธุรการ การเงินและพัสดุ
ด้ านการบริหารงานอาคารสถานทีและสิงแวดล้ อม และด้ านการบริหารงานวิชาการ ตามลําดับ ส่วนด้ านทีน้ อยทีสุด คือ ด้ าน
การบริหารงานกิจการนักเรียน
ความพึงพอใจของข้ าราชการครู ต่อการบริ หารสถานศึกษาในสังกัดองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้ านการ
บริ ห ารงานกิ จการนักเรี ย นน้ อ ยที สุด ดังนัน ผู้บริ หารองค์ ก ารบริ หารส่ว นจังหวัดชลบุรี และผู้บ ริ ห ารสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ควรปรับปรุงการบริหารงานด้ านการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนให้ ดีขึน โดยเฉพาะเรื องของ
การจัดบริการห้ องสมุดอย่างเหมาะสม ทันสมัย มีการจัดบริการโสตทัศนูปกรณ์ เพือการเรี ยนการสอนทีมีประสิทธิ ภาพซึงเป็ น
ข้ อทีมีค่าเฉลียน้ อย และการจัดกิจกรรมสหกรณ์ทีมีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐานซึงเป็ นข้ อทีมีค่าเฉลียน้ อยเช่นกัน
1.3) จากการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมโรงเรี ยนกับความพึงพอใจของข้ าราชการครู ต่อการบริ หารสถานศึกษาใน
สังกัดองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์ กันทางบวกในระดับสูงมาก (rxy=.870) เมือพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้ าราชการครูต่อการบริ หารสถานศึกษาในสังกัดองค์ การบริ หารส่วนจังหวัด
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ชลบุรีรายด้ าน พบว่าด้ านทีมีความสัมพันธ์ กนั อยู่ในระดับสูงมาก เรี ยงตามลําดับ คือ ด้ านหลักความมีคุณภาพ (rx6y=.851)
ด้ านหลักความหลากหลายของบุคลากร (rx10y=.849) ส่วนด้ านทีมีความสัมพันธ์ กันทีน้ อยกว่าด้ านอืนๆ คือ ด้ านหลักความ
มุ่งประสงค์ของโรงเรียน (rx1y=.696)
ดังนัน ผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงผู้ทีเกียวข้ องควรให้ ความสําคัญในเรื อง การจัดทําความมุ่งประสงค์ ของโรงเรี ยน
โดยเฉพาะการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของครู แ ละผู้ที มี ส่ว นเกี ยวข้ อ งทีถื อ ได้ ว่ า เป็ นสิงสํา คัญที จะทํ า ให้ ก ารดํ าเนิ น งานของ
สถานศึกษาเป็ นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายทีตังไว้
2. ข้ อเสนอแนะการทําวิจยั ครั งต่ อไป
2.1 ควรศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนทีส่งผลต่อความพึงพอใจของข้ าราชการครู ต่อการบริ หารสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
2.2 ควรศึกษาวัฒนธรรมโรงเรี ย นทีส่งผลต่อประสิทธิ ผลการบริ หารสถานศึกษาในสังกัดองค์ การบริ หารส่ว น
จังหวัดชลบุรี
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ทักษะการบริ หารทีส่ งผลต่ อการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ADMINISTRATIVE SKILLS AFFECTING STRATEGIC PLANNING AMONG SCHOOLADMINISTRATORS
UNDER THE AUTHORITY OF THE BURIRAM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA, OFFICE TWO
ชริดา เหลียมดี1, อ.ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ 2, อ. เรือเอก ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์3
Charida Liamdee1, Dr.Somboon Burasirirak2, Lieutenant Dr.Apitee Songbundit3
1

นิสติ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2
ทีปรึกษาหลัก อาจารย์ประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
ทีปรึกษาร่ วม อาจารย์ประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่ อ
การวิจัยครั งนี มีจุดมุ่ง หมายเพือศึกษา 1) ระดับการวางแผนกลยุท ธ์ ของผู้บริ ห ารโรงเรี ย น 2) ระดับทักษะการ
บริ หารของผู้บ ริ หารโรงเรี ย น 3) ความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการบริ ห ารกับการวางแผนกลยุท ธ์ ของผู้บ ริ หารโรงเรี ย นและ
4) ทักษะการบริ หารทีส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2 กลุม่ ตัวอย่าง คือ ครู ในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จํานวน 338
คนซึงได้ มาจากการสุม่ แบบแบ่งชัน ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามมาได้ จํานวน 306 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 90.53 เครื องมือทีใช้ ใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึงมีดัชนีความสอดคล้ องตังแต่ .60ถึง 1.00
และค่าความเชือมันของแบบสอบถาม .96 ค่าความเชือมันการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริหารโรงเรียนเท่ากับ .94 และค่าความ
เชือมันทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน .94 สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ
ด้ านการนํากลยุทธ์ สกู่ ารปฏิบตั ิ ด้ านการกําหนดทิศทางขององค์กร ด้ านการกําหนดกลยุทธ์ ด้านการควบคุมกลยุทธ์ และด้ าน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
2. ระดับทักษะการบริ หารของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ านโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ
ด้ านการศึกษาและการสอน ด้ านความคิดรวบยอด ด้ านมนุษย์ ด้ านเทคนิค และด้ านความรู้ความคิด
3.ความสัม พัน ธ์ ระหว่ า งทัก ษะการบริ ห ารกั บ การวางแผนกลยุ ท ธ์ ข องผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย น สัง กั ด สํา นั ก งาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่าอยู่ในระดับสูง (r = .897) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดย
ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนด้ านความรู้ความคิด มีความสัมพันธ์ กบั การวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนสูงสุด
รองลงมาคือ ด้ านความคิดรวบยอด ด้ านเทคนิค ด้ านมนุษย์ และด้ านการศึกษาและการสอน ตามลําดับ
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4. ทั ก ษะการบริ ห ารทุ ก ด้ านร่ ว มกั น ส่ง ผลต่ อ การวางแผนกลยุท ธ์ ข องผู้ บริ ห ารโรงเรี ย น สัง กั ด สํ า นั ก งาน
เขตพื นที การศึก ษาประถมศึก ษาบุรี รัม ย์ เขต 2 ได้ ร้ อยละ 80.60 อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญทางสถิ ติ ที ระดั บ .05 โดยทั ก ษะ
การบริหารของผู้บริหารโรงเรียนด้ านความรู้ความคิดส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนสูงสุด รองลงมาได้ แก่
ด้ านมนุษย์ ด้ านเทคนิค ด้ านการศึกษาและการสอน และด้ านความคิดรวบยอด ตามลําดับ
คําสําคัญ : การวางแผนกลยุทธ์ , ทักษะการบริหาร

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
การศึกษาเป็ นเครืองมือสําคัญในการสร้ างคน สร้ างสังคม และสร้ างชาติ เป็ นกลไกหลักในการพัฒนากําลังคนให้
มีคุณภาพ สามารถดํ า รงชี วิต ร่ วมกับบุค คลอื นในสัง คมได้ อย่ า งเป็ นสุข ในกระแสการเปลียนแปลงอย่ างรวดเร็ ว ของโลก
ศตวรรษที 21 [1] ดังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พุท ธศักราช 2560 หมวด 5 มาตร 54 ได้ บัญญัติไว้ ว่า รัฐต้ อ ง
ดําเนินการให้ เด็กทุกคนได้ รับการศึกษาเป็ นเวลาสิบสองปี ตังแต่ก่อนวัยเรี ยนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้ จ่าย [2] และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 วรรค 1 ได้ บญ
ั ญัติไว้ ว่า การจัดการศึกษาต้ องจัดให้ บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอ
กันในการรับการศึกษาขันพืนฐานไม่น้อยกว่าสิบ สองปี ทีรั ฐต้ องจัดให้ อย่า งทัวถึง และมีคุณภาพโดยไม่เ ก็บ ค่าใช้ จ่ าย และ
หมวด 8 มาตรา 60 ได้ บญ
ั ญัติไว้ ว่า ให้ รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้ กับการศึกษาในฐานะทีมีความสําคัญสูงสุดต่อการ
พัฒนาทียังยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็ นเงินงบประมาณเพือการศึกษา เพือให้ การใช้ จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์ ต่อการ
เรียนการสอนได้ มากทีสุด รัฐจึงกําหนดแนวปฏิ บัติ ดังนี 1) ให้ สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิ บัติการประจําปี ของสถานศึกษาที
สอดคล้ องกับภารกิจของสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้ นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 2) นําเสนอ
แผนปฏิบตั ิการประจําปี ของสถานศึกษา เพือให้ คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานเห็นชอบ 3) รายงานผลการดําเนินงาน
ของสถานศึก ษาให้ สาธารณชนได้ รับ ทราบ 4) การใช้ จ่ า ยงบประมาณต้ อ งสอดคล้ อ งกับ แผนปฏิ บัติ ก ารประจํ า ปี ของ
สถานศึกษา [3]
สําหรับส่วนราชการ กระบวนการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการสีปี และแผนปฏิ บัติราชการประจําปี ก็คือ แผนกลยุทธ์
[4] แผนกลยุทธ์ กบั แผนปฏิบตั ิการมีความสัมพันธ์ กนั ดังนี 1) แผนกลยุทธ์ เป็ นกรอบใหญ่ทีใช้ อ้างอิงถึงในการพิจารณาจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการ 2) แผนกลยุทธ์ ใช้ เป็ นหลักนําไปสูโ่ ปรแกรมริ เริ มซึงจะทําให้ เกิดแผนปฏิ บัติการตามมา 3) แผนกลยุทธ์ จะใช้
เป็ นหลักในการกําหนดวัตถุประสงค์ของแผนปฏิ บัติการไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งกัน 4) แผนกลยุทธ์ กับแผนปฏิ บัติการจะต้ อง
สอดคล้ องกันทังในด้ า นการพิ จ ารณาในแผนงานต่ า งๆ เป็ นไปตามตํ า แหน่ งกลยุท ธ์ แ ละความสามารถหลัก รวมทังต้ อ ง
สอดคล้ องกับ แก่น กลยุทธ์ ทีกํ า หนดไว้ ในแผนกลยุทธ์ โดยทัวไปพบว่า แผนปฏิ บัติก ารจะแยกย่ อยออกจากแผนงานและ
โครงการเพื อกระจายไปยัง หน่ว ยปฏิ บัติ ต่า งๆ ภายในองค์ ก ร ดัง นันในโครงการต่ างๆ จะต้ องมีแ ผนปฏิ บัติก ารรองรับ ซึง
เรียกว่า แผนโครงการก็ได้ การกําหนดแผนปฏิบตั ิการจึงต้ องสอดคล้ องและคํานึงถึงแผนกลยุทธ์ ขององค์กร [5]
การวางแผนกลยุทธ์ เป็ นกระบวนการปรับเปลียนสมมติฐาน และจัดการใหม่เกียวกับภาพหรื อทัศนะทีเกียวข้ อง
กับสภาพแวดล้ อม เป็ นการวางแผนทีให้ ความสําคัญกับการมองไปสู่อนาคตภายใต้ การพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ในการใช้
ความสามารถของหน่วยงานเพือระดมทรัพยากรมาใช้ และการพิจารณาถึงทางเลือกต่างๆ อย่างรอบคอบและชัดเจนว่าจะ
สามารถนําหน่วยงานไปสูภ่ ารกิจและเป้าหมายทีวางไว้ นอกจากนันการวางแผนกลยุทธ์ ทีเกียวข้ องกับการวิเคราะห์ ทุกปั จจัย
ทีคาดว่าจะก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงในอนาคตและทีจะมีผลกระทบต่อหน่วยงาน ทังในแง่โอกาสและอุปสรรคเพือจะบอก
ถึงทิศทางทีหน่วยงานกํ าหนดขึนอย่างชัดเจนเพือการปฏิ บัติในอนาคต [6] การทีจะทําให้ โรงเรี ยนมีความสามารถในการ
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วางแผนกลยุทธ์ โรงเรียนควรจะมีผ้ บู ริหารทีมีทกั ษะความสามารถ มีความมุ่งมันในการปฏิบตั ิงาน เนืองจากการเปลียนแปลง
แผนกลยุทธ์ ส่กู ารปฏิ บัติ นันต้ อ งอาศัยความต่อเนือง การมี ผ้ รู ับ ผิดชอบต่อการขับ เคลือนแผนกลยุท ธ์ เพื อให้ เ กิดการมอง
ภาพรวมหรือความเชือมโยงทังหมดในการขับเคลือน ความยืดหยุ่นและมุ่งเน้ นนวัตกรรม คือ ความสามารถในการปรับตัวให้
เข้ ากับการเปลียนแปลง มีความสามารถในการพัฒนาและสร้ างสรรค์ สิงใหม่ๆ ให้ เหมาะสมกับการดําเนินงาน การทํางาน
เป็ นที ม ในการขับ เคลือนแผนกลยุท ธ์ การแบ่ง ปั น ความรู้ ของบุค ลากรภายในโรงเรี ย นเพื อช่ ว ยกัน ปฏิ บัติ ก ารขับ เคลือน
แผนกลยุทธ์ [7] ผู้บริ หารจําเป็ นต้ องเป็ นผู้ทีมีความรู้ และทักษะเกียวกับศาสตร์ ทางการบริ หาร เนืองจากเป็ นความรู้ ความ
ชํานาญเฉพาะด้ านทีเรียกว่าวิชาชีพทางการบริ หาร จึงจะเป็ นผู้นําทางการบริ หารและสามารถนําองค์ กรไปสู่ความสําเร็ จได้
อย่างมีประสิทธิ ภาพ ช่วยให้ องค์ กรเจริ ญเติบโตก้ าวหน้ าไปด้ วยดี [8] ดัง เฉลิมชัย หาญกล้ า [9] ได้ ศึกษาพบว่าสิงหนึงที
นับว่ามีความสําคัญต่อการทําหน้ าทีในการบริหารเป็ นอย่างยิงนันก็คือเรืองของทักษะในการบริหารงาน
สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุ รี รั ม ย์ เขต 2 เป็ นหน่ ว ยงานที อยู่ ภ ายใต้ การกํ า กั บ ดู แ ล
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ มีหน้ าทีดําเนินการให้ เป็ นไปตามอํานาจหน้ าทีของ
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546 ซึงแก้ ไข
เพิมเติม และประกาศกระทรวงศึกษาการ เรือง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.
2553 มีโรงเรี ยนในสังกัดทังสิน 231 แห่ง จัดทําการสอนตังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปี ที 6 จํานวน 152 แห่ง
และตังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปี ที 3 จํานวน 79 แห่ง ซึงประกอบด้ วย โรงเรี ยนขนาดเล็ก (1-120 คน) จํานวน
94 แห่ง โรงเรียนขนาดกลาง (121-600 คน) 132 แห่ง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ (มากกว่า 600 คน) จํานวน 5 แห่ง โรงเรี ยน
ขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางจะมีผ้ บู ริหารเพียง 1 คน [10]
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพขึนโดยให้ ความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ความรู้ความสามารถของครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และสร้ างความเข้ มแข็งในเขตพืนทีและ
สถานศึกษาอย่างเร่งด่วนและจริงจังภายใต้ การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน จึงได้ กําหนดกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไว้ ดังนี 1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนในระดับการศึกษาขันพืนฐาน 2) การเพิมโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าถึงบริ การการศึกษาขัน
พืนฐาน 3) การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ โดยมีกรอบกฎหมายที
สําคัญทางการศึกษา ได้ แก่ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ ปฏิ รูปการศึกษาทศวรรษที 2 ของกระทรวงศึกษาธิ การ กลยุทธ์
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด บุรีรัม ย์ เป็ นแนวทางในการพัฒ นาบน
พืนฐานของข้ อมูลสารสนเทศ บริ บทของเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ใช้ หลักการมีส่วนร่ วมของบุคลากร
ทุกฝ่ าย องค์ ก รภาครัฐ และเอกชน โดยมีก ระบวนการวางแผนอย่ างเป็ นระบบครบวงจร บุคลากรและผู้มีส่วนร่ วมในการ
วิเ คราะห์ แ ละสัง เคราะห์ แ ผนพัฒ นาทํา ให้ ไ ด้ วิ สัย ทัศน์ ที เกิ ดจากการระดมความคิด เห็ น จากบุค ลากรที หลากหลายและ
กว้ างขวาง มีพนั ธกิจทีสนับสนุนเพือให้ วิสยั ทัศน์ เป็ นความจริ งได้ และเกิดประโยชน์ ตามเป้าประสงค์ รวมทังการนําแผนกล
ยุท ธ์ ไ ปสู่ก ารปฏิ บัติ โดยใช้ ก รอบของ Balanced Scorecard: BSC และเพื อให้ ก ารดํา เนิ น งานเกิด ประสิท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด จึงได้ นําแผน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ มาจัดทําเป็ นแผนปฏิบตั ิการในแต่ละปี [11]
จากแนวคิดดังกล่าว ทําให้ ผ้ วู ิจยั สนใจศึกษาทักษะการบริหารทีส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เพือนําผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้ เป็ นแนวทางให้ หน่วยงานที
เกียวข้ องเตรี ยมพร้ อมผู้บริ หารโรงเรี ยนให้ มีทักษะการบริ หารสําหรั บการจัดทําแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนให้ มีประสิทธิ ภาพ
ยิงขึน
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วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพือศึกษาระดับการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2
2.เพือศึกษาระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 2
3.เพือศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการบริหารกับการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
4.เพื อศึก ษาทักษะการบริ หารทีส่ง ผลต่ อการวางแผนกลยุท ธ์ ข องผู้บริ ห ารโรงเรี ย น สังกัด สํา นักงานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรทีใช้ ในการวิจัยในครังนีได้ แก่ ครู ในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 2 จํานวนโรงเรียน 231 แห่ง แบ่งเป็ นโรงเรียนขนาดเล็ก 94 แห่ง ขนาดกลาง 132 แห่ง และขนาดใหญ่ 5 แห่ง จํานวนครู
ทังหมด 2,758 คน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยครังนี คือ ครู ในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึก ษา
บุรีรัมย์ เขต 2 จํานวน 338 คน ซึงได้ มาจากการเปิ ดตารางสําเร็จรูปเครจซีและมอร์ แกน [12] โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน
(Stratified Random Sampling) โดยใช้ ขนาดโรงเรี ย นเป็ นชันแล้ วจึงทําการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยวิธีจบั สลาก แล้ วจึงทําการสุ่มอย่างง่ายครู ในโรงเรี ยนแต่ละขนาดตามสัดส่วน (Proportion to size)เครื องมือทีใช้ ในการ
รวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครังนีเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึงมีค่าดัชนีความสอดคล้ องตังแต่ .60 ถึง
1.00 ค่า ความเชื อมัน (Reliability) ของแบบสอบถามทังฉบับเท่ ากับ .96 โดยค่ าความเชื อมันการวางแผนกลยุท ธ์ ข อง
ผู้บริหารโรงเรียน .94 และค่าความเชือมันทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน .94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลีย ค่าความ
เบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) และ
สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย
1. ระดับการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17, SD = .56) เมือพิจารณารายด้ านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลีย
จากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านการนํากลยุทธ์ ส่กู ารปฏิ บัติ ( X = 4.22, SD = .62) ด้ านการกําหนดทิศทางขององค์ กร ( X =
4.21, SD = .58) ด้ านการกําหนดกลยุทธ์ ( X = 4.17, SD = .58) ด้ านการควบคุมกลยุทธ์ ( X = 4.15, SD = .62) และด้ าน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม ( X = 4.11, SD = .63)
2. ระดับทักษะการบริ หารของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.24, SD = .55) เมือพิจารณารายด้ านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลีย
จากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านการศึกษาและการสอน ( X = 4.30, SD = .57) ด้ านความคิดรวบยอด ( X = 4.26, SD = .58)
ด้ านมนุษย์ ( X = 4.25, SD = .61) ด้ านเทคนิค ( X = 4.19, SD = .59) และด้ านความรู้ความคิด ( X = 4.18, SD = .61)
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการบริหารกับการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่าอยู่ในระดับสูง (r = .897) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยทักษะการ
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บริหารของผู้บริหารโรงเรียนด้ านความรู้ความคิด (X1) (r = .842) มีความสัมพันธ์ กบั การวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยน
สูงสุด รองลงมาคือ ด้ านความคิดรวบยอด (X5) (r = .835) ด้ านเทคนิค (X2) (r = .832) ด้ านมนุษย์ (X4) (r = .827) และด้ าน
การศึกษาและการสอน (X3) (r = .818) ตามลําดับ
4. ทักษะการบริหารทุกด้ านร่ วมกันส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึก ษาประถมศึก ษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้ ร้อยละ 80.60 อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยทักษะการบริ ห ารของ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนด้ านความรู้ ความคิด (X1) (  = .272) ส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนสูงสุด รองลงมา
ได้ แก่ ด้ านมนุษย์ (X4) (  = .237) ด้ านเทคนิค (X2) (  = .166) ด้ านการศึกษาและการสอน (X3) (  = .160) และด้ าน
ความคิดรวบยอด (X5) (  = .135) ตามลําดับผลการวิจยั สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ได้ ดังนี
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Ŷ = .317 + .252(X1) + .215(X4) + .158(X2) + .157(X3) + .129(X5)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Zˆ = .272( ZX1 ) + .237( ZX4 ) + .166( ZX2 ) + .160( ZX3 ) + .135( ZX )
Y

5

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายตามประเด็นสําคัญได้ ดังนี
1. ระดับการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ
การนํ า กลยุท ธ์ ส่กู ารปฏิ บัติ การกํ า หนดทิ ศ ทางขององค์ ก ร การกํ า หนดกลยุท ธ์ การควบคุม กลยุท ธ์ และการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อม ทังนีอาจสืบเนืองมาจากการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนเป็ นการกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
ขององค์ กร ผู้บริ หารจําเป็ นจะต้ องทําการวิเคราะห์ และประเมินปั จจัยต่างๆ ทีเกิดจากสิงแวดล้ อมทังภายในและภายนอก
องค์กร เพือจัดทําแผนการดําเนินงานทีเหมาะสมทีสุด [13] และเพือนําองค์ กรไปสู่ภาพลักษณ์ ใหม่ ก้ าวสู่วิสยั ทัศน์ ทีต้ องการ
ในอนาคต [14] สอดคล้ องกับงานวิจยั ของลัดดาวัลย์ บุญเลิศ [15] ได้ ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ กับประสิทธิ ผลของโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจยั ของธัญญลักษณ์ เหล่าจันทร์ [16]ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างบทบาทผู้นําทางการศึกษา
กับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1 และ
เขต 2 พบว่ากระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือแยกเป็ นรายด้ าน พบว่า กระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์ อยู่ในระดับมากทุกด้ าน นอกจากนีเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านมีประเด็นทีสามารถอภิปรายเพิมเติมได้ ดงั นี
1.1 การวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนด้ านการนํากลยุทธ์ ส่กู ารปฏิ บัติมีค่าเฉลียสูงสุด ผลการวิจัยทําให้
ทราบว่า การนํากลยุทธ์ สกู่ ารปฏิบตั ิมีการดําเนินงานอยู่ในระดับมากกว่าการดําเนินงานในด้ านอืนๆ ของผู้บริ หารโรงเรี ยน ทัง
ทีการนํากลยุทธ์ สกู่ ารปฏิ บัติเป็ นขันตอนทีอยู่เป็ นลําดับทีสีซึงเกือบลําดับสุดท้ ายของขันตอนการวางแผนกลยุทธ์ ทังนีอาจ
เป็ นขันตอนทีผู้บริหารโรงเรียนเข้ าใจว่า ควรนํากลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิเพือตอบสนองต่องบประมาณทีหน่วยงานต้ นสังกัดจัดสรรมา
ให้ โดยระบุถึงกิ จกรรมหลัก และงบประมาณอย่า งชัด เจน เพื อให้ ทันต่ อแผนปฏิ บัติ การในแต่ละปี และสรุ ปผลรายงานต่ อ
หน่วยงานต้ นสังกัด เป็ นการนําเอากลยุทธ์ ทีได้ วางแผนจัดทําและคัดเลือกไว้ มาดําเนินการประยุกต์ ปฏิ บัติเพือให้ เกิดผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้ [17] และสถานศึกษาต้ องกําหนดการนําไปใช้ โดยทีทุกฝ่ ายต้ องทราบขันตอน และรายละเอียดของ
การดําเนินงานร่ วมกัน อย่างชัดเจน [18] ผู้บริ หารจึงให้ ค วามสําคัญกับการนํากลยุทธ์ ส่กู ารปฏิ บัติ สอดคล้ องกับ งานวิจัย
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ของพัณณิตา อบอุ่น [19] ได้ ศกึ ษาเปรียบเทียบสภาพทีเป็ นจริงและความคาดหวังในการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยน สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พบว่า แนวทางการนําแผนกลยุทธ์ ไปใช้ มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก
เป็ นอันดับสองรองจากการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ และงานวิจยั ของ สันทนา คุณนา [20] ได้ ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการวางแผนกลยุทธ์ สถานศึกษากับประสิทธิ ผลของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ สถานศึกษาทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ ด้ านการดําเนินการตามแผน
1.2 การวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนด้ านการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมมีค่าเฉลียน้ อยทีสุด ผลการวิจัย
ทําให้ ทราบว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมยังมีการดําเนินงานอยู่ในระดับทีน้ อยกว่าการดําเนินงานในด้ านอืนๆ ของผู้บริ หาร
โรงเรี ยน ทังทีการวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อม เป็ นกระบวนการแรกทีผู้บริ หารและนักวางแผนต้ องคํานึง ถึง ทําให้ องค์ กรได้ รับ
ผลสําเร็ จ ในการกํ าหนดกลยุทธ์ ทีเหมาะสมกับ สภาพแวดล้ อ ม ช่ว ยให้ เ กิดความเข้ า ใจในสิงทีเกิดขึน ทังจากภายในและ
ภายนอกองค์ กร [21] ทําให้ ฝ่ายบริ หารสามารถตอบสนองต่อการพลวัตของสภาพแวดล้ อมได้ อย่างเหมาะสม ซึงจะทําให้
องค์กรสามารถดํารงอยู่และเติบโตได้ อย่างต่อเนือง เนืองจากในอนาคตความสัมพันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้ อมและองค์ กร จะมี
ความซับ ซ้ อ นและมี ผลกระทบซึงกันและกันมากกว่าเดิม ดัง นันการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมจึงทวีความสําคัญขึนเรื อยๆ
สําหรับผู้บริหาร และนักกลยุทธ์ ทีจะประสบความสําเร็จในอนาคต [22] ซึงต้ องผ่านการฝึ กอบรมให้ มีความรู้ ด้านวิชาการจาก
หน่วยงานต้ นสังกัดเป็ นอย่างดี จึงอาจเป็ นเรื องยากสําหรับการดําเนินงานของผู้บริ หารโรงเรี ยน สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ซิ เ จ; และ โอเชี ย ง [23] ได้ ศึ ก ษาการกํ า หนดกลยุท ธ์ แ ละการวางแผนกลยุท ธ์ ใ นโรงเรี ย นรั ฐ บาลระดับ มั ธ ยมศึก ษา
ประเทศเคนยา กรณีศกึ ษาโรงเรี ยนรัฐบาลใน Homa-Bay County พบว่าคุณสมบัติด้านวิชาการของผู้บริ หารมีความสําคัญ
ในการวางแผนกลยุทธ์
2. ระดับทักษะการบริ หารของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ
ด้ า นการศึ ก ษาและการสอน ด้ านความคิ ด รวบยอด ด้ านมนุษ ย์ ด้ า นเทคนิ ค และด้ า นความรู้ ความคิ ด ทั งนี อาจสื บ
เนืองมาจากทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเป็ นความสามารถในการเปลียนความรู้ ความเข้ าใจออกมาเป็ นรู ปของการ
กระทํา [24] ความสามารถในการทําให้ กระบวนการบรรลุเป้ าหมายขององค์ กร โดยการทํ างานร่ วมกันของบุคลากรและ
ทรัพยากรในองค์ กร [25] ความสามารถของผู้บริ หารทีจะบริ หารงาน และรักษาไว้ ซึงความร่ วมมือของบุคคลในการทํางาน
การสร้ างความก้ าวหน้ า และพัฒนาสถานศึกษา เพือผลผลิตและความสัมฤทธิ ผลตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา [26] และ
เป็ นความชํานาญของผู้บริหารใช้ เพือการปฏิบตั ิงานทางการบริหารให้ เกิดประสิทธิ ภาพ [27] สอดคล้ องกับงานวิจัยของสุภา
พร เหล่าทรัพย์เจริญ [28] ได้ ศกึ ษาทักษะการบริหารกับความเป็ นองค์ กรนวัตกรรมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่าทักษะการบริ หารของผู้บริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ใน
ระดับมาก งานวิจัยของเสาวภา พรเสนาะ [29] ได้ ศึกษาทักษะการบริ หารของผู้บริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริ หารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่ า ทักษะการบริ หารของผู้บริ หาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ
คาวี เจริ ญจิต ต์ [30] ได้ ศึกษาความสัม พันธ์ ระหว่างทักษะการบริ ห ารของผู้บริ ห ารสถานศึกษากับการบริ หารวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาระยอง พบว่า ทักษะการบริ หารของผู้บริ หารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูผ้ สู อนโดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก นอกจากนีเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านมีประเด็นทีสามารถ
อภิปรายเพิมเติมได้ ดงั นี
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2.1 ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนด้ านการศึกษาและการสอนมีค่าเฉลียสูงสุด ผลการวิจัยทําให้ ทราบ
ว่า ผู้บริหารโรงเรียนซึงปฏิบตั ิงานในโรงเรียนมีความชํานาญหรือความเชียวชาญในระบบการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
ทังในห้ องเรียนและผู้บริหารสามารถแนะนําชีแจงหรื อให้ ข้อมูลแก่บุคลากรในโรงเรี ยนหรื อผู้มีส่วนเกียวข้ องอืนๆ ได้ [31] มี
ความเป็ นผู้นําทางการศึกษาด้ านการเรี ยนการสอน มีความรู้ และเป็ นนักวิชาการ มีความเข้ าใจในกระบวนการจัดการเรี ยน
การสอน เทคนิคการสอน ติดตามการเปลียนแปลงทางด้ านการศึกษา ส่งเสริมให้ ครูพัฒนาตนเองด้ านวิชาการและวิทยฐานะ
และสามารถแนะนําให้ ครู เกิดความรู้ และความเข้ าใจถึงความต้ องการ พฤติกรรมของบุคคล เพือให้ เกิดประโยชน์ สงู สุดต่อ
องค์ ก รและบรรลุเ ป้าหมายขององค์ ก ร [32] เปิ ดโอกาสให้ ค รู มี ส่วนร่ ว มในการจัด ทํ าหลักสูตรและประเมิ น หลักสูต รของ
โรงเรียน คัดเลือกวิธีการสอนทีประสบความสําเร็จ กําหนดวิชาและห้ องเรียนตามคุณสมบัติและความสามารถของครู จัดสรร
เวลาการทํา กิ จ กรรม จัด หาและจัด สรรทรั พ ยากรเพื อสนับ สนุน การปฏิ บัติง านได้ อ ย่ างเหมาะสม เป็ นตัว แทนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ค้ นคว้ าหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเพือสนับสนุนการทํางานของบุคลากร ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ภูริชยั ชัยศร [33] ได้ ทําการศึกษาทักษะการบริ หารทีสัมพันธ์ กับมาตรฐานด้ านผู้บริ หารตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบว่า ทักษะการบริ หารของผู้บริ หารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และทักษะด้ านการศึกษาและการสอนมีค่าเฉลียสูงสุด
2.2 ทักษะการบริ หารของผู้บริ หารโรงเรี ยนด้ านความรู้ ความคิดมีค่าเฉลียน้ อยทีสุด ผลการวิจัยทําให้ ทราบว่า
ผู้บริ หารโรงเรี ยนยังแสดงออกน้ อย แต่ทักษะด้ านนีมีความสําคัญเพราะถ้ ามีสงู ขึน ทําให้ ผลการปฏิ บัติงานสูงขึน สามารถ
ทํานายผลการปฏิ บัติได้ ดีกับงานทีซับซ้ อนกว่า สามารถทํานายผลการปฏิ บัติงานการปฏิ บัติงานโดยยึดตัวบุคคลเป็ นหลัก
[34] สามารถแยกแยะและมีความรู้เกียวกับประเด็นและปั ญหาทีเกิดขึน ตัดสินใจได้ ถกู ต้ องและประเมินความเสียงทีสัมพันธ์
กัน แยกแยะและการดํ า เนิ น การแก้ ไขปั ญหาที เหมาะสม ทั ก ษะความรู้ ความคิ ด เป็ นปั จจัย ที มี ค วามสํ า คั ญ มากกั บ
ประสิทธิภาพของผู้บริ หารสถานศึกษา [35] สามารถลงความเห็นจากรู ปแบบของเหตุการณ์ วิเคราะห์ ปัญหาและประเมิน
ตัวเลือก ระดมสมองแก้ ปัญหา การเอาใจใส่โดยใส่ใจทีงาน การสังเกตปรากฎการณ์ [36] ทําให้ ครู ในโรงเรี ยนอาจมองเห็น
การปฏิบตั ิงานด้ านนีของผู้บริหารน้ อยซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของบุณยวรี ย์ เศวตวงศ์ สกุล [37] ได้ ทําการศึกษาทักษะการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราช พบว่าทักษะ
การบริหารด้ านความรู้ความคิดของผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานมีค่าเฉลียน้ อยทีสุด
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการบริหารกับการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่าอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยทักษะการบริ หารของ
ผู้บริหารโรงเรี ยนด้ านความรู้ ความคิดมีความสัมพันธ์ กับการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนสูงสุด รองลงมาคือ ด้ าน
ความคิดรวบยอด ด้ านเทคนิค ด้ านมนุษย์ ด้ านการศึกษาและการสอน ตามลําดับเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัยในข้ อ 1 ที
เป็ นเช่นนีอาจเนืองจากทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเป็ นความสามารถของผู้บริ หารทีจะแสดงออกมาอย่างชํานาญ
ในกิจกรรมทีเกียวข้ องกับการบริหาร ทังด้ านการวางแผน การใช้ เครืองมือหรือวัสดุอุปกรณ์ ในการบริ หารงาน การสร้ างมนุษย์
สัม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลได้ ดี การจู ง ใจ การสร้ างขวั ญกํ า ลัง ใจ การบริ ห ารความขัด แย้ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการทํ า งานเห็ น
ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนของงานและกิจกรรมย่อยในงานนันๆ สามารถคาดการณ์ แนวโน้ มการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนกับ
องค์กร คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวินิจฉัยและการตัดสินใจ การคิดริ เริ ม การมีวิสยั ทัศน์ [38] ผู้บริ หารจําเป็ นต้ องมีเพือให้
ภารกิจบรรลุผลสําเร็ จเป็ นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทีตังไว้ [39] สอดคล้ องกับงานวิจัยของ เศรษฐราณี ทรวงทรง
[40] ได้ ศกึ ษาทักษะการบริหารกับการบริ หารระบบคุณภาพในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา พบว่าความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการ
บริ หารกับ การบริ ห ารระบบคุณภาพของโรงเรี ย นมัธยมศึก ษา โดยภาพรวมมีค วามสัม พัน ธ์ กัน ในระดับสูงและเป็ นไปใน
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ทางบวกหรือในลักษณะทีคล้ อยตามกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยทักษะการบริ หารมีความสัมพันธ์ ทางบวก
ในระดับสูงกับการวางแผนกลยุทธ์ (r = .850)
4. ทักษะการบริหารทุกด้ านร่ วมกันส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้ ร้อยละ 80.60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยทักษะการบริ หารของ
ผู้บริหารโรงเรียนด้ านความรู้ความคิดส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริหารโรงเรี ยนสูงสุด รองลงมา คือ ด้ านมนุษย์ ด้ าน
เทคนิค ด้ านการศึกษาและการสอน และด้ านความคิดรวบยอด ตามลําดับ ทีเป็ นเช่นนีอาจสืบเนืองจากผู้บริ หารโรงเรี ยนมี
ทัก ษะด้ า นต่ างๆ ที เอื อต่ อการบริ หารโรงเรี ย นโดยการใช้ ความสามารถของผู้บ ริ ห ารเองทํา ให้ กระบวนการดํา เนิ นงานใช้
ทรั พ ยากรและเทคโนโลยี ทํ า ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ กัน ทํ า งานของบุค ลากรโดยใช้ เ ทคนิ ค และวิ ธี ก ารต่ า งๆ เพื อให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึงจะส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยน สอดคล้ องกับงานวิจัยของออเปเร [41] ศึกษา
ปั จจัยทีส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในไนโรบี พบว่าการสือสารซึงเป็ นทักษะมนุษย์ ที
ใช้ ในบุคลากรทีตําแหน่งต่างกันการประชุมระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้เกียวข้ อง รวมทังความร่ วมมือของบุคลากรทุกคนส่งผล
ต่อการวางแผนกลยุท ธ์ และนเด็ก วาห์ [42] ศึกษาปั จจัยที ส่งผลต่ อการนําแผนกลยุทธ์ ไปปฏิ บัติในโรงเรี ย นรัฐบาลระดับ
มัธยมศึกษาในเขตเคาติ ไนริ ประเทศเคนยา พบว่าทัก ษะการบริ ห ารของผู้บริ ห ารโรงเรี ย นส่งผลต่อการนําแผนกลยุทธ์ ไ ป
ปฏิบตั ิ นอกจากนีเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านมีประเด็นทีนํามาอภิปรายเพิมเติมได้ ดังนี
4.1 ทัก ษะการบริ ห ารของผู้บริ ห ารโรงเรี ย นด้ านความรู้ ความคิ ดส่ง ผลต่ อ การวางแผนกลยุท ธ์ ข องผู้บ ริ ห าร
โรงเรียนสูงสุดทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะเป็ นทักษะพืนฐานของสมองทีจําเป็ นต้ องปฏิ บัติในทุกๆ กิจกรรม จากง่ายทีสุดไป
จนถึงซับซ้ อนทีสุด เกียวข้ องกับกลไกของการเรี ยนรู้ ความจํา การแก้ ปัญหา และการเอาใจใส่มากกว่าความรู้ ทีแท้ จริ ง [43]
สอดคล้ องกับจารุณี สถิตย์ [44] ได้ สรุปว่า ทักษะด้ านความรู้ ความคิด เป็ นการใช้ ความรู้ ความชํานาญทางความรู้ ความคิด
จากสติปัญญาและวิสยั ทัศน์ในการบริหารของโรงเรี ยนให้ มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล เป็ นทักษะทีสําคัญอย่างหนึงของ
ผู้บริหาร เพราะเป็ นทักษะในการคาดการณ์ลว่ งหน้ า การวิเคราะห์ ปัญหา การบริ หารงานวางแผน และการแก้ ปัญหาเฉพาะ
หน้ า เช่นดียวกับพุฒ วิชิตนนทการ [45] ได้ สรุ ปว่า ทักษะด้ านความรู้ ความคิดเป็ นความชํานาญในการใช้ สติปัญญาและ
วิสัย ทัศ น์ ที เกิ ด จากการศึก ษา เรี ย นรู้ แลกเปลียนประสบการณ์ กับ ผู้อื นแล้ ว นํ า มาประยุก ต์ ใ ช้ ในการสร้ างสรรค์ ผลงาน
ปรับปรุงเปลียนแปลงวิธีการทํางานได้ เหมาะสม สามารถนําพาองค์กรณ์บรรลุเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิผล
4.2 ทักษะการบริ ห ารของผู้บ ริ หารโรงเรี ยนด้ านความคิดรวบยอดส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ ข องผู้บ ริ หาร
โรงเรี ยนน้ อยทีสุด ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะผู้บ ริ หารอาจมีความเข้ าใจน้ อยเกียวกับกระบวนการบริ หารองค์ กร วิเคราะห์
สถานการณ์ แยกแยะเหตุและผลในปั ญหาต่างๆ แยกปั ญหาออกเป็ นประเด็นย่อยๆ และมองเห็นความสัมพันธ์ ของแต่ละ
ประเด็ นย่ อยเหล่านัน มองเห็น ความเชือมโยงของปั ญหาต่า งๆ ในองค์ กร มององค์ ก รในภาพรวมในฐานะส่ว นหนึงของ
สภาพแวดล้ อ มและสามารถคิ ดในเชิง กลยุทธ์ คื อคิด กว้ า งและคิ ดไกล และทักษะด้ านความคิ ดรวบยอดมีค วามสําคัญต่ อ
ผู้บริหารระดับสูงมากกว่าผู้บริหารระดับอืนๆ เพราะเป็ นผู้รับผิดชอบองค์ กรโดยรวมและเกียวข้ องกับงานวางแผนและการจัด
องค์กรเป็ นส่วนใหญ่ ลักษณะการทํางานขององค์กรทังหมด[46] ความเข้ าใจความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนต่างๆ ขององค์ กรและ
การส่งผลต่อกัน และความรู้ทีสามารถจะวินิจฉัยและประเมินปั ญหาต่างๆ [47] ทําให้ ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนซึงเป็ นผู้บริ หารระดับ
ปฏิบตั ิการมีทกั ษะด้ านนีน้ อย สอดคล้ องงานวิจยั ของดํารงค์ รอดสิน [48] ได้ ศึกษาทักษะการบริ หารของผู้บริ หารทีส่งผลต่อ
ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่มที 1 และกลุ่มที 2 สังกัดสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ พบว่าทักษะการ
บริหารด้ านความคิดรวบยอดส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนน้ อยทีสุด
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากการศึก ษาการวางแผนกลยุท ธ์ ของผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย น หน่ ว ยงานต้ นสัง กัด คื อ สํานัก งานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ควรจัดฝึ กอบรมเชิงปฏิ บัติการให้ ความรู้ เกียวกับขันตอนการวางแผนกลยุทธ์ ทีถูกต้ อง
เพือให้ ผ้ บู ริหารโรงเรียนสามารถนําความรู้ทีได้ ไปจัดการวางแผนกลยุทธ์ ได้ อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิงขึน
1.2 สํา นัก งานเขตพื นที การศึก ษาประถมศึก ษาบุ รีรั ม ย์ เขต 2 ควรจัด ฝึ กอบรมเพื อเพิ มความตระหนั ก
ในทักษะการบริหารให้ ผ้ บู ริหารโรงเรียนให้ ความสําคัญกับทักษะการบริหารด้ านความรู้ความคิด และด้ านมนุษย์ ให้ มากยิงขึน
จนผู้บริหารโรงเรียนสามารถนําความรู้และทักษะไปจัดการบริหารโรงเรียนต่อไปได้
2. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ในครั งต่ อไป
2.1 ควรศึกษาทักษะการบริ หารทีส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนในสังกัดอืนๆ เพือได้ ข้ อ
ค้ นพบและเปรียบเทียบความแตกต่าง และนํามาพัฒนาการศึกษาต่อไป
2.2 ควรทําวิจัยรู ปแบบอืน เช่น วิจัยเชิงคุณภาพ การหาองค์ ประกอบอืนทีส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ ของ
ผู้บริหารโรงเรียน เพือจะได้ ข้อมูลเชิงลึกในการนําไปเป็ นส่วนประกอบในการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริหารโรงเรียนต่อไป
2.3 ควรศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ ข องผู้บ ริ หารโรงเรี ยนในแต่ ละด้ า นว่าส่งผลต่ อการดําเนินงานในขันตอน
ต่อไปหรือไม่ เช่น ศึกษาการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทีส่งผลต่อการกําหนดทิศทางขององค์กรของผู้บริหารโรงเรี ยน ศึกษาการ
กําหนดทิศทางขององค์กรทีส่งผลต่อการกําหนดกลยุทธ์ ของผู้บริหารโรงเรียน เป็ นต้ น
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บทบาทส่ งเสริมการจัดการเรียนรู้และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่ งผล
ต่ อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู ในศตวรรษที 21 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี 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.
ปนัดดา พลแสน1, อ.ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล2, อ. เรือเอก ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์ 3
Panadda Phonsaen1, Dr.TheeraphabPhetmalaikul2, Lt. Dr.Apitee Songbundit3
1

นิสติ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทีปรึกษาหลัก อาจารย์ประจําภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
ทีปรึกษาร่วม อาจารย์ประจําภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2

บทคัดย่ อ
การวิ จัย นี มี ค วามมุ่ง หมายเพื อศึก ษา 1) ระดับ บทบาทส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ 2) ระดับ ภาวะผู้นํ า การ
เปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ระดับทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที 21 4) ความสัมพันธ์ ของบทบาท
ส่ง เสริ มการจัดการเรี ย นรู้ และภาวะผู้นํา การเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษากับ ทัก ษะการจัด การเรี ย นรู้ ของครู ใ น
ศตวรรษที 21 และ 5) บทบาทส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ
ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง
ทีใช้ ในการวิจยั ครังนีเป็ นผู้บริ หารสถานศึกษาและครู ผ้ สู อนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
จํานวน 297 คน เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึงมีค่าดัชนี
ความสอดคล้ องตังแต่ 0.60-1.00 ได้ ค่าความเชือมันของบทบาทส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ เท่ากับ .955 ค่าความเชือมันของ
ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเท่ากับ .903 และ ค่าความเชือมันของทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ใน
ศตวรรษที 21 เท่ากับ .787 สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์
แบบเพียร์ สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบวิธีการคัดเลือกเข้ า
ผลการวิจยั พบว่า
1. บทบาทส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ ของผู้บ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1โดยรวมอยู่ในระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจาก
มากไปหาน้ อย คือผู้อํานวยความสะดวก ผู้นิเทศผู้กํากับติดตามและประเมินผล ผู้สนับสนุนการจัดระบบการจัดการเรี ยนรู้
และผู้จดั ระบบการจัดการเรียนรู้
2. ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไป
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หาน้ อย คือ การคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล การกระตุ้นทางปั ญญา การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ และการสร้ างแรง
บันดาลใจ
3. ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
โดยรวมอยู่ในระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย
คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะสารสนเทศ สือ และเทคโนโลยี
4. บทบาทส่ง เสริ ม การจัดการเรี ยนรู้ และภาวะผู้นํา การเปลียนแปลงของผู้บริ ห ารสถานศึก ษามีค วามสัมพัน ธ์
เชิงบวกกับทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ใน
ระดับปานกลางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
5. บทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ไม่สง่ ผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู ในศตวรรษที 21ส่วนภาวะผู้นําการ
เปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาส่งผลต่อทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที 21อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที
ระดับ .05 โดยภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้ านร่ วมกันส่งผลต่อทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ใน
ศตวรรษที 21 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้ ร้อยละ 40.50
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
= .260 (Z2.4) + .202 (Z2.3)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y

= 2.161 + .176(X2.4) + .122(X2.3)
คําสําคัญ : บทบาทส่งเสริ มการจัดการเรียนรู้ ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 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
= .260 (Z2.4) + .202 (Z2.3)
Unstandardized Regression Equation
Y

= 2.161 + .176(X2.4) + .122(X2.3)
Keywords : role of promoting learning, transformational leadership,teachers in 21century
learning management skills

ภูมิหลัง
ปั จจุบนั โลกก้ าวเข้ าสูศ่ ตวรรษที 21 สังคมไทยก็ได้ ก้าวเข้ าสูศ่ ตวรรษที 21 เป็ นสังคมทีมีการเปลียนแปลงเป็ นยุคที
มีความสลับซับซ้ อนทังเรืองการเมือง เศรษฐกิจ วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมทังสิงแวดล้ อมบริบทรอบตัว ดังนันเพือให้ เด็กไทยก้ าวทัน
ความเปลียนแปลงทีกําลังเกิดขึนอย่างรวดเร็ว จึงจําเป็ นต้ องสร้ างเด็กไทยให้ ยืนอยู่ในเวทีบ้านเราและเวทีโลกได้ อย่างมีความสุขอยู่
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รอดปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและอุบัติ ภัยต่ างๆ เด็กไทยในยุคนีต้ องเป็ นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมื องโลกที มี
คุณภาพ [1] สิงที สําคัญทีสุดทีจะทํ าให้ เด็กไทยทุกคนอยู่ในสังคมได้ อย่างปลอดภัยและมี ความสุขนัน ต้ องมีการพัฒนาทาง
การศึกษาให้ ทันตามสถานการณ์ ทีเปลียนแปลงไปของโลก สถานศึกษาต้ องมีความพร้ อมและตืนตัวในการจัดการเรี ยนรู้ เพื อ
เตรียมความพร้ อมให้ นกั เรียนมีทกั ษะสําหรับการออกดํารงชีวิตในโลกศตวรรษที 21 [2] องค์กรความร่ วมมือเพือทักษะแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที 21 (Partnership For 21st Century Skills) ทีมีชือย่อว่า เครือข่าย P21 ได้ พฒ
ั นากรอบแนวคิดเพือการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที 21 ซึงเรียกว่า ทักษะ 3Rx7C ครอบคลุมทัง ทักษะสาระวิชาหลัก (การอ่าน การเขียน การคิด) และทักษะการดํารงชีวิต
ในศตวรรษที 21 ทัง 3 ด้ าน ได้ แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศสือและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ โดย
ทักษะข้ างต้ นเป็ นทักษะทีมุ่งหวังให้ เกิดกับผู้เรียนในศตวรรษที 21 โดยการจัดการเรียนรู้ของครูผ้ สู อน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553
มีอุดมการณ์ และเป้าหมายสําคัญของการจัด การศึกษาสอดคล้ องกับ กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่ งชาติ ปี 2560-2579ที
กล่าวว่า คนไทยทุกคนได้ รับการศึกษาและการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมี คุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็ นสุขสอดคล้ องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลียนแปลงของโลกศตวรรษที 21 [3] รู ปแบบการจัดการศึกษาจึงอยู่ในรู ปแบบของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตเป็ นกุญแจสําคัญทีจะนําไปสู่การเรี ยนรู้ ในศตวรรษที 21 ทีทังผู้สอนและผู้เรี ยน
สามารถเรียนรู้ไปด้ วยกัน ดังนัน ครูจงึ ต้ องมีทกั ษะในการจัดการเรียนรู้หรือทักษะในการจัดการเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมและ
สอดคล้ องกับสภาพบริบทของสังคมในปั จจุบนั โดยได้ รับการสนับสนุนจากผู้ บริ ห ารสถานศึกษา
ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษามี บทบาทสํา คัญที จะกํ าหนดประสิทธิ ภาพการทํ า งานของสถานศึก ษาและการขับ เคลือน
สถานศึกษาสูเ่ ป้าหมายการเรี ยนรู้ กล่าวคือเป็ นผู้รับผิดชอบในกิจการของสถานศึกษาในทุกด้ านโดยเฉพาะบทบาทสําคัญ
ทางด้ านวิชาการ คือ บทบาทส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ [4] สอดคล้ องกับ Theeraphab Phetmalaikul [5] ทําการศึกษาการ
บริหารและการจัดการงานวิชาการเพือเพิมพูนทักษะในการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรี ยนในศตวรรษที 21 พบว่า จาก 17
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการทีเสริ มสร้ างทักษะและคุณลักษณะของผู้เรี ยนในศตวรรษที 21 ขอบข่ายงานทีมีคะแนนสูง
ทีสุด 3 อัน ดับ แรกคือ การสนับ สนุนและพัฒนาผู้เ รี ย น การพัฒ นาครู และการพัฒนาการใช้ หลักสูตรจากการวิเ คราะห์
ผลการวิ จัย แสดงให้ เห็ นว่าผู้บริ หารให้ ค วามสํา คัญสูงสุด กับการพัฒนาผู้เ รี ยน โดยพยายามทีจะเพิมการทํ างาน (เรี ยนรู้ )
ร่วมกัน ส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ และฝึ กการแก้ ปัญหาโดยมีครูเป็ นผู้สนับสนุนภายใต้ การส่งเสริ มของผู้บริ หารสถานศึกษา
ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต้ องคิ ด หากลยุท ธ์ ใ นการบริ ห ารจัด การใหม่ ๆ ปรั บ เปลียนรู ป แบบการทํ า งานให้ ค วามสํา คัญกั บ
ความสัมพันธ์ ของผู้ปฏิบตั ิงานในองค์กร และนอกองค์กร ให้ ความสนใจต่อวัฒนธรรมองค์ กรทีมุ่งผลลัพธ์ [6] และต้ องเข้ ามา
ปรับเปลียนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครู ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆให้ กับครู ผ้ สู อน โดยส่งเสริ มให้ มีการ
นําเทคโนโลยีมาใช้ เพือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังที Theeraphab Phetmalaikul [7] กล่าวว่า การศึกษาในยุค 4.0สําหรับ
ผู้บริหารในศตวรรษที 21 การบริหารจัดการด้ านทรัพยากรมนุษย์ ม่งุ เน้ นการพัฒนาแบบองค์ รวม และจําเป็ นต้ องสอดคล้ อง
กับความต้ องการ รวมถึงทิศทางของการจัดการเรียนรู้เพือสร้ างทรัพยากรมนุษย์ทีมีศกั ยภาพและมีอํานาจนักการศึกษาทุกคน
ต้ องจัดการศึกษาผ่านกิจกรรม หรื อกรณีศึกษา เพือสร้ างประสบการณ์ และทักษะ และทีสําคัญอย่างมากคือ สร้ าง "ความ
รับผิดชอบ" ให้ สอดคล้ องกับการศึกษาในยุค 4.0 ดังนัน นักการศึกษาต้ องพัฒนาทักษะในการทํางานควบคู่ไปกับการพัฒนา
จิตใจดังนัน ผู้บริ หารต้ องเป็ นผู้นํายุคใหม่ ทีสามารถมองภาพขององค์ กรได้ อย่างทะลุปรุ โปร่ งและชัดเจน สามารถเชือมโยง
สภาพปั จจุบันและภาพในอนาคตและเป็ นผู้นําทีมแห่งการเรี ยนรู้ [8] ซึงจะส่งผลดีต่อการส่งเสริ มทักษะการจัดการเรี ยนรู้
ของครู
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สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีการกําหนดกลยุทธ์ ในการพัฒนาองค์ กร ทังด้ านของ
วิช าการ บุค ลากร และคุณภาพ เพื อรองรั บ กับ การเปลียนแปลงของสถานการณ์ โ ลกที มีค วามเป็ นพลวัต ทํ า ให้ เ ห็ น ว่ า
หน่วยงานหรือองค์กรทีรับผิดชอบในการดูแลสถานศึกษาได้ ให้ ความสําคัญกับสถานการณ์ และความเปลียนแปลงของโลก
เพือการบริหารจัดการองค์กรให้ เกิดประสิทธิภาพแต่ในปั จจุบันการเปลียนแปลงของโลกทีดําเนินไปอย่างรวดเร็ ว ท่ามกลาง
ความเปลียนแปลงต่างๆ ทีมีเทคโนโลยีเข้ ามาเป็ นส่วนสําคัญในทุกกิจกรรมทําให้ ครู บางส่วนปรับตัวไม่ทันตามสถานการณ์ ที
เปลียนแปลงไปโดยเฉพาะครู ทีอยู่ในช่วงวัยใกล้ เกษี ยณ ซึงไม่ค้ นุ ชิน กับการใช้ เทคโนโลยี ในการจัดการเรี ยนรู้ การจัดการ
เรียนรู้จงึ เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ แบบเดิมทีครู คอยทําหน้ าทีเป็ น ผู้สอน และผู้เรี ยนเป็ น ผู้รับ เพียงฝ่ ายเดียว ซึงไม่สอดรับกับ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที 21
ด้ วยเหตุนี เมือสังคมโลกเปลียนแปลงเข้ าสูศ่ ตวรรษที 21 บทบาทของผู้บริ หารสถานศึกษาและภาวะผู้นําในการ
บริหารสถานศึกษา จึงต้ องมีการปรับเปลียนเพือให้ ก้าวทันต่อการเปลียนแปลงของโลกโดยเฉพาะอย่างยิงการให้ การส่งเสริ ม
สนับ สนุนปั จ จัย ต่างๆที เกียวข้ องกับการจัดการเรี ย นรู้ เพือให้ สอดรับ กับ ศตวรรษที 21 [9] ผู้วิ จัยจึงมี ความประสงค์ ทีจะ
ทําการศึกษาบทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาทีส่งผลต่อทักษะการ
จัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1เพือนําผลจากการวิจัย
ไปใช้ ใ นการวางแผน กํ า หนดทิศ ทาง พัฒนานโยบายพัฒ นาผู้บริ หารสถานศึกษา และพัฒนาครู ให้ มี ความพร้ อ มทัน ต่ อ
สถานการณ์การเปลียนแปลงของโลกทีเกิดขึนอย่างต่อเนือง

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื อศึก ษาระดับบทบาทในการส่งเสริ ม การจัด การเรี ย นรู้ ของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา สัง กัดสํานัก งานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
2. เพื อศึก ษาระดับ ภาวะผู้นํ า การเปลียนแปลงของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื นที การศึก ษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
3. เพือศึกษาระดับทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1
4. เพื อศึกษาความสัมพันธ์ ของบทบาทในการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ และภาวะผู้นํ าการเปลียนแปลงของผู้บริ ห าร
สถานศึกษากับทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ข องครู ใ นศตวรรษที 21สังกัดสํานัก งานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึก ษานนทบุรี
เขต 1
5. เพือศึกษาบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ
ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุ่ม ตัว อย่ า งที ใช้ ใ นการวิ จัย ครั งนี ได้ แ ก่ ผู้บ ริ ห ารสถานศึกษาและครู ผ้ ูสอนจากสถานศึกษาของรั ฐ สัง กัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1จํานวน 297 คน ซึงได้ มาจากการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี
และมอร์ แกน (Krejcie& Morgan) ด้ วยวิธีส่มุ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน (Stratified Sampling) โดยใช้ ขนาดโรงเรี ยนเป็ นชัน แล้ วทํา
การสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครืองมือทีใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของ ลิเคอร์ ท (Likert) ซึงมีค่าดัชนีความสอดคล้ องตังแต่ 0.60-1.00 ค่าความเชือมันของ
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บทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ .955ค่าความเชือมันของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษา
เท่ากับ .903 และค่าความเชือมันของทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที 21 เท่ากับ .787 สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลีย(Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient)สหสัมพันธ์ พหุคูณและและการวิเ คราะห์ ก ารถดถอยพหุคูณแบบแบบวิธีการ
คัดเลือกเข้ า (Multiple RegressionAnalysis- Enter Method)

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั สรุปผลได้ ดังนี
1. ระดับ บทบาทในการส่งเสริ ม การจัดการเรี ยนรู้ ข องผู้บริ ห ารสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพืนที การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต1โดยรวมอยู่ในระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ านโดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อยคือด้ านผู้อํานวยความสะดวกด้ านผู้นิเทศด้ านผู้กํากับติดตามและประเมินผลด้ านผู้สนับสนุนการ
จัดระบบการจัดการเรียนรู้และด้ านผู้จดั ระบบการจัดการเรียนรู้
2. ระดับภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต1 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ านโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจาก
มากไปหาน้ อยคือด้ านการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลด้ านการกระตุ้นทางปั ญญาด้ านการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์
และด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ
3. ระดับทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู ในศตวรรษที21สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต1โดยรวมอยู่ในระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ านโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหา
น้ อยคือด้ านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมด้ านทักษะชีวิตและอาชีพและด้ านทักษะสารสนเทศสือและเทคโนโลยี
4. บทบาทในการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ และภาวะผู้ นํ า การเปลี ยนแปลงของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษามี
ความสัมพันธ์ เชิงบวกในระดับปานกลางกับทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที21สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึก ษานนทบุรีเ ขต1อย่ า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ที ระดับ .01โดยมี ค่ า สัม ประสิท ธิ สหสัม พัน ธ์ (r) =.530 และ.614
ตามลําดับ
5. บทบาทส่งเสริมการจัดการเรี ยนรู้ ไม่ส่งผลต่อทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที 21 สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1ส่วนภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาส่งผลต่อทักษะการ
จัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05 โดยภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้ านร่วมกันส่งผลต่อทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของ
ครู ใ นศตวรรษที 21 สังกัด สํา นัก งานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเ ขต1ได้ ร้อยละ 40.50 โดยภาวะผู้นํา การ
เปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาด้ านการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุค คลส่งผลต่อทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ใ น
ศตวรรษที 21 สูงสุดรองลงมาได้ แก่ด้านการกระตุ้นทางปั ญญา
ผลการวิจยั สามารถเขียนเป็ นสมการได้ ดังนี
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
= .260 (Z2.4) + .202 (Z2.3)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y

= 2.161 + .176(X2.4) + .122(X2.3)
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อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถอภิปรายผลการวิจยั ดังนี
1. ระดับบทบาทในการส่งเสริ มการจัดการเรี ย นรู้ ของผู้บริ หารสถานศึก ษาสัง กัดสํา นักงานเขตพื นทีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ านโดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านผู้อํานวยความสะดวกด้ านผู้นิเทศด้ านผู้กํากับติดตามและประเมินผลด้ านผู้สนับสนุน
การจัดระบบการจัดการเรียนรู้และด้ านผู้จัดระบบการจัดการเรี ยนรู้ ทีเป็ นเช่นนีอาจเนืองมาจากบทบาทของผู้บริ หารเป็ นสิง
สําคัญทีจะกระตุ้นส่งเสริมให้ การบริหารงานในบทบาทหน้ าทีของผู้บริ หารให้ ประสบผลสําเร็ จโดยเป็ นตัวหลักในการกําหนด
นโยบายวิสยั ทัศน์และพันธกิจทําหน้ าทีและรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลควบคุมกํากับ ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ จัดระบบ
ประสานความร่วมมืออํานวยความสะดวกและพัฒนาบุคลากรด้ านการจัดการเรี ยนรู้ และการทํางานส่วนต่างๆให้ เป็ นไปตาม
นโยบายทีวางไว้ สอดคล้ องกับ อุไรวรรณ ฉัตรสุภางค์ [10] ได้ ทําการศึกษาวิจัยเรื องบทบาทผู้บริ หารโรงเรี ยนในการส่งเสริ ม
การจัดการเรียนรู้ทีเน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการผลการวิ จัยพบว่าครู ที
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนเอกชนมีความคิดเห็นว่าผู้บริ หารโรงเรี ยนมีบทบาทในการส่งเสริ มการจัด การเรี ยนรู้ ทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สํา คัญโดยรวมและรายด้ า นอยู่ใ นระดับ มากและสมศัก ดิ สมมาคูณ [11] ได้ ทํ า การศึก ษาวิ จัย เรื องบทบาทผู้ บริ ห าร
สถานศึก ษาในการส่ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนของครู แ ละเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ บทบาทผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาในการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนของครู สงั กัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จําแนก
ตามประสบการณ์และขนาดของโรงเรียนผลการศึกษาพบว่าครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริ หารสถานศึกษาในการส่งเสริ ม
การจัดการเรียนการสอนของครูโดยรวมและรายด้ านอยู่ระดับมาก
2. ระดับภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต1 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ านโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจาก
มากไปหาน้ อยคือด้ านการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลด้ านการกระตุ้นทางปั ญญาด้ านการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์
และด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจทีเป็ นเช่นนีอาจเนืองมาจากครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริ หารประพฤติตัวเป็ นแบบอย่างหรื อเป็ น
โมเดลสํา หรับ บุค ลากร มีวิ สัย ทัศ น์ แ ละสามารถถ่ ายทอดไปยังบุค ลากรเป็ นผู้ที ไว้ ใ จได้ ว่ า จะทํ า ในสิงที ถูกต้ องเป็ นผู้ที มี
ศีลธรรมและจริยธรรมสูงหลีกเลียงทีจะใช้ อํานาจเพือผลประโยชน์ ส่วนตนประพฤติตนเพือให้ เกิดประโยชน์ ต่อผู้อืนและเพือ
ประโยชน์ของกลุม่ มีการกระตุ้นจิตวิญญาณของบุคลากรและทีมให้ มีชีวิตชีวามีการแสดงออกซึงความกระตือรื อร้ นโดยการ
สร้ างเจตคติทีดีและการคิดในแง่บวก กระตุ้นให้ บุคลากรตระหนักถึงปั ญหาต่างๆ ทีเกิดขึนในหน่วยงานหรื อองค์ การทําให้
บุคลากรเกิดความคิดสร้ างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการแก้ ปัญหาเพือหาข้ อสรุ ปใหม่ทีดีกว่า ตลอดจนมีความสัมพันธ์ เกียวข้ อง
กับบุคคลในฐานะผู้นําให้ การดูแลเอาใจใส่ผ้ ตู ามเป็ นรายบุคคลและทําให้ ผ้ ตู ามรู้ สกึ มีคุณค่าและมีความสําคัญสอดคล้ องกับ
กอบศัก ดิ มู ลนั ย [12] ได้ ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย เรื องความสัม พัน ธ์ ระหว่ า งภาวะผู้ นํ า การเปลี ยนแปลงของผู้บ ริ ห ารกั บ
ประสิท ธิ ภ าพการสอนของครู สัง กั ด สํ า นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษาปทุ ม ธานี เ ขต1 ผลการศึก ษาพบว่ า ภาวะผู้ นํ า การ
เปลียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู ผ้ สู อนโดยรวมอยู่ในระดับมากเมือพิจารณารายด้ านพบว่ าอยู่ใน
ระดับ มากทุกด้ า นเช่น เดีย วกับ ขวัญตา เกื อกูลรัฐ [13] ได้ ทํ า การศึก ษาวิ จัย เรื องภาวะผู้นํา การเปลียนแปลงทีส่ง ผลต่ อ
ประสิทธิ ผลของสถานศึกษาขนาดกลางอําเภอโพธาราม สัง กัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจยั ครังนีคือครูผ้ สู อน จํานวน 250 คน ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หาร
สถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลางอยู่ในระดับมากทังโดยรวมและรายด้ าน
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3. ระดับทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ านโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไป
หาน้ อย คือ ด้ านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมด้ านทักษะชีวิตและอาชีพและด้ านทักษะสารสนเทศสือและเทคโนโลยีทีเป็ น
เช่นนีอาจเนืองมาจากครู ยุคใหม่จําเป็ นต้ องพัฒนาทักษะให้ สอดคล้ องกับศตวรรษที 21 โดยพัฒนาทักษะด้ านความริ เริ ม
สร้ างสรรค์ และนวัตกรรมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ ปัญหาและการสือสารในหลากหลาย มีความรู้ ด้าน
สารสนเทศความรู้ เกียวกับสือความรู้ ด้านเทคโนโลยีตลอดจนส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถปรับตัวต่อการเปลียนแปลงต่างๆที
เกิดขึนได้ สอดคล้ องกับ กฤติยา อริ ยา [14] ได้ ทําการศึกษาการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนการสอนทีเน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพือส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที 21
สําหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏผลการวิจยั พบว่ารูปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึน ประกอบด้ วย 1)รู ปแบบการ
เรียนการสอนแบบใหม่2) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ FL3D Model ประกอบด้ วย 5 ขันตอน คือ สร้ างบรรยากาศแห่งมิตร
(Friendship Circumstance) กําหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้ ((Learning Goal Setting) หลากหลายแผนงาน (Differentiated
Planning) หลากหลายการเรี ยนรู้ (Differentiated Learning )และหลากหลายความสํา เร็ จ (Differentiated Success)
3) การนําไปใช้ และ 4) ผลทีเกิดกับผู้เรียนพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4. บทบาทในการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ และภาวะผู้ นํ า การเปลี ยนแปลงของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษามี
ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกในระดับปานกลางกับ ทัก ษะการจัด การเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที 21 สัง กัดสํา นักงานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01โดยมีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ (r) =.530 และ
.614 ตามลําดับ ทีเป็ นเช่นนี อาจเนืองมาจากผู้บริ หารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการกําหนดประสิทธิ ภาพการทํางาน
ของสถานศึกษาและการขับเคลือนสถานศึก ษาสู่เ ป้าหมายการเรี ย นรู้ บทบาทในการส่งเสริ มและพัฒ นาจัด ทํา หลักสูต ร
ส่งเสริ มการจัด กิจกรรมการเรี ยนการสอนส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีและภูมิปั ญญาท้ องถินมาร่ วมกัน จัดการเรี ยนการสอน
สนับสนุนให้ มีการทําวิจยั ในชันเรี ยนส่งเสริ มการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมทีเอือต่อการเรี ยนการสอนพัฒนาครู และ
บุคลากรให้ ร้ ูและเข้ าใจในการจัดการเรียนการสอนนอกจากนีผู้บริหารสถานศึกษาใช้ การปฏิ สมั พันธ์ กับผู้ร่วมงานในการสร้ าง
ความร่ ว มมือ สร้ างแรงจูง ใจให้ สูง ขึนจนส่ง ผลให้ ผ้ ูร่วมงานอยากจะเปลียนแปลงและยอมรับ การเปลียนแปลงที เกิ ดขึนมี
ความสามารถใช้ คณ
ุ ลักษณะของตนในการบริ หารงานได้ แก่การสร้ างบารมีการสร้ างแรงบันดาลใจกระกระตุ้นเชาว์ ปัญญา
หรือการใช้ ปัญญาและการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลเพือส่งเสริ มให้ ครู มีการวางแผนการเรี ยนรู้ ของตนอย่างเป็ นระบบ
ส่งเสริมให้ มีการประยุกต์ใช้ สอและเทคโนโลยี
ื
ทีหลากหลาย ส่งเสริมให้ มีการร่วมมือ รู้ จักทํางานร่ วมกับผู้อืนให้ การปฏิ บัติงาน
เป็ นไปในทิศทางทีผู้บริหารสถานศึกษาต้ องการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ ตามเป้าหมาย สอดคล้ องกับ กอบศักดิ มูลนัย [12] ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการสอนของครู สงั กัดสํานักงานเขตพืนที
การศึ ก ษาปทุม ธานี เ ขต1 ผลการศึก ษา พบว่ า ภาวะผู้นํ า การเปลียนแปลงของผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นมี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิภาพการสอนของครูมีความสัมพันธ์ กนั ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01และสินินาฏ โพธิ จิกญาโน [15]
ได้ ศกึ ษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาและระดับปฏิ บัติในการจัดการความรู้ ของครู
และศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นําการเปลียนแปลงกับการจัดการความรู้ ของครู ในเครื อข่ายโรงเรี ยนที 22 สํานักงาน
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงมีความสัมพันธ์ กบั การจัดการความรู้ ของครู โดยมี
ความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
5. บทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ไม่ส่งผลต่อทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที 21 สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ส่วนภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาส่งผลต่อทักษะการ
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จัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05 โดยภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้ านร่วมกันส่งผลต่อทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของ
ครู ในศตวรรษที 21สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึก ษาประถมศึก ษานนทบุรี เขต 1 ได้ ร้อยละ 40.50 โดยภาวะผู้นําการ
เปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาด้ านการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุค คลส่งผลต่อทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ใ น
ศตวรรษที 21 สูงสุด รองลงมาได้ แก่ด้านการกระตุ้นทางปั ญญาซึงผลการวิจัย พบว่า บทบาทส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ ไม่
ส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อาจ
เนืองมาจากการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ ทีผ่านมา ไม่ได้ ม่งุ เน้ นให้ ครู จัดการเรี ยนรู้ เพือพัฒนาทักษะของผู้เรี ยนเฉพาะด้ าน
รองรับศตวรรษที 21 แต่เป็ นเพียงการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ ทีให้ ครู จัดการเรี ยนรู้ เพือสร้ างองค์ ความรู้ และทักษะพืนฐาน
ในการดํ ารงชีวิต ให้ กับผู้เรี ย นเท่ านันอีกทังผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นครู ทีอาจจะไม่ไ ด้ ใกล้ ชิ ดกับ ผู้บริ หารโดยตรง
อาจจะมองการบริ ห ารงานของผู้บ ริ ห ารไม่ ชัด เจนในแต่ ละบทบาทของผู้บ ริ ห าร เข้ า ใจว่ า ผู้บ ริ ห ารเป็ นผู้อ าวุโ สอาจจะ
บริหารงานไม่ทนั ต่อการเปลียนแปลง โดยเฉพาะการส่งเสริ มให้ ครู พัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ให้ สอดรับกับศตวรรษที 21
ไม่ว่าจะเป็ นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สือ และเทคโนโลยีซงเป็
ึ นทักษะทีต้ องมีการฝึ กปฏิ บัติอย่างมาก
และต้ องดําเนินการอย่างต่อเนือง ผู้บริ หารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที 21 จึงต้ องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาเพือพัฒนาสถานศึกษาให้ ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลียนแปลงของโลก สอดคล้ องกับ
DoDea 21 [16] ทีได้ กําหนดตัวชีวัดด้ านสมรรถนะและความเป็ นผู้นําทีมีประสิทธิ ผลในศตวรรษที 21 มีบทบาท 4 ด้ านหลัก
ดัง นี 1. กํ าหนดให้ มี การกํ ากับดูแล ด้ านการบูรณาการการเรี ย นการสอนต่ อ การประยุก ต์ น วัต กรรมใหม่ ๆ มาใช้ และการ
ประเมินผล ได้ แก่ ให้ คําแนะนําแนวคิดใหม่ๆสําหรับครู ผ้ สู อนเกียวกับ การใช้ ห้องเรี ยนทีมีประสิทธิ ผล การสนับสนุนให้ การ
เรียนการสอนของครูสอดคล้ องกับปั จจัยภายในและภายนอกโรงเรี ยน 2. มีการนํารู ปแบบทางดิจิตอลมาสนับสนุนการเรี ยน
การสอนของครู เพือการเรียนรู้ของผู้เรียน 3. ให้ โอกาสครูได้ พิจารณาไตร่ตรอง กําหนดจุดมุ่งหมาย และการร่ วมมือกันเพือให้
เกิ ดการเรี ยนรู้ อย่างมื ออาชีพในสภาพแวดล้ อมที มีความเสียงแล้ วสามารถนํ ามาเป็ นโอกาส 4. ต้ องจัดสภาพแวดล้ อมของ
โรงเรียนเพือสนับสุนนการสอนและการเรียนรู้ด้านทักษะในศตวรรษที 21 โดยกําหนดให้ จัดสภาพแวดล้ อมเพือการเรี ยนรู้ ทีมี
ประสิทธิ ภาพและความน่าเชือถือ ยืดหยุ่นภายในโรงเรี ยน และชุม ชน ออกแบบทางสิงแวดล้ อ ม ที เพิมโอกาส การพัฒนา
ทักษะการคิด ทักษะชีวิต และทักษะทางอาชีพ เพือเตรี ยมผู้เรี ยนสําหรับการทํางานในอนาคต และสอดคล้ องกับ สมหมาย
อําดอนกลอย [2] ทีกล่าวว่า การจัดการศึกษาในศตวรรษที 21 สถานศึกษาต้ องพัฒนาผู้เรี ยนทังด้ านความรู้ สาระวิชาหลัก
และทักษะแห่งศตวรรษที 21 จึงเป็ นภาระสําคัญของผู้บริ หาร ซึงผู้บริ หารต้ องรู้ เท่าทันความเปลียนแปลง และพัฒนาตนเอง
เข้ า มารั บบทบาทในการเร่ ง ปรับ เปลียนรู ป แบบการจัดการเรี ยนการสอนของครู ควบคู่ไ ปกับ การพัฒนาทัก ษะใหม่ๆ กับ
ครูผ้ สู อน ส่งเสริมให้ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ สงู ขึน ส่วนภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 เนืองมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีการนําแนวคิด วิธีการ ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ในการบริ หารงาน
แสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมันทีจะปฏิบตั ิงานให้ บรรลุเป้าหมายโดยใช้ หลักการบริ หารแบบมีความเป็ นกัลยาณมิตร รับฟั งความ
คิดเห็น และข้ อเสนอแนะจากผู้ร่วมงานทําให้ ผ้ เู กิดความเต็มใจในการปฏิ บัติงาน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ สร้ างความ
มันใจให้ กบั ผู้ร่วมงานได้ มีวิสยั ทัศน์ มีความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ และสามารถถ่ายทอดไปสู่ผ้ รู ่ วมงานส่ง ผลให้ การดําเนินงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้ านการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลทีเป็ นเช่นนีเนืองมาจากผู้บริ หารมีการดูแลเอา
ใจใส่บคุ ลากรเป็ นรายบุคคลและทําให้ ร้ ู สกึ มีคุณค่าและมีความสําคัญผู้บริ หารพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ สงู ขึน มีการ
ปฏิบตั ิต่อบุคลากรโดยการให้ โอกาสในการเรี ยนรู้ สิงใหม่ๆ สร้ างบรรยากาศของการให้ การสนับสนุน คํานึงถึงความแตกต่าง
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ระหว่างบุคคลในด้ านความจําเป็ นและความต้ องการสอดคล้ องกับขนิษฐา อุ่นวิเศษ [17] ได้ สรุ ปว่า การคํานึงถึงความเป็ น
ปั จเจกบุคคลเป็ นพฤติกรรมทีผู้บริหารแสดงให้ เห็นถึงการบริหารงานทีเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ ของผู้บริ หารทีมีต่อบุคลากร
อย่างเป็ นกันเอง มีการติดต่อกับบุคลากรเป็ นรายบุคคล มีการสือสารแบบสองทาง ให้ เกียรติ มีความจริ งใจและรับฟั งเหตุผล
ด้ ว ยดี รวมถึง ด้ านการกระตุ้น ทางปั ญญาที เป็ นเช่น นีเนืองมาจากผู้บ ริ ห ารทํา ให้ บุค ลากรเกิ ดความตระหนักถึงปั ญหาที
เกิดขึน โดยการกระตุ้นให้ วิเคราะห์ ปัญหาอย่างเป็ นระบบและหาวิธีการแก้ ปัญหาด้ วยวิถีทางใหม่ ส่งเสริ มให้ บุคลากรเกิด
ความคิดสร้ างสรรค์ในการพัฒนาประสิทธิ ภาพของงานให้ สงู ขึนจนบรรลุเป้าหมายทีตังไว้ สอดคล้ องกับ ประนอมแมนมาส
วิหค [18] ได้ สรุ ปว่ าการกระตุ้น ทางปั ญญาเป็ นพฤติก รรมทีผู้นํ าแสดงให้ เห็ นในการจัด การหรื อ ทํางานที เป็ นกระบวนการ
กระตุ้นให้ ผ้ ูป ฏิ บัติ เห็ น วิธี ก ารหรื อ แนวทางในการแก้ ปัญหาใหม่ๆ และส่งเสริ ม ให้ ผ้ ูป ฏิ บัติ มีก ารแสดงความคิด เห็น มีก าร
วิเคราะห์ปัญหาโดยการใช้ ข้อมูลและผู้นํายังกระตุ้นให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิเกิดความคิดสร้ างสรรค์ด้วยวิถีทางใหม่ๆ

ข้ อเสนอแนะ
ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้ และข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป ดังนี
ข้ อเสนอแนะเพือนําผลการวิจยั ไปใช้
1. บทบาทในการส่ง เสริ ม การจัดการเรี ย นรู้ ด้ า นผู้จัด ระบบการจัดการเรี ย นรู้ เ ป็ นด้ า นที มีค่ า เฉลียน้ อยที สุด
ควรได้ รับการส่งเสริม โดยผู้บริหารต้ องกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานให้ กบั ครู ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน มีการจัด
ประชุม ชีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์และแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนแก่ครู ก่อนการปฏิ บัติงาน เพือการวาง
แผนการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ
2. ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจเป็ นด้ านทีมีค่าเฉลียน้ อยทีสุดผู้บริ หารควรส่งเสริ ม โดย
กระตุ้น สร้ างความตระหนัก ให้ ค รู คํ า นึง ถึง ความสํา คัญ และคุณค่ า ของงานที ปฏิ บัติ โดยการสร้ างขวัญ กํ า ลัง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานให้ ครู เพือผลของการปฏิบตั ิงานทีมีประสิทธิภาพ
3. ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู ด้ านสารสนเทศ สือ และเทคโนโลยี เป็ นด้ านทีมีค่าเฉลียน้ อยทีสุด ผู้บริ ห ารควร
ส่งเสริมให้ ครูจดั การเรียนรู้โดยเน้ นให้ ผ้ เู รียนประยุกต์ใช้ สอและเทคโนโลยี
ื
ทีหลากหลายในการสืบค้ นข้ อมูลในการเรี ยนรู้ และ
ครู ต้องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีก ารประเมินการใช้ สารสนเทศ สือ และเทคโนโลยี เพื อพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ย นตนเองอย่า ง
ต่อเนืองและทันสมัย
4. บทบาทในการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ และภาวะผู้ นํ า การเปลี ยนแปลงของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษามี
ความสัมพันธ์ เชิงบวกในระดับปานกลางกับทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที 21เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เป็ นด้ านทีมีความสัมพันธ์ ในระดับตํา ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ ครู จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ นวัตกรรม
ทีหลากหลาย เพือให้ ผ้ เู รียนเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนําไปสูก่ ารสร้ างสรรค์ชินงานทีหลากหลาก
5. บทบาทส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ ไม่ส่งผลต่อทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที 21 ส่วนภาวะผู้นํา
การเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที 21 ผู้บริ หารจึงควรหากลยุทธ์
ที แปลกใหม่ ใ นการส่ ง เสริ ม การจัด การเรี ย นรู้ เพื อกระตุ้น ให้ ครู เ กิ ด ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้ ที หลากหลาย รองรั บ ความ
เปลียนแปลงต่างๆ ทีจะเกิดขึนในอนาคต
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ข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ในครั งต่ อไป
1. ควรศึกษาบทบาทส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาทีส่งผล
ต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 จากกลุม่ ตัวอย่าง เขตพืนทีการศึกษาอืนๆ รวมทังมีการเปรี ยบเทียบให้ เห็น
ถึงความแตกต่างในแต่ละจังหวัด จะทําให้ เห็นถึงภาพรวมของการวิจยั อย่างครอบคลุม
2. ควรหาตัวแปรทีสามารถพยากรณ์ทกั ษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21 เพิมเติม
3. ควรศึก ษาความสัม พัน ธ์ ระหว่ างตัว แปรอื น ทีเกียวข้ องกับ บทบาทส่ง เสริ ม การจัดการเรี ยนรู้ ข องผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษา เช่น ด้ านการกําหนดนโยบาย และแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ด้ านการจัดสรรงบประมาณและจัดทุนสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ของครู เป็ นต้ น
4. ควรศึกษาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที 21ในรูปแบบงานวิจยั เชิงคุณภาพเพือให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึก
เป็ นประโยชน์ในการวางแผนการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
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การพัฒนาคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดเพือเสริมสร้ างทักษะชีวติ ของ
นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
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ทีปรึกษาหลัก อาจารย์ประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ทีปรึกษาร่วม อาจารย์ประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทคัดย่ อ
การวิจัย ครังนีมีค วามมุ่ง หมายเพื อพัฒนาคู่มือ การดําเนิน งานป้องกันและแก้ ไ ขปั ญหายาเสพติ ดเพื อเสริ มสร้ าง
ทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน การดําเนินการวิจัย
แบ่ง ออกเป็ น 2 ตอน ตอนที 1 สร้ างคู่มื อการดํา เนิน งานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด เพือเสริ มสร้ างทักษะชีวิต ของ
นักเรี ยน โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง และสัมภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ตอนที 2 ประเมินและ
ทดลองใช้ คู่มือ การดํา เนิ นงานป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ดเพื อเสริ มสร้ างทัก ษะชี วิต ของนัก เรี ยน โดยแบ่งเป็ นการ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของคู่มือ ฯ ในส่วนของการประเมินความเหมาะสมใช้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน
เป็ นผู้ ประเมิ น และวิ เ คราะห์ ด้ ว ยค่ า เฉลีย และค่ า ส่ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน ในส่ ว นของการประเมิ น ความเป็ นไปได้ ใ ช้
ผู้เ ชี ยวชาญ จํ า นวน 20 คน เป็ นผู้ ประเมิ น และทดลองคู่ มื อ ฯใช้ กั บ นัก เรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา สัง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 216 คน โดยวิเคราะห์ ด้วยค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าที ผลการวิจยั พบว่า
1. คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดเพือเสริ มสร้ างทักษะชีวิตของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีสว่ นประกอบ 4 ส่วนคือ ส่วนที 1 คําชีแจงใช้ ค่มู ือ ส่วนที
2 ความรู้พืนฐานเกียวกับยาเสพติด ส่วนที 3 แนวปฏิ บัติในการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด และส่วนที 4
การเสริมสร้ างทักษะชีวิต
2. คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดเพือเสริ มสร้ างทักษะชีวิตของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานมีความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ อยู่ในระดับมากทีสุด
และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และหลังการทดลองใช้ ค่มู ือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
ยาเสพติ ดเพื อเสริ ม สร้ า งทักษะชีวิต ของนัก เรี ย น ในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน นักเรียนมีระดับทักษะชีวิตสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
คําสําคัญ : การพัฒนาคู่มือ, การป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด, ทักษะชีวิต
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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
สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในปั จจุบนั ยังเป็ นปั ญหาทีสร้ างความเดือดร้ อน และส่งผลกระทบต่อสังคม
ชุมชนอย่างมาก โดยเฉพาะในเขตเทศบาล และกรุงเทพฯ เป็ นแหล่งแพร่ ระบาดยาเสพติดทีจําเป็ นทีจะต้ องแก้ ไขโดยเร่ งด่วน
ในขณะเดียวกัน ก็ยงั มีตวั ยาใหม่ๆ ทีกลุม่ ผู้เกียวข้ องกับยาเสพติดได้ นํามาเผยแพร่ ซึงจะต้ องมีมาตรการป้องกันอย่างจริ งจัง
โดยเฉพาะชุมชนในเขตเทศบาลและกรุงเทพมหานครเป็ นแหล่งแพร่ระบาดทีสําคัญทีมีทังผู้เสพและผู้ค้าระดับขายปลีกให้ กับ
ผู้เสพซึงยาเสพติดทีเป็ นปั ญหาแพร่ ระบาดหลัก คือ ยาบ้ า รองลงมาคือกัญชา พืชกระท่อม ไอซ์ และเฮโรอีน และทีต้ องเฝ้า
ระวังอย่างใกล้ ชิด คือ คีตามีน ทีมีแนวโน้ มเพิมขึนจากในอดีต นอกจากนียังพบการใช้ ยาควบคุม/ยาอันตรายในทางทีผิดใน
กลุม่ เด็กและเยาวชน โดยประชากรทีเข้ าไปเกียวข้ องกับยาเสพติด ทังในมิติของการเสพและกระทําความผิดทีมี อายุไม่เกิน
24 ปี มีสดั ส่ว นสูง โดยส่ว นใหญ่ ร้อยละ 40 ยังอยู่ในกลุ่มอายุ 15-19 ปี ร้ อยละ 70 ของผู้เข้ าไปเกียวข้ องมี อาชีพรับจ้ า ง
แรงงาน และเกษตรกร [1]
ซึงสอดคล้ องสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามรายงานของแผนยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
ยาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 โดยกลุ่ม ผู้เกียวข้ อ งรายใหม่ ยังคงเป็ นปั ญหาหลัก ในอนาคต ซึงพบว่า มีสดั ส่วนสูงทังในกลุ่ม
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ผู้ค้าและกลุม่ ผู้เสพ แม้ ว่าจะมีแนวโน้ มสัดส่วนลดลงแต่ในกลุม่ ผู้เข้ าบําบัดรักษาก็ยังมีไม่ตํากว่า 3 ใน 5 ขณะทีกลุ่ม ผู้ต้องหา
มีถึงร้ อยละ 70 โดยกลุ่ม เยาวชนอายุ 15-24 ปี ถือ เป็ นกลุ่มหลัก ทีเข้ ามาเกียวข้ อ งซึงพบทังทีอยู่ใ น สถานศึก ษาและนอก
สถานศึกษา โดยกลุม่ นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้ นและระดับประถมศึกษาเป็ นสอง กลุ่มทีมีโอกาสเข้ ามาเกียวข้ อง
กับ ยาเสพติ ด มากกว่ า กลุ่ม อื นๆ ซึงหากสามารถผลัก ดัน ให้ นัก เรี ย นในระดับ ชัน มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เรี ย นต่ อ ถึง ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ จะทําให้ อตั ราการเข้ าไปเกียวข้ องกับยาเสพติดลดลง [2]
ดัง นันจะเห็ นได้ ว่ า สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของยาเสพติ ด สู่ก ลุ่ม เยาวชนนันเพิมขึนทุก ปี องค์ ก รต่า งๆ ที
เกียวข้ องทังภาครัฐและเอกชนจึงพยายามทีจะป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนือง สถานศึกษา
เป็ นสถานที ทีเด็ก และเยาวชนส่ว นใหญ่ ต้ อ งผ่ า นเข้ า มาในระบบการศึกษาและเป็ นอี กหนึงหน่ วยทีมี ค วามสํา คัญในการ
ปลูกฝั งค่านิยม ความรู้ต่อโทษและพิษภัยของยาเสติด ซึงสถานศึกษาเองนันถูกกําหนดให้ มีการจัดการศึกษาต้ องเป็ นไปเพือ
พัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ ทีสมบูรณ์ ทังร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อืนได้ อย่างมีความสุข ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ ไขเพิมเติม
(ฉบับที 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที 3) แก้ ไข พ.ศ.2553 [3]
อี ก ทั งรั ฐ บาลได้ กํ า หนดให้ ปั ญ หายาเสพติ ด เป็ น “วาระแห่ ง ชาติ ” และมอบหมายให้ กระทรวงศึก ษาธิ ก าร
ดําเนินการสร้ างภูมิค้ มุ กันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กําหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสียงและในวัย
เสียงไม่ให้ เข้ าไปเกียวข้ องกับยาเสพติด เรียนรู้ถงึ โทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จกั วิธีปฏิเสธหลีกเลียงยาเสพติดและใช้ เวลา
ว่างให้ เป็ นประโยชน์เพือหลีกเลียงการหมกมุ่นมัวสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน นักศึกษาที
ไปเกี ยวข้ อ งกับ ยาเสพติด จึงได้ กํา หนดนโยบายให้ ผ้ บู ริ หารองค์ ก รหลัก หน่ วยงานและสถานศึกษาดํา เนิ นการ ผู้บ ริ ห าร
ทุกระดับนํานโยบายการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดไปสู่การปฏิ บัติ จัดทําแผนปฏิ บัติการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
และการมีส่วนร่ วมของทุกหน่วยงานที เกียวข้ องทังในและนอกสถานศึก ษาโดยผู้บ ริ หารทุกระดับ ครู อาจารย์ และบุค ลากร
ทางการศึกษา ต้ องให้ ความสําคัญและมีจิตสํานึกร่ วมกัน ทีจะปกป้องคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน นักศึก ษา ไม่ให้ ไป
เกียวข้ องกับ ยาเสพติด ให้ ความร่ วมมื อร่ วมแรงและร่ วมใจจัดกิ จกรรมทังในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒ นาผู้เรี ยนรวมทังให้
ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาเป็ นส่วนหนึงของการเรี ยนการ
สอน เช่น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ต่าง ๆ ค่ายคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ป้องกันยา
เสพติด กิจ กรรมกีฬาป้ องกันยาเสพติด ส่งเสริ มการรวมกลุ่มของนักเรี ยน นัก ศึกษา ทังในส่วนของชมรมและสภานักเรี ย น
นอกจากนัน ผู้บริ ห ารสถานศึก ษาส่งเสริ ม การจัด การเรี ย นการสอนให้ ค วามรู้ เสริ มสร้ างจิ ตสํานึก ทัก ษะชีวิ ต ภู มิ ค้ มุ กัน
ต่อต้ านยาเสพติดและอบายมุข จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน นักศึกษาทุกคนให้ ทัวถึงโดยสร้ างเครื อข่ายแกนนําทุกระดับ
ในสถานศึกษาทังนีผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการดําเนินงาน 5 มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด คือ
มาตรการป้ องกัน มาตรการค้ นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริ หารจัด การ ภายใต้ ก ลยุทธ์ 4 ต้ อ ง 2 ไม่ ที
กําหนดให้ สถานศึกษาต้ องมียทุ ธศาสตร์ ต้ องมีแผนงาน ต้ องมีระบบข้ อมูล ต้ องมีเครื อข่าย ไม่ปกปิ ดข้ อมูล และไม่ไล่ออก อนึง
ผู้บริหารทุกระดับ อํานวยการ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและจัดมาตรการเสริ มแรงให้ แก่ผ้ รู ับผิดชอบด้ าน
ยาเสพติด ดีเด่ น ด้ ว ยการยกย่ องชมเชย มอบโล่ เกี ยรติ บัต ร เลือนขันเงิน เดือ นกรณี พิเศษ มาตรการลงโทษบุค ลากรทีไป
เกียวข้ องกับยาเสพติด ให้ ออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู [4]
ซึงสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด [5] คือ การดํา เนิน การป้ องกัน และแก้ ไขปั ญหาเสพติ ดในสถานศึกษา สามารถสอดแทรกใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เช่นความรู้ ข้ อมูลข่าวสารเกียวกับยาเสพติดในการเรี ยนการสอนกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การเสริมทักษะชีวิตในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเสริ มหลักสูตร หรื อกิจกรรมนักเรี ยนในรู ปแบบที
หลากหลายทีสนองตอบความสนใจและสอดคล้ องกับความถนัดของนักเรี ยนจะทําให้ การดําเนินกิจกรรมด้ านยาเสพติดเข้ า
ไปอยู่ในวิถีการเรียนการสอนอย่างกลมกลืนและสามารถเข้ าถึงนักเรียนได้ อย่างทัวถึงและต่อเนือง
ทังนีจากการศึกษาการดําเนินงานการป้องกันแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในโรงเรี ยนในสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธ ยมศึก ษา เขต 2 พบว่ าการดํ าเนิน งานป้องกัน และแก้ ไ ขปั ญหายาเสพติด ในสถานศึกษานันไม่ ค่อ ยได้ รับ การส่ง เสริ ม
เท่าทีควร ไม่มีระบบงานทีชัดเจน จึงทําให้ ผ้ มู ีส่วนเกียวข้ องเข้ าถึงได้ ยากรวมถึงผู้ปฏิ บัติงานในหน้ าทีการป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหายาเสพติด จะเป็ นครู ผ้ สู อนซึงไม่ ได้ มี ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ โดยตรง จึงทํา ให้ ข ณะปฏิ บัติงานไม่ มี
แนวทางในการปฏิ บัติ งานที ชัด เจน รวมถึงกระบวนการทีมี ประสิท ธิ ภ าพในการแก้ ไ ขปั ญหาดังกล่า วได้ อ ย่า งตรงจุด และ
ประสบผลสําเร็ จขาดความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับประเภทของยาเสพติด สาเหตุของการติดยาเสพติดวิธีการสังเกตผู้ติดยา
เสพติด มาตรการการป้องกันและแก้ ไข การให้ คําปรึกษาแก่ผ้ ตู ิดยาเสพติดการมีส่วนรวมในการแก้ ไขปั ญหาและกิจกรรมใน
การให้ ความรู้และภูมิค้ มุ กันของพิษภัยของยาเสพติด
ดังนันผู้วิจยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษา พัฒนาคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในโรงเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เพือเป็ นแนวทางให้ ผู้บริ หารสถานศึกษาครู ผ้ ปู ฏิ บัติ
หน้ าทีด้ านการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดครู หัวหน้ าระดับชัน ครู ทีปรึกษา ครู แนะแนว ได้ ใช้ เป็ นแนวปฏิ บัติและเพิม
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี ยวกับการดํ าเนิน งานระบบป้ องกัน และแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด ซึงจะส่ง ผลให้ ปริ ม าณนัก เรี ย นและ
เยาวชนที จะเข้ าไปยุ่ง เกี ยวกับยาเสพติ ดลดลง โดยผ่า นระบบกระบวนการป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญหายาเสพติ ด เช่น การมี
ส่วนรวมในการแก้ ไขปั ญหา และกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื อสร้ างคู่ มื อ การดํ า เนิ น งานป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญหายาเสพติ ด เพื อเสริ ม สร้ างทัก ษะชี วิ ต ของนัก เรี ย น
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
2. เพือประเมินและทดลองใช้ ค่มู ือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดเพือเสริ มสร้ างทักษะชีวิตของ
นักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึก ษาการพัฒ นาคู่มื อ การดํ า เนิ น งานป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด เพื อเสริ ม สร้ างทัก ษะชี วิ ต ของ
นักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาขันพืนฐาน ผู้วิจัยได้ ดําเนินการวิจัยเพื อให้ ตรงกับความมุ่ง
หมายของการวิจยั ครังนี โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี
ตอนที 1 การสร้ างคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดเพือเสริ มสร้ างทักษะชีวิต ของนักเรี ย น
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาขันพืนฐาน
ขันที 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ องกับทักษะชีวิตการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ดและ
หลักการสร้ างคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด ซึงประกอบด้ วยเอกสารและงานวิจยั ดังนี
1.1. เอกสารและงานวิ จัย ที เกี ยวข้ อ งกับ การสร้ า งคู่มื อการปฏิ บัติก าร องค์ ป ระกอบความสํา คัญของคู่มื อและ
ลักษณะสําคัญของคู่มือ
1.2. เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ องกับการดําเนินป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา
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1.3. เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ องกับกิจกรรมเสริมสร้ างทักษะชีวิต
ขันที 2 นําโครงร่ างคู่มือทีให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิต รวจสอบเพือเป็ นแนวทางในการพัฒ นาคู่มือ โดยการสัมภาษณ์ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่าน ซึงได้ มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive sampling) การสัมภาษณ์ ผ้ วู ิจัยสัมภาษณ์
เกี ยวกับ สภาพปั ญหายาเสพติ ดในสถานศึก ษา แนวทางการดํา เนิ น งานป้ องกันและแก้ ไ ขปั ญหายาเสพติ ด ปั ญหาและ
อุปสรรคของการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด บทบาทหน้ าทีของบุคลากรในสถานศึกษากับการดําเนินงาน
ป้องกันและแก้ ปัญหายาเสพติด การจัดกิจกรรมเสริ มทักษะชีวิต โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ แบบการสัมภาษณ์ แบบไม่มีคําถาม
แน่นอน (Unstructured Interview) โดยใช้ ลกั ษณะคําถามปลายเปิ ด (Open ended) แล้ วนําข้ อมูลทีได้ จากการสัมภาษณ์
มาวิเคราะห์เนือหา (content analysis)
ขันที 3 สร้ างคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดเพือเสริมสร้ างทักษะชีวิตของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาขันพืนฐาน โดยผู้วิจยั นําข้ อมูลจากขันตอนที1 และขันตอนที2 มาสร้ างคู่มือคู่มือ
การดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดเพือเสริ มสร้ างทักษะชีวิตของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานการศึกษาขันพืนฐาน แล้ วนําส่งให้ อาจารย์ทีปรึกษาปริญญานิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบและให้ คําแนะนํา แล้ วผู้วิจัย
นําคําแนะนํามาปรับปรุงแก้ ไขก่อนนําไปประเมินความเหมาะสมของคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด
เพือเสริมสร้ างทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาขันพืนฐานโดยแบ่งรู ปแบบเป็ น
4 ส่วน คือ ส่วนที 1) บทนํา วัตถุประสงค์ ความสําคัญ คําชีแจงใช้ ค่มู ือส่วนที 2) ความรู้ พืนฐานเกียวกับยาเสพติด ส่วนที
3) หน้ าที บทบาท และแนวปฏิบตั ิในการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดของครู ส่วนที 4) กิจกรรมป้องกันและ
แก้ ปัญหายาเสพติด
ขันที 4 รวบรวมข้ อมูลและเรียบเรียงให้ เป็ นระบบ แล้ วจัดทําเป็ นรู ปเล่มเพือนําเสนออาจารย์ทีปรึกษาปริ ญญานิพนธ์
ตอนที 2 การประเมินความเป็ นไปได้ ของคู่มือ การดํ าเนิน งานป้ องกัน และแก้ ไขปั ญหายาเสพติดเพื อเสริ มสร้ า ง
ทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาขันพืนฐานผู้วิจัยดําเนินการวิจัยตามขันตอน
ประกอบด้ วน 4 ขันตอนดังต่อไปนี
ขันที 1 กําหนดกลุ่มผู้ประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
โดยการประเมินความเหมาะสมใช้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิด้านการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษาจํานวน
5 ท่านโดยทําหนังสือเรียนเชิญผ่านบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือตรวจสอบความเหมาะสมของเนือหา
ขันที 2 สร้ างเครื องมื อการประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของคู่มือเครื องมือ การประเมินทีใช้ ในการ
ประเมินครังนี คือแบบประเมินความเป็ นไปได้ ของคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดเพือเสริ มสร้ างทักษะ
ชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาขันพืนฐาน
ขันที 3 นําคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดเพือเสริ มสร้ างทักษะชีวิตของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ระดับ มัธ ยมศึก ษาสัง กัด สํานักงานการศึกษาขันพื นฐาน ให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ และผู้เชี ยวชาญ ทีได้ กํ า หนดไว้ ประเมิน ความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้
ขันที 4 วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยั ทําการวิเคราะห์ ข้อมูล จากแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของคู่มือ
การดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดเพือเสริ มสร้ างทักษะชีวิตของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานการศึกษาขันพืนฐาน โดยรวมและรายส่วนและรายข้ อ โดยหาค่าเฉลีย (Mean : x) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : S.D.)
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ตอนที 3 ทดลองใช้ ค่มู ือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดเพือเสริ มสร้ างทักษะชีวิตของนักเรี ยน
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาขันพืนฐานผู้วิจัยดําเนินการวิจัยตามขันตอนประกอบด้ วย 4 ขันตอน
ดังต่อไปนี
ขันที 1 กํา หนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ างกลุ่ม ตัว อย่า งที ใช้ ใ นการทดลองคู่มือ การดํา เนิน งานป้องกันและแก้ ไ ข
ปั ญหายาเสพติ ด เพือเสริ ม สร้ า งทักษะชีวิ ต ของนักเรี ย น ในโรงเรี ย นระดับ มัธ ยมศึกษา สัง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐานใช้ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเจาะจงเลือกนักเรี ยนระดับชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 – 6 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า จํานวน 72 ห้ องเรี ยน ห้ องเรี ยนละ 3 คนโดย
คัดเลือกจากนักเรียนทีมีความรับผิดชอบ ความเป็ นผู้นําให้ เป็ นหัวหน้ าห้ อง รองหัวหน้ าห้ องหรื อตัวแทนทีมีความเหมาะสม
เพื อเป็ นเครื อ ข่ า ยแกนนนํ า ระดับ โรงเรี ย น จํ า นวน 216 คน ผู้ วิ จัย ได้ ทํ า หนั ง สื อ ขออนุญ าตทํ า การวิ จัย ในมนุ ษ ย์ โดย
คณะกรรมการจริยธรรมโครงการวิจยั ทีทําในมนุษย์ หนังสือรับรองเลขที SWUEC/X-343/2559
ขันที 2 เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั ซึงในการทดลองใช้ เครืองมือ 2 ส่วน คือ
2.1 คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด เพือเสริมสร้ างทักษะชีวิตของนักเรี ยน ในโรงเรี ยน
ระดับ มัธยมศึก ษา สังกัดสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานโดยมีส่ว นประกอบ 4 ส่วนประกอบด้ วย ส่ว นที 1
บทนํ า วัต ถุป ระสงค์ ความสํา คัญ คํ าชี แจงใช้ ค่มู ื อส่วนที 2 ความรู้ พื นฐานเกี ยวกับยาเสพติดส่วนที 3 แนวปฏิ บัติ ในการ
ดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดส่วนที 4 การเสริมสร้ างทักษะชีวิต
2.2 แบบวัดทักษะชีวิตด้ านทักษะพิสยั ซึงผู้วิจัยสร้ างแบบวัดทักษะชีวิตด้ านทักษะพิสยั โดยนําแบบวัดทักษะ
ชีวิตด้ านทักษะพิสยั ทีสร้ างขึนโดยการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (content analysis) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5
คนแล้ วนําผลทีได้ หาค่าดัชนีความสอนคล้ อง IOC : Index of Item-Objective Congruence)เฉพาะกับแบบวัดทักษะชีวิต
ด้ านทักษะพิสยั โดยถือเป็ นเกณฑ์ ค่าIOC มากกว่าหรือเท่ากับ .50 ขึนไปแสดงว่าแบบวัดข้ อนันมีความครบถ้ วน เทียงตรงของ
เนือหา ทีใช้ ได้ จากนันแบบวัดทักษะชีวิตทีได้ มาตรวจให้ คะแนนหาคุณภาพ โดยการหาความเชือมันของแบบวัด ทักษะชีวิต
ทังฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ อัลฟา(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค Cronbach ได้ ความเชือมันทังฉบับที .88
ขันที 3 การทําการทดลอง การทดลองใช้ ค่มู ือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดเพือเสริ มสร้ างทักษะ
ชีวิตของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาขันพืนฐานผู้วิจัยได้ ดําเนินการทดลอง โดยอาศัย
แบบการทดลอง One Group Pretest - Posttest Design
ขันที 4 วิเคราะห์ ข้อ มูลหลังจากทีทดลองใช้ ค่มู ือการดําเนิน งานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด เพือเสริ มสร้ า ง
ทักษะชีวิ ตของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนระดับ มัธ ยมศึกษาสัง กัดสํานักงานการศึกษาขันพื นฐานแล้ วผู้วิจัยได้ นําข้ อมูลทีได้ ม า
วิเคราะห์ข้อมูล ด้ วยค่าเฉลีย(Mean : x) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)ก่อนและหลังการทดอลง
ใช้ และทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย ทักษะชีวิตด้ านทักษะพิสยั โดยรวมและรายด้ านก่อนและหลังการทดลองใช้
คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดเพือเสริ มสร้ างทักษะชีวิตของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานการศึกษาขันพืนฐาน ด้ วยการทดสอบที

สรุปผลการวิจัย
ผลจาการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการวิจัย เรื องการพัฒนาคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดเพือ
เสริมสร้ างทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานสามารถ
สรุปผลได้ ดังนี
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1. คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด เพือเสริ มสร้ างทักษะชีวิตของนักเรี ยนในโรงเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีความเหมาะสมของเนือหาโดยรวมอยู่ในระดับมากที สุด
(x = 4.55 , SD =0.49) เมือพิจารณาเป็ นรายส่วนพบว่ามี 2 ส่วนมีระดับความเหมาะสมกับเนือหาอยู่ในระดับมากทีสุด
คือส่วนที 4 การเสริมสร้ างทักษะชีวิต มีค่าความเหมาะสมมากทีสุดและสูงทีสุด (x = 4.80 , SD =0.44) รองลงมาคือส่วนที
2 ความรู้พืนฐานเกียวกับยาเสพติด (x= 4.60, SD =0.54) และพบว่ามี 2 ส่วนมีระดับความเหมาะสมกับเนือหาอยู่ในระดับ
มากคือส่วนที1 คําชีแจงใช้ ค่มู ือและส่วนที 3 แนวปฏิบตั ิในการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด (x = 4.40, SD
=0.54)
2. คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด เพือเสริ มสร้ างทักษะชีวิตของนักเรี ยนในโรงเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาสัง กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน โดยรวมมีระดับความเป็ นไปได้ อยู่ระดับ มากทีสุด (x =
4.57 , SD =0.33) เมือพิจารณาเป็ นรายส่วนมีความเป็ นไปได้ อยู่ในระดับ มากทีสุดเช่นกัน โดยมี ส่วนที 4 การเสริ มสร้ า ง
ทักษะชีวิต (x = 4.65 , SD =0.27) และรองลงมาคือส่วนที2ความรู้พืนฐานเกียวกับยาเสพติด มีค่าความเป็ นไปได้ มากกว่า
ส่วนอืน (x = 4.62, SD =0.45) รองตามลําดับคือส่วนที1 บทนํา ความจําเป็ นในการจัดทําคู่มือ คําชีแจงใช้ ค่มู ือ วิธีการใช้
คู่มือ ( x = 4.51 , SD =0.41) ส่วนทีมีค วามเป็ นไปได้ น้อ ยกว่ าส่วนอื นๆ คือ ข้ อ มูลทัวไป ส่วนที 3 แนวปฏิ บัติ ในการ
ดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดของครูและนักเรียน (x = 4.50 , SD =0.56 )
3. หลังการทดลองใช้ ค่มู ือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด เพือเสริ มสร้ างทักษะชีวิตของนักเรี ยน
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน นักเรี ยนมีทักษะชีวิตโดยรวมสูง กว่าก่อน
การทดลองอย่ า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ที ระดั บ .05 (t=17.72*) เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น หลัง การทดลองใช้ คู่มื อ การ
ดําเนิน งานป้องกันและแก้ ไ ขปั ญหายาเสพติ ด เพือเสริ มสร้ า งทักษะชีวิ ตของนักเรี ย นในโรงเรี ย นระดับ มัธ ยมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ นักเรี ยนทักษะชีวิตทัง5ด้ านได้ แก่ ทักษะการตัดสินใจ
ทักษะการแก้ ไขปั ญหา ทักษะการสือสาร สังเกตและจดจํา ทักษะสร้ างสัมพันธภาพและความร่ วมมือ และทักษะการควบคุม
อารมณ์ตนเองและรับมือกับความเครียด สูงกว่าก่อนการทดลองใช้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

อภิปรายผล
1. จากผลงานวิจยั พบว่า คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดเพือเสริมสร้ างทักษะชีวิตของ
นัก เรี ย น ในโรงเรี ย นระดับ มัธยมศึก ษา สัง กัดสํา นัก งานคณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน ทีสร้ างขึนประกอบด้ วย 4
ส่วนประกอบด้ วยส่วนที 1 บทนํา วัตถุประสงค์ ความสําคัญ คําชีแจงใช้ ค่มู ือส่วนที 2 ความรู้ พืนฐานเกียวกับยาเสพติดส่วนที
3 แนวปฏิบตั ิในการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดและส่วนที 4 การเสริมสร้ างทักษะชีวิตพบว่าทุกส่วนมีระดับ
ความเหมาะสมอยู่ใ นระดับ มากทีสุด และระดับความเป็ นไปได้ พ บว่ าทุก ส่วนมีระดับ ความเป็ นไปได้ อยู่ใ นระดับ มากทีสุด
สูงกว่าเกณฑ์ 3.50 (µ = 3.50) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึงสาเหตุทีเป็ นเช่นนันอาจเนืองมาจาก การสร้ างคู่มือ
การดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดเพือเสริมสร้ างทักษะชีวิตของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีการแบ่งองค์ ประกอบออกเป็ นส่วนๆ ทําให้ ผ้ นู ําคู่มือไปใช้ สามารถนําไปใช้
เข้ าถึงองค์ความรู้ได้ โดยง่าย ง่ายต่อความเข้ าใจใช้ เวลาน้ อยได้ การค้ นคว้ าเมือต้ องการองค์ ความรู้ ในเรื องใด ซึงสอดคล้ องกับ
แนวคิดและงานวิจัย ของ ชลธิ รา ศรี สดใส [6] ที ศึกษาการพัฒนาคู่มือ การสอนความคิดสร้ างสรรค์ สําหรั บครู ประถมของ
โรงเรี ยนอํานวยศิลป์ ผลของการศึกษาได้ ค่มู ื อซึงมีเนือหาประกอบด้ วย 3 ตอนคือ ตอนที 1 ความรู้ พืนฐานสําหรับครู ผ้ จู ัด
กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดสร้ างสรรค์ องโรงเรี ยนอํานวยศิลป์ พญาไท ตอนที 2 บทบาทของผู้บริ หารและครู ในการจัด
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กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนอํานวยศิลป์ พญาไท ตอนที 3 พัฒนากระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของโรงเรี ยน
อํานวยศิลป์ จํานวน 10 กิจกรรม และ กรรณิกา เมืองแก้ ว [7] ทีได้ ศึก ษาคู่มือจัดกิจ กรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของ
โรงเรียนวาสุเทวี ผลของการศึกษา ได้ ค่มู ือซึงมีเนือหาประกอบด้ วย 3 ตอน คือตอนที 1 ความรู้พืนฐานสําหรับครู ผ้ จู ัดกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ตอนที 2 หน้ าทีของผู้บริหารและครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ตอนที 3 การจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ของโรงเรี ย นผลการประเมินความเป็ นไปได้ ในการนําคู่มือไปใช้ ผู้เชียวชาญ ผู้บริ หาร
และครู มีความเห็นว่าโดยภาพรวม คู่มือนีมีความเป็ นไปได้ การนําไปใช้ อยู่ในระดับมากทีสุด (xˉ= 4.80 ,S.D. =0.26)
2. จากผลงานวิจยั พบว่า หลังการทดลองใช้ ค่มู ือการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดเพือเสริ มสร้ าง
ทักษะชีวิต ของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนระดับมัธ ยมศึกษา สังกัดสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานโดยทดลองกับ
นักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1-6 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ าจํานวน 216 ราย พบว่าระดับ
ทักษะชีวิต ด้ านทักษะพิสยั โดยรวมและรายด้ าน 5 ด้ าน ได้ แก่ทัก ษะการตัดสินใจทักษะการแก้ ไขปั ญหาทักษะการสือสาร
สังเกตและจดจําทักษะสร้ างสัมพันธภาพและความร่วมมือ และ ทักษะการควบคุม อารมณ์ ตนเองและรับมือกับความเครี ยด
สูง กว่ า ก่ อ นการทดลองใช้ อย่ า งมี นั ย สํา คัญที ระดั บ .05 ซึงสาเหตุที เป็ นอย่ า งนี เนื องมาจากนั ก เรี ย นได้ มี ก ารพบเจอ
ประสบการณ์ อันเป็ นภาวะอัน บีบคันต้ องการตัดสิน ใจและหาแนวทางแก้ ไขปั ญหานัน ๆ เพือให้ ต นเองสามารถหลุดพ้ น
สภาวะปั ญหาหานันได้ ตามแนวทางทีถูกต้ องโดยการได้ รับประสบการณ์ทงในรู
ั ปแบบเดียวและกลุ่ม ซึงสอดคล้ องกับ แนวคิด
และงานวิจยั ของที Thurston ทีได้ พฒ
ั นาโปรแกรมส่งเสริมทักษะชีวิตกับเด็กวัยรุ่ นชนบทในรัฐเทนเนสซีและรัฐมิสซูรีจํานวน
114 คน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ วยั รุ่นมีพืนฐานทักษะในการจัดการตัวเองรู้จกั เอาตัวรอด ไม่ก่อปั ญหาต่อสังคม ผลการวิจัย
พบว่าหลังจากให้ ความรู้ในเรืองการจัดการกับชีวิต ความภูมิใจในตนเอง และทักษะทางสังคม ผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมมีคะแนน
ความรู้ความเข้ าใจและนําไปประยุกต์ ใช้ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .001 แก้ วใจ
สิทธิศกั ดิ [8] ทีได้ ศกึ ษาผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกันการใช้ สารแอมเฟตามีนในนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้ นผลการวิจัย พบว่ า 1) ค่าเฉลียของคะแนนพฤติ กรรมการป้องกันการใช้ สารแอมเฟตามีนของนัก เรี ย น
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ในกลุ่ม ที ได้ รั บ โปรแกรมการพัฒ นาทัก ษะชี วิ ต หลัง การทดลอง 1 สัป ดาห์ และระยะติ ด ตามผล
4 สัปดาห์ สูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 2) ค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการป้องกันการใช้ สาร
แอมเฟตามีนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น ในกลุม่ ทีได้ รับโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต หลังการทดลอง 1 สัปดาห์ และ
ระยะติด ตามผล 4 สัปดาห์ สูง กว่า กลุ่มนัก เรี ยนมัธยมศึก ษาตอนต้ นที ได้ รับความรู้ ต ามปกติ อย่ างมี นัย สําคัญทางสถิติ ที
ระดับ .05 รวมถึง บุษกร อรรถโกมล [9] ทีได้ ศึกษาเรื องผลองโปรแกรมทักษะชีวิตต่อการพัฒนาทักษะชีวิตเพือการเตรี ยม
ความพร้ อมก่อนปล่อยของเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า เยาวชน
กลุม่ ทดลองทีได้ รับโปรแกรมทักษะชีวิต มีคะแนนทักษะชีวิตโดยรวมและทักษะชีวิตทัง 4 ด้ าน ได้ แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง
การตัดสินใจอย่างมีเ หตุผล การปฏิ เสธต่ อรอง และการจัดการกับอารมณ์ หลังการทดลองสูงกว่าก่อ นการทดลอง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และเยาวชนกลุม่ ทดลองทีได้ รับโปรแกรมทักษะชีวิตมีคะแนนเฉลียทักษะชีวิตโดนรวมหลังการ
ทดลอง สูงกว่าเยาวชนกลุม่ ควบคุมทีไม่ได้ รับโปรแกรมทักษะชีวิต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
และงานวิจยั ดวงกมล มงคลศิลป์ [10] ได้ ศึกษาผลการใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ เพือพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรม
ป้องกันการสูบบุหรีในเด็กวัยรุ่นตอนต้ น กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลอง
ได้ รับโปรแกรมการใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ เพือพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี จํานวน 1 ครังระยะเวลา 8
ชัวโมง ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรีดีกว่าก่อนได้ รับโปรแกรม และสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และภายหลังทดลอง 1 เดือน กลุม่ ทดลองยังมีพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี ดีกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1.1 ในการจัดกิจจกรมเสริ มทักษะชีวิตด้ านทักษะพิสยั ประธานโครงการต้ องมีการจัดประชุม และอบรม องค์
ความรู้ และ ทฤษฎี ทีจะนําไปใช้ เพือปรับเปลียนพฤติกรรมของนักเรี ยนให้ มีความเข้ าใจ เม่นยํา เสียก่อ น เพือทีจะได้ นําเอา
ความรู้ และทฤษฎี นันถ่ายทอดและสร้ างประสบการณ์ของทักษะนันๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตด้ านทักษะพิสยั นันควรจัดอย่างต่อเนือง ในทุกภาคเรี ยนพร้ อมทังสร้ างการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และทฤษฎี follow-up จากบุคคลสูบ่ คุ ลหรือกลุม่ บุคคลเพือเป็ นการขยายผลของกิจกรรมเสริ มทักษะชีวิต
ด้ านทักษะพิสยั ต่อไป
1.3 ควรมีก ารติด ตามผลจากนัก เรี ยนทีได้ รับการเสริ มสร้ า งทักษะด้ านทัก ษะพิสัยว่ าสามารถนํ าองค์ ความรู้
ประสบการณ์ และทฤษฎีไปในการแก้ ไขปั ญหาและปรับเปลียนพฤติกรรมของตนเองและผู้อืนได้ หรือไม่
2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั งต่ อไป
ในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตด้ านทักษะพิสยั พบว่าด้ านทักษะพิสยั นันสามารถสร้ างระดับทักษะทักษะพิสยั
ให้ สงู ขันได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ในการวิจยั ครังต่อไปนันผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรนําทักษะชีวิตอีก 2 ด้ าน คือ
ด้ านพุทธิพิสยั และด้ านจิตพิสยั นํามาทดลอง เพือให้ ทราบถึงประสิทธิภาพของทักษะชีวิตในด้ านอืนๆ ต่อไป
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีจดุ มุ่งหมายเพือศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นําทางวิชาการและระดับการบริ หารกิจกรรมจิตสาธารณะ
ของผู้บริ หารสถานศึกษา 2) ความสัมพันธ์ ระหว่า งภาวะผู้นํา ทางวิ ชาการและระดับการบริ หารกิจ กรรมจิตสาธารณะของ
ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และ 3) ศึ ก ษาภาวะผู้นํ า ทางวิ ช าการที ส่ง ผลต่ อ การบริ ห ารกิ จ กรรมจิ ต สาธารณะของผู้ บริ ห าร
สถานศึกษาในสังกัดกรุ งเทพมหานคร กลุ่มกรุ งธนใต้ กลุ่มตัวอย่าง คือครู ในสังกัดกรุ งเทพมหานครกลุ่มกรุ งธนใต้ จํานวน
335 คน ซึงได้ มาจากการสุม่ แบบแบ่งชัน ผู้วิจยั เก็บแบบสอบถามมาได้ จํานวน 304 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 90.74 เครื องมือทีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึงมี ดัชนีค วามสอดคล้ อ งตังแต่ .60 ถึง
1.00 และค่าความเชือมันของแบบสอบถาม .96 ค่าความเชือมันการบริ หารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริ หารสถานศึกษา
เท่ากับ .94 และค่าความเชื อมันภาวะผู้นํ าทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา.94 สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แ ก่
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับการบริ หารกิจกรรมจิตสาธารณะ ของผู้บริ หารสถานศึกษาในสังกัดกรุ งเทพมหานคร
กลุม่ กรุงธนใต้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมาก
ไปหาน้ อย คื อ ด้ า นกระบวนการบริ หารกิ จ กรรมจิ ตสาธารณะ ด้ า นวัต ถุป ระสงค์ การบริ หารกิ จ กรรมจิ ตสาธารณะ ด้ า น
ลักษณะการจัด กิจกรรมจิตสาธารณะ และด้ านนโยบายการบริ หารกิ จกรรมจิตสาธารณะระดับ ภาวะผู้นําทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุ งธนใต้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื อพิจารณา
รายด้ านพบว่าอยู่ใ นระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลําดับค่ าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ การส่งเสริ ม บรรยากาศการเรี ยนรู้
การสือสารเป้ าหมาย การจัดการหลักสูต ร และการกํ าหนดภารกิจ 2) ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นําทางวิ ชาการกับการ
บริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุ งเทพมหานคร กลุ่มกรุ งธนใต้ พบว่าอยู่ในระดับสูง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และ 3) ภาวะผู้นําทางวิชาการทุกด้ านร่ วมกันส่งผลต่อการบริ หารกิจกรรมจิตสาธารณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม่ กรุงธนใต้ ได้ ร้อยละ 80.60 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .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 publicminded 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
ในโลกปั จจุบันมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว มีความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยัง ซึงกระแสความ
เจริ ญนีได้ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิ ตของคนในสังคมไทยอย่างเห็ นได้ ชัด ทํา ให้ เกิดการปรับตัว มีการแข่ง ขัน มี การเอารัดเอา
เปรี ยบซึงกันและกัน อีกทังยังมีค่านิยมทางวัตถุสงู ขึน ทําให้ เกิดการขาดคุณธรรม จริ ยธรรม มี ความโน้ มเอี ยงไปนิยมวัต ถุ
มากกว่าจิตใจ และมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ให้ กับตนเองมากกว่าส่วนรวม ซึงเป็ นสัญญาณบ่งบอกถึงการขาดจิตสาธารณะ
ของคนในชาติทีสูงขึน ทําให้ คนในสังคมมีความสํานึกต่อส่วนรวมลดน้ อยลงทุกที [1] ปั ญหาจากการขาดจิตสาธารณะทีอยู่
ใกล้ ตวั และสามารถพบเห็นในปั จจุบนั อาทิ ปั ญหาการปล่อยนําเสียออกจากโรงงาน โดยไม่ผ่านการบําบัด ทําให้ เ กิดความ
เสียหายต่อการเกษตร ปั ญหาการตัดไม้ ทําลายป่ า ทํา ให้ เกิ ดภาวะโลกร้ อ น ปั ญหาการทิงขยะลงแม่ นําลําคลอง ทํ าให้ นํ า
เน่าเสีย เป็ นมลภาวะทางนํา สัตว์ นําถูกทําลาย ใช้ ในการอุปโภคบริ โภคไม่ได้ ปัญหาการดืมสุราและขับ ขีรถยนต์ ทําให้ เกิ ด
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ู เสียชีวิตและทรัพย์ สินจํานวนมาก ปั ญหาเด็กถูกทอดทิง ทําให้ เด็กขาดความอบอุ่นจากบิดามารดาผู้ให้ กําเนิด
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กทังทางด้ านการศึกษาและชีวิตความเป็ นอยู่ [2] ในสถาบันการศึกษายังพบเห็นเหตุการณ์ ใน
การแสดงออกของเด็ กและเยาวชน ทีขาดจิตสาธารณะ ตัวอย่างเช่น การทิงขยะลงบนพืน การขีดเขียนพืนผนังประตูและ
ห้ อ งเรี ย น การไม่ เ ข้ า แถวหรื อ ลัด คิ ว การซื ออาหารรั บ ประทาน การพูด จาก้ า วร้ าวด่ า ทอด้ ว ยคํ า หยาบคายต่ อ บุค คลอื น
หลายปั ญหาทีเกิดจากการขาดจิตสาธารณะเป็ นเรืองทีต้ องได้ รับการแก้ ไข ส่วนมากเราแก้ ปัญหากันทีปลายเหตุ แต่ไม่ได้ นึก
ถึงทีต้ นเหตุทีแท้ จริงของปั ญหานันก็คือ การสร้ างจิตสํานึกทีดีให้ เกิดขึนกับเด็กและเยาวชน ซึงเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศให้ เจริ ญก้ า วหน้ า เพราะเด็ก ยังเป็ น “ไม้ อ่ อน ทีดัดง่ า ย” ทีพร้ อมจะปลุกจิ ต วิญญาณให้ มี ความรั ก ความห่ วงใย
ความเอืออาทรต่อคนอืนและสังคมโดยรวม
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิ ตอย่ างยังยืน [3] โดยมีเป้ าหมายการพัฒ นาคนไทยทุกคนมีคุณ
ภาพเพิมขึนทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสังคม โดยเริมพัฒนาตังแต่วยั เด็กให้ มีความรู้ ทางวิชาการ สติปัญญา และทาง
อารมณ์ทีเข้ มแข็ง สามารถศึกษาหาความรู้ และต่อยอดองค์ ความรู้ ได้ ด้วยตนเอง โดยการเสริ มสร้ างสัมพันธภาพที ดีกับผู้อืน
สามารถจัด การ ควบคุมดูแลอารมณ์ ไ ด้ อ ย่ างเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิ การ ได้ ใ ห้ ค วามสําคัญกับการสร้ างเด็ กให้ มี จ ิ ต
สาธารณะ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ กําหนดไว้ ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที 1
ว่า คุณลักษณะของคนไทยทีพึงประสงค์ ทังในฐานะพลเมืองและพลโลก โดยคนไทยต้ องเป็ นคนเก่ง คนดี และมี ตัวบ่งชี คือ
กําลังกาย กําลังใจทีสมบูรณ์ ความรู้ทกั ษะทีจําเป็ นและเพียงพอในการดํารงชีวิตและการพัฒนาสังคม ทักษะการเรี ยนรู้ และ
การปรั บตัว ทักษะทางสังคม คุณธรรม จิต สาธารณะและจิ ตสํานึก ในความเป็ นพลเมือ งไทยและพลโลก โดยมุ่ง ปลูก ฝั ง
จิตสํานึกทีถูกต้ องด้ านต่าง ๆ ให้ กับ นักเรี ยน รวมถึงการรู้ จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวม และของประเทศชาติ [4] ทังนีการ
บริ หารจัดการให้ เ กิด ประโยชน์ ต่อ การพัฒนานัก เรี ยนและเยาวชนนัน ล้ วนมองย้ อ นกลับ ไปยังภาวะผู้นํา ของผู้บ ริ ห ารใน
ทุกระดับ เนืองจากภาวะผู้นํานับเป็ นสิงทีสําคัญเป็ นอย่างสูง ผู้นําเป็ นบุคคลทีมีความสําคัญทีสุดต่อความสําเร็ จหรื อความ
ล้ มเหลวขององค์กร ผู้นําเป็ นบุคคลทีมีอิทธิ พลในการบังคับบัญชามอบหมายในการกํากับดูแลให้ เป็ นไปตามเป้าหมายของ
องค์กร และผู้นําจําเป็ นต้ องติดต่อประสานงานกับบุคคลอืนอยู่เสมอ การจัดการเรี ยนการสอนนัน จําเป็ นต้ องอาศัยผู้นําทีมี
ความรอบรู้ทางด้ านวิชาการ ทังนีเนืองจากผู้บริหารสถานศึกษาทีมีภาวะผู้นําทางวิชาการย่อมสามารถบริ หารปรับปรุ งพัฒนา
และส่งเสริมวิชาการให้ ได้ ผลดียิงขึน [5]
ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาจะทําให้ ผ้ ูร่วมงานและผู้มีส่วนเกียวข้ องเชือถือ ยอมรับ ศรัทธา
และร่วมปฏิบตั ิงานตามภารกิจจนบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิ ภาพ [6] เป็ นทียอมรับของผู้มีส่วน
เกียวข้ อง ชุมชน และสังคม เนืองจากภารกิจหลักของสถานศึกษาคือการจัดการศึกษาขันพืนฐาน เพือพัฒนาเยาวชนให้ เป็ น
มนุษย์ ทีสมบูรณ์ ทังทางร่ างกาย สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ ร่วมกัน
อย่างมีความสุข โดยมีหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานเป็ นแนวทางในการจัดการศึกษา ภาวะผู้นําทางวิชาการจึงเป็ นบทบาท
สําคัญของผู้บริหารสถานศึกษา เป็ นแนวทางไปสูก่ ารดําเนินงานในหน้ าทีรับผิดชอบให้ สาํ เร็จผลตามเป้าหมาย ภาวะผู้นําของ
ผู้นําจึงเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญ ของการบริ หารงาน เพือชีวัดว่าองค์ กรใดจะประสบความสําเร็ จ หรื อความล้ มเหลวในการ
ดําเนินงาน ภาวะผู้นําทางวิชาการมีความสําคัญโดยตรงต่อการกําหนดเป้าหมาย การส่งเสริ มสนับสนุน การกํากับติดตาม
และการประเมินผลเกียวกับการเรี ยนการสอนของครู ให้ มีประสิทธิ ภาพ โดยการจัดการเรี ยนการสอนนัน จําเป็ นต้ อ งอาศัย
ผู้นํ า ที มี ความรอบรู้ ทางด้ า นวิ ช าการ ทังนี เนื องจากผู้บริ ห ารสถานศึก ษาที มี ภ าวะผู้นํ า ทางวิ ช าการย่ อ มสามารถบริ ห าร
ปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมวิชาการให้ ได้ ผลดียิงขึน กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ ความสําคัญกับการสร้ างเด็กให้ มีจิตสาธารณะ
และเมือเรามองไปยังการจัดการในสถานศึกษา กิจกรรมเพือส่งเสริ มจิตสาธารณะจัดได้ ว่าเป็ นกิจกรรมสําคัญอย่า งหนึงทีมี
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ส่วนในการพัฒ นาและจัดอยู่ใ นความสนใจของนักการศึกษารวมถึงผู้เกียวข้ องอย่า งมาก โดยพระราชบัญญั ติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ กําหนดไว้ ในมาตรฐานการศึกษาของชาติม าตรฐานที 1 ว่ า คุณลักษณะของคนไทยทีพึง ประสงค์
ทังในฐานะพลเมืองและพลโลกการศึกษาต้ องพัฒนาคนไทยทุกคนให้ เป็ น คนเก่ง คนดี และมีความสุข ตัวบ่งชีคือ กําลังกาย
กําลังใจทีสมบูรณ์ ซึงเชือมโยงกับความสําคัญของการพัฒนาจิตสาธารณะของกระทรวงศึกษาธิ การ [7] ซึงได้ กําหนดให้ การ
มีจิตสาธารณะเป็ นข้ อหนึงในคุณลักษณะพึงประสงค์ โดยกําหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
2551 เพือพัฒนาเยาวชนให้ เป็ นผู้มีจิตสารณะเพือสังคมไทยต่อไป
จากแนวคิดดังกล่าว ทําให้ ผ้ วู ิจัยสนใจศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการทีส่งผลต่อการบริ หารกิจกรรมจิตสาธารณะ
ของผู้บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครกลุม่ กรุงธนใต้ เพือนําผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้ เป็ นแนวทางให้
หน่วยงานทีเกียวข้ องเตรียมพร้ อมสําหรับการวางแผนพัฒนาการบริ หารกิจกรรมจิตสาธารณะของโรงเรี ยนให้ มีประสิทธิ ภาพ
ยิงขึน

วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพือศึกษาระดับการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม่ กรุงธนใต้
2. เพือศึกษาระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม่ กรุงธนใต้
3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ ของภาวะผู้นําทางวิชาการกับการบริ หารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริ หารสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม่ กรุงธนใต้
4. เพือศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการทีส่งผลต่อการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุม่ กรุงธนใต้

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรทีใช้ ในการวิจยั ในครังนีได้ แก่ ครูในโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม่ กรุงธนใต้ จํานวนโรงเรี ยน 70 แห่ง
แบ่งเป็ นโรงเรียนขนาดเล็ก 19 แห่ง ขนาดกลาง 18 แห่ง และขนาดใหญ่ 33 แห่ง จํานวนครู ทังหมด 2,598 คนครู ในโรงเรี ยน
กลุม่ กรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 335 คน ซึงได้ มาจากการเปิ ดตารางสําเร็ จรู ปเครจซีและมอร์ แกน [8] โดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ ขนาดโรงเรี ยนเป็ นชันแล้ วจึงทําการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) โดยวิธีจบั สลาก และใช้ การเลือกแบบเจาะจงสําหรับโรงเรี ยนขนาดใหญ่ แล้ วจึงทําการสุ่มอย่างง่ายครู
ในโรงเรี ย นแต่ ล ะขนาดตามสัด ส่ว น (Proportion to size) เครื องมื อ ที ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล ในการวิ จัย ครั งนี เป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึงมีค่าดัชนีความสอดคล้ องตังแต่ .60 ถึง 1.00 ค่าความเชือมัน (Reliability)
ของแบบสอบถามทังฉบับเท่ากับ .96 โดยค่าความเชือมันการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริ หารสถานศึกษา .94 และ
ค่าความเชือมันภาวะผู้นําทางวิชาการ .94 วิเคราะห์ ข้อมูลโดยหาค่าเฉลีย ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) และสถิติวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบ
ขันตอน (Enter Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย
1. ระดับ การบริ ห ารกิ จ กรรมจิ ต สาธารณะ ของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาในสัง กัด กรุ ง เทพมหานครกลุ่มกรุ งธนใต้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ
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ด้ า นกระบวนการบริ ห ารกิ จ กรรมจิต สาธารณะ ด้ า นวัตถุป ระสงค์ ก ารบริ หารกิ จกรรมจิ ตสาธารณะ ด้ านลัก ษณะการจัด
กิจกรรมจิตสาธารณะ และด้ านนโยบายการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ
2. ระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาในสังกัดกรุ งเทพมหานครกลุ่มกรุ งธนใต้ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมือพิจารณารายด้ านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ การส่งเสริ ม
บรรยากาศการเรียนรู้ การสือสารเป้าหมาย การจัดการหลักสูตร และการกําหนดภารกิจ
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการกับการบริ หารกิจกรรมจิตสาธารณะ ของผู้บ ริ หารสถานศึกษาใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม่ กรุงธนใต้ พบว่าอยู่ในระดับสูง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยภาวะผู้นําทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาด้ านการกําหนดภารกิจ มีความสัมพันธ์ กบั การบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริ หารสถานศึกษา
สูงสุด รองลงมาคือการจัดการหลักสูตร การสือสารเป้าหมาย และการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ตามลําดับ
4. ภาวะผู้นํา ทางวิชาการทุกด้ านร่ ว มกันส่งผลต่อ การบริ หารกิจกรรมจิต สาธารณะของผู้บริ หารสถานศึกษาใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม่ กรุงธนใต้ ได้ ร้อยละ 80.60 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยภาวะผู้นําทางวิชาการของ
ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาด้ า นการกํา หนดภารกิ จ ส่ง ผลต่ อ การบริ ห ารกิ จกรรมจิ ต สาธารณะของผู้บ ริ หารสถานศึก ษาสูง สุด
รองลงมาได้ แ ก่ การสือสารเป้ าหมาย การจัด การหลัก สูต ร การส่ง เสริ ม บรรยากาศการเรี ยน ตามลํา ดับ เขี ยนเป็ นสมการ
พยากรณ์ได้ ดังนี
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Ŷ = .317 + .252(X1) + .158(X2) + .157(X3) + .215(X4)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Zˆ = .272( Z X1 ) + .166( Z X2 ) + .160( Z X3 ) + .237( Z X4 )
Y

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายตามประเด็นสําคัญได้ ดังนี
1. ระดับการบริ หารกิ จกรรมจิ ตสาธารณะ ของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาในสัง กัด กรุ งเทพมหานครกลุ่มกรุ ง ธนใต้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ
ด้ า นกระบวนการบริ ห ารกิ จ กรรมจิต สาธารณะ ด้ า นวัตถุป ระสงค์ ก ารบริ หารกิ จกรรมจิ ตสาธารณะ ด้ านลัก ษณะการจัด
กิจกรรมจิตสาธารณะ และด้ า นนโยบายการบริ หารกิ จกรรมจิตสาธารณะ ทังนีอาจสืบเนืองมาจากการบริ หารกิจ กรรมจิ ต
สาธารณะของผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาในส่ ว นของกระบวนการบริ ห ารกิ จ กรรมจิ ต สาธารณะมี ส่ว นสํา คัญ ยิ งในการสร้ าง
กระบวนการการบริหารซึงสอดคล้ องกับ [9] หลักการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน มีหลักการสําคัญ ดังนี 1) มีเป้าหมายของ
การจัดกิจกรรมทีชัดเจน เป็ นรู ปธรรม และครอบคลุมผู้เรี ยนทุกคน 2) เป็ นกิจกรรมทีผู้เรี ยนได้ พัฒนาตนเองอย่างรอบด้ าน
เต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ ความถนัดความต้ องการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ 3) เป็ นกิจกรรมทีปลูกฝั งและ
ส่งเสริมจิตสํานึกในการบําเพ็ญตนให้ เป็ นประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่างๆ ทีสอดคล้ องกับวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม
อย่า งต่ อเนืองและสม่ าเสมอ 4) เป็ นกิจ กรรมทียึดหลักการมีส่วนร่ ว ม โดยเปิ ดโอกาสให้ ค รู พ่ อแม่ ผู้ป กครอง ผู้นํ าชุมชน
ปราชญ์ ชาวบ้ าน องค์กร และหน่วยงานอืน มีสว่ นร่วมในการกิจกรรม เมือวิเคราะห์หลักการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนทัง 4
ประการ ดังกล่าวข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าผู้บริ หารและครู ควรคํานึงถึงสิงสําคัญดังกล่าว ซึงสอดคล้ องกับ มณี ครไชยศรี [10] ได้
วิจยั เรือง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน โรงเรียนมงฟอร์ ดวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
1) สภาพและปั ญหาเกียวกับการจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้เ รี ยนพบว่ากิจ กรรมลูกเสือ และกิจ กรรมแนะแนวถูกบรรจุอยู่ในงาน
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กิจการนักเรียน ส่วนกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่ได้ กําหนดไว้ ในโครงสร้ างของหลักสูตรโดยกระบวนการจัดกิจกรรมเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ปู กครองและชุมชนให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม 2) แนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน คือ แผนการจัด
กิจกรรมควรมี ลกั ษณะยืดหยุ่นได้ ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีก ารนําเสนอผลงานกิจกรรมของผู้เรี ยนในโอกาสต่างๆ
เพิมขึนแสดงถึงความสําคัญของกระบวนการบริ หารกิจกรรมจิตสาธารณะทีมีส่วนสําคัญสูงสุด นอกจากนีเมือพิจ ารณาเป็ น
รายด้ านมีประเด็นทีสามารถอภิปรายเพิมเติมได้ ดงั นี
1.1 การบริ ห ารกิจ กรรมจิต สาธารณะ ของผู้บริ หารสถานศึกษาในส่วนของกระบวนการบริ หารกิ จกรรมจิ ต
สาธารณะมีค่าเฉลียสูงสุด ผลการวิจัยทําให้ ทราบว่า กระบวนการบริ หารกิจกรรมจิตสาธารณะมีการดําเนินงานอยู่ในระดับ
มากกว่า การดําเนินงานในด้ านอื นๆ ของผู้บริ หารสถานศึกษา เนื องจากกระบวนการเป็ นส่วนเริ มต้ นของส่วนอืนๆ ในการ
บริ หารกิจ กรรมจิ ตสาธารณะ สอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของ ประจบ ขวัญมัน [11] ได้ ศึก ษาการพัฒ นารู ปแบบการบริ ห าร
กิจกรรมเพือสังคม และสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาในเขต
ชายแดนไทย-พม่า พบว่ า กระบวนการประกอบด้ ว ยด้ า นการวางแผนได้ แก่สถานศึกษามีการวิเ คราะห์ จัดทํา แผนพัฒนา
การศึก ษาเกี ยวกับ กิจ กรรมเพื อสังคมและสาธารณประโยชน์ ไว้ อย่ างชัด เจนและเป็ นลายลักษณ์ อักษรสถานศึกษามี การ
วางแผนเกียวกับกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ไว้ อย่างชัดเจน ทังนียังสอดคล้ องกับ กระทรวงศึกษาธิ การ [12] ได้
ให้ แนวปฏิบตั ิในกระบวนการบริหารกิจกรรมและการพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศัก ราช 2551 มุ่ง พัฒนาผู้เรี ย นให้ มี คุณลักษณะอัน พึงประสงค์ 8 ประการ เพื อให้ สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อืนในสังคมได้ อย่างมีความสุข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ในการพัฒนาผู้เรี ยนให้ บรรลุตามวัต ถุประสงค์
จําเป็ นต้ องอาศัย การบริ หารจัดการและการมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ าย ได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึ กษา
ครู ผ้ สู อน ครู ป ระจํา ชัน ผู้ปกครอง และชุม ชนต้ อ งร่ วมมือ กัน ปลูกฝั งคุณลักษณะอัน พึง ประสงค์ ให้ เกิ ดขึนแก่ผ้ ูเรี ยนอย่ า ง
ต่อเนือง จึงต้ องพิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ ทีสถานศึกษากําหนดให้ จดั ขึน แล้ วส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
1.2 การบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ ของผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนของด้ านนโยบายการบริ หารกิจกรรมจิต
สาธารณะมี ค่าเฉลียน้ อ ยทีสุด ผลการวิจัยทํา ให้ ทราบว่ า นโยบายการบริ หารกิจกรรมจิ ตสาธารณะยังมีความสําคัญ อยู่ใ น
ระดับทีน้ อยกว่าส่วนอืนๆ ของผู้บริหารสถารศึกษา ทังทีการกําหนดนโยบายควรเป็ นส่วนสําคัญเริ มต้ นในการบริ หารกิจกรรม
จิตสาธารณะ ซึงจะเป็ นแนวทางในการจัดกิ จกรรมส่วนอืนๆตามมา สอดคล้ องกับงานวิ จัยของ ประจบ ขวัญมัน [13] ได้
ศึกษาการสร้ างรูปแบบการบริหารกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ ของสถานศึกษาขันพืนฐานสังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาในเขตชายแดนไทย-พม่าพบว่าปั จจัยนําเข้ าประกอบด้ วยด้ านนโยบายได้ แก่สถานศึกษามีการ
กําหนดนโยบายเกียวกับกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ ไว้ ในแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่า งชัดเจนและเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรสถานศึกษาควรนํานโยบายเกียวกับกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ ไปสู่การปฏิ บัติให้ สอดคล้ องกับ
หลักสูต รแกนกลางอย่ างเป็ นรู ปธรรมสถานศึกษามี การกํา หนดนโยบายทีชัดเจนในการสนับสนุนการเข้ าร่ ว มกิจกรรมเพื อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ ของนักเรี ยนทีจัดโดยหน่ว ยงานอื น ซึงแสดงให้ เ ห็นถึงส่วนสําคัญอี กส่วนหนึงในการบริ หาร
กิจกรรมจิตสาธารณะ โดยสอดคล้ องกับ บุญเรือง กันกรด [14] วิจัยเรื องรู ปแบบการบริ หารกิจกรรมจิตสาธารณะในโรงเรี ยน
เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพบว่าด้ านนโยบายการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะอยู่ในระดับน้ อย
2. ระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาในสังกัดกรุ งเทพมหานครกลุ่มกรุ งธนใต้ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมือพิจารณารายด้ านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ การส่งเสริ ม
บรรยากาศการเรียนรู้ การสือสารเป้าหมาย การจัดการหลักสูตร และการกําหนดภารกิจทังนีอาจสืบเนืองมาจากภาวะผู้นํา
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ทางวิช าการเป็ นบทบาทสําคัญของผู้บ ริ หารสถานศึก ษา เนื องจากภาวะผู้นํา ทางวิ ชาการมี ความสํา คัญโดยตรงต่ อการ
กํา หนดเป้ าหมาย การส่ง เสริ ม สนับ สนุน การกํ า กับ ติ ด ตามและการประเมิ น ผลเกี ยวกับ การเรี ย นการสอนของครู ให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยวอดคล้ องกับ ธัญญลักษณ์ ผาภูมิ [15] เสนอว่า ภาระหน้ าทีบทบาทของผู้บริ หาร นอกจากการทําหน้ าที
บริหารสถานศึกษาและการปฏิ บัติงานทีได้ รับมอบหมายแล้ วยังต้ องแสดงบทบาทของความเป็ นผู้นําในหน้ าทีนัน ๆ ด้ วยใน
การบริหารงานวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาต้ องเข้ าใจในหลักการบริหารงานวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา
สอดคล้ องผลการวิจยั ของพัฒนพร ศิลาวงษ์ [16] ได้ ศกึ ษา ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการ กับประสิทธิ ผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ศรี สะเกษ เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นําทาง
วิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนในสัง กัดสํา นักงานพืนทีการศึกษา ประถมศึกษาศรี สะเกษ เขต 1 โดยรวมและเป็ นรายด้ า น
อยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ด้ า นการบริ หาร จัดการ ด้ า นความสามารถ ด้ า นการนิเทศ ด้ านการวางแผน และด้ า นการส่งเสริ ม
บรรยากาศทาง วิชาการ นอกจากนีเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านมีประเด็นทีสามารถอภิปรายเพิมเติมได้ ดงั นี
2.1 ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึก ษาในด้ ายของการส่งเสริ มบรรยากาศการเรี ยนรู้ มีค่าเฉลีย
สูงสุด ผลการวิจยั ทําให้ ทราบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริ มหรื อสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้
เป็ นการจัด สภาพแวดล้ อ มที เอื อต่อ การเรี ย นรู้ โ ดยการ กระตุ้น ให้ ชุม ชนสนับ สนุนสถานศึก ษาให้ ประสบผลสํา เร็ จในทาง
วิชาการ และสร้ างแรงจูงใจและ ขวัญกําลังใจให้ แก่ครู และนักเรี ยน รวมถึงการรับฟั งความคิดเห็นของนักเรี ยนและครู และ
ร่ ว มกับ ครู วิเ คราะห์ ค วามก้ า วหน้ า ของนัก เรี ย น ตลอดจนติ ดต่ อ สือสารกับ ชุ มชนอยู่เ สมอ ซึงสอดคล้ องกับงานวิ จัยของ
กลิคแมน [17] ได้ กล่าวถึงการสร้ างบรรยากาศให้ เอือต่อการเรี ยนรู้ (Positive School Climate) การสร้ างบรรยากาศให้ เอือ
ต่อการเรียนรู้ เป็ นภาระหน้ าทีสําคัญของผู้บริหารโรงเรียน ในฐานะผู้นําทางวิชาการ ผู้บริ หารโรงเรี ยนเป็ นบุคคลสําคัญในการ
ส่งเสริ มสภาพแวดล้ อมในโรงเรี ยนอันจะนําไปสู่การเรี ยนรู้ ข องนักเรี ยน สภาพแวดล้ อมทีเอือต่อ การเรี ยนรู้ จ ะมีผลต่อขวัญ
กําลังใจทีดีของครูและผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักเรี ยนทีสูงขึน การสร้ างบรรยากาศให้ เอือต่อการเรี ยนรู้ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือทังจากผู้บริหารและทีมงานในโรงเรียนเพือแยกแยะระหว่างปั จจัยทีสร้ างสรรค์ บรรยากาศทีเอือต่อการเรี ยนกับปั จจัยที
เป็ นอุปสรรคตต่อการพัฒนาบรรยากาศให้ เอือต้ อการเรี ยนรู้ ดังนันผู้บริ หารโรงเรี ย นจึงต้ องหากลยุทธ์ เพือใช้ ในการส่งเสริ ม
สนับสนุนปั จจัย ทีสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ และพิชิต ปั จจัยทีเป็ นอุป สรรค ขัดขวางบรรยากาศในการเรี ยนรู้ โดยอาศัย
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู ใ นโรงเรี ย นซึงสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย พัฒ นพร ศิลาวงษ์ [18] ได้ ศึก ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการ กับประสิทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึก ษาประถมศึก ษา ศรี สะเกษ เขต 1 พบว่ า ภาวะผู้นํ า ทางวิ ช าการของผู้ บริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กัด สํา นัก งานพื นที
การศึ ก ษา ประถมศึก ษาศรี สะเกษ เขต 1 โดยรวมและรายด้ า น อยู่ ใ นระดับ มาก ได้ แก่ ด้ านการบริ ห ารจัด การ ด้ า น
ความสามารถ ด้ านการนิเทศ ด้ านการวางแผน และด้ านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
2.2 ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนของการกําหนดภารกิจ มีค่าเฉลียน้ อยทีสุด แสดง
ให้ เห็นถึงการวางแผนร่ วมกันอย่างชัดเจน การนําไปปฏิ บัติและชัดเจน ตลอดจนมีช่องทางในการสือสารไปยังผู้ปฏิ บัติ โดย
เพือให้ การดําเนินงานเป็ นไปอย่างต่อเนืองและประสบความสําเร็ จตามเป้าหมายทีตังไว้ ผลการวิจัยทําให้ ทราบว่า ผู้บริ หาร
โรงเรี ยนยังแสดงออกน้ อย ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ปรตี ประทุมสุวรรณ์ [19] ได้ ทําการศึกษาองค์ ประกอบของภาวะ
ผู้นําทางวิชาการทีสามารถพยากรณ์การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยม เขต1 ผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาในส่วนของการกําหนดภารกิจมี
ค่าเฉลียน้ อยทีสุด
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3. ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการกับการบริ หารกิจกรรมจิตสาธารณะ ของผู้บริ หารสถานศึกษาใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม่ กรุงธนใต้ พบว่าอยู่ในระดับสูง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยภาวะผู้นําทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาด้ านการกําหนดภารกิจ มีความสัมพันธ์ กบั การบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริ หารสถานศึกษา
สูงสุด รองลงมาคือการจัดการหลักสูตร การสือสารเป้าหมาย และการส่งเสริ มบรรยากาศการเรี ยนรู้ ตามลําดับเป็ นไปตาม
สมมติ ฐานการวิจัย ในข้ อ 1 ที เป็ นเช่น นี อาจเป็ นไปได้ ว่ าภาวะผู้นําทางวิช าการของผู้บ ริ หารสถานศึก ษาด้ านการกํ าหนด
ภารกิ จ เป็ นการกํา หนดวิ สัย ทัศ น์ เป้ าหมาย และพันธกิ จ การเรี ยนรู้ แนวคิ ดและหลัก การเกี ยวกับ การกํ าหนดวิสัย ทัศ น์
เป้าหมาย และพันธกิจการเรี ยนรู้ เป็ น 3 องค์ ประกอบย่อยได้ แก่ การร่ วมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาการเรี ยนรู้ การให้
ความสํา คัญสูงสุด ต่อการเรี ยนรู้ และการสร้ างเกณฑ์ มาตรฐานทางวิ ชาการ [20] การกํา หนดภารกิจจึงเป็ นการกํา หนด
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโรงเรี ยนทีมีความชัดเจนและเน้ นทีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนนักเรี ยน โดยให้ ทีมงานมีส่วนใน
การกําหนดเป้าหมายทางวิชาการของโรงเรี ยน ซึงจะต้ องรวมถึงความรับผิดชอบของคณะครู เพือให้ บ รรลุเป้าหมายสูงสุด
เป้าหมายในด้ า นการปฏิ บัติ งาน จะต้ อ งแสดงออกมาเป็ นพฤติก รรมที สามารถวัดได้ นอกจากนันเป้ าหมายของโรงเรี ย น
จะต้ องมีลกั ษณะทีง่ายต่อครู ในการทีจะไปสอนให้ ตรงตามจุดประสงค์ในห้ องเรียนฮอร์ ลงิ เจอร์ และเมอร์ ฟี [21]
4. ภาวะผู้นําทางวิชาการทุกด้ านร่ วมกันส่งผลต่อการบริ หารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริ หารสถานศึกษาใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม่ กรุงธนใต้ ได้ ร้อยละ 80.60 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยภาวะผู้นําทางวิชาการของ
ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาด้ า นการกํา หนดภารกิ จ ส่ง ผลต่ อ การบริ ห ารกิ จกรรมจิ ต สาธารณะของผู้บ ริ หารสถานศึก ษาสูง สุด
เนืองจากการกําหนดภารกิจ นันเปรี ยบเสมือนการวางแผนการเริ มต้ นการปฏิ บัติภารกิ จต่างๆ รองลงมา ได้ แก่ การสือสาร
เป้าหมาย การจัดการหลักสูตร และการส่งเสริมบรรยากาศการเรียน ตามลําดับ ทีเป็ นเช่นนีอาจสืบเนืองจากผู้บริ หารโรงเรี ยน
มีภาวะผู้นําทางวิชาการด้ านต่างๆ ทีเอือต่อการบริ หารโรงเรี ยนโดยการใช้ ความสามารถของผู้บริ หารเอง ทําให้ กระบวนการ
ดําเนินงานใช้ ทรัพยากรและเทคโนโลยี ทําให้ เกิดความร่วมมือกันซึงสอดคล้ องกับ เกียรติชัย ศรี ระชัย [22] ซึงกล่าวถึง ภาวะ
ผู้นําในยุคปั จจุบนั ควรมีพฤติกรรมว่า คือ การเน้ นความสําคัญของสิงทีควรจะเป็ น สร้ างวัฒนธรรม องค์ การ สือสารวิสยั ทัศน์
ให้ ความสําคัญของสิงทีควรจะเป็ น สร้ างวัฒนธรรมองค์ การใช้ โรงเรี ยน เป็ นฐานและใช้ การตัดสินใจแบบมีส่วนร่ วม มีทักษะ
ภาวะผู้นําหลายแบบ อาศัยวิสยั ทัศน์ของสถาบัน นอกจากนีเมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน มีประเด็นทีนํามาอภิ ปรายเพิมเติมได้
ดังนี
4.1 ภาวะผู้นํา ทางวิ ช าการของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาด้ า นการกํ าหนดภารกิจ ส่ง ผลต่ อ การบริ ห ารกิจ กรรมจิ ต
สาธารณะของผู้บริหารสถานศึกษาสูงสุดทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะการกําหนดภารกิจเป็ นส่วนทีสําคัญในการวางแผนงาน
เพือให้ บรรลุเป้าหมายหรื อเป็ นไปในทิศทางทีต้ องการ สิริญาพร มุกดา [23] ได้ สรุ ปว่า ผู้บริ หารโรงเรี ยนแสดงบทบาทการ
เป็ นผู้นําการบริหารจัดการในโรงเรียน มีอํานาจหน้ าทีในการกําหนดนโยบาย กําหนดภารกิจ กําหนดเป้าหมาย ยุท ธศาสตร์
การทํางานของโรงเรียน และตัวชีวัดไว้ อย่างชัดเจนโดยเน้ นผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเป็ นสาคัญ กําหนดแนวทาง
วิธีการปฏิบตั ิงานไว้ ลว่ งหน้ าเพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงาน กล้ าตัดสินใจสังการในทุกด้ าน จัดทําเป้าหมายแผนการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ให้ ชดั แจ้ งสอดคล้ องกับ อภิเดช พลเยียม [24] ได้ สรุ ปว่า เมือพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ภาวะผู้นาทาง
วิชาการผู้บริ หารสถานศึก ษาด้ านการกํา หนดวิ สยั ทัศน์ ภารกิ จ และเป้ าหมายของโรงเรี ย นทีชัด เจนมีค่าเฉลียอยู่ในระดับ
“มากทีสุด ” โดยเรี ยงตามลํา ดับ ดังนี โรงเรี ยนมีน โยบายการนํ า ผลการประเมิน ผลสําเร็ จ จากการปฏิ บัติ งานมาเป็ นแนว
ทางการพัฒนาวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ ให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับการ เปลียนแปลงอยู่เสมอ
4.2 ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศการเรี ยนรู้ ส่งผลต่อการบริ หาร
กิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริหารสถานศึกษาน้ อยทีสุด ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะผู้บริ หารอาจมีการให้ ความสําคัญในส่วน
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ของการบริ ห ารจัด การส่วนอืนทีมองเห็นเป็ นรู ปธรรมเด่นชัด มากกว่ า จึง อาจมองข้ า มความสําคัญในส่ว นของการส่งเสริ ม
บรรยากาศการเรียนรู้ไป แม้ จะมีอิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาก็ตาม ซึงสอดคล้ องงานวิจยั ของ ลัดดาวรรณ
นัดดาเทพ [25] ได้ ศกึ ษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า ภาวะ
ผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารทัง 11 ด้ าน คือ ด้ านการกําหนดเป้าหมายของโรงเรี ยน ด้ านการสือสารเป้าหมายของโรงเรี ยน
ด้ านการนิเทศและการประเมินผลด้ านการสอน ด้ านการประสานงานการใช้ หลักสูตรด้ านการตรวจสอบความก้ าวหน้ าของ
นักเรียน ด้ านการควบคุมการใช้ เวลาสอน ด้ านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ ชิด ด้ านการจัดให้ มีสิงจูงใจให้ กับครู
ด้ านการส่งเสริมให้ มีการพัฒนาวิชาชีพ ด้ านการพัฒนาและสร้ างมาตรฐานด้ านวิชาการ และด้ านการจัดให้ มีสิงเสริ มสภาพ
การเรียนรู้ พบว่าภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้ านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้มีความสําคัญน้ อยทีสุด

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากการศึกษาการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานต้ นสังกัด คือสํานักงาน
การศึกษากรุงเทพมหานคร ควรให้ กําหนดขอบข่ายของงานและวางแผนการทํางานร่ วมกับบุคลากรของสถานศึกษา เพือให้
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนําผลทีได้ ไปใช้ ได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิงขึน
1.2 ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาควรส่ง เสริ ม ให้ ค รู จัด การเรี ย นการสอนที ทํ า ให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ตามจุด มุ่ง หมายที
กําหนดไว้ ในหลักสูตรเพือจัดการเรียนการสอนทีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริ มให้ จัดหาของขวัญและรางวัลแก่ครู และผู้เรี ยนเพือสร้ างขวัญและกําลังใจ
ให้ กบั บุคลากร
1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ วิธีการสือสารกับบุคลากรในโรงเรี ยนด้ วยการสือสารทีเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ
2. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ในครั งต่ อไป
2.1 ควรศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการทีส่งผลต่อการบริ หารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริ หารสถานศึกษาใน
สังกัดอืนๆ เพือได้ ข้อค้ นพบและเปรียบเทียบความแตกต่าง และนํามาพัฒนาการศึกษาต่อไป
2.2 ควรทําวิจยั รูปแบบอืน เช่น วิจยั เชิงคุณภาพ การหาองค์ประกอบอืนทีส่งผลต่อ ภาวะผู้นําทางวิชาการ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพือจะได้ ข้อมูลเชิงลึกในการนําไปเป็ นส่วนประกอบ ในการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะต่อไป
2.3 ควรศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการในแต่ละด้ านว่าส่งผลต่อการดําเนินงานในขันตอนต่อไปหรื อไม่ เช่น การ
กําหนดภารกิจทีส่งผลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะ
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โรงเรี ยนของผูบ้ ริ หารสถาน ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3วิทยานิพนธ์ .
ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา). ขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ถ่ายเอกสาร.
[25] ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, ประทีป จินงี, ทัศนา ทองภักดี และพรรณี บุญประกอบ. (2547). รายงาน
การวิ จยั เรื องวิ ถีชีวิตและพฤติ กรรมการอนุรักษ์ แหล่งนํ าของแม่บ้านและเยาวชนริ มคลอง
แสนแสบ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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สมรรถนะการทํางานเป็ นทีมทีส่ งผลต่ อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีความมุ่งหมายเพือ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมและระดับการบริ หารงานบุคคลของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา 2) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างสมรรถนะการทํ างานเป็ นที มกับการบริ หารงานบุค คลของผู้บริ หาร
สถานศึกษา3)สมรรถนะการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตคลองสาน
สังกัดกรุ งเทพมหานครกลุ่มตัวอย่ าง คือ ครู ใ นโรงเรี ยน สํา นักงานเขตคลองสาน สังกัด กรุ ง เทพมหานครจํา นวน 127 คน
ซึงได้ มาจากการสุม่ แบบแบ่งชัน และการสุม่ อย่างง่าย เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึงมีดัชนี ความสอดคล้ อ งตังแต่ .60-1.00 ค่า ความเชื อมันการบริ หารงานบุค คลของผู้บริ หาร
สถานศึกษาเท่ากับ .72 และสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมมีค่าความเชือมันเท่ากับ .86 สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการ
คัดเลือกเข้ า
ผลการวิจยั พบว่าระดับการบริหารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึกษาสํานักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุ งเทพมหานคร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ
ด้ านวินยั และการรักษาวินยั ด้ านการพัฒนาบุคลากรด้ านการวางแผนอัตรากําลัง ด้ านการให้ พ้นจากงานและด้ านการสรรหา
และบรรจุแต่งตังระดับสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุ งเทพมหานคร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ านโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ
ด้ านการมีเป้าหมายเดียวกัน ด้ านความไว้ วางใจซึงกันและกัน ด้ านการมีปฏิ สมั พันธ์ ด้ านการมีส่วนร่ วมและด้ านการสือสาร
อย่างเปิ ดเผยสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมมีความสัมพันธ์ กับการบริ หารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึกษา สํานักงานเขต
คลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานครในระดับปานกลางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01และสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมที
ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานครโดยตัวแปรด้ านการมี
เป้าหมายเดียวกันของสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมส่งผลต่อการบริ หารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึกษาได้ ร้อยละ18.00
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
คําสําคัญ : สมรรถนะการทํางานเป็ นทีม, 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
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ จัดทําขึนในช่วงเวลาของการปฏิ รูปประเทศและ
สถานการณ์ โลกทีเปลียนแปลงอย่า งรวดเร็ วและเชือมโยงกัน ใกล้ ชิด กันมากขึนโดยได้ น้ อมนํ าหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาเป็ นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนืองจากแผนพัฒนาฉบับที 9-11 เพือสร้ างภูมิค้ มุ กันและช่วย
ให้ สงั คมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้ อย่างมัน[1]การส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้ ร้ ู จักการทํางานเป็ นทีม ก็เป็ นอีกวิธีหนึงที
สําคัญอย่างยิงอันจะทําให้ งานมีประสิทธิภาพ[2]ยกระดับการพัฒนาการด้ านความสามารถของหน่วยงานเพือให้ ทันต่อการ
เปลียนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิงในยุค สังคมแห่ งการเรี ยนรู้ (Knowledge-based society) ทีมี ความซับ ซ้ อนและ
หลากหลายทํา ให้ ผ้ บู ริ ห ารจะต้ องรู้ จักแบ่ ง งาน หรื อ มอบอํ า นาจและกระจายความรั บผิ ด ชอบให้ แ ก่ทุก คนในหน่ว ยงาน
[3]หน่วยงานจะประสบผลสําเร็จได้ ต้องมีความร่วมมือร่ วมใจทีดี ทีมงานทีดีมาจากบุคลากรในหน่วยงานมีการประสานงาน
ทีดี การทํางานเป็ นทีม เป็ นสิงทีได้ รับความสนใจมากทีสุดเรื องหนึงของผู้บริ หารยุคโลกาภิ วัตน์ และกําลังเป็ นทีนิยมมากขึน
เรือยๆ ทังนีเนืองจากผู้บริหารตระหนักดีว่าความสําเร็ จในการทํางานนันมิได้ เกิดจากสมาชิกคนใดคนหนึงในหน่วยงานตาม
ลําพัง แต่เกิดจากพลังและความร่ วมมือ รวมถึงการประสานงานของทุกคนและทุกฝ่ ายทีเกียวข้ องโรงเรี ยนเป็ นสถานศึกษา
หน่ ว ยงานหนึงซึงสัง กัดสํา นัก งานเขตพื นที การศึก ษา มี ที รับ ผิ ด ชอบในการจัด การศึก ษาขันพื นฐานให้ กับ นั ก เรี ย นตาม
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พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาภาคบังคับ โดยปั จจัยทีสําคัญในการขับเคลือนการดําเนินงานด้ านต่างๆ ของโรงเรี ยนคือ
บุคลากรทีปฏิ บัติ งานในโรงเรี ย น ซึงการปฏิ บัติ งานในโรงเรี ย นจําเป็ นต้ อ งมีก ารรวมกลุ่ม กันสอนการปฏิ บัติงานโดยมีการ
ร่วมมือประสานงานกันเพือหาทางพัฒนากิจการให้ ก้าวยิงๆ ขึนไปและเพือบรรลุวัตถุประสงค์ ทีตังไว้ ซึงในการรวมกลุ่มการ
ทํา งานย่ อ มเกิ ดปั ญหาในการปฏิ บัติ ง าน [4] ตามพระราชบัญญั ติ ระเบี ย บข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานครและบุค ลากร
กรุ งเทพมหานครพุทธศักราช 2554 มาตรา 4 ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุ งเทพมหานคร หมายความว่ า
ข้ าราชการกรุงเทพมหานครซึงทําหน้ าทีทางด้ านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรี ยนรู้ หรื อ ข้ าราชการกรุ งเทพมหานครซึง
ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารสถานศึกษา ศึกษานิเทศ และให้ หมายความรวมถึงข้ าราชการกรุ งเทพมหานครซึงดํารงตําแหน่งทีมี
หรือปฏิบตั ิงานเกียวเนืองกับการเรี ยนการสอน การนิเทศ การบริ หาร การศึกษา และปฏิ บัติงานอืนในหน่ วยงานการศึกษา
ของกรุงเทพมหานคร ทังนี ตามทีคณะกรรมการข้ าราชการกรุ งเทพมหานครและบุคลากรกรุ งเทพมหานครกําหนด [5] และ
การทํางานเป็ นที มสามารถทํา ให้ ครู เ กิดความพึงพอใจและร่ ว มมือ กันปฏิ บัติ งานให้ เ กิดผลสําเร็ จส่ง ผลโดยตรงต่ อการจัด
การศึกษาทีมีประสิทธิภาพและทําให้ นกั เรียนเป็ นผู้ทีมีความรู้ทีดีพร้ อมในทุกด้ าน [6]
ในปั จจุบันปั ญหาที พบในองค์ กรมากทีสุด คื อบุคลากรในองค์ กรมีค วามสับ สนในบทบาทและขอบเขตของงาน
ทังตําแหน่งและอํานาจหน้ าที พบว่าปั ญหาต่างๆ ทีมักเกิดขึนในองค์กร คือ การทํางานทีขาดจุดหมาย วัตถุประสงค์ ทีชัดเจน
การทํางานร่วมกัน การสือสาร การมีปฏิสมั พันธ์ การไว้ วางใจซึงกันและกัน ระเบียบปฏิบตั ิไม่มีประสิทธิ ภาพ ไม่มีการยืดหยุ่น
การกํ า หนดขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบไม่ ชั ด เจน มี ค วามขัด แย้ งในการทํ า งานอย่ า งเด่ น ชั ด มี ค วามเห็ น ที แตกต่ า งกั น
ความสัมพัน ธ์ ระดับองค์ กรไม่ดี ได้ รับ ข่าวสารไม่ครบถ้ วน การส่งสารล่าช้ า จึงเกิด ปั ญหาในการทํา งานร่ วมกันในปั จจุบัน
ซึงสภาพการทํางานร่วมกันจริงๆ ของทีมเกิดขึนน้ อยมาก จากแนวคิดและปั ญหาต่ างๆ ทีผ่านมาชีให้ เห็นว่าการทํางานเป็ น
ทีมมีวตั ถุประสงค์ชดั เจน และผู้ร่วมงานมีความร่วมมือกัน มีการไว้ วางใจและการยอมรับนับถือกัน มีความสัมพันธ์ ทีดีต่อกัน
รวมถึงผู้บงั คับบัญชามีความเข้ าใจในพืนฐานของผู้ทีอยู่ใต้ บังคับบัญชาอย่างถูกต้ องนัน ส่งผลต่อสมรรถนะการทํางานเป็ น
ทีมขององค์ กร ผู้วิ จัย จึงสนใจทีจะศึกษาความคิ ดเห็นของผู้บริ หารและครู ผ้ สู อนในสถานศึก ษา สํา นัก งานเขตคลองสาน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ว่ามีทรรศนะต่อสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมมากน้ อยเพียงใด ซึงผลวิจัยอาจช่วยเป็ นแนวทางในการ
นําไปใช้ ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานเป็ นทีมของสถานศึกษา แก่สาํ นักงานการศึกษา สํานักงานเขต เพือทีจะเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาการทํางานร่วมกันของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึกษาระดับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพือศึกษาระดับสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมกับการบริ หารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึกษา
เขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
4. เพือศึกษาสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อการบริ หารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึกษาเขตคลองสาน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใช้ ในการวิจยั ครังนี คือ ครูสงั กัดกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน จํานวน 8 โรงเรียน
ประกอบด้ วยครู 188 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ตามวิธีของ เครจซี และมอร์ แกน [7]
และกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ วิ ธีการสุ่มแบบแบ่ง ชัน (Stratified Random Sampling )แล้ ว จึงทํ าการสุ่ม อย่า งง่ าย (Simple
Random Sampling) โดยวิธีจบั สลากครู จํานวน 127คน
2. วิธีดําเนินการวิจยั
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความ และงานวิจยั เอกสารทีเกียวกับสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมและการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
2. นําแนวคิด ทฤษฎี และข้ อมูลต่างๆ กําหนดเป็ นนิยามศัพท์เฉพาะ และสร้ างแบบสอบถามเกียวกับทํางาน
เป็ นทีมและการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
3. นําแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกต้ อง ครอบคลุมตาม
ขอบเขต และนิยามศัพท์ทีศึกษา พร้ อมทังตรวจสํานวนภาษาทีใช้ ในการทําแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามทีปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการคุมปริ ญญานิพนธ์ ส่งให้ ผ้ เู ชียวชาญจํานวน 5
ท่าน เพือตรวจสอบความเทียงตรงด้ านเนือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่าง
ข้ อคําถามกับวัตถุประสงค์ ทีต้ องการวัด (Index of Item- Objective Congruence: IOC) ความครอบคลุมของข้ อคําถามและ
ความชัดเจนของภาษาค่าดัชนี IOC ทีได้ เป็ นค่าเฉลียทีได้ จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชียวชาญโดยค่าดัชนี IOC มี 3 ระดับ
ได้ แก่ ถ้ าดั ช นี IOC มี ค่ า เท่ า กั บ 1 แสดงว่ า ผู้ เชี ยวชาญมี ค วามเห็ น สอดคล้ อ ง ค่ า ดั ช นี IOC มี ค่ า เท่ า กับ -1 แสดงว่ า
ผู้เชียวชาญมีความเห็นว่าไม่มีความสอดคล้ อง ค่าดัชนี IOC มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าผู้เชียวชาญมีความเห็นว่าไม่แน่ใจ โดย
การกําหนดค่าของความสอดคล้ องตังแต่ 0.60-1.00 เป็ นเกณฑ์ทียอมรับได้
5. นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแล้ วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่เป็ นกลุ่มทีมี
ลักษณะใกล้ เ คียงกับ กลุ่ม ตัวอย่างจํานวน 30 คน แล้ วนํ าไปหาความเชื อมัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ สตู ร
สัมประสิทธิ แอลฟาโดยค่าความเชือมันการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา .72 และค่าความเชือมันสมรรถนะการ
ทํางานเป็ นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา .86
การจัดกระทําและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดําเนินการจัดกระทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลตามขันตอนต่อไปนี
1. การจัดกระทําข้ อมูล มีขนตอนดั
ั
งนี
ขันตอนที 1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ขันตอนที 2 บันทึกข้ อมูลในแฟ้มข้ อมูลคอมพิวเตอร์ เพือวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป
2. การวิเคราะห์ข้อมูล มีขนตอน
ั
ดังนี
ตอนที 1 แบบสอบถามเกี ยวกับ สถานภาพและข้ อมูลทั วไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา และประสบการณ์ การทํางานในสถานศึกษาปั จจุบัน ซึงมีลกั ษณะตรวจสอบรายการ (Check list) วิเคราะห์ ผล
จากคําตอบของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าความถี (Frequency)
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ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับการบริ หารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร เขตคลองสาน
ใน 5 ด้ าน ได้ แก่ 1) การวางแผนอัตรากําลัง 2) การสรรหาและบรรจุแต่งตัง 3) การพัฒนาบุคลากร 4) การให้ พ้นจากงาน 5)
วินัย และการรัก ษาวิ นัย วิ เคราะห์ ข้อ มูลโดยใช้ สถิ ติ วิเ คราะห์ ค่ า เฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เป็ นรายด้ านและรายข้ อโดยรวม โดยกําหนดเกณฑ์การแปลความหมาย
ตอนที 3 แบบสอบถามเกี ยวกับ สมรรถนะการทํ า งานเป็ นที ม ของผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เขตคลองสาน สัง กั ด
กรุ งเทพมหานคร ใน 5 ด้ าน ได้ แก่ 1) การมีปฏิ สมั พันธ์ 2) การสือสารอย่างเปิ ดเผย 3) การมีส่วนร่ วม 4) การมีเป้าหมาย
เดีย วกัน และ 5) ความไว้ วางใจซึงกัน และกัน วิ เคราะห์ ข้อ มูลโดยใช้ สถิ ติวิเ คราะห์ ค่า เฉลีย (Mean) และส่ว นเบี ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็ นรายด้ านและรายข้ อ
3. วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมกับการบริ หารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึกษา
เขตคลองสาน สัง กัดกรุ ง เทพมหานคร โดยการวิ เคราะห์ ห าค่ าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ แบบเพี ยร์ สนั (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ ทีคํานวณแล้ วเปรียบเทียบกับเกณฑ์
4. วิเคราะห์สมรรถนะการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อการบริ หารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึกษาเขตคลองสาน
สังกัดกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ สถิติวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้ า (Multiple Regression AnalysisEnter Method)

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรือง สมรรถนะการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อการบริ หารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึกษาเขตคลองสาน
สังกัดกรุงเทพมหานครสรุปผลโดยรวมและรายด้ าน ได้ ดงั นี
1. ระดับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคลองสาน สังกัดกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือพิจารณารายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมาก ทุกด้ าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ วินัยและการรักษา
วินยั ด้ านการการพัฒนาบุคลากร การวางแผนอัตรากําลัง ด้ านการการให้ พ้นจากงาน และการสรรหาและบรรจุแต่งตัง
2. ระดับสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมของผู้บริ หารสถานศึกษาเขตคลองสาน สังกัดกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ านโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านการมี
เป้ าหมายเดี ยวกันด้ านความไว้ วางใจซึงกัน และกัน ด้ า นการมี ปฏิ สัมพันธ์ ด้ านการมีส่วนร่ วม และด้ านการสือสารอย่ า ง
เปิ ดเผย
3. สมรรถนะการทํางานเป็ นทีมของผู้บ ริ หารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ กับ การบริ หารงานบุคคลของผู้บริ หาร
สถานศึกษา ในระดับปานกลาง (.350) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยด้ านทีมีความสัมพันธ์ สงู สุด คือ ด้ านการมี
เป้าหมายเดียวกันรองลงมา คือ ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ ด้ านความไว้ วางใจซึงกันและกันด้ านการสือสารอย่างเปิ ดเผยและด้ าน
การมีสว่ นร่วม ตามลําดับ
4. สมรรถนะการทํางานเป็ นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึกษา
เขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานครได้ ร้อยละ 18.00 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05คือสมรรถนะการทํางานเป็ นทีม
ด้ านการมีเป้าหมายเดียวกันส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
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อภิปรายผล
จากการศึกษาผลการวิจยั สามารถนํามาอภิปรายตามประเด็นสําคัญได้ ดงั นี
1. ระดับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคลองสาน สังกัดกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมือพิจารณารายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมาก ทุกด้ าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านวินัยและการรักษา
วินัย ด้ านการการพัฒนาบุคลากร ด้ านการวางแผนอัตรากําลัง ด้ า นการการให้ พ้นจากงาน และด้ า นการสรรหาและบรรจุ
แต่งตัง ทังนีอาจสืบเนืองมาจากการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเป็ นการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของ
องค์ ก ร ผู้บริ หารจํา เป็ นจะต้ อ งทําการวิ เคราะห์ แ ละประเมิ นปั จ จัยต่า งๆ ทีเกิด จากวินัยและการรัก ษาวิ นัย [8] สภาพและ
ปั ญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า
สภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก เมือพิจารณาในแต่ ละรายด้ า นพบว่าอยู่ในระดับ มากทุกด้ า น เรี ยงลําดับค่ าเฉลียมี การปฏิ บัติ จากมากไปน้ อ ย
สอดคล้ องกับวทัญ ูศิริจรรยา [9] สภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลของผู้บริ หารและครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน สํานัก งานเขตพื นทีการศึก ษากรุ งเทพมหานคร เขต 2สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
เกศสรินทร์ ตรี เดช [10] ได้ ศึกษา ภาวะผู้นําของผู้บริ หารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการทํางานเป็ นทีมของครู ในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีภ าวะผู้นําทางการบริ หารโดยรวมมีค่า เฉลียอยู่ใ นระดับมากงานวิจัยของ สมศัก ดิ
พรมมล [11] ความคาดหวังของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริ หารงานบุคคลของโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 24
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา เช่นเดียวกับงานวิจยั ของวิฑรู ย์ สีแดง [12] ปั ญหาการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาขันพืนฐาน
ตามความคิ ด เห็ น ของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื นที การศึก ษาบุ รีรัม ย์ เขต 4 พบว่ า ปั ญหาของการ
บริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํา นักงานเขตพืนที การศึก ษาบุรัม ย์ เขต 4 โดยรวมมีค วามแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เมือพิจารณารายด้ านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
คือ ด้ านการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง ด้ านการเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ และด้ านการออก
จากราชการ ส่วนด้ านการสรรหาและบรรจุแต่งตัง และด้ านวินยั และการรักษาวินยั ไม่แตกต่างกัน
2. ระดับสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคลองสาน สังกัดกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมือพิจารณารายด้ าน พบว่าอยู่ใ นระดับมากทุกด้ านโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ า นการมี
เป้ าหมายเดี ยวกันด้ านความไว้ วางใจซึงกัน และกัน ด้ า นการมี ปฏิ สัมพันธ์ ด้ านการมีส่วนร่ วม และด้ านการสือสารอย่ า ง
เปิ ดเผย ทังนีอาจสืบเนืองมาจาก การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการทํางานเป็ นทีมกับการบริ หารวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1ผลการวิจยั สรุปได้ ว่า มีการทํางานเป็ นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ามีระดับการทํางานเป็ นทีมในระดับมากทุกด้ าน เรี ยงตามลําดับจากมากไปน้ อย ดังนี
ด้ านการยอมรับนับถือซึงกันและกัน ด้ านการมีส่วนร่ วมในการทํางาน ด้ านการมีเป้าหมายเดียวกัน ด้ านความไว้ เ นือเชือใจ
ด้ านความมีมนุษยสัมพันธ์ และด้ านการสือสารอํานวย มีสมทรัพย์ [13] การทํางานเป็ นทีมของข้ าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อําเภอสอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาจันทบุรี เขต 2 ใน 6 ด้ าน
คือการยอมรับนับถือ การมีเป้าหมายเดียวกัน การมีปฏิ สมั พันธ์ การมีส่วนร่ วม ความไว้ วางใจซึงกันและกัน และการสือสาร
อย่างเปิ ดเผย[14]จําแนกตามประสบการณ์ ในการทํางาน โดยรวมและรายด้ านแตกต่างกันสายใจ ปรี ดี [15] สอดคล้ องกับ
งานวิ จัย ของ ชาฤนี เหมื อนโพธิ ทอง [16] ได้ ศึก ษา การบริ หารแบบมีส่วนร่ ว มกับการทํา งานเป็ นทีม ของพนัก งานครู ใ น
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุม่ การศึกษาท้ องถินที 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผู้บริ หารสถานศึกษา
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สังกัดเทศบาล กลุม่ การศึกษาท้ องถินที 1 โดยภาพรวมและรายด้ าน อยู่ในระดับมาก การทํางานเป็ นทีมของพนักงานครู ใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุม่ การศึกษาท้ องถินที 1 โดยภาพรวม และรายด้ านอยู่ในระดับมาก การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ของผู้บริ หารสถานศึก ษา กับการทํา งานเป็ นทีม ของพนักงานครู ในสถานศึกษาสังกัด เทศบาล กลุ่ม การศึกษาท้ องถิ นที 1
มีความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
3. สมรรถนะการทํา งานเป็ นทีม ของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษามีความสัมพันธ์ กับการบริ ห ารงานบุค คลของผู้บริ หาร
สถานศึกษา ในระดับปานกลาง (.350) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทีเป็ นเช่นนี อาจเนืองจากสมรรถนะการทํางาน
เป็ นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาเป็ นความสามารถของผู้บริ หารทีมีความสัมพันธ์ สงู สุด คือ ด้ านการมีเป้าหมายเดียวกันทัง
ทางด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ ด้ านความไว้ วางใจซึงกันและกันด้ านการสือสารอย่างเปิ ดเผยและด้ านการมีส่วนร่ วม เช่นเดียวกับ
สภาพการทํางานเป็ นทีมในโรงเรียน ทีส่งผลต่อการบริหารงานทัวไปในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสกลนคร
เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า 1. สภาพการทํางานเป็ นทีมและประสิทธิผลการบริหารงานทัวไป ตามความคิดของผู้บริ หารโรงเรี ยน
และครูผ้ สู อนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต 1 อยู่ในระดับมาก 2. ผู้บริ หารโรงเรี ยนและครู ผ้ สู อน มี
ความคิ ดเห็น ต่อ สภาพการทํา งานเป็ นที ม และประสิทธิ ผลการบริ ห ารงานทัวไป ไม่แ ตกต่ างกัน 3. ผู้บ ริ หารโรงเรี ยนและ
ครูผ้ สู อนในโรงเรียนทีปฏิบตั ิงานในโรงเรียนทีมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกียวกับสภาพการทํางานเป็ นทีมและประสิทธิ ผล
การบริหารงานทัวไป ไม่แตกต่างกัน 4. ความสัมพันธ์ ระหว่างสภาพการทํางานเป็ นทีม กับประสิทธิผลการบริ หารงานทัวไปใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยภาพรวมสัมพันธ์ กันในเชิงบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .01 5. สภาพการทํางานเป็ นทีม ด้ านการกําหนดบทบาทหน้ าที ด้ านการสือสารแบบเปิ ด ด้ านการกําหนดวัตถุประสงค์
ของทีม ด้ านการสร้ างความไว้ วางใจและการยอมรับนับถือ ด้ านการมีส่วนร่ วมด้ านการมีมนุษยสัมพันธ์ และด้ านภาวะผู้นํา
ในทีม มีอํานาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานทัวไปของผู้บริ หารโรงเรี ยนและครู ผ้ สู อน ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาสกลนคร เขต 1 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 สอดคล้ องกับงานวิจยั โสภณ สวยขุนทด [17] ได้ ศึกษา
การบริ หารงานบุคคลด้ านการเสริ มสร้ า งประสิทธิ ภาพในการปฏิ บัติ ราชการ อยู่ในระดับมากทังโดยภาพรวมและรายด้ า น
สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู อยู่ในระดับมากทังโดยภาพรวมและรายด้ านและความสัมพันธ์ ระหว่างการบริ หารงาน
บุคคลด้ านการเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการกับสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
4. สมรรถนะการทํางานเป็ นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึกษาเขต
คลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมทุกด้ านการมีเป้าหมายเดียวกันส่งผลต่อการบริ หารงาน
บุค คลของผู้บ ริ หารสถานศึก ษาได้ ร้อยละ 18.00 โดยสมรรถนะการทํ า งานเป็ นที ม ด้ า นการมี เป้ าหมายเดี ย วกัน สูง สุด
รองลงมา ได้ แก่ ทางด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ ด้ านความไว้ วางใจซึงกันและกันด้ านการสือสารอย่างเปิ ดเผยและด้ านการมีส่วน
ร่วม ตามลําดับ การศึกษาการพัฒนาการทํางานเป็ นทีมของบุคลากรศูนย์พฒ
ั นาฝี มือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ในแต่ละด้ าน
ได้ ผลการศึกษาดังนี ด้ านการสร้ างความเข้ าใจในการทํางานเป็ นทีมโดยภาพรวมสมาชิกทุกคนมีความเข้ าใจในการทํ างาน
ร่ วมกัน มากขึน ด้ านการประชุมเชิง ปฏิ บัติ การทีเน้ นความสําคัญของทีม งานและความเข้ มแข็งขององค์ กรพบว่าสมาชิก มี
ความตระหนัก ในการทํา งานเป็ นที มมากขึน ด้ า นการสร้ า งความไว้ วางใจในทีม งานโดยภาพรวมสมาชิก ทุก คนให้ ค วาม
ไว้ วางใจในการทํางานซึงกันและกัน มีความไว้ เนือ เชือใจกันมากขึน ด้ านการสือสารในทีมงานโดยภาพรวมสมาชิกทุกคนมี
การติดต่อสือสารกันในการทํางาน และด้ านการเสริมสร้ างความร่วมมือในการทํางานทีมโดยภาพรวมสมาชิกมีความร่ วมมือ
ในการทํางานดี ผู้ประสานงานฝ่ ายมี ส่วนช่วยเสริ มสร้ างความร่ วมมือในการทํางานทีม ปราโมทย์ พากพูล ไพร [18] การ
ทํางานเป็ นทีม ร่ วมกัน ของผู้บ ริ ห ารและครู ในโรงเรี ย นที ได้ รับรางวัลพระราชทาน ประจํา ปี การศึกษา 2547-2548 ในเขต
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กรุงเทพมหานคร 6 ด้ าน คือ การมีเป้าหมายร่วมกัน ด้ านการมีสว่ นร่วมในการดําเนินงาน ด้ านการมีมนุษย์ สมั พันธ์ ด้ านการ
ติดต่อสือสารในกลุม่ ด้ านการตัดสินใจร่วมกัน และด้ านการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน พบว่าระดับการทํางานเป็ นทีมโดยจําแนก
ตามตําแหน่งและประเภทโรงเรียน มีระดับการทํางานเป็ นทีมในภาพรวมทุกด้ านอยู่ในระดับดีมาก และระดับการทํางานเป็ น
ทีมของผู้บริหารและครูในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน มีระดับการทํางานเป็ นทีมโดยรวมไม่แตกต่างกัน รัชนีกร สมทรัพย์ [19]
การศึกษาการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรมวิหาร 4 พบว่า ค่าเฉลียส่วนเบียงการเบนมาตรฐาน
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในการบริหารงานบุคลากรของผู้บริ หารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมมี
ความ คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ณัฐพร ภูทองเงิน [20]
โดยเฉพาะสมรรถนะด้ านการมีเป้าหมายเดียวกันนับว่าเป็ นสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อการบริ หารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะผู้บริหาร มีความสามารถในการเรี ยนรู้ ในการทํางาน เปิ ดโอกาสให้
บุคคล หรือสมาชิกในทีม มีสว่ นร่วมในการคิด ร่วมตัดสินใจวางแผน ทํางาน ร่ วมติดตามและการประเมินผลการทํางานร่ วม
รับผิดชอบการทํางานตังแต่ขนตอนแรกถึ
ั
งขันตอนสุดท้ าย ทําให้ เกิดข้ อผูกพันในสิงทีตกลงร่วมกันของทีม หรื ออาจกล่าวได้ ว่า
การมี ส่ ว นร่ ว มมี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ ที ม งาน ทั งนี เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ สมาชิ ก เข้ ามามี ส่ว นร่ ว มในการระดมความคิ ด
ความสามารถในการทํางาน สามารถแก้ ปัญหาต่างๆ ได้ ตรงประเด็น ทําให้ การทํางานบรรลุเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
และทันเวลา ธีระ ไชยสิทธิ [21] เช่นเดียวกับการกระบวนการทีข้ าราชการประชาชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาส
ได้ เข้ าร่วมในการรับรู้ เรี ยนรู้ ทําความเข้ าใจ ร่ วมแสดงทัศนะ ร่ วมเสนอปั ญหา/ประเด็นทีสําคัญทีเกียวข้ อง ร่ วมคิดแนวทาง
ร่วมการแก้ ไขปั ญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่ วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา สมชาย เทพแสง:
อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์ [22] เช่นดียวกับ ธร สุนทรายุทธ [23] ได้ สรุปว่า การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น อภิ ปราย พูดคุย
ถกเถี ย ง การมีส่ว นร่ วมในการค้ น หาปั ญหาและสาเหตุข องปั ญหา การมี ส่วนร่ ว มในการวางแผน การมีส่ว นร่ วมในการ
ตัด สิน ใจ การมี ส่วนร่ ว มในการปฏิ บัติ ก าร การมี ส่ว นร่ ว มในการประสานงาน การมี ส่ว นร่ ว มในการควบคุม ติ ด ตามและ
ประเมินผลและการมีสว่ นร่วมในการใช้ ประโยชน์จากโครงการ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. จากผลการศึกษา พบว่า สมรรถนะการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อการบริ หารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึกษา
จึงควรพัฒนาสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะการมีเป้าหมายเดียวกัน
2. จากการศึกษาการบริ หารงานบุค คลของผู้บริ ห ารสถานศึก ษา หน่ ว ยงานต้ นสัง กัด คื อสํานัก การศึก ษาและ
สํานักงานเขตควรให้ ความรู้ เกียวกับการวิเคราะห์ ด้านการมีเป้ าหมายเดียวกัน ต่อผู้บริ หารสถานศึกษาให้ ความสําคัญกับ
เป้ าหมายของส่วนร่ วมมากกว่ าเป้าหมายส่วนตัวในการตรวจสอบ และประเมิน ปั จ จัยที เกี ยวข้ องในการดํา เนิ น งานโดย
พิจารณาประเด็นข้ อมูลต่างๆ
3. จากการศึก ษาสมรรถนะการทํา งานเป็ นทีมของผู้บ ริ หารสถานศึก ษา เขตคลองสาน สัง กัดกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารได้ กําหนดทิศทางการทํางานของสถานศึกษาอย่างชัดเจนอยู่ในระดับน้ อยกว่า สมรรถนะ
การทํางานเป็ นที มของผู้บ ริ หารสถานศึกษาในด้ านอื นๆ แต่สมรรถนะด้ านเป้ าหมายเดี ยวกันและส่งผลต่ อการบริ หารงาน
บุคคลของผู้บ ริ ห ารสถานศึกษาของผู้บริ ห าร ดัง นัน สํานักงานเขตพื นทีการศึกษา ผู้บริ ห ารสถานศึก ษา และหน่ วยงานที
เกียวข้ อง ควรให้ ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการทํางานของสถานศึกษาอย่างชัดเจน เพือความสําเร็จของงานต่อไป
4. จากการศึกษาสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมของผู้บริ หารสถานศึกษา เขตคลองสาน สังกัดกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสนับสนุนการทํางานของบุคลากรเพือขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
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5. จากการศึกษาสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมของผู้บริ หารสถานศึกษา เขตคลองสาน สังกัดกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสร้ างขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานให้ กบั บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนควร
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ในครั งต่ อไป
1. ควรศึกษาสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อการบริ หารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึกษาในสังกัดอืนๆ
เพือได้ ข้อค้ นพบและเปรียบเทียบความแตกต่าง เพือนํามาพัฒนาการศึกษาต่อไป
2. ควรทํา วิจัยรู ปแบบอืน เช่น วิ จัย เชิ งคุณภาพ การหาองค์ ประกอบอืนทีส่งผลต่ อการบริ หารงานบุค คลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพือจะได้ ข้อมูลเชิงลึกในการนําไปเป็ นส่วนประกอบในการบริ หารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึกษา
ต่อไป
3. ควรศึกษาปั จ จัยทีก่ อให้ เกิด ความแตกต่างกันในสมรรถนะการทํางานเป็ นทีม และการบริ หารงานบุค คลใน
สถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่
4. ควรศึกษาปั จจัยสําคัญทีส่งเสริมสมรรถนะการทํางานเป็ นทีมและการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
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บทความปริทัศน์ (Reviewed articles)
ถอดบทเรียน : กรณีศกึ ษา 13 หมูป่าอะเคเดมี จังหวัดเชียงราย
ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ , Dr. Somboon Burasirirak
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จากปลายเดือนมิถุน ายนถึง กลางเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ทีผ่ านมา มีข่ าวดังระดับ โลกทียึดครองหน้ า แรกของ
หนังสือพิมพ์ทกุ ฉบับและยึดครองจอโทรทัศน์ในชัวโมงข่าวในประเทศทุกช่อง รวมทังยังยึดครองสือไปทัวโลกด้ วย ข่าวดังกล่าว คือ
ข่าวทีมนักฟุตบอลเยาวชน ทีมหมูป่าอะเคเดมีแห่งจัง หวัดเชียงราย รวม 13 ชีวิต เข้ าไปติดอยู่ในถําหลวง-ขุนนํานางนอน
ตังแต่ วันที 23 มิถุน ายน เป็ นต้ นมา เหตุก ารณ์ ครังนีทําให้ ทัวโลกได้ เ ห็นปฏิ บัติ การในการกู้อุบัติภั ยของประเทศไทยซึงมี
ความสําคัญมากกับเกียรติภูมิของประเทศไทย การทีประเทศต่างๆ ทัวโลกให้ ความสนใจและต้ องการมีส่วนร่ วมในการกู้ภัย
อยากเข้ ามาร่ วมช่วยเหลือชีวิตคนไทยทัง 13 คน แสดงถึงความเป็ นสมาชิกของประชาคมโลกทีทัวโลกให้ ความสําคัญกับ
คุณค่ากับทุกชีวิตทีเป็ นพลเมืองของตนซึงเป็ นสิงทีน่ายินดีเป็ นอย่างยิง ถึงแม้ เราต้ องพึงพาความรู้ ความสามารถเทคโนโลยี
และประสบการณ์ของนักดํานําชาวอังกฤษ รวมทังการจัดการประสานงานกับหน่วยซีลของไทยให้ ทีมประดานําของต่างชาติ
ทีเชียวชาญทีสุด จากทัวโลกได้ สามารถมาร่ ว มงานในการช่ว ยชี วิต ที มหมู่ป่ าอะเคเดมี จัง หวัด เชี ยงราย ต้ องปรบมื อให้ ผ้ ู
บัญชาการร่วมค้ นหาผู้สญ
ู หายทีต้ องทํางานแข่งกับเวลา (มติชน. 2561: 16)
ตลอดสัปดาห์ ของการค้ นหาคนไทยทุกคนทุกฝ่ ายรวมพลังจิตใจเพือเอาใจช่วยทีมกู้ภัย ที มสนับสนุน ให้ ประสบ
ผลสําเร็จในการกู้ชีพผู้โชคร้ ายทัง 13 คน ไม่ได้ มีการแบ่งเป็ นฝั กเป็ นฝ่ าย ไม่มีชนชัน ทุกฝ่ ายร่ วมมือกันอย่างเข้ มแข็ง มุ่งมัน
ปฏิบตั ิอยู่ในหน้ าทีของตนเองเพราะมีเป้าหมายทีชัดเจนเหมือนกัน ทีน่าทึงเรื องหนึงคือ มีการวางแผนเป็ นขันเป็ นตอนเป็ น
ระบบ เริมจากการค้ นหาให้ พบเสียก่อนว่าทีมหมูป่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ถ้ ายังอยู่จะมีสภาพร่ างกายและจิตใจเป็ นอย่างไร ขัน
ทีสอง คือ การพาตัวออกจากถําให้ ครบทัง 13 ชีวิต ขันทีสาม คือ การตรวจสอบสภาพร่างกายเพือพยายามรักษาเยียวยาและ
ฟื นฟู และแผนขันสุดท้ ายเป็ นหน้ าทีของจิตแพทย์ทีต้ องเฝ้าดูว่าจะมีความผิดปกติทางจิตหรือไม่เพราะความเครี ยดต่างๆ จาก
เหตุการณ์ นีขบวนการพาตัวออกมาตรวจเช็คสุขภาพ รวมทังการป้องกันเยียวยาและพัฒนาเหล่านีย่อมเป็ นทีเฝ้ามองของ
ประชาชนทัวโลกมิใช่แต่ประเทศไทยเท่านัน
ภายหลัง ความสํ า เร็ จ ของการกู้ ภั ย เพื อช่ ว ยชี วิ ต เยาวชนนั ก กี ฬ าฟุ ต บอลและผู้ช่ ว ยโค้ ชที ม หมู ป่ าอะเคเดมี
อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 13 ชีวิต ทีติดอยู่ในถําหลวง-ขุนนํานางนอน ก่อให้ เกิดความตืนตัวจากหลายภาคส่วน
ทีจะนํามาเป็ น “กรณีศึกษา”และ “ถอดบทเรี ยน”เพือแสวงหาแนวทางแห่งการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาอุบัติภัยในอนาคต
ทังนี หากพิ จ ารณาจากสภาพการณ์ ที เยาวชนและผู้ช่ ว ยโค้ ช ต้ อ งเผชิ ญ ถื อ ได้ ว่ า เป็ นปรากฏการณ์ ค รั งแรกและเป็ น
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องโลกที ถื อ ได้ ว่ า เป็ นครั งที หิ น และหฤโหดที สุด สํา หรั บ ปฏิ บั ติ ก ารค้ น หาและกู้ ภั ย อย่ า งไรก็ ต าม จาก
ปรากฏการณ์ ทีถําหลวงจะพบว่าปั ญหาทีทําให้ ผ้ ปู ฏิ บัติการต้ องระดมบุคลากรและนวัตกรรม ตลอดจนเครื องมืออุปกรณ์ ที
หลากหลายจากทัวสารทิศก็เพราะด้ วยสภาวการณ์ ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติและสิงแวดล้ อมทีนํามาซึงความยากลําบาก
และสร้ างความกดดันให้ กบั ผู้ปฏิบตั ิการเป็ นอย่างยิง (มติชน. 2561: 21)
จากสภาวการณ์ แ ละปรากฏการณ์ อันนํ า มาซึงการติด ถํ าของ 13 ชีวิ ต ถื อได้ ว่ า เป็ นปรากฏการณ์ ค รั งแรกและ
ครังสําคัญ ซึงจําเป็ นอยู่ทีสังคมไทยและสังคมโลกจะได้ นําไปเป็ นกรณีศกึ ษาเพือถอดบทเรี ยนสําหรับการแสวงหาแนวทางใน
การป้องกันและแก้ ไขแห่ งอนาคต รั ฐบาลในฐานะเป็ นผู้มี อํา นาจและบทบาทหน้ าที ในการบริ ห ารจัด การเพือการพัฒนา
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ประเทศคงจะเป็ นต้ นทางและเจ้ าภาพทีจะขับเคลือนมิติแห่งการถอดบทเรียนเพือศึกษาค้ นคว้ าในการให้ ได้ มาซึงแนวทางแห่ง
การป้องกันและแก้ ไ ขโดยมอบหมายให้ ห น่วยงานทีเกียวข้ องรับไปดํา เนิ นการ และสําหรับหน่วยงานทีเกียวข้ องทีจะเป็ น
เจ้ าภาพในการถอดบทเรียนก็คือ “กระทรวงศึกษาธิการ” ซึงเป็ นองค์ กรทีมีบทบาทหน้ าทีสําคัญในการสร้ างและพัฒนาทุน
มนุษ ย์ ข องประเทศควรใช้ โ อกาสและความร้ อนแรงแห่ ง กระแสนี นํ า ไปเป็ นพัน ธกิ จ เพื อดํา เนิ น การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
ความเข้ า ใจ และทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ ใ นการเตรี ย มความพร้ อมเพือรองรั บ สถานการณ์ ที ไม่ อาจคาดคิ ดโดยมี
สถานศึกษา ครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนทุกระดับร่วมเป็ นฟั นเฟื องเพือการสานต่อภารกิจนีต่อไป
อย่างไรก็ตาม กระบวนการทีจะนําไปสูก่ ารถอดบทเรียนให้ เกิดประโยชน์ สงู สุดและบรรลุตามเป้าประสงค์ สามารถ
นําไปสูก่ ารบริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จําเป็ นอยู่ทีกระทรวงศึกษาธิ การหรื อสถานศึกษาในฐานะ
เจ้ าภาพหรื อ ผู้ มี ห น้ า ที ในการดํ า เนิ น การจะต้ องเปิ ดเวที ร ะดมการมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น จากผู้มี ค วามรู้ และ
ประสบการณ์ ตรงจากหลากหลายสาขาอาชี พ ไม่ ว่า จะเป็ นภาครัฐ หรื อเอกชน ตลอดจนจิ ตอาสาทังในและต่า งประเทศ
เพือให้ ได้ ข้อสรุ ป ของข้ อมูลทีสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง แก้ ไข หรื อ ป้องกัน ในเรื องต่า งๆ อาทิ การปรับ ปรุ ง
หลักสูตรสาระการเรียนรู้ตงแต่
ั ระดับการศึกษาขันพืนฐานถึงระดับอุดมศึกษา ทียังไม่สามารถตอบโจทย์ การพัฒนาประเทศ
และการเปลียนแปลงของโลกได้ มากนัก หรื อในการจัดการเรี ยนการสอนของครู -อาจารย์ ควรต้ องปลูกฝั งเรื องของคุณธรรม
จริ ยธรรม และความรั บ ผิด ชอบต่ อ สัง คมกับผู้เรี ย นให้ ม ากขึน หรื อ การถอดบทเรี ยนเพื อนํา ไปสู่ การบริ ห ารจัด การแหล่ง
ท่องเทียวของรัฐให้ มีประสิทธิภาพและรัดกุมมากกว่านี ก็เป็ นได้
ในส่วนของผู้เขียนได้ มีมมุ มองในการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ในครังนีในมุมของผู้บริหารจัดการสถานการณ์ โดย
พิจารณาทีตัวบุคคลและสถานการณ์ทีเกิดขึน บทเรียนหนึงทีได้ จากเหตุการณ์ในครังนีทีเด่นชัดมากๆ คือ ผู้ทีเป็ นหัวหน้ า หรื อ
ผู้ทีเป็ นผู้บริหาร การจะเป็ นผู้นําทีได้ รับการยอมรับหรื อประสบความสําเร็ จในการทํางาน ปั จจัยสําคัญทีสุดคือ “ภาวะผู้ นํา”
(Leadership) ผู้มีตําแหน่งจํานวนมากไม่ประสบความสําเร็จหรืออาจล้ มเหลวก็มักเกิดจากการขาดภาวะผู้นําทีเหมาะสมกับ
การอยู่ในตําแหน่งนันๆ สําหรับผู้ว่าฯ ณรงค์ ศักดิ โอสถธนากร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปั จจุบันดํารงตําแหน่งผูว้ ่า
ราชการจังหวัดพะเยา ซึงเป็ นผู้นําในการช่วยเหลือเด็กนักฟุตบอลและโค้ ชทีมหมูป่า รวม 13 ชีวิต ทีติดถําหลวง-ขุนนํานาง
นอน อํา เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นับ ว่าเป็ นคนทีมีภาวะผู้นําทีโดเด่นทีสุดในสถานการณ์ นี ระยะเวลา 17 วัน ทีผู้ว่า ฯ
ณรงค์ศกั ดิ อยู่ในพืนที ท่านแสดงออกถึงความมุ่งมัน ตังใจ และใส่ใจอย่างยิงต่อการช่วยเหลือเด็กได้ แสดงให้ เห็นความเป็ น
ผู้นําทีมีพลังทีมีคณ
ุ ค่าในสายตาของทุกคนทังในพืนทีและผู้ติดตามข่าวทัวโลก สมาน ฟูแสง (2561: 21) ได้ ถอดบทเรี ยนโดย
พิจารณาจากพฤติกรรมในสถานการณ์นีและจากการศึกษาประวัติของผู้ว่าฯ ณรงค์ ศักดิ ได้ สรุ ปว่าท่านมีภาวะผู้นําทีดีเยียม
และสามารถเป็ นแบบอย่างต่อการศึกษาเรียนรู้ โดยสามารถวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะภาวะผู้นําของท่านได้ ดงั ต่อไปนี
1. มีความมุ่งมัน จริงจังและแน่วแน่ในการทํางานทีต้ องการผลสําเร็ จ คิดแล้ วต้ องทําให้ ได้ จึงมีการเกาะติดไม่ใช่มี
แต่สงให้
ั คนอืนทํา หรืออาจเรียกว่า “คนลุย” อยู่กับผู้ปฏิ บัติงานทังกลางวันกลางคืนโดยไม่ปริ ปากบอกว่าเหนือย สีหน้ าแวว
ตาบ่ง บอกถึงความหวังเสมอ เสมือนว่าคิด อยู่ต ลอดเวลาว่า ต้ องทํ าให้ ได้ เ ป็ นการสร้ างแรงบันดาลใจให้ ลกู น้ องและเพือน
ร่วมงาน
2. มีวินัย รั กษากฎกติกา เป็ นคนตรงเวลาและไม่ละเมิดสิทธิ ของคนอืนแม้ ตนเองจะมีความสําคัญกว่า เช่น เดิน
ตามหลังเจ้ าหน้ าทีเข้ าคิวรอรับประทานก๋วยเตียว บางวันสวมชุดข้ าราชการตากแดดตากฝนเพราะต้ องปฏิ บัติง านในฐานะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดทีอาจต้ องอยู่ทีศาลากลางหรือต้ องปฏิบตั ิภารกิจทีจําเป็ นอืนด้ วยก่อนทีจะเข้ ามาบัญชาการในพืนที
3. มีความสามารถในการวางแผน เป็ นผู้ทีมองปั ญหาทะลุ คิดออกแบบกระบวนการทํางานทีมีความเชือมโยงใน
ลักษณะบูรณาการอย่างเป็ นรู ปธรรม การแจกแจงบทบาทหน้ าทีภารกิจให้ แต่ละหน่วยหรื อผู้รับผิดชอบแต่ ละส่วนมีความ
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ชัดเจน สามารถกํากับติดตามประสานการทํางานได้ ทกุ ขันตอน มีความเยียมยอดในการวางแผนจนสามารถนําเด็กแต่ละคน
ออกจากถําจนถึงโรงพยาบาลแทบไม่มีสงใดผิ
ิ ดพลาด เป็ นทีรับรู้กนั ไปทัวโลก
4. มีความสามารถในการสือสาร พูดทุกอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้ อมและทีสําคัญไม่พูดมากเกินความ
จําเป็ น สิงทีพูดล้ วนเป็ นสิงทีทําได้ การพูดมีความจริงจังแฝงอยู่ เช่น “คนทีไม่พร้ อมจะทํางานจะลงชือแล้ วกลับบ้ านไปเลยก็
ได้ ” ลัก ษณะเช่ นนี ท่ านเคยพูด มีข้ อสัง เกตว่ า ในสถานการณ์ ทีต้ อ งการให้ ทุก คนปฏิ บัติต ามข้ อตกลงถึง แม้ จ ะพูด หนัก ๆ
เหมือนกับไม่ประนีประนอมแต่เมือมีโอกาสท่านจะใช้ คําว่า “ผมขอโทษ” เสมอ
5. เป็ นนักประสานทีมีพลัง การทีมีผ้ เู กียวข้ องในการปฏิบตั ิภารกิจต่างๆ จํานวนมากและมาจากองค์ กรทีหลากหลาย
ทังในประทศและต่า งประเทศ องค์ กร บุคคล จํานวนมากเป็ นผู้มีชือเสียงระดับโลก นับว่ าเป็ นเรื องยากทีจะทํ าให้ ทุกฝ่ าย
เข้ าใจ ยอบรับกันอย่างง่ายๆ เพราะคนมีทังอัตตา มีทังศาสตร์ และเทคนิคทีตนเองเคยปฏิ บัติมา จึงต้ องนํามาบูรณาการกัน
บางกิจกรรมต้ อ งประยุกต์ ปรับ ให้ เข้ า กับสถานการณ์ เพือให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมภายในถําทีลําบาก หากขาดการ
ประสานงานทีดี เป็ นไปได้ ยากทีจะประสบผลสําเร็จ
6. เป็ นผู้ให้ หรื อผู้บริ การทีอยู่บนพืนฐานของความรั กความเมตตา ท่านพูดถึงเด็ก พูดถึงพ่อแม่ผ้ ปู กครองของ
เด็กอย่างให้ เกียรติ อาจจะพูดแบบขึงขังจริงจังกับผู้ร่วมปฏิบตั ิงานเพือตอกยําภารกิจ แต่จะไม่เห็นการพูดทีกระทบชาวบ้ าน
กระทบกับผู้เกียวข้ องกับเด็กๆ ทีติดอยู่ในถําเลย ท่านแสดงออกถึงความรักความห่วงใยทีเต็มไปด้ วยความเมตตาจึงทํางาน
อย่างมีความสุขมีกําลังใจตลอดเวลา ไม่ใช่เพียงทํางานตามหน้ าทีเท่านัน ลักษณะเช่นนีมาจากพืนฐานทีว่าเป็ นผู้นําใฝ่ บริการ
หรือ Servant Leadership อย่างแท้ จริง
7. มีพืนฐานความรู้ ความเข้ าใจ หรื อ “รอบรู้ ” ในหลากหลายศาสตร์ สามารถนําความรู้ ความเข้ าใจมาประยุกต์
ปรับใช้ ได้ อย่างเหมาะสม จากประวัติการศึกษาทีผ่านมาทังด้ านวิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนวิทยาศาสตร์ การสํารวจทางภูมิศาสตร์ จึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมท่านจึงคิดออกแบบวางแผนและทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะสามารถนําความรู้ทีหลากหลายสูก่ ารปฏิบตั ิได้ จริ ง การทีท่านเป็ นผู้ทีใฝ่ เรี ยนรู้ เรี ยนไม่ร้ ู จบ เป็ นนักอ่าน
และมีประสบการณ์ ในการบริ หาร การเป็ นผู้นําในหลายองค์ กรมาเป็ นโอกาสทีได้ นําความรู้ ความสามารถของตนเองมาใช้
งานในฐานะผู้บญ
ั ชาการศูนย์อํานวยการร่วมค้ นหาผู้สญ
ู หายในครังนี
8. มีความสามารถในการทํางานเป็ นทีม สถานการณ์ในครังนีมีผ้ เู กียวข้ องทีหลากหลาย มีภารกิจทียุ่งยาก สลับซับซ้ อน
เสียงทุกอย่าง ไม่มีหน่วยงานหรือผู้เชียวชาญเพียงด้ านใดด้ านหนึงทีจะทํางานได้ ตามลําพัง และทีสําคัญมากคือไม่สามารถ
ทําให้ เกิดความสําเร็จได้ ด้วย “การใช้ อํานาจ” จะต้ องเน้ นทีความร่ วมมือและการสร้ างพลังร่ วมเท่านัน ซึงท่านคือผู้นําทีทําได้
จนเป็ นทีประจักษ์ เราอาจจะมองท่านว่าเป็ นพระเอกแต่ท่านมักพูดถึงคนอืนว่าเป็ นพระเอกตัวจริ งอยู่บ่อยครัง และพยายาม
สือว่าคนอืนทีเป็ นทีมงานมีความสําคัญ มิใช่ตนเองสําคัญกว่าคนอืน เป็ นทีเข้ าใจกันทัวไปอยู่แล้ วว่าการให้ เกียรติคนอืนเป็ น
พืนฐานการทํางานเป็ นทีม
9. มีความโปร่ งในในการทํางาน การทีท่านมีความกล้ าพูดกล้ าทําทุกอย่างอย่างเปิ ดเผยพร้ อมกับแจ้ งหรื อแถลง
ข่าวเป็ นประจํา ซึงแต่ละครังจะพูดจากสิงทีเป็ นการปฏิ บัติ ไม่อ่านโน้ ตหรื อไม่มีโพย ทุกอย่ างอยู่ใ นสมอง ไม่เตรี ย มการใน
ลักษณะปิ ดบังข้ อมูล แต่สงใดที
ิ เห็นว่าไม่ควรถูกเปิ ดเผยจะแจ้ งให้ ทราบก่อนทุกครังจะเป็ นการสัมภาษณ์ ไปพร้ อมๆ กันหรื อ
เป็ นการแถลงข่าวทีเป็ นระบบ นอกจากนีท่านจะไม่รับความช่วยเหลือหรื อรับบริ จาคเป็ นตัวเงินนับว่าเป็ นสิงทีน่าชืนชมใน
วิธีการทีอาจจะมีความเสียงต่อการทุจริต
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10. มีความกล้ าหาญตัดสินใจเด็ดเดียว ในวันทีมีอดีตทหารหน่วยซีล (SEAL) ซึงเป็ นจิตอาสาเสียชีวิตจากการ
ดํานําในถํา ผู้เกียวข้ องและผู้ติดตามข่าวสารจํานวนมากช็อกกับเหตุการณ์ ทีเกิดขึน กลุ่มทํางานเริ มมีความคิดว่า “จะเอาอยู่
ไหม” ความคิดเริมสับสน แต่สงที
ิ คนจํานวนมากคิดไม่ถงึ คือ การตัดสินใจอย่างเด็ดเดียว “ต้ องช่วยเด็กออกมาให้ ได้ ก่อนทีฝน
จะตกหนักอีกรอบหนึง” คือรอต่อไปไม่ได้ อีกแล้ ว แน่นอนการตัดสินใจนีขึนอยู่กับการมีผ้ เู ชียวชาญการดํานําในถํา แพทย์
ผู้เชียวชาญจากต่างประเทศ ประกอบกับหน่วยซีลทีมีความเชียวชาญสูงสุดของไทยร่ วมปฏิ บัติการ แต่เราก็ได้ เ ห็นว่าผู้ว่าฯ
ณรงค์ศกั ดิ เป็ นผู้อยู่หวั แถวในสถานการณ์นีอย่างใกล้ ชิดยิงขึนเนืองจากมีความเสียงมากทีสุด
นอกเหนือจากภาวะผู้นําทีโดดเด่นของผู้ว่าฯ ณรงค์ศกั ดิ แล้ ว ผู้เขียนได้ เพิมเติมสาระสําคัญทีเกียวกับการบริ หารใน
สถานการณ์ ที ไม่ป กติ ใ นสิงที ผู้บริ ห ารหรื อ ผู้นํ าที ประสบใน 4 เรื องสําคัญ คื อ การบริ ห ารเวลา การจัด การความขัด แย้ ง
การประสานงาน และการตัดสินใจ พอเป็ นแนวทางในการศึกษาและการวิเคราะห์ ดังนี
1. การบริ หารเวลา
จากเหตุการณ์ทีเกิดขึนดังกล่าว เวลาเป็ นสิงสําคัญมาก เนืองจากทุกๆ นาที นันหมายถึงชีวิตคนทัง 13 ชีวิต ทีกําลัง
รอคอยความช่วยเหลือ ดังคํากล่าวทีว่า “ท่ านควบคุมชีวิตด้ วยการควบคุมเวลา” หรื อ “เวลาคือชีวิต”การบริ หารเวลา
หมายถึง การกําหนดการปฏิบตั ิงานเพือให้ บรรลุเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์ อย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างโดยใช้ เวลา
น้ อยทีสุด หรือ การบริหารเวลา หมายถึง การวางแผน กําหนดการปฏิบตั ิงาน การดําเนินงาน การควบคุมการปฏิ บัติงาน การ
ใช้ เทคนิควิธีการต่างๆ เพือให้ งานบรรลุผลตามเวลาและตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้
หลักในการบริ หารเวลา
ในการบริหารเวลาเพือให้ การปฏิบตั ิงานประสบผลสําเร็จจึงควรมีหลักในการบริหารเวลา
(สมชาย เทพแสง และคณะ. 2552: 143-146) ดังนี
1. ตัดสินใจว่างานอะไรเป็ นงานสําคัญแล้ วจดบันทึกไว้
2. พิจารณาว่างานอะไรเป็ นงานของเรา งานทีเราต้ องรับผิดชอบ และงานอะไรทีเป็ นความรับผิดชอบของคนอืน
ต้ องแยกแยะให้ ชดั เจน
3. ตรวจสอบดูว่าในขณะนีเราใช้ เวลาอย่างไร
4. จัดลําดับความสําคัญของงาน งานอะไรควรทําก่อนและงานอะไรควรทําทีหลัง
5. พิจารณางานแต่ละอย่างควรใช้ เวลาทําเท่าใด
6. งานกิจกรรมหรือการกระทําอะไรทีทําให้ เราเสียเวลาแล้ วพยายามขจัดหรือลดให้ น้อยทีสุด
7. ต้ องแยกแยะประเภทของงานให้ ชดั เจน เช่น ต้ องอ่าน ควรอ่าน ไม่อ่านก็ได้
8. จําแนกงานออกเป็ นประเภท งานทีควรทําเอง งานทีควรมอบหมายให้ คนอืนดําเนินการแทน
9. จัดโต๊ ะทํางานให้ เหมาะกับงาน
10. มีเทคนิคสําหรับการลดหรือขจัดตัวการทีทําให้ เสียเวลาการทํางาน
11. เขียนรายการงานทีจะทําในวันรุ่งขึนโดยจัดเรียงลําดับความสําคัญของงานและดําเนินการตามนัน
12. วางงานทีจะทําในวันพรุ่งนีไว้ ตรงหน้ าก่อนจะกลับบ้ าน
13. จัดระบบและวางแผนการใช้ เวลาตามลักษณะและความสําคัญของงาน
14. แบ่งเวลาให้ แต่ละงานนัน และทําตารางการใช้ เวลาหรือบันทึกในสมุดประจําวัน
15. ติดตามการใช้ เวลาให้ เป็ นไปตามแผนทีกําหนด
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2. การจัดการความขัดแย้ ง
ในการดําเนินงานทีใหญ่ และยากย่อมมีความขัดแย้ งเกิดขึนเสมอ เป็ นความขัดแย้ งระหว่างตัวบุคคล หรื อ ความ
ขัดแย้ งระหว่างหน่วยงาน บุคคลทีเป็ นผู้นําในการแก้ ไขสถานการณ์ ต้องพยายามบริ หารความขัดแย้ งให้ ได้ หรื อให้ เกิดมีขึน
น้ อยทีสุด มิฉะนันจะนําไปสูค่ วามล้ มเหลวของงานในทีสุด
กลยุทธ์ การจัดการความขัดแย้ ง
เราสามารถจัดการกับความขัดแย้ ง จากการเลือกใช้ วิ ธีก ารต่ างๆ จากการพิจ ารณาความสัม พันธ์ ระหว่า งปั จจัย
สําคัญ 2 ประการ ได้ แก่ การรั กษาผลประโยชน์ (Assertiveness) และการร่ วมมือ (Cooperation) ของคู่กรณี ซึงสามารถ
จําแนกวิธีการจัดการกับความขัดแย้ งเป็ น 5 วิธี (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. 2551: 206-207) ดังนี
1. การแข่ งขัน (Competition) เกิดขึนเมือฝ่ ายหนึงมีความเชือมันสูงกับเป้าหมายของตนเองทําให้ เขาพยายามที
จะผลักดันการตัดสินใจโดยไม่คํานึงถึงอะไรทังสินว่าจะมีผลกระทบอย่างไร ซึงจะทําให้ เกิดการต่อสู้แข่งขันเกิดขึนและทํา ให้
เกิ ดสถานการณ์ ทีเรี ยกว่า “ชนะ-แพ้ (Win-Loss)” ซึงหมายถึงถ้ าฝ่ ายหนึงชนะอี ก ฝ่ ายหนึงก็ ต้อ งแพ้ โดยคู่แ ข่ง อาจจะใช้
อํานาจหน้ าทีและตําแหน่งการปกครองผลักดันให้ ตนบรรลุถงึ จุดหมายทีต้ องการ
2. การร่ วมมือ (Collaboration) เป็ นวิธีการทีมีความขัดแย้ งกันจะพยายามสร้ างเป้าหมายโดยหาทางแก้ ปัญหา
เพือให้ เกิดความพึงพอใจร่วมกัน โดยการเผชิญหน้ ากับปั ญหาและทําการแบ่งปั น ยอมรับความคิดเห็นกับข้ อมูลของอีกฝ่ าย
เพือทําการค้ นหาปั ญหาและความขัดแย้ ง หรือการท้ าทายกับปั ญหาหาทางออกของการทํางานร่ วมกัน แม้ ว่าทังสองฝ่ ายจะมี
มุมมองทีแตกต่างกันแต่ทงสองฝ่
ั
ายก็สามารถตกลงกันได้ โดยเราจะเรี ยกแนวทางนีว่า การแก้ ปัญหาแบบ “ชนะ-ชนะ (WinWin) ” ซึงหมายถึง คู่กรณีทงั 2 ฝ่ าย ได้ ชยั ชนะทังคู่
3. การหลีกเลียง (Avoidance) เกิดขึนเมือคู่กรณีทีมีความขัดแย้ งกันจะหาทางออกโดยเลือกทีจะถอนตัวออกจาก
ปั ญหาหรื อ หยุด ปั ญหาโดยไม่สนใจกับ ปั ญหาไม่ รับรู้ ในสิงที จะเกิ ดขึน ปล่อ ยวางปั ญหา เก็ บความลับ ไว้ หลีก เลียงการ
เผชิญหน้ าโดยตรง ปล่อยให้ ปัญหาชะลอตัวไปอย่างช้ าๆ เพือหลีกเลียงการเผชิญหน้ า หลบเลียงทีจะแสดงความคิดเห็นที
แตกต่าง หรื อความเห็ นทีไม่เห็ นด้ วย โดยการขอถอนตัวและถ้ าการขอถอนตัวไม่อาจเป็ นไปได้ หรื อ ไม่สามารถเลียงแสดง
ความคิดเห็นได้ คู่ก รณีก็จะใช้ วิธีระงับปั ญหาหรื อหยุดปั ญหาทีมีความคิดเห็นไม่ต รงกันไว้ ก่อนเพื อไม่ ก่อให้ เกิดเหตุการณ์
กระทบกระทังกันเพราะเขาต้ องการทํางานร่ ว มกันจึงไม่ต้ องการให้ เกิ ดปั ญหา หรื อทีเรี ยกว่า การซื อเวลา ดัง นัน การหยุด
ปั ญหาจึงอาจจะมีมากกว่าการถอนตัวออกจากปั ญหา
4. การปรองดอง (Accumulation) ในบางโอกาสฝ่ ายหนึงอาจจะมีความไม่พอใจแต่พยายามไม่ใส่ใจกับเรือง
เหล่านัน โดยคู่กรณีคนใดคนหนึงจะหันไปสนใจในสิงอืนของอีกฝ่ ายหนึงแทนหรือมองข้ ามปั ญหาไปเพือความสัมพันธ์ ทีดี
โดยเป็ นฝ่ ายยอมให้ ยอมรับ ยินยอม หรือเป็ นฝ่ ายยอมยุติเอง
5. การประนีประนอม (Compromise) เมือคู่กรณีทัง 2 ฝ่ าย มีความคาดหวังในเรืองของทังสองฝ่ ายสูง ทําให้ ต่าง
ก็ต้องมีการแบ่งปั นความคิดเห็นทังสองฝ่ ายให้ เกิดจุดมุ่งหมายด้ วยกันทังคู่ โดยการประนีประนอมกันเพือไม่ให้ ฝ่ายใดสูญเสีย
หรือฝ่ ายใดชนะ โดยทังสองจะได้ ประโยชน์ด้วยกันทังคู่ โดยการเจรจาประนีประนอมจะทําให้ เกิดทางออกทีมีความพึงพอใจ
ทังคู่และเกิดการยอมรับทางออกนัน
3. การประสานงาน
จากเหตุก ารณ์ ทีเกิ ด ขึนดัง กล่า ว การประสานงานระหว่ า งบุคคล ระหว่ า งหน่ว ยงาน เป็ นสิงที สํา คัญที ต้ อ งให้
ความสําคัญเช่นกัน การประสานงาน หมายถึง การจัดให้ คนในองค์ กรทํางานสัมพันธ์ สอดคล้ องกัน โดยจะต้ องตระหนักถึง
ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิ บัติขององค์ กรเป็ นหลัก ต้ องมีการจัดระเบียบ วิธีการทํางาน
อีก ทังความร่ วมมื อในการปฏิ บัติ งานเป็ นนํ าหนึงใจเดี ยวกัน เพือให้ เ กิด ความเข้ า ใจที ตรงกัน ในการร่ ว มมือ ปฏิ บัติง านให้
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สอดคล้ องทังเวลาและกิจกรรมทีต้ องกระทําให้ บรรลุผลวัตถุประสงค์โดยไม่ทําให้ เกิดความสับสน ขัดแย้ งหรื อเลือมลํากันทังนี
เพื อให้ ง านดํ าเนิ น ไปอย่ า งราบรื นทํา ให้ ไ ด้ ม าซึงงานอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพและประสิทธิ ผล(ปวี ณา จัน ประดิ ษ ฐ์ . 2560:
ออนไลน์)
หลักการประสานงาน
1. จัดให้ มีระบบการติดต่อสือสารทีดีไม่ว่าจะเป็ นการสือสารระหว่างคนภายในองค์กรหรือคนภายนอกองค์ กร
2. จัดให้ มีระบบของความร่วมมือทีดี กระตุ้นให้ สมาชิกภายในองค์ กรมีความเต็มใจทีจะร่ วมมือในการช่วยเหลือซึง
กันละกัน มีนําใจ ไม่วางเฉย
3. จัดให้ มีระบบการประสานงานทีดี ทังการประสานงานจากบนลงล่าง หรือจากล่างขึนบน หรือระดับเดียวกัน
4. จัดให้ มีการประสานนโยบายและวัตถุประสงค์ ขององค์ กรให้ สอดคล้ องกันซีงในบางครังนโยบายและวัตถุประสงค์
สอดคล้ องกันยาก เพือเอกภาพในการบริหารจึงต้ องการจัดการให้ วัตถุประสงค์ กับนโยบายสอดคล้ องต้ อ งกันและง่ายต่อการ
ลงสูก่ ารปฏิบตั ิ
5. จัด ให้ มีการประสานในรู ปแบบของการบริ หารทีครบวงจร (Input Process Output) ขันตอนการปฏิ บัติตาม
กําหนดเวลาและสถานทีของผู้ป ฏิ บัติต้องชัด เจน ต้ องทําให้ ผ้ เู กี ยวข้ องทราบได้ ว่า ใคร ทําอะไร ทีไหน อย่ างไร เมือไรเพื อ
สะดวกแก่ทกุ ฝ่ ายในการประสานงาน
4. กระบวกการการตัดสินใจ
ในการแก้ ปัญหาทีเกิดขึนนันผู้บริหารหรือผู้นําทีมเป็ นบุคคลสําคัญทีสุดต่อการตัดสินใจในองค์ กรเพราะการตัดสินใจ
ของผู้บริหารนันเกียวข้ องกับอนาคตและทิศทางในการปฏิบตั ิงานขององค์กร การตัดสอนใจจึงถือเป็ นเรื องใหญ่ ทีสุดต่อหน้ าที
การจัดการซึงประกอบด้ ว ย การวางแผน (Planning) การจัดองค์ ก ร (Organization) การนํ า (Leading) และการควบคุม
(Controlling) ดังนัน ผู้บริหารจําเป็ นอย่างยิงทีจะเรี ยนรู้ กระบวนการในการตัดสินใจเพือจะตัดสินใจได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
เมื อเผชิ ญกับ สถานการณ์ ที ยุ่ง ยากหรื อ ปั ญหาที เข้ า มา โดยทัวไปขันตอนของกระบวนการการตัด สิน ใจ ประกอบด้ ว ย
8 ขันตอน (ชัยเสฏฐ์ พรหมศร. 2550: 91-94) ดังนี
ขันที 1 การระบุและให้ นิยามของคําว่าปั ญหา
ผู้บริหารต้ องสามารถระบุให้ ได้ ว่าอะไรคือปั ญหาทีแท้ จริงขององค์ กร ถ้ าผู้บริ หารสามารถระบุถึงปั ญหาทีเกิดขึนกับ
องค์กรได้ อย่างชัดเจนโอกาสทีจะก้ าวข้ ามไปสูข่ นตอนต่
ั
อไปในกระบวนการตัดสินใจก็จะง่ายขึน
ขันที 2 การระบุของเกณฑ์ ตดั สินใจ
หลังจากทีผู้บริหารสามารถระบุและให้ นิยามปั ญหาได้ แล้ วต้ องกําหนดเกณฑ์ ทีเกียวข้ องกับการตัดสินใจ สมมติว่า
ปั ญหาคือ ความหิว เกณฑ์ การตัดสินใจน่าจะเป็ นไปในลักษณะดังนี เช่น ประเภทของอาหารทีเราชอบ เวลาของเรามี มาก
น้ อยเท่าใด ต้ องจ่ายค่าอาหารเท่าไหร่ ร้ านอาหารมีทีจอดรถหรือไม่ ชือเสียงของร้ านอาหาร คุณภาพของอาหาร คุณภาพการ
ให้ บ ริ ก าร และบรรยากาศเป็ นอย่า งไร เกณฑ์ ทีกํ าหนดขึนเหล่า นีต้ องได้ รับ การพัฒนาโดยกลุ่มบุคคลที มีส่วนรับ ผิด ชอบ
ร่วมกัน
ขันที 3 การจัดกลุ่มลําดับความสําคัญเกณฑ์ การตัดสินใจ
มุมมองของผู้บริหารต่อการตัดสินใจ เกณฑ์การตัดสินใจมีระดับของความสําคัญทีแตกต่างกัน จากตัวอย่างในขัน
ที 2 ผู้บริหารอาจมองเห็นราคาของอาหารมากกว่าบรรยากาศ ดังนัน ราคาจะถูกจัดอันดับทีสูงกว่าบรรยากาศ ซึงวิธีการทีชัง
นําหนักให้ ความสําคัญเกณฑ์การตัดสินใจนันอาจใช้ วิธีการให้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยการกําหนดเกณฑ์จากมากไปน้ อย
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ขันที 4 พัฒนาทางเลือก
หลังจากเรียงลําดับความสําคัญของเกณฑ์การตัดสินใจแล้ ว ผู้บริหารหรือผู้ทีต้ องการตัดสินใจต้ องกําหนดทางเลือก
ทีสามารถใช้ แก้ ปัญหาได้ ถ้ าใช้ กรณีเรืองร้ านอาหารเป็ นตัวอย่าง ผู้บริหารอาจต้ องเขียนรายชือร้ านอาหารต่างๆ เพือนําแต่ละ
ร้ านมาเข้ าเกณฑ์ในการประเมินเกณฑ์การตัดสินใจในขันต่อไป
ขันที 5 วิเคราะห์ทางเลือก
ขันตอนนีเป็ นขันตอนวิเคราะห์ตวั เลือกโดยใช้ เกณฑ์และการชังนําหนักซึงกําหนดขึนในขันตอนที 2 และ 3 โดยให้ คะแนน
แต่ละร้ านทีได้ แสดงรายการและรวมคะแนนเพือให้ เห็นคะแนนทีแตกต่างกันของแต่ละแห่ง
ขันที 6 การคัดเลือกทางเลือก
หลังจากขันตอนรวมคะแนนแล้ ว ขันต่อไปคือการเลือกทางเลือกทีดีทีสุด ซึงทางเลือกทีดีทีสุดก็มาจากการรวมคะแนน
ในขันทีผ่านมาว่ารายการไหนได้ คะแนนสูงสุดซึงหมายความว่ารายการนันเป็ นตัวเลือกทีดีทีสุด
ขันที 7 นําเอาทางเลือกไปใช้
ขันตอนต่อไปคือ การนําเอาทางเลือกนันไปใช้ ซึงเป็ นการนําไปสูข่ นตอนในการปฏิ
ั
บตั ิเพราะในบางครังการตัดสินใจ
ทีดีก็ไม่เกิดผลใดๆ เพราะไม่ได้ มีการนําไปปฏิบตั ิตามทีกําหนดไว้
ขันที 8 ประเมินประสิทธิภาพการตัดสินใจ
ขันตอนสุดท้ ายของการตัดสินใจคือ การประเมินประสิทธิ ภาพของการตัดสินใจเพือดูว่าสามารถบรรลุเป้าหมายที
วางไว้ ห รื อไม่ ถ้ า การตัด สินใจไม่มี ป ระสิท ธิ ภาพเพีย งพอ ผู้บริ ห ารต้ อ งพิจ ารณาดูว่ าทํ า ไมถึง ไม่สามารถบรรลุผลลัพ ธ์ ที
ปรารถนาได้ ซึงต้ องกลับไปเริมต้ นทีขันที 1 ใหม่ แต่ถ้าการตัดสินใจมีประสิทธิภาพแล้ วก็ไม่จําเป็ นทีจะต้ องทําอะไร
จากกรณีศกึ ษา 13 หมูป่าอะเคเดมี จังหวัดเชียงราย เพือถอดบทเรี ยนจากเหตุการณ์ ครังนีในเชิงการบริ หารจัดการ
ทํา ให้ ไ ด้ อ งค์ ค วามรู้ เกียวกับ คุณลัก ษณะภาวะผู้นํ าของผู้บริ หารในสถานการณ์ ทีไม่ ปกติ และยัง มี ปัจ จัย สําคัญที ผู้เขี ย น
นําเสนอเพือเป็ นแนวทางในการถอดบทเรียนต่อไปในเรืองของการบริหารเวลา การจัดการความขัดแย้ ง การประสานงาน และ
การตัดสินใจ ซึงแต่ละเรื องเป็ นเรื องสําคัญที ผู้บริ หารไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ ใด ควรตระหนัก ให้ ความสําคัญ และควร
ฝึ กฝนจากประสบการณ์ของตนเองเพือให้ เกิดทักษะทีจําเป็ นเหล่านัน ผู้เขียนหวังเป็ นอย่างยิงว่า ควรได้ มีการถอดบทเรี ยน
จากเรื องนี อย่างจริ งจังเพือให้ เ กิดองค์ ความรู้ ทีเป็ นการค้ นพบข้ อ มูลใหม่ ๆ ที จะเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาคนโดยเฉพาะ
เยาวชนของชาติซงเป็
ึ นทรัพยากรทีสําคัญทีสุดของประเทศในอนาคตต่อไป
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รายละเอียดการเตรียมบทความเพือส่ งตีพมิ พ์ วารสารบริหารการศึกษา มศว
คําแนะนําการเตรี ยมต้ นฉบับ
บทความทีรับตีพิมพ์ ลงวารสารได้ แก่ 1) นิพนธ์ ต้นฉบับทีเป็ นบทความวิจยั 2) นิพนธ์ ปริทัศน์3) บทความวิชาการ
4) บทวิจารณ์เชิงวิชาการ โดยให้ พิมพ์ผลงานด้ วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้ าเดียว) จํานวน10-12 หน้ า
ส่วนประกอบของบทความวิจยั ประกอบด้ วยบทคัดย่อ บทนํา วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย
ผลการวิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล ข้ อเสนอแนะ และเอกสารอ้ างอิง
หมายเหตุ: ทุก บทความต้อ งมี บทคัด ย่ อเป็ นภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ในกรณีทีตีพิมพ์บ ทความเป็ น
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีบทคัดย่อเป็ นภาษาไทยด้วย
ข้ อกําหนดในการเตรี ยมต้ นฉบับบทความ
 ขนาดกระดาษเอ 4
 กรอบของข้ อความในแต่ละหน้ าให้ มีขอบเขตดังนีจากขอบบนของกระดาษ1.25 นิว ขอบล่าง 1.0 นิวขอบ
ซ้ าย 1.25 นิว และ ขอบขวา 1.0 นิว
 ระยะห่ างระหว่ างบรรทัดหนึงช่วงบรรทัดของเครืองคอมพิวเตอร์
 ตัวอักษร ใช้ บราววัลเลียนิว(Browallia New)และพิมพ์ตามทีกําหนดดังนี
o ชือเรื อง (Title)
- ภาษาไทย ขนาด18point,กําหนดชิดซ้ าย, ตัวหนา
- ภาษาอังกฤษ (ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่) ขนาด18point,กําหนดชิดซ้ าย, ตัวหนา
o ชือผู้เขียน (ทุกคน)
- ชือผู้เขียน ภาษาไทย– อังกฤษ ขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้ าย
- ทีอยู่ผ้ เู ขียน ภาษาไทย– อังกฤษขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้ าย
o บทคัดย่ อ
- ชือ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด16 point, กําหนดชิดซ้ าย ,ตัวหนา
- ข้ อความบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา
- ข้ อความบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา
- ย่อหน้ า 0.5 นิว
o คําสําคัญ(Keyword)ให้ พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อ (Abstract) ควรเลือกคําสําคัญทีเกียวข้ องกับ
บทความ ประมาณ 4-5 คํา ใช้ ตวั อักษรภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ขนาด 14point
o รายละเอียดบทความ
- หัวข้ อใหญ่ขนาด 16 point, กําหนดชิดซ้ าย, ตัวหนา
- หัวข้ อรองขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้ าย, ตัวหนา
- ตัวอักษรขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา
- ย่อหน้ า 0.5 นิว
 คําศัพท์ ให้ ใช้ ศพั ท์บญ
ั ญัติของราชบัณฑิตยสถาน
 ภาพและตาราง กรณีมีภาพและตารางประกอบ ชือภาพให้ ระบุคําว่า ภาพประกอบไว้ ใต้ ภาพประกอบ
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และจัดข้ อความบรรยายภาพให้ อยู่กงกลางหน้
ึ
ากระดาษชือตารางให้ ระบุคําว่า ตารางพร้ อมทังข้ อความบรรยายตาราง หัว
ตารางให้ จดั ชิดซ้ ายของหน้ ากระดาษ และใต้ ภาพประกอบหรือตารางให้ บอกแหล่งทีมาโดยพิมพ์ห่างจากชือภาพประกอบ
หรือเส้ นคันใต้ ตาราง1 บรรทัด(ใช้ ตัวอักษรขนาด 14point,ตัวปกติ)

ตัวอย่ างภาพประกอบทีนํามาอ้ างและการบอกแหล่งอ้ างอิง

ภาพประกอบ1แสดงโครงร่างของตู้เย็นด้ วยเทอร์ โมอิเล็กตริก
ทีมา: Min, G.; & Rowe, D.M. (2006).Experimental evaluation of prototype thermoelectric domestic
refrigerators.Applied Energy. 83: 133-152.
ตัวอย่ างตารางทีนํามาอ้ างและการบอกแหล่งอ้ างอิง
ตาราง 1แสดงคุณสมบัติของการกันแดดของอุปกรณ์ในห้ องสมุด
รู ปแบบอุปกรณ์ กันแดด
1. อุปกรณ์กนั แดดติดตังภายในอาคาร : มูลสีี เงิน
(Inside Venetian Blind Reflective Aluminum)
2. อุปกรณ์กนั แดดติดตังภายนอกอาคาร : แบบเกล็ด
(Outside Venetian Blind )

ค่ า Transmitted
Radiation Impact
0.45

0.15

หมายเหตุ
ติดตังเรียบร้ อยแล้ ว

ดําเนินการติดตังในงานวิจยั

ทีมา: Olgyay Victor. (1992). Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism.New
York: Van Nostrand Reinhold. 61-81.
 การพิมพ์ อ้างอิงทีแทรกในเนือหาของบทความ
1) ใช้ การอ้ างอิงระบบลําดับหมายเลขโดยระบุลาํ ดับหมายเลขอ้ างอิงท้ ายข้ อความหรือชือบุคคลทีนํามา
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อ้ างอิง ให้ เริมจากหมายเลข 1,2,3ไปตามลําดับทีอ้ างอิงก่อน-หลัง โดยใช้ เลขอารบิคอยู่ในวงเล็บใหญ่ เช่น มีค่า OTTV ไม่
เกิน 50วัตต์ต่อตารางเมตร[1]ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535[2]
2) ทุกครังทีมีการอ้ างอิงซําจะต้ องใช้ หมายเลขเดิมในการอ้ างอิง
3)การอ้ างอิงแทรกในตารางหรือในคําอธิบายตารางให้ ใช้ หมายเลขทีสอดคล้ องกับทีได้ อ้างอิงมาก่อนแล้ วในเนือเรือง
4)การอ้ างอิงจากเอกสารมากกว่า 1 ฉบับ ถ้ ามีการอ้ างอิงต่อเนืองกันจะใช้ เครืองหมายยติภังค์
(hyphenหรือ -) เชือมระหว่างฉบับแรกถึงฉบับสุดท้ ายเช่น [1-5] แต่ถ้าอ้ างอิงเอกสารทีมีลาํ ดับไม่ต่อเนืองกันจะใช้
เครืองหมายจุลภาค (comma หรือ ,) เช่น [4,8,12]
การพิมพ์ เอกสารอ้ างอิงท้ ายบทความ
1) เอกสารอ้ างอิงทุกลําดับจะต้ องมีการอ้ างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ
2) ต้ องพิมพ์เรียงลําดับการอ้ างอิงตามหมายเลขทีกําหนดไว้ ภายในวงเล็บใหญ่ทีได้ อ้างอิงถึง
ในบทความโดยไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้ างอิง
3) หมายเลขลําดับการอ้ างอิงให้ พิมพ์ ชิดขอบกระดาษด้ านซ้ ายถ้ ารายละเอียดของเอกสารอ้ างอิงมีความยาวมากกว่าหนึง
บรรทัดให้ พิมพ์ต่อบรรทัดถัดไปโดยย่อหน้ า (โดยเว้ นระยะ 7 ช่วงตัวอักษรหรือเริมพิมพ์ ช่วงตัวอักษร
ที 8
การจัดพิมพ์เอกสารอ้ างอิงท้ ายบทความจะแตกต่างกันตามชนิดของเอกสารทีนํามาอ้ างอิงให้ จดั พิมพ์ ตาม
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ตัวอย่ าง
[1] ไพจิตร ยิงศิริวฒ
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ศรี นคริ นทรวิ โรฒ.2(3):1-13.
[4] Doran, Kirk. (1996, January).Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing.Computer
in Libraries. 16(1): 39-42.
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ชือผู้เขียน.//(ปี ทีพิมพ์).//ชือบทความหรือชือตอน.//ใน//ชือหนังสือ.//ชือบรรณาธิการหรือชือผู้รวบรวม
(ถ้ ามี).//หน้ าทีตีพิมพ์บทความหรือตอนนัน.//ครังทีพิมพ์.//สถานทีพิมพ์:/ชือสํานักพิมพ์หรือผู้จดั พิมพ์.
ตัวอย่ าง
[5] แม้ นมาสชวลิต, คุณหญิง. (2526). การก้ าวเข้ าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ของห้ องสมุด.ในเอกสารการสัมมนา
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
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พิจารณาบทความเบืองต้ น ทังในเรืองของรูปแบบบทความตามแบบฟอร์ มของวารสาร จํานวนหน้ า (10-12 หน้ า) และ
เนือหาของบทความ ทีสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของบทความ (นอกเหนือจากนันให้ ขนอยู
ึ ่กบั ดุลยพินิจของกอง
บรรณาธิการเป็ นผู้พิจารณา) หลังจากได้ รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสารแล้ ว ให้ ผ้ เู ขียนได้ กรอกใบนําส่งบทความ
มาทางอีเมล์ somburak62@gmail.comก่อนล่วงหน้ า หลังจากนันให้ สง่ ใบนําส่งบทความฉบับจริงมาที บรรณาธิ การ
วารสารบริหารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ สุขมุ วิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-6495264, 02-6495000 ต่อ 15536 หรือ 081-3165572 ทังนี สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและ
แบบฟอร์ มได้ ที ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพฯ

หลักเกณฑ์การพิจารณาบทความ
1. บทความนัน ต้ องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ในระหว่างการเสนอเพือพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิงพิมพ์
อืนใดมาก่อน
2. ต้ องระบุชือบทความ ชือ-นามสกุลจริงของผู้เขียนบทความ เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เบอร์ โทรศัพท์ พร้ อมวุฒิการศึกษา ตําแหน่ง และสถานทีทํางานของผู้เขียนอย่างชัดเจน
3. เนือหา บทความ หรือข้ อคิดเห็นทีพิมพ์ในวารสารเป็ นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านัน กองบรรณาธิการไม่
จําเป็ นต้ องเห็นด้ วย
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วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที 15 ฉบับที 28 มกราคม - มิถนุ ายน 2561
4. ผู้สง่ บทความต้ องชําระเงินค่าธรรมเนียมในการส่งบทความ 3,000 บาท ต่อ 1 บทความ พร้ อมกับส่งต้ นฉบับ
บทความมาทีอีเมล์ somburak62@gmail.com พร้ อมใบนําส่งบทความ ซึงจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่าบทความจะได้ รับการ
ตีพิมพ์หรือไม่
5. บรรณาธิ การจะออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ ก็ต่อเมือบทความผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer
Review) โดยใช้ Double-blind peer-review และผู้สง่ บทความได้ ปรับแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
6. บทความทีไม่ผ่านการพิจารณาให้ ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้ งให้ ผ้ เู ขียนทราบและจะไม่สง่ ต้ นฉบับคืน
ผู้เขียน
7. เพือแสดงให้ เห็นว่าวารสารบริหารการศึกษา มศว มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาในการเป็ นแหล่งเผยแพร่
บทความ จึงควรอ้ างอิงบทความทีตีพิมพ์จากวารสารบริหารการศึกษา มศว
ทังนี เมือผู้เขียนได้ รับการตีพิมพ์บทความแล้ วจะได้ รับวารสารฉบับทีบทความนันตีพิมพ์ จํานวน 1 ฉบับ

