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เจ้ าของ
ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการ
อุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที�ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
ศาสตราจารย์ ดร.สําเริง บุญเรืองรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั วงษ์ใหญ่
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา แสวงศักดิ �
อาจารย์ ดร.กมล รอดคล้ าย
บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ดร.ศิริพร อนุสภา
นางสาวสมวรรณ เอี�ยมวิจิตร์
ออกแบบปก
นางสาวอัจฉริยา เทพแสง
สํานักพิมพ์
ห้ างหุ้นส่วนจํากัดสินทวีกิจพริ �นติ �ง นครปฐม
กําหนดออกเล่ มวารสาร ปี ละ 2 ฉบับ
ฉบับที� 1 มกราคม – มิถนุ ายน
ฉบับที� 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

วัตถุประสงค์
1. เป็ นแหล่งเผยแพร่การค้ นคว้ า การทดลอง และการวิจัย
ของคณาจารย์ นัก วิ ช าการ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ศิ ษ ย์ ปั จ จุบั น
ทัง� ภายในและภายนอกสถาบัน ในเชิ งวิ ช าการด้ า น
การบริหารการศึกษาและสาขาการศึกษาที�เกี�ยวข้ อง
2. เป็ นสื�อ กลางในการติด ต่อทางวิช าการระหว่างภาค
วิชาการบริ หารการศึกษาและการอุดมศึกษา ศิษย์เก่า
และผู้สนใจทัว� ไป
3. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการด้ านการบริหารการศึกษา
และสาขาการศึกษาที�เกี�ยวข้ องทังในรู
� ปแบบของการ
เขียนบทความวิชาการ และบทความวิจยั

** บทความหรือข้ อคิดเห็นใดๆ ที�ปรากฏในวารสารบริ หาร
การศึก ษา มศว ฉบับ นี � เป็ นความคิด เห็น เฉพาะผู้เ ขีย น
บทความแต่ ล ะท่ า นกองบรรณาธิ ก ารวารสารบริ ห าร
การศึกษา มศว เปิ ดเสรี ด้านความคิดและไม่ถือเป็ นความ
รับผิดชอบของกองบรรณาธิการ **
** บทความที� ได้ ลงตีพิมพ์ ใ นวารสารฉบับ นี � เป็ นลิขสิท ธิ �
ของภาควิ ช าการบริ ห ารการศึก ษาและการอุด มศึก ษา
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ นทรวิ โ รฒ
กองบรรณาธิ ก ารไม่ส งวนสิ ท ธิ � ในการคัดลอกบทความ
แต่ให้ อ้างอิงแสดงที�มา**
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กองบรรณาธิการและคณะกรรมการกลั�นกรองบทความภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

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.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล
อาจารย์ ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายนามคณะกรรมการกลั�นกรองบทความภายนอก
ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ � ศิริบรรณพิทกั ษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา แสวงศักดิ �

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ � ไทย สุรกิจบวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ เกษรแพทย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา นาควิบลู ย์วงศ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ พันตํารวจโท ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร สดเอี�ยม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล

มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ นิภา ศรีไพโรจน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กลิ�นกุหลาบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ สุภากิจ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ตัณฑ์เจริญรัตน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายนามคณะกรรมการกลั�นกรองบทความภายนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตํารวจโท ดร.ดิฐภัทร นพชัย

โรงเรียนนายร้ 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

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสทุ ธิ �

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้ าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

อาจารย์ ดร.มารศรี สุธานิธิ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์ ดร.ปรียานุช สถาวรมณี

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์ ดร.สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์

มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ ดร.ศรัณยา แสงหิรญ
ั

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
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บรรณาธิการ
จากสถานการณ์ในปั จจุบันที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานขององค์กร ผู้บริหารและผู้นําองค์กรทุกระดับต่างต้ องงัดกลยุทธ์และเทคนิคทางการบริ หารจัดการ
ทุกรูป แบบมาใช้ ให้ สอดคล้ องกับ ปั จจัยสภาพแวดล้ อมที�มีการเปลี�ยนแปลง ทัง� ด้ านเศรษฐกิ จ เทคโนโลยี
สังคม และการเมือง องค์กรสมัยใหม่จึงหันมามุ่งเน้ นการพัฒนาทักษะการบริ หารจัดการของผู้นําองค์กรให้
เข้ ากับ สถานการณ์และการแข่งขันที�เกิดขึ �น เพื�อให้ องค์กรอยู่รอดและก้ าวต่อไปอย่างมัน� คงยั�งยืน จึงเป็ น
ความท้ าทายของผู้บริหารทางการศึกษาเป็ นอย่างยิ�ง วารสารฉบับนี �จะเป็ นเครื�องมืออย่างหนึ�งของผู้บริหารใน
ยุคแห่งการเปลี�ยนแปลง และหวังว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้บริหารและผู้สนใจในทุกระดับในการนําไปพัฒนา
ศักยภาพของตนเองต่อไป

อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
บรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว
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บรรณาธิการแถลง
ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ได้ จัดทําวารสารบริ หารการศึกษา มศว โดยออกปี ละ 2 ฉบับ ปั จจุบันการดําเนินการจัดทํ าวารสารมาถึง
ปี ที� 15 แล้ ว โดยที�วารสารฉบับนี � นับเป็ นฉบับที� 29 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อเป็ น
แหล่งค้ นคว้ าหาความรู้ของนักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั ทังภายในและภายนอกสถาบั
�
นในเชิงวิชาการ
ด้ านการบริ หารการศึก ษา อีกทัง� เป็ นสื�อกลางในการติดต่อทางวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ ศิษ ย์เก่า และ
ผู้สนใจทัว� ไป ขณะเดียวกันเปิ ดโอกาสให้ นักวิชาการ บุคลากรต่างๆ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
นําเสนอรู ปแบบของการเขีย นบทความวิช าการและบทความวิจัย ทุกบทความได้ ผ่านการกลัน� กรองจาก
คณะกรรมการกลัน� กรองพิจารณาบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที�มีชื�อเสียงทางด้ านการบริหารการศึกษา
กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ขอขอบคุณทุกท่านที�ได้ สง่ บทความลงวารสารเพื�อพิจารณากลัน� กรอง ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที�
เสียสละเวลาในการพิจารณากลัน� กรองบทความเพื� อให้ สมบูรณ์ยิ�งขึ �น รวมทัง� คณาจารย์และบุคคลต่างๆ
ที� ส่ง คํ า ติ ช มมายัง กองบรรณาธิ ก าร เพื� อ ให้ ปรั บ ปรุ ง วารสารให้ มี คุณ ภาพยิ� ง ขึน� รวมทัง� ขอขอบคุณ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ที�ได้ สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์วารสารฉบับนี �
เป็ นอย่างสูง
กองบรรณาธิการ
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ช

สารบัญ
เรื�อง
ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที�ส่งผลต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษาสังกัดกรุ งเทพมหานคร สํานักงานเขตทุ่งครุ
ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารโรงเรียนที�สง่ ผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของโรงเรี ยนเอกชน สํานักงานเขตพื �นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
การศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลีย� นแปลงที�สามารถพยากรณ์ความสําเร็จ
ของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื�อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสําหรับ
นักเรียนหญิ งในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น
ภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์ ส่สู ถานีตํารวจ ในยุคปฏิ รูปกิจการตํารวจ
งานตรวจสถานที�เกิดเหตุ กรณีศกึ ษา : พื �นที�กรุงเทพมหานคร
รูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื�อเข้ าสูเ่ กณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28
ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารสถานศึกษาที�สง่ ผลต่อการบริหารความเสีย� งของ
โรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
การศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี
ปั จจัยที�สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็ นทีมของครู ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ ท�สี ง่ ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ความสัมพันธ์ ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื�อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรี ยน
โรงเรี ยนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สํานักงานเขตพื �นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานกับการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื �นที�
การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร
การสังเคราะห์งานวิจยั ที�เกี�ยวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2558
การพัฒนาชุดการสอน เรื�อง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย สําหรับนักเรี ยนชั �น
มัธยมศึกษาปี ที� 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา
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ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่ อการเป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้
ของสถานศึกษาสังกัดกรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ
ACADEMIC LEADERSHIP OFSCHOOLADMINISTRATORS AFFECTING LEARNING
ORGANIZATIONOFEDUCATIONALINSTITUTIONS IN THE BANGKOK
METROPOLITAN THUNGKHRU DISTRICT OFFICE
ปิ ยะวรรณ แวววรรณจิตต์ ¹, อ.ดร.ชไมพร ดิสถาพร², อ.ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์³
Piyawan Waewanchit¹, Dr.Chamaiporn Disathaporn², Dr.Jantarat Putiariyawat³
1

นิสติ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ ประจาภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ
3
ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ประจาภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ระดับการเป็ นองค์ การแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
สานักงานเขตทุ่งครุ 2) ระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่ง ครุ
3) ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษากั บการเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของสถานศึกษา
สังกัดกรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่ง ครุ และ 4) ภาวะผู้นาทางวิ ชาการของผู้บ ริ ห ารสถานศึกษาที่ ส่ง ผลต่ อการเป็ น
องค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู ในโรงเรี ยนสังกัด
กรุ ง เทพมหานคร สานักงานเขตทุ่ง ครุ ปี การศึกษา 2560 จ านวน 196 คน โดยก าหนดตามตารางเครจซี่ แ ละมอร์ แ กน
(Krejcie; & Morgan. 1970: 608) จากนั ้นสุ่มแบบแบ่งชั ้นโดยใช้ ขนาดโรงเรี ยนเป็ นชั ้นแล้ วทาการสุ่มอย่างง่ายโดยจับฉลาก
เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครั ้งนี ้เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึง่ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้ องตั ้งแต่ 0.60-1.00 ค่าความเชื่อมั่นของการเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของสถานศึกษา .960 และค่าความเชื่อมั่น
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา .965 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั สหสัมพันธ์ พหุคูณ และสมการถดถอยพหุคณ
ู แบบวิธีการคัดเลือกเข้ า
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับการเป็ นองค์ การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดกรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มากเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า อยู่ใ นระดับ มากทุ ก ด้ า นโดยเรี ย งลาดับ ค่ า เฉลี่ย จากมากไปหาน้ อ ย คื อ
ด้ านการเรี ยนรู้ เป็ นทีม ด้ านการมีวิสยั ทัศน์ ร่วม ด้ านการคิดอย่างเป็ นระบบ ด้ านการเป็ นบุคคลที่รอบรู้ และด้ านการมี รูป แบบ
ความคิด
2. ระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านการ
กาหนดภารกิจของโรงเรียน ด้ านการจัดการด้ านการเรี ยนการสอน และด้ านการเสริมสร้ างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน
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3. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของ
สถานศึกษาสังกัดกรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ ในระดับค่อนข้ างสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) = .621
4. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการเป็ นองค์ การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสัง กัด
กรุ ง เทพมหานคร สานักงานเขตทุ่ง ครุ อย่ า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยภาวะผู้น าทางวิ ช าการของผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาทุกด้ า นร่ ว มกัน พยากรณ์ การเป็ นองค์ การแห่ง การเรี ยนรู้ ของสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร สานักงาน
เขตทุ่งครุได้ ร้อยละ 39.40 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านการเสริ มสร้ างบรรยากาศทางวิชาการมีอานาจการพยากรณ์
สูงสุด รองลงมา ได้ แก่ ด้ านการจัดการด้ านการเรียนการสอน และด้ านการกาหนดภารกิจของโรงเรียน ตามลาดับ
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาทางวิชาการ การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ของสถานศึกษา

Abstact
The purposes of this research were to study in following; the level of learning organization educational institutions in
the Bangkok metropolitan ThungKhru district office; the level of academic leadership at educational institutions in
the Bangkok metropolitan ThungKhru district office; the relationship between academic leadership of school
administrators and learning organization nat educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru district
office ; academic leadership of school administrators affecting the learning organization of educational institutions in
the Bangkok metropolitan ThungKhru district office. The samples consisted of 196 teachers at educational institutions
in the Bangkok metropolitan ThungKhru district office in 2017 by using Krejcie & Morgan (1970: 608). The stratified
random sampling was done by using school size as strata to use for calculate the sample size. Simple random
sampling was done thereafter by lottery. The instruments used for data collection was a five rating scale questionnaires.
IOC (IndexofItem- Objective Congruence) was valued since 0.60-1.00. The reliability of learning organization of
educational institution was .960 and the reliability of the academic leadership of educational institutions was .965.
The statistics used for data analysis included mean, standard deviation, pearson product-moment correlation
coefficient, multiple correlation and multiple regression analysis- enter method.
The research results were found as following;
1. The level of learning organization at educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru
district officeas a whole was at a high level. The research found high levels in all aspects and in descending order,
as follows: Shared Vision, team learning, systematic thinking and an individual who knows.
2. The level of academic leadership at educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru
district office as a whole was at a high level. The research found high levels in all aspects and in descending
order, as follows: school mission definition, instructional management and to enhance the academic atmosphere
of the school, respectively.
3. The academic leadership of educational institutions had a statistically significant correlation with
learning organization of educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru district office at a level of
.01 (r) = .621 showed that the two variables had a positive relationship at relatively high level.
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4. Academic leadership of school administrators affecting learning organization of educational
Institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru District Office. The factors affecting the learning organization
of educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru district office was at a level of .05. The predictive
power was at 39.80 percent. The aspect of enhancing the academic atmosphere of the school with the highest
predictive power, then instructional management and school mission definition, respectively.
Keywords : Academic Leadership, Learning organization at educational institutions.

บทนา
จากสภาวะปั จจุบัน โลกมีความเจริ ญก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นอย่าง
รวดเร็ว จึงจาเป็ นที่แต่ละประเทศต้ องเรี ยนรู้ที่จะปรับตัวให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นตลอดเวลา และเตรียมพร้ อ มที่ จ ะ
เผชิญกับความท้ าทายจากกระแสโลก โดยปั จจัยในการเปลี่ยนแปลงและความท้ าทายดังกล่าวคือ “คุณภาพของคน” ดังนั ้น
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้ มี คุณภาพ จึงเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นอย่า งยิ่ ง โดยต้ องเป็ นการศึกษาที่ มีคุณภาพ เพื่อทาให้
ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคคลได้ รับ การพัฒ นาอย่า งเต็มที่ ทาให้ เป็ นคนที่ร้ ู จักคิ ด วิ เคราะห์ รู้ จักแก้ ปัญหา มีความคิดริ เ ริ่ ม
สร้ างสรรค์ รู้ จักเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว จริ ยธรรม คุณธรรม รู้ จัก
พึง่ ตนเอง และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข [1]
การศึกษาจึงให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคนให้ มีคุณภาพ โดยคนที่มีคุณภาพต้ องเป็ นคนที่มีความรู้ ความสามารถ
มีภูมิปัญญา เมื่อคนมีคณ
ุ ภาพ ย่อมส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติ ซึง่ ตรงกับเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560-2579) ที่มีวิสยั ทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้ รับการศึกษาและเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่า ง
เป็ นสุข สอดคล้ องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ ใน
การจัด การศึ กษา 4 ประการ คื อ 1) เพื่ อ พัฒ นาระบบและกระบวนการจัด การศึกษาที่ มี คุ ณภาพและมี ป ระสิท ธิ ภ าพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็ นพลเมืองดีมีคณ
ุ ลักษณะทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้ องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง ราช
อาณา จักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้
และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสูก่ ารพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและ 4) เพื่อนาประเทศไทยก้ าวข้ ามกับดักประเทศที่มีรายได้ ปานกลาง และความเหลื่อมล ้าภายในประเทศลดลง
องค์ ก ารแห่ ง การเรี ยนรู้ (Learning organization) เป็ นแนวทางการบริ ห ารในยุคของการเปลี่ ยนแปลงรู ป แบบใหม่ ที่ ไ ด้
พัฒนาขึ ้นและกาลังได้ รับความนิยมในวงการทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐหรือเอกชนเพื่อการยกระดับขององค์ การให้ ทัน
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วในปั จจุบันซึ่งสถานศึกษาเป็ นองค์ การที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยตรงดังนั ้น สถานศึกษาจึงควรเป็ น “องค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ” (Learning Organization)
มากกว่าองค์ การใด ๆ แนวคิดการสร้ างความเป็ น องค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ได้ ขยายไปทั่วทุก มุมโลก ซึ่งผู้ที่บุกเบิกและพัฒนา
แนวคิดนี ้สูส่ ถาบันการศึกษานัน่ คือ ปี เตอร์ เซงเก้ (Peter Senge) ที่ได้ พฒ
ั นาแนวคิดการบริหารสู่องค์การแห่งการเรี ยนรู้ ของ
สถานศึกษา โดยได้ แบ่งเป็ น 5 ด้ าน คือ ด้ านการเป็ นบุ คคลที่ รอบรู้ ด้ านการมี รูปแบบความคิด ด้ านการมี วิ สัยทัศ น์ ร่ว ม
ด้ านการทางานเป็ นทีม และด้ านการคิดอย่างเป็ นระบบ ซึง่ การพัฒนาองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ให้ เกิดขึ ้นภายในสถานศึกษาถือ
เป็ นสิง่ ที่แสดงถึงความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาโดยสิง่ ที่สาคัญนั่น คือ การพัฒนาทั ้งในระดับตัวบุคคลและในระดับ
องค์การที่ไม่ควรแยกออกจากกันเพราะทั ้งสองส่วนต่างช่วยสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาซึ่งกันและกัน ผู้บริหารจึงต้ องเป็ นทัง้
นักส่งเสริม นักท้ าทาย นักสร้ างสรรค์ และนักประสาน เพื่อความเจริ ญก้ าวหน้ าของบุคลากรและองค์ การ [2] จากที่กล่า วมา
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ข้ างต้ นการพัฒนาสถานศึกษาให้ เป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ จงึ เป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริหารยุคใหม่จะต้ องสร้ างขึ ้นเป็ นสิง่ ที่จะต้ องแสดง
ความเป็ นภาวะผู้นาในการจัดหาหรื อแสวงหาโอกาสเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ใหม่ๆ ให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องด้ วยความเชื่อที่ว่า
“คนยิ่งเรียนรู้ ก็จะยิ่งขยายขีดความสามารถของตนออกไป” และ “องค์การที่ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ก็จะเติบโตและพัฒนาต่อ ไป
ได้ โดยไม่มีที่สิ ้นสุด” [3]
ผู้บริ หารมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ สอดคล้ อ งกับนโยบายด้ า นการศึกษาที่ สาคั ญของ
ประเทศและสภาพการเปลี่ยนแปลงทั ้งทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืององค์ การต้ องปรับตัวให้ ทนั กับโครงสร้ างและระบบ
การจัดการแบบใหม่ เ พื่ อ ตอบสนองต่ อ ความเปลี่ย นแปลงได้ อ ย่ า งเท่ า ทัน การบริ หารองค์ ก ารให้ มี คุณภาพสูง ในขณะที่
ทรัพยากรมีอยู่อย่างจากัดองค์ การจาเป็ นต้ องมีระบบการเรี ยนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กระตุ้นให้ บุคลากรเรี ยนรู้ ตลอดเวลามี
ความรู้ความสามารถที่ทนั ต่อสถานการณ์ แล้ วจะมีพลังที่จะต่อสู้กบั คู่แข่งขันได้ ดังนั ้นองค์การต่างๆ รวมถึงสถานศึกษาจึงได้
น าเครื่ อ งมื อ บริ ห ารจั ด การ “องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ (Learning Organization)” มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ บริ ห ารจั ด การ
การเปลีย่ นแปลง ปลูกฝั งและพัฒนาการเรียนรู้ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ขยายขีดความสามารถขององค์การ [4]
ภาวะผู้น าทางวิ ช าการของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาถื อ ว่ า มี ความส าคั ญต่ อ การเป็ นองค์ ก ารแห่ ง การเรี ยนรู้ ของ
สถานศึกษา เพราะผู้บริหารเป็ นผู้ขบั เคลือ่ นองค์การให้ บรรลุไปสูเ่ ป้าหมาย โดยผู้บริหารจะต้ องมีภาวะผู้นาทางวิชาการในการ
กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และการวางแผนกลยุทธ์ ของสถานศึกษาให้ บุคลากรมีแนวทางในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างชัดเจน [5]
การพัฒนาองค์ การให้ ก้า วไปสูอ่ งค์ การแห่ง การเรี ยนรู้ ของสถานศึก ษาไปสู่ความสาเร็ จ ได้ นั ้นผู้บ ริ ห ารจะต้ องส่งเสริ ม ให้
บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งกัน และกันหากผู้บริ หารไม่มีทักษะในการบริ หารและขาดการเป็ นผู้นาทางวิชาการก็ จะ
ค่อนข้ างมีอปุ สรรคในการพัฒนาสถานศึกษาให้ เป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ [6]
จากการประเมิน คุณภาพมาตรฐานโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร (SMART School) ทั ้ง 3 ด้ าน ประกอบด้ ว ย
ด้ านผู้บริ หาร ด้ านครู ด้ านนักเรี ยน พบว่า ด้ านผลที่เ กิดกับนักเรี ยน โดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาระดั บ ชาติ
ขัน้ พื น้ ฐาน (O–NET) ในชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 และชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 3 ปี ที่ ผ่า นมา พบว่ า นัก เรี ย นมี ผลสัม ฤทธิ์ ท าง
การเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ มาตรฐานระดับชาติ นักเรี ยนขาดทักษะด้ านกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิด สังเคราะห์ การตัดสิน ใจ
การแก้ ปัญหาและการแสดงออก ขาดความเอาใจใส่ในการศึกษาหาความรู้ ซึ่งพบว่า เป็ นปั ญหามาตลอด และจากสรุ ปผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O–NET) ระดับชั ้น ป.6 ปี 2559 ที่ผ่านมาปรากฏว่าสถานศึกษาทั ้ง 8 แห่ง ของ
โรงเรียนสังกัดกรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ มีคะแนนเฉลี่ยทั ้ง 5 วิชาต่ากว่าร้ อยละ 50 (สรุปรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติของฝ่ ายการศึกษาสานักงานเขตทุ่งครุ 2559) นัน่ หมายถึง คุณภาพของนักเรี ยนทางด้ านวิชาการอยู่ในเกณฑ์ ต้อ ง
ปรับปรุ ง ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ผ้ บู ริ หารการศึกษาผู้ซึ่งมีบทบาทมากที่สดุ ที่จะแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาสถานศึกษาซึ่งควรจะต้ องเริ่ม
จากการที่ผ้ บู ริหารต้ องมีภาวะผู้นาทางวิชาการเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินการปรับปรุ งและพัฒนาบริ หารจัดการองค์ การ
ให้ เป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้
จากปั ญหาดังที่ได้ กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่สง่ ผลต่อความเป็ น
องค์การแห่งการเรี ยนรู้ของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ เพื่อจะได้ พฒ
ั นาองค์ การให้ เป็ นองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู้ และพัฒนาคุณภาพผู้เ รี ยนต่ อไป จากการวิจัยในครั ง้ นี จ้ ะให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อ ผู้บ ริ ห ารและบุคลากร ใน
องค์การ เพื่อนาไปพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และยังนาไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ต่อองค์การอื่นๆ อีกต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการเป็ นการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ
2. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ
3. เพื่ อ ศึกษาความสัม พัน ธ์ ระหว่ า งภาวะผู้น าทางวิ ช าการของผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การเป็ นองค์ การแห่ ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ
4. เพื่ อ ศึกษาภาวะผู้น าทางวิ ช าการของผู้บ ริ ห ารสถานศึ กษาที่ ส่ง ผลต่ อ การเป็ นองค์ การแห่ ง การเรี ย นรู้ ของ
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ

วิธีดาเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ ปี การศึกษา 2560
จานวน 392 คน กลุม่ ตัวอย่างการวิจัยในครัง้ นี ้คือ ครูในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ ปี การศึกษา 2560
จานวน 196 คน ได้ มาจากตารางกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี และ มอร์ แกน [7] แล้ วนาไปสุม่ แบบแบ่งชั ้นโดยใช้ โรงเรียนเป็ นชั ้น
แล้ วจึงทาการสุม่ อย่างง่ายโดยวิธีจับสลากเครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครั ้งนี ้เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้ องตั ้งแต่ 0.60 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .976 โดยมีค่า
ความเชื่อมั่นของการเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของสถานศึกษา .960 และค่าความเชื่อมั่นภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หาร
สถานศึกษา .965 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพี ยร์ สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สหสัมพันธ์ พหุคูณ (Multiple Correlation) และสมการถดถอยพหุคูณแบบ
วิธีการคัดเลือกเข้ า (Multiple Regression Analysis- Enter Method)

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่ อง ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บ ริ ห ารสถานศึกษาที่ ส่ง ผลต่ อ การเป็ นองค์ การแห่ง การเรี ยนรู้ ของ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ สรุปผลโดยรวมและรายด้ านได้ ดังนี ้
1. ระดับการเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ า น พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลาดับ ค่ าเฉลี่ย จากมากไปหาน้ อ ย คือ
ด้ านการเรี ยนรู้ เป็ นทีม ด้ านการมีวิสยั ทัศน์ ร่วม ด้ านการคิดอย่างเป็ นระบบ ด้ านการเป็ นบุคคลที่รอบรู้ และด้ านการมีรูปแบบ
ความคิด
2. ระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย ได้ แก่
ด้ านการกาหนดภารกิจ ของโรงเรี ยน ด้ านการจัดการด้ านการเรี ยนการสอน และด้ านการเสริ มสร้ างบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียนตามลาดับ
3. ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การเป็ นองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ของสถานศึกษา
สัง กัดกรุ ง เทพมหานคร สานักงานเขตทุ่ง ครุ มี ความสัม พัน ธ์ ท างบวกอย่ า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .01 โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) = .621 ซึง่ มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับค่อนข้ างสูง
4. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ ส่งผลต่อการเป็ น
องค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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มีอานาจพยากรณ์การเป็ นองค์ การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้ ร้ อยละ 39.80 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านการ
เสริมสร้ างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรี ยนมีอานาจพยากรณ์ สงู สุด รองลงมา คือ ด้ านการจัดการด้ านการเรี ยนการสอน
และด้ านการกาหนดภารกิจของโรงเรียนตามลาดับ

อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลและสรุ ปผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บ ริ หารสถานศึกษาที่ส่ง ผลต่ อ
การเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ ผู้วิจัยได้ นาประเด็นต่า งๆ ที่
สาคัญมาอภิปรายโดยรวมและรายด้ าน ดังนี ้
1. จากการศึกษาระดับการเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่ง ครุ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย
คือ ด้ านการเรียนรู้เป็ นทีม ด้ านการมีวิสยั ทัศน์ร่วม ด้ านการคิดอย่างเป็ นระบบ ด้ านการเป็ นบุคคลที่รอบรู้ และด้ านการมีรูปแบบ
ความคิดทั ้งนี ้อาจเป็ นเพราะบุคลากรภายในสถานศึกษามีการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ข้อคิดเห็น และยอมรับเหตุผล
ของกันและกันมีการประชุมทีมงานก่อนลงมือปฏิบัติงานบุคลากรภายในสถานศึกษาร่ วมกันขับเคลื่อนวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา
ไปสูเ่ ป้าหมายคิดเสมอว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งขององค์ การ และงานที่ตนทาจะมีส่วนทาให้ องค์ การประสบความสาเร็ จไปสู่
เป้าหมายที่ทรงคุณค่ามีการจัดทาวิจยั ในชั ้นเรี ยนหรือโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนคิดและการแก้ ปัญหา มีการนาข้ อมูล
สภาพปั จจุบนั ทั ้งจุดแข็ง และจุดอ่อนมาวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหาและกาหนดกลยุทธ์ กากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินการ
เพื่อปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องอย่างเป็ นระบบจึงทาให้ ผลงานขององค์การโดยรวมในทุกๆ ด้ านมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ ้นส่งผลให้ สถานศึกษามีสภาพบรรยากาศที่เอื ้อต่อการปฏิบัติงานและการเรี ยนรู้ และเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ใน
ที่สดุ ซึง่ สอดคล้ องกับ สิริกาญจน์ จิระสาคร [8] ศึกษาความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร และครู สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาตราด พบว่า ความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ของ โรงเรี ยนภาพรวมอยู่
ในระดับมากเช่นกัน นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องงานวิจยั ของ สมถวิล ศิลปคนธรรพ์ [9] ได้ ศกึ ษาการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้
ในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ านเช่นกัน
2. ระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ า น พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลาดับ ค่ าเฉลี่ย จากมากไปหาน้ อ ย คือ
ด้ านการกาหนดภารกิจของโรงเรี ยน ด้ านการจัดการด้ านการเรี ยนการสอน และด้ านการเสริ มสร้ างบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรี ยนทั ้งนี ้อาจเป็ นเพราะผู้บริ หารสถานศึกษาสัง กัดกรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่ง ครุ ใช้ ข้อมูลด้ านผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนในการพัฒนาเป้าหมายทางด้ านวิชาการของโรงเรี ยนผู้บริ หารกาหนดให้ โรงเรี ยนเข้ าร่ วม โครงการ
ยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์ แ ละคุณ ภาพของนัก เรี ย น เปิ ดโอกาสให้ บุค ลากรภายในโรงเรี ย นได้ มี ส่ว นร่ ว มก าหนดเป้ าหมาย
ด้ านวิชาการของโรงเรี ยน จัดให้ มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี ้แจงนโยบายของทางโรงเรี ยน ให้ ครู ประจาชั ้นรายงานผลการ
ประเมิ น ความก้ า วหน้ า ของนักเรี ยนแก่ ผ้ ู ปกครองทราบทุกภาคเรี ยนและร่ ว มกัน พัฒ นานักเรี ยนต่ อ ไป ผู้บ ริ ห ารส่ง เสริ ม
การจัดการเรี ยนรู้ น อกสถานที่ จ ากแหล่งเรี ยนรู้ สถานที่ จ ริ ง เพื่อให้ นักเรี ยนได้ รับประสบการณ์ จ ริ ง และพัฒนาทักษะชี วิ ต
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ กัญญ์ วรา เครื่องพาที [10] ที่ศกึ ษาวิจยั ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1. พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับ “มาก” ด้ านที่มีมากที่สดุ
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ได้ แก่ ด้ านการสร้ า งบรรยากาศการเรี ยนรู้ และการกาหนดวิ สัยทั ศน์ เป้าหมาย พันธกิจของโรงเรี ยนเช่น กัน เช่นเดี ย วกับ
งานวิจัยของ ณภัทร กุลจิตติธร [11] ที่ศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารที่ส่งผลต่อการจัดการเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษา สัง กัดกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ภาวะผู้น าทางวิ ชาการของ ผู้บ ริ ห ารที่ ส่ง ผลต่ อ การจัดการเรี ย นการสอนใน
สถานศึกษาสังกัดกรุ งเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้ องกับ วันเผด็จ มีชยั [12] ที่ศกึ ษาภาวะผู้นาทาง
วิชาการที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนสังกัดองค์ การบริ หารส่วนจัง หวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริ หาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีภาวะผู้นาทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้ าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ านโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้ อยตามลาดับ ดังนี ้ คือ ด้ านการบริหารจัดการหลักสูตร ด้ านการ
บริ หารจัดการการเรี ยนการสอน และด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ ตามลาดับ
นอกจากนี ้ยังสอดคล้ อ งกับ คาวาโซ [13] ได้ ศึกษาภาวะผู้นาทางวิ ชาการของผู้บ ริ ห ารสถานศึกษามัธ ยมศึกษาที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จในโรงเรี ยน Hispanic Majority High Schools พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการที่ทาให้ โรงเรียนประสบความสาเร็ จ
คือ ผู้บริ หารจะต้ องเป็ นผู้นาที่เข้ มแข็ ง ในการสนับ สนุน การพัฒ นาเป้าหมายการปฏิ บัติง านทางวิช าการของนักวิ ช าการ
การก าหนดวัฒ นธรรมของโรงเรี ยนและการจัดการเรี ย นการสอนการสื่อ สารอย่ า งมี ประสิท ธิ ภาพกับ ผู้เ กี่ ยวข้ อ งรวมทั ้ง
การมอบอานาจให้ ครูร่วมกันเป็ นผู้นาของโรงเรียน
3. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของสถานศึกษา สานักงาน
เขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ กัน ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับค่อนข้ างสูงโดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) = .621 แสดงว่าผู้บริหารแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารงานวิชาการได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
ส่งผลให้ บุคลากรภายในสถานศึกษาสามารถพัฒนา และขยายความสามารถ มีความกระตือรื อร้ นที่ จะพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลาเพื่ อ เพิ่ ม ศั กยภาพของตนเองและของสถานศึ ก ษามากขึ น้ ทั ง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะผู้ บริ ห ารสถานศึ กษา สัง กั ด
กรุงเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ มีการเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรภายในโรงเรียนได้ มีสว่ นร่วมกาหนดเป้าหมาย ด้ านวิชาการ
ของโรงเรียน ดาเนินการจัดให้ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ตรงกันระหว่างผู้บริหารโรงเรี ยนครู
ผู้ปกครอง นักเรี ยนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อ งทุกฝ่ ายเกี่ ยวกับเป้ าหมายของโรงเรี ยนและที่ สาคัญผู้บ ริ หารยัง จัดให้ มีการสอน
ซ่อมเสริมหรือการจัดกิจกรรมในลักษณะต่างๆ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและพัฒนา ความรู้ความสามารถของนักเรี ยนส่งผลไปถึง
บุคลากรภายในสถานศึกษามีการสือ่ สารแลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดส่วนตนร่วมกันและยอมรับฟั งความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิสยั ทัศน์ ร่วมกันบุคลากรภายในสถานศึกษามีความกระตือรื อร้ นในการปฏิ บตั ิงานและทุ่มเทพลังใน
การสร้ างสรรค์งานซึง่ สอดคล้ องกับ ทิพากร วรรณพฤกษ์ [14] ได้ ศกึ ษา ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของ
ผู้บ ริ ห ารสถานศึกษากับ องค์ การแห่ ง การเรี ย นรู้ ของสถานศึก ษาในสานัก งานเขตบางขุน เที ย น สัง กัด กรุ ง เทพมหานคร
ผลการศึกษา พบว่า การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษากับองค์ การแห่ ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษาในสานักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุ งเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ กันในระดับมาก อย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง ของผู้บริ หารกับองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ของ
สถานศึกษามี ความสัม พันธ์ อยู่ในระดับมากทุกด้ าน นอกจากนั ้นยัง สอดคล้ องกับ อับดูลลาห์ เอบู - ทิเนห์ [15] ที่ได้ วิ จัย
เรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่ าง รู ปแบบภาวะผู้นาที่สังเกตได้ ของครู ใ หญ่ และการปฏิ บัติของครู ในเรื่ องหลักการฝึ กปฏิ บัติ ทั ง้
5 ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรี ยนรู้ ผลการวิจัยพบว่า รู ปแบบภาวะผู้นาของครู ใหญ่ เพศของ ครู ใหญ่ เพศของครู ปี
ประสบการณ์การสอนของครู และจานวนปี การสอนร่วมกับครู ใหญ่ คนเดียวกัน สามารถทานายการ “ฝึ กปฏิบตั ิของครูในเรื่ อง
หลักการ” ฝึ กปฏิ บัติทั ้ง 5 ประการ ของสถานศึกษาแห่ งการเรี ยนรู้ ได้ ร้ อยละ 34 เมื่อพิจารณาที่รูปแบบภาวะผู้นาพบว่ า
ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนสภาพมี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับการฝึ กปฏิ บัติของครู ในเรื่ องหลักการฝึ กปฏิ บัติทั ้ง 5 ประการ
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ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนยั สาคัญในระดับค่อนสูง ภาวะผู้นาแบบแลกเปลีย่ นมีความสัมพันธ์ กับการฝึ กปฏิ บัติ
ในเรื่ อง หลักการปฏิ บัติทั ้ง 5 ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรี ยนรู้ อย่างมีนัยสาคัญ แต่ภาวะผู้นาแบบตามสบายกลับ มี
ความสัมพันธ์ ทางลบ การฝึ กปฏิ บัติของครู ในเรื่ อง หลักการฝึ ก ปฏิ บัติทั ้ง 5 ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรี ยนรู้ อย่างมี
นัยสาคัญในระดับปานกลาง
4. ภาวะผู้น าทางวิ ชาการของผู้บริ ห ารสถานศึกษาด้ า นการก าหนดภารกิ จ ของโรงเรี ยน ด้ า นการจัด การด้ าน
การเรี ยนการสอน และด้ านการเสริ มสร้ างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรี ยน ส่งผลต่อการเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของ
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา ด้ านการเสริ มสร้ างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรี ยนมีอานาจการพยากรณ์ สงู สุด รองลงมา ได้ แก่
ด้ านการจัดการ ด้ านการเรี ยนการสอน และด้ านการกาหนดภารกิจของโรงเรี ยน ตามลาดับ โดยตัวแปรทั ้ง 3 ตัว สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ การเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของสถานศึกษาได้ ร้ อยละ 39.80 ทั ้งนี ้อาจเป็ นเพราะผู้บริ หารสถานศึกษา
เป็ นต้ น แบบของบุ ค ลากรภายในโรงเรี ยนได้ เ ป็ นอย่ า งดี ไ ม่ ว่ า จะเป็ นพฤติ ก รรมด้ า นการก าหนดภารกิ จ ของโรงเรี ย น
ด้ านการจัดการการเรี ยนการสอน หรื อด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิช าการของโรงเรี ย นก็ ตามล้ วนส่ง ผลต่อ การเป็ น
องค์การแห่งการเรี ยนรู้ได้ ทั ้งสิ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ จุฑามาศ อินนามเพ็ง [16] ได้ ศกึ ษาภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารและครู ผ้ สู อนที่ส่งผลต่อความเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานครพนม
เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารและครู ผ้ สู อน ด้ านการกาหนดภารกิจของโรงเรียนการจัดการ ด้ านการเรี ยน
การสอน การประสานงาน ด้ านการใช้ หลักสูตรการตรวจสอบความก้ าวหน้ าของนักเรี ยนการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรี ยนการควบคุมการใช้ เวลาในการสอนการจัดให้ มี สิ่งจูงใจให้ กับครู แ ละการจัดให้ มี สิ่ง ส่งเสริ ม สภาพการเรี ยนรู้ มี
อ านาจพยากรณ์ ความเป็ นองค์ การแห่ง การเรี ย นรู้ ของโรงเรี ย นได้ อย่ า งมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 นอกจากนัน้ ยัง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของไลน์ เบิร์ก [17] ได้ ศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนที่ส่งผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงการสอนของครู (The Influence of the Instructional Leadership of Principalson Change in Teachers’
Instructional Practices) ใช้ สมั ประสิทธิ์ พยากรณ์ การถดถอยพหูคูณในการวิเคราะห์ ค่าทางสถิติ (multi-regression analysis)
ผลการวิจัยพบว่ า มีตัวแปร 2 ตัวแปร จากทั ้งหมด 5 ตัวแปร ที่สามารถทานายการเปลี่ยนแปลงการสอนของครู ได้ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ และกล่าวว่า โรงเรี ยนที่ สามารถทาให้ นักเรี ยนบรรลุเ ป้าหมายได้ นั ้นก็คือ ผู้นาโรงเรี ยนที่มีป ระสิท ธิ ผ ล
สามารถผลิตนักเรี ยนที่ผลสัมฤทธิ์ สงู สามารถพัฒนานักเรียนให้ มีทศั นคติทางบวก สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมที่บีบ
บังคับได้ รวมทั ้งสามารถแก้ ปัญหาภายในโรงเรียนได้ เป็ นนอย่างดี

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากการศึกษาการเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของสถานศึกษากรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ พบว่า
ด้ านการมีรูปแบบการคิด บุคลากรภายในสถานศึกษาปฏิบัติงานด้ วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณในการ
พิ จ ารณาและตัดสิน ใจ มี ค่า คะแนนเฉลี่ย น้ อ ยที่สุด ดัง นัน้ สถานศึกษากรุ ง เทพมหานคร สานัก งานเขตทุ่งครุ จึง ควรให้
ความสาคัญกับการจัดการพัฒนาด้ านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ในการตัดสินใจให้ มากกว่านี ้ เพื่อสนับสนุนการเป็ นบุคคลที่
มีรูปแบบความคิด
1.2 จากการศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่ง ครุ
พบว่า ด้ านการจัดการ ด้ านการเรี ยนการสอน ผู้บริ หารจัดให้ มี สื่อ และอุป กรณ์ ที่ จาเป็ นต่ อการจัดการเรี ยนการสอนตาม
หลักสูตรอย่างเพียงพอมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้ อยที่สดุ ดังนั ้น สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ จึงควรให้
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ความสาคัญต่อการสนับ สนุนเกี่ยวกับ สื่อการสอนและอุปกรณ์ ในการเรี ยนการสอนเพิ่มมากขึ น้ เพราะถือว่า สิ่งเหล่า นี เ้ ป็ น
ปั จจัยสาคัญต่อ กระบวนการเรี ยนการสอนของครู และส่งผลต่อ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนของนักเรี ยนเช่น กัน
1.3 จากการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษากับ การเป็ นองค์ การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตทุ่งครุ พบว่า มีความสัมพันธ์ ทางบวก กล่าวคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้
สูงขึ ้น บุคลากรภายในสถานศึกษาย่อมพัฒนา ขยายขีดความสามารถ มีการถ่ายโอนความรู้ มีการทางานร่ วมกันเป็ นที ม
ปรับเปลีย่ นความรู้ใหม่ตลอดเวลาส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพของตนเองและของสถานศึกษามากยิ่งขึ ้นนัน่ เอง
1.4 จากผลการศึกษาพบว่ า ภาวะผู้น าทางวิ ช าการของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาด้ า นการก าหนดภารกิ จ ของ
โรงเรียน ด้ านการจัดการ ด้ านการเรียนการสอน และด้ านการเสริมสร้ างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนสามารถพยากรณ์
การเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของสถานศึกษาได้ จึงควรส่งเสริ มภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาโดยเฉพาะ
ด้ าน การกาหนดภารกิจของโรงเรียนโดยการการจัดอบรมพัฒนาผู้บริ หารหรื อบุคลากรทางการศึกษานาไปบรรจุเป็ นหลักสูตร
ในการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางาน ซึง่ การวิจยั ครัง้ นี ้สามารถนาไปเป็ นข้ อมูลในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพมากขึ ้นต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในครั ง้ ต่ อไป
2.1 ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการนาแนวทางการพัฒนาความเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของ
สถานศึกษาไปใช้
2.2 ควรศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อการเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของ
สถานศึกษากับสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ ที่มบี ริบทต่างกัน
2.3 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริ หารหรื อครู ในสถานศึกษากับความเป็ นองค์ การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเพื่อให้ ได้ ข้อสนเทศสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารหรือครูเพื่อให้ มี
พฤติกรรมที่เอื ้อต่อการพัฒนาความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
2.4 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการด้ านการเสริ มสร้ างบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรี ยนและการเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของสถานศึกษาด้ านการเป็ นบุคคลที่รอบรู้ เพิ่มขึ ้นซึ่งพบว่า มีระดับน้ อยที่สดุ ใน
การวิจยั ครั ้งนี ้
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ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่ อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของโรงเรียนเอกชน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
STRATEGIC LEADERSHIP AFFECTING HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
AMONG PRIVATE SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE PHETCHABURI PRIMARY
EDUCATION SERVICE AREA, OFFICE ONE
ปรียกร อรุณจินดาตระกูล1, อ.ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ 2, เรือเอก ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์3
Preyakorn Arunjindatrakoon1, Somboon Burasirirak2, Lieutenant Apitee Songbundit3
1

นิสติ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ประจาภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ประจาภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษา 1) ศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารโรงเรี ยนเอกชน สานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 12) ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของโรงเรี ยนเอกชน สานักงานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 13) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ 4) ศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุท ธ์ ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ครู โรงเรี ยนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปี การศึกษา 2560 รวมทั ้งสิ ้น
242 คน โดยกาหนดตามตารางเครจซี่และมอร์ แกน จากนั ้นสุม่ แบบแบ่งชั ้น โดยใช้ ขนาดโรงเรี ยนเป็ นชั ้นแล้ วทาการสุ่มอย่างง่ าย
โดยจับฉลากเพื่อให้ ได้ จานวนครบตามกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครัง้ นี ้เป็ นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าดัชนี ความสอดคล้ อง ตั ้งแต่ 0.60 - 1.00 ได้ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ .853 ค่าความเชื่อมั่นของภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้บ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนเท่ ากับ .844 และค่าความเชื่อมั่น ของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของโรงเรี ยนเอกชนเท่ากับ .863 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั สหสัมพันธ์ พหุคูณ และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้ า
ผลการวิ จัยพบว่ า 1) ระดับ ภาวะผู้น าเชิง กลยุท ธ์ ของผู้บ ริ ห ารโรงเรี ยนเอกชน สานัก งานเขตพื น้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น พบว่ า อยู่ใ นระดับ มากทุกด้ า น โดย
เรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านการกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้ านการควบคุมองค์ การอย่างสมดุล ด้ านการ
สนับสนุนวัฒนธรรมองค์ การที่มีประสิทธิ ภาพ ด้ านการมุ่งเน้ นการปฏิ บัติอย่างมีคณ
ุ ธรรม และด้ านการบริ หารทรัพยากรใน
องค์การ 2) ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของโรงเรี ยนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อ ย
คือ ด้ านความพร้ อมรับผิดชอบ ด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ด้ านความสอดคล้ องเชิงยุทธศาสตร์ ด้ านประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้ านประสิทธิ ผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้ านคุณภาพชีวิตในการทางาน 3) ภาวะผู้นา
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เชิงกลยุทธ์ กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 1 มีความสัมพันธ์ เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และ 4) ภาวะผู้นาเชิงกลยุท ธ์ ทัง้
5 ด้ าน ร่ วมกันอธิ บายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 ได้ ร้อยละ 48.00 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยด้ านการควบคุมองค์ การอย่างสมดุลส่ง ผลต่ อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนเอกชนส่งผลมากที่สดุ รองลงมา ได้ แก่ ด้ านการกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
ด้ านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์ การที่มีป ระสิท ธิ ภาพ และด้ านการบริ หารทรัพ ยากรในองค์ การ สาหรับด้ านการมุ่ง เน้ น
การปฏิบตั ิอย่างมีคณ
ุ ธรรมไม่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
คาสาคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์

Abstract
The purposes of this research were 1) to study strategic leadership among private school administrators in
the Phetchaburi Primary Education Service Area, Office One; 2) to study human resources development among
private school administrators of Phetchaburi Primary Education Service Area, Office One; 3) to study the relationship
between strategic leadership and human resources development among private school administrators in the
Phetchaburi Primary Education Service Area, Office One; and 4) to study the factors of strategic leadership
affecting human resources development among private school administrators in the Phetchaburi Primary Education
Service Area, Office One. The samples were consisted of two hundred and 242 teachers in private schools under the
authority of the Phetchaburi Primary Education Service Area, Office one, in the 2017 academic year by using
Krejcie and Morgan (1970: 608). The stratified random sampling was performed by using school size as strata.
The simple random sampling was applied thereafter by lottery. The instruments used for data collection included
a five-pointrating scalequestionnaires. The index of Item - Objective Congruence (IOC) was valued at 0.60 -1.00
andthe Cronbach's Alpha was .853. The reliability (α) of strategic leadership of private school administrators was
.844 and the reliability (α) of human resources development among private school administrators was .863.
The data analysis was performed by mean, standard deviation, the Pearson product-moment correlation coefficient,
multiple correlation and the multiple regression analysis- enter method.
The results of the research were as follows: 1) The level of strategic leadership among private school
administrators in the Phetchaburi Primary Education Service Area, Office one as a whole was at high level. When
considering each individual aspect, the research was found to be at a high level in all aspects by descending
order of the average as follows: strategic direction setting, control balance in the organization, effective
organizational culture support, moral practice focus and resource management in organization. 2) The level of
human resource development among private school administrators in the Phetchaburi Primary Education Service
Area, Office one was at high level on the 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: human resources accountability,
strategic alignment, human resource management efficiency, human resource management effectiveness and
quality of work life. 3) There was a statistically significant and a moderately positive relationship at a level of .01 between
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strategic leadership and human resources development among private school administrators in the Phetchaburi
Primary Education Service, Area Office oneand 4) The five aspects of strategic leadership mutually explained the
human resources development among private school administrators in the Phetchaburi Primary Education Service
Area, Office one, with a predictive power of 48.00 percent and at a .01 level of significance. Strategic leadership
in the aspect of control balance in the organization affecting the human resources development of private school
administrators with the highest level of affect, followed by strategic direction settings, effective organizational culture
support and resources management in organization respectively. Only the emphasis on ethical practice had no effect
on the human resources development of private school administrators.
Keywords: Human Resources Development, Strategic Leadership

ภูมิหลัง
ในสภาพของระบบการศึกษาไทยในปั จจุบนั การศึกษาเอกชนได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของประเทศ
มาเป็ นระยะเวลายาวนานซึง่ นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดการศึกษาให้ กบั รัฐแล้ ว ยังช่วยสร้ างโอกาสทางการศึกษา
ช่วยทาให้ ระบบการศึกษาเกิดการแข่งขันด้ านคุณภาพ เป็ นทางเลือกให้ กับผู้ปกครองและผู้เรี ยน รัฐบาลให้ ค วามสาคัญกับ
การส่งเสริมการศึกษาเอกชนมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ ว่าสถานศึกษาเอกชนจะมีสว่ นร่ วมในการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ ้น แต่ยัง
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด [1] โดยสัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชนในปี 2555 มีสดั ส่วนอยู่ที่ร้อยละ 21 ในปี 2556
และปี 2557 มีสดั ส่วนอยู่ที่ ร้อยละ 20 และเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อ ยละ 24 ในปี 2558 แต่ค่าเป้าหมายสัดส่วนในสถานศึกษาของ
เอกชนต่อรัฐที่วางเป้าหมายไว้ คือ 30 ต่อ 70
สภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีโรงเรี ยนเอกชนทั ้งหมด
22 โรงเรี ยน มีนักเรี ยนทั ้งหมด 15,652 คน แต่เป็ นโรงเรี ยนเอกชนขนาดเล็ก ถึง 13 โรงเรี ยน โรงเรี ยนเอกชนบางแห่ ง ยัง มี
ปั ญหาในเรื่องของการขาดแคลนครู ผ้ สู อนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และครูผ้ สู อนโรงเรี ยนเอกชนบางส่วนลาออกเพื่อ
สอบบรรจุครู ในเรี ยนรัฐบาลหรือเป็ นครู ในโรงเรี ยนเอกชนขนาดใหญ่ กว่า ส่งผลให้ เ กิดความเหลื่อมล ้าในการแข่งขันทางด้ าน
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพบุค ลากรของโรงเรี ยนเอกชนด้ วยกันเอง ปั ญหาการขาดแคลน
ครู ผ้ สู อนและบุคลากรทางการศึกษายังส่ง ผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนให้ บุตรหลานของผู้ป กครอง
เนื่องจากสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู ผ้ สู อนที่มีคุณภาพหรื อเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาย่อมส่งผลต่อมาตรฐานของสถานศึกษา
การจัดแนวทางการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้ อมและด้ านชื่อเสียงของสถานศึกษา [2]
การที่ จ ะสามารถพัฒ นาสถานศึกษาให้ มี คุณภาพดัง ที่ คาดหวัง ได้ นัน้ ต้ อ งอาศัย ความร่ ว มมื อ จากทุก ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงต้ องมีผ้ บู ริหารที่มีแนวทางการบริหารและวิสยั ทัศน์ที่ดีเพื่อที่จะนาพาสถานศึกษาไปสู่การพัฒนาที่สามารถ
ผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาประเทศและแข่งขันกับนานาประเทศได้ ผู้บริ ห ารโรงเรี ยนจึงเป็ นตัวแปรสาคัญใน
การจัดการศึกษาให้ มี คุณภาพ ความสาเร็ จ หรื อ ความล้ ม เหลวทางการศึก ษานัน้ ขึน้ อยู่กับ ผู้บ ริ ห ารส่ว นหนึ่ง [3] ดัง นัน้
ผู้บริหารจึงเป็ นตัวแปรที่สาคัญในการจัดการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ มีทกั ษะและบทบาทในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพผู้บริ หารที่ต้องการจะพัฒนาให้ เกิดผลในระยะยาวจาเป็ นต้ องมีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ เพื่อที่จะพัฒนากลยุทธ์ ให้
เกิดประสิทธิภาพและกาหนดทิศทางรวมถึงสร้ างแรงบันดาลใจให้ แก่ผ้ รู ่ วมงานเพื่อให้ มีความก้ าวหน้ าและได้ มาตรฐาน
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ จึง มีความสาคัญอย่า งมากต่อ ความสาเร็ จขององค์ การ ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ช่ วยท าให้
ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมและความเป็ นไปได้ อย่างชัดเจนและเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น การมองภาพรวมในเชิงกลยุทธ์
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ทาให้ สามารถวิเคราะห์ ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดย “ความคิดเชิงกลยุทธ์ ” เป็ นกระบวนการที่ผ้ กู าหนดทิศทางของ
องค์ การสามารถเพิ่ มขึน้ เหนือ กระบวนการจัดการในรายวัน และปั ญหาต่ างๆ เพื่อที่จะได้ มมุ มองที่แ ตกต่า งของพลวั ตทั ง้
ภายในและภายนอกที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงนั ้นและให้ ทิศทางที่มีประสิทธิภาพกว่าแก่องค์ การ ซึ่งมุมมองดังกล่าวควร
มุ่งเน้ นไปทั ้งยังทิศทางในอนาคตและเข้ าใจในอดีตด้ วยเช่นกัน นักคิดเชิงกลยุทธ์ ต้องมีทักษะที่สามารถมองไปข้ างหน้ าและ
ข้ างหลังในขณะที่ก็ร้ ูว่าองค์ การของพวกเขาอยู่ที่ไหน เพื่อที่ความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดนี ้จะถูกนาไปใช้ โดยผู้กาหนดทิ ศทาง
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ จุดประสงค์ขององค์การ [4]
การท างานให้ ป ระสบความสาเร็ จ นัน้ จะเป็ นไปไม่ ไ ด้ หากปราศจากที ม งานผู้ท างานหรื อ ทรั พ ยากรมนุษ ย์ ใน
องค์ การซึ่ง เปรี ยบเสมือ นทุนมนุษ ย์ นั่นเอง ทรัพยากรมนุษ ย์ นั ้นถื อว่ าเป็ นทรั พย์ สินทางปั ญญาที่ สาคัญในการขับเคลื่ อ น
องค์ การ ด้ วยสภาพแวดล้ อมและปั ญหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่า งรวดเร็ ว ทาให้ ใ นปั จจุบันองค์ การต้ องมีการปรับ ตัวและให้
ความสาคัญกับทรัพยากรมนุษย์ มากยิ่งขึ ้นทรัพยากรมนุษย์ จึงเปรี ยบเหมือนตัวกาหนดความสาเร็ จขององค์ การตัวหนึง่ ซึ่ง
หากผู้บริหารให้ ความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ย่อมทาให้ องค์ การมีความพร้ อมในการเปลีย่ นแปลงและสามารถ
แก้ ปัญหาต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีความพร้ อม ทั ้งนี ้เพราะทรัพยากรมนุษย์ทาหน้ าที่ในการบริหารทรัพ ยากร
อื่นๆ ให้ เป็ นผลผลิต ซึ่งอยู่ในรู ปแบบของสิน ค้ า หรื อบริ การซึ่ง ขึ ้นอยู่กับ ประเภทและวัต ถุป ระสงค์ ขององค์ การ [5] ดังนัน้
องค์ การใดที่มีความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม ย่อมสร้ า ง
ศักยภาพให้ กบั องค์การในการปฏิ บตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ ผลสูงสุด ซึง่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั ้น เป็ น
กระบวนการที่ต้องใช้ การตัดสินใจและความร่ วมมือที่เกี่ยวข้ องกับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน ดังนั ้น ผู้นาที่มีภาวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์ ย่อมมีความสามารถในการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์ การของตนเอง อีกทั ้งยังสามารถมองเห็น ได้ ว่ า
องค์การควรพัฒนาบุคลากรไปในทิศทางใดในอนาคตเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
การวิจัยครัง้ นี ผ้ ้ วู ิ จัยจึงมุ่งเน้ น การศึกษาภาวะผู้นาเชิ งกลยุท ธ์ ของผู้บ ริ หารโรงเรี ยนและการพัฒนาทรัพ ยากร
มนุษย์ของโรงเรียนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 รวมถึงความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ และภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ที่ส่งผลกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ซึ่งผลการศึกษาที่ได้ สามารถนามาใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการปรับปรุ งและพัฒ นา
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
2. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารโรงเรี ยนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ กบั การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
4. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ที่สง่ ผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
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วิธีดาเนินการวิจัย

ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ ครู ที่ ป ฏิ บัติง านอยู่ใ นโรงเรี ย นเอกชน สานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปี การศึกษา 2560 ทั ้งหมด 22 โรงเรียน แบ่งเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก 13 แห่ง ขนาดกลาง 6 แห่ง
ขนาดใหญ่ 1 แห่ง และขนาดใหญ่ พิเศษ 2 แห่ง จานวนครู ทั ้งหมด 626 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ ครู โรงเรี ยน
เอกชน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปี การศึกษา 2560 รวมทั ้งสิ ้น 242 คน โดยกาหนดตาม
ตารางเครจซี่และมอร์ แกน [6] จากนั ้นสุ่มแบบแบ่งชั ้น โดยใช้ ขนาดโรงเรี ยนเป็ นชั ้นแล้ วทาการสุ่มอย่า งง่าย โดยจับฉลาก
เพื่อให้ ได้ จานวนครบตามกลุม่ ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครั ้งนี ้เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ซึง่ มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง ตั ้งแต่ 0.60 - 1.00 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั ้งฉบับ
เท่ากับ .853 ค่าความเชื่อมัน่ ของภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารโรงเรี ยนเอกชนเท่ากับ .844 และค่าความเชื่อมั่นของการ
พัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ของโรงเรี ยนเอกชนเท่า กับ .863 สถิ ติที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู และสมการถดถอยพหุคณ
ู แบบวิธีการคัดเลือกเข้ า

สรุปผลการวิจัย

1. ระดับการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษ ย์ ของโรงเรี ยนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่การศึก ษาประถมศึกษาเพชรบุ รี
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้ อย คื อ ด้ านความพร้ อมรั บ ผิ ด ชอบด้ านการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ านความสอดคล้ องเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
ด้ านประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้ านประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้ านคุณภาพชี วิตใน
การทางาน
2. ระดับภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อ ย
คื อ ด้ า นการกาหนดทิ ศทางเชิ ง กลยุท ธ์ ด้ า นการควบคุม องค์ ก ารอย่ า งสมดุล ด้ า นการสนับ สนุน วัฒ นธรรมองค์ การที่มี
ประสิทธิภาพ ด้ านการมุ่งเน้ นการปฏิบตั ิอย่างมีคุณธรรม และด้ านการบริหารทรัพยากรในองค์ การ
3. ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกในระดับปานกลางกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของผู้บริ หาร
โรงเรียนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ภาวะผู้น าเชิ ง กลยุท ธ์ ทัง้ 5 ด้ า น ร่ ว มกัน อธิ บ ายการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ข องผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชน
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ ร้อยละ 48.00 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้ าน
การควบคุมองค์ การอย่างสมดุลส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนเอกชนส่งผลมากที่สดุ รองลงมา
ได้ แ ก่ ด้ า นการกาหนดทิ ศทางเชิ ง กลยุท ธ์ ด้ า นการสนับ สนุน วัฒ นธรรมองค์ การที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ และด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรในองค์ การ สาหรับด้ านการมุ่งเน้ นการปฏิ บตั ิอย่างมีคุณธรรมไม่สง่ ผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บ ริ ห าร
โรงเรียนเอกชนเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ได้ ดังนี ้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Zˆ = .269 (Z5) + .240 (Z1) + .210 (Z4) + .193 (Z2)
Y

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Ŷ = 1.310 + .217 (X5) + .178(X1) + .165(X2) + .149(X4)
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อภิปรายผล

จากการศึกษาผลการวิจัยสามารถนามาอภิปรายตามประเด็นสาคัญได้ ดังนี ้
1. ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของโรงเรี ยนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อ ย
คือ ด้ านความพร้ อมรับผิดชอบ ด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ด้ านความสอดคล้ องเชิงยุทธศาสตร์ ด้ านประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้ านประสิทธิ ผลของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และด้ านคุณภาพชีวิตในการทางาน เป็ นเช่นนี ้
อาจเนื่องมาจากทรัพยากรมนุษย์เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สดุ ในกระบวนการจัดการในองค์การเพราะทรัพยากรมนุษย์ มีศักยภาพ
ในการสร้ างสรรค์ได้ อย่างไม่มีสิ ้นสุด ทรัพยากรมนุษย์เป็ นสินทรัพย์ที่มีค่าอย่างยิ่งที่สามารถสร้ างประโยชน์ ให้ กับองค์ การได้
อย่างมหาศาล ผู้บริหารในยุคปั จจุบนั จึงมีความจาเป็ นต้ องดึงศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ในองค์ การให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด
แก่องค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นการพัฒนาบุคลากรให้ ปรับปรุ ง และเพิ่มความสามารถที่จาเป็ นต่อการปฏิบัติง าน
เพื่ อ ให้ สามารถจัดการกับ งานที่ ห ลากหลาย เพิ่ ม ความสามารถในการปรั บ ตัว เข้ า กับ สิ่ ง แวดล้ อมที่ เ ปลี่ยนแปลงไปได้
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ฐานิตา อ่วมฉิม [7] ได้ ทาการศึกษาวิจัยเรื่ อง การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่ง ผลต่อบรรยากา
ศองค์ การของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคี รีขันธ์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่ า
การบริ หารทรั พ ยากรมนุษ ย์ ข องสถานศึกษาในสังกัดสานัก งานเขตพื ้นที่ การศึกษ าประถมศึกษาประจวบคี รีขันธ์ เขต 1
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ พลเทพ กลางประพันธ์ และ ประสารโชค ธุวะนุติ [8] ได้ ทาการศึกษา
วิ จัย เรื่ อ งการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ข องโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามัญศึ ก ษา กลุ่ม ที่ 4 ผลการศึก ษาพบว่ า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามั ญศึกษา กลุ่มที่ 4 มีการปฏิ บัติการโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก
2. ระดับภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อ ย
คื อ ด้ า นการกาหนดทิ ศทางเชิ ง กลยุท ธ์ ด้ า นการควบคุม องค์ ก ารอย่ า งสมดุล ด้ า นการสนับ สนุน วัฒ นธรรมองค์ การที่มี
ประสิทธิภาพ ด้ านการมุ่งเน้ นการปฏิบตั ิอย่างมีคณ
ุ ธรรม และด้ านการบริหารทรัพยากรในองค์การ เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้ อมในปั จจุบันทาให้ ทุกๆ องค์ การต้ องปรับตัวเพื่ อการแข่งขันและต้ องเผชิญกั บ คู่แข่งทัง้ ภายในและภายนอก
สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทาให้ เกิดอุปสรรคและปั ญหาแก่องค์ การอย่างต่อเนื่อง ผู้นาจึงต้ องเรี ยนรู้ และปรับ
วิสยั ทัศน์ของการบริหารจัดการให้ ทนั สมัยและนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาใช้ ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ เป็ นการทางานหลาย
หน้ าที่ที่ต้องเกี่ ยวข้ องกับ ผู้อื่น และเป็ นการช่ วยเหลือ องค์ การในการจัดการ การเปลี่ยนแปลงที่เ กิ ดขึ ้นในยุคโลกาภิ วัต น์
มีมมุ มองระยะยาวและสร้ างความยืดหยุ่นให้ องค์ การบรรลุเป้าหมาย มีการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ เน้ นการใช้ แรงจูงใจ โดย
เลือ กใช้ วิ ธี จู ง ใจอย่ า งหลากหลาย และมี ป ระสิท ธิ ผ ลเพื่ อ ให้ การท างานประสบผลส าเร็ จ สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ
จุมพร พัฒนะมาศ [9] ได้ ทาการศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนกับการบริ หาร
จัดการการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด พบว่า ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารโรงเรี ยนตามความคิดเห็นของครู ผ้ สู อน สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ใน
เขตจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด อยู่ในระดับมากและงานวิจัยของ มันทนา กองเงิน [10] ได้ ทาการศึกษา
วิจัยเรื่ อง ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ กับการจัดการความขัดแย้ งของผู้บริ หารในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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3. ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกในระดับปานกลางกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของผู้บริ หาร
โรงเรี ย นเอกชน ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี เขต 1 อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องมาจาก ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ มีความสาคัญอย่า งมากต่อองค์ การเนื่อ งจากท าให้ ผ้ บู ริ ห ารเห็น ความ
เป็ นไปได้ ขององค์ การในอนาคตและสามารถวางแผนกลยุทธ์ ที่สามารถไปให้ ถึงเป้าหมายที่วางแผนไว้ และยังสามารถท าให้
บุคลากรในองค์การดาเนินงานเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ โดยผู้บริหารจัดการฝึ กอบรมให้ กับบุคลากรซึง่ ก่อให้ เกิดการเรียนรู้ โดย
มุ่งเน้ นเกี่ยวกับงานที่ปฏิ บัติอยู่ในปั จจุบนั เป้าหมาย คือ การยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของบุคลากรในขณะนั ้น
ให้ สามารถทางานในตาแหน่งนัน้ ๆ ได้ ตลอดจนการให้ การศึกษาเพื่อเพิ่ มพูน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริ ม สร้ าง
ความสามารถในการปรับตัวในทุกๆ ด้ านให้ กบั บุคลากรเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ จุม พร พัฒ นะมาศ [11] ได้ ท าการศึก ษาเรื่ อ งความสัม พัน ธ์ ระหว่ า งภาวะผู้น าเชิ ง กลยุท ธ์ ข องผู้บ ริ ห ารโรงเรี ยนกับ
การบริ หารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัยของศู น ย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด พบว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนกับการบริ หารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตจัง หวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดตราด โดยรวมมีความสัมพันธ์ ทางบวก ในระดับสูงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ส่ง ผลต่อ การพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ ของผู้บ ริ ห ารโรงเรี ยนเอกชน สานักงานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ทกุ ด้ านร่ วมกัน ส่ง ผล
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ ร้อยละ
48.00 โดยภาวะผู้น าเชิ งกลยุท ธ์ ด้ า นการควบคุม องค์ ก ารอย่ างสมดุลส่ง ผลต่ อ การพัฒนาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ข องผู้บ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สูงสุด รองลงมา ได้ แก่ ด้ านการกาหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ ด้ านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์ การที่มีประสิทธิ ภาพ และด้ านการบริ หารทรัพยากรในองค์ การเป็ นเช่นนี ้อาจ
เนื่องมาจาก ภาวะผู้นาเป็ นทักษะที่จาเป็ นสาหรับผู้บริ หารโรงเรี ยนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
ของผู้นาในการตัดสินใจ การมีสว่ นร่วม การวางแผน การทางานเป็ นทีม และการสือ่ สาร มีการสร้ างวิสยั ทัศน์ การสร้ างบารมี
การคานึง ถึ ง ปั จเจกบุค คล การกระตุ้น ให้ เ กิ ด การใช้ ปั ญญา และการสร้ างแรงบัน ดาลใจ มี ทัก ษะความคิ ด รวบยอด
มนุษ ยสัม พัน ธ์ เทคนิ ควิ ธี การสอน และความรู้ ความเข้ าใจ ซึ่ง เป็ นกระบวนการพัฒนาชี วิตและสัง คมของมนุษ ย์ ใ ห้ เป็ น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ อ งค์ กรมี การพัฒนาทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ วเป็ นการสร้ าง
ทุน มนุษ ย์ ข ององค์ ก รสู่การพัฒ นาต่ อ ไปสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ สุภั ท รา สงครามศรี [12] ท าการศึกษาวิ จั ย เรื่ อ ง
แบบจาลองความสัมพันธ์ ของภาวะผู้นาเชิง กลยุทธ์ ประสิทธิ ภาพการจั ดการทรัพยากรมนุษย์ และผลการปฏิ บัติงานของ
สถาบันการอาชีวศึกษา พบว่า ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษ ย์
และผลการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี ้ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์
โดยเฉพาะด้ านการควบคุมองค์ การอย่ างสมดุลนับ ว่า เป็ นภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ส่ง ผลต่อการพัฒนาทรัพ ยากร
มนุษย์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการงานภายในหน่วยงานอย่างเป็ นระบบมีขั ้นตอนการทางานชัดเจน และสอดคล้ อง
กับกลยุทธ์ ที่กาหนดไว้ สร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการทางานของบุคลากรครู ในการให้ บริ การกับผู้รับบริ การ บริ หารจัดการ
งานเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การได้ อย่างเหมาะสม และบริหารงานโดยคานึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริ การ
เป็ นสาคัญ มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมให้ บคุ ลากรมีความสุขในการทางานสอดคล้ องกับดราฟ และมาร์ ซิค
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[13] สรุ ปว่า การควบคุมเชิงกลยุทธ์ เป็ นองค์ ประกอบสาคัญในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ และเกี่ยวข้ องกับการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุ งกลยุทธ์ ที่จาเป็ น
ด้ านการกาหนดทิศทางเชิ ง กลยุทธ์ นับว่าเป็ นภาวะผู้น าเชิ ง กลยุทธ์ ส่ง ผลต่อ การพัฒนาทรัพ ยากรมนุษ ย์ ข อง
ผู้บริ หารโรงเรี ยนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องมาจากผู้บริ หารมี
ความสามารถในการกาหนดวิสยั ทัศน์และสามารถถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ได้ ตามเหตุการณ์ สร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องและศรัทธา
กระตุ้นและสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างเป็ น
ระบบ เป็ นขั ้นตอน ทางานชัดเจนทาให้ บคุ ลากรทุกคนในหน่วยงานมุ่งไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
สอดคล้ องกับวัฒ นา พัฒนพงศ์ [14] สรุ ปว่า องค์ การที่มีวิ สยั ทัศน์ ท่ีชัดเจนก็ จะสามารถกาหนดเป้ าหมายระยะต่ างๆ ใน
อนาคตได้ อย่างชัดเจน บุคลากรในองค์การจะทราบเป้าหมายร่วมกันได้ ชดั เจน อันนาไปสูค่ วามร่วมมือและการทางานเป็ นที ม
เพื่ อ ไปสู่เ ป้ าหมายเดี ยวกัน เช่ น เดี ยวกับ เบตแมนและสเนลล์ [15] สรุ ป ว่ า ภาวะผู้น าเชิ ง กลยุท ธ์ ไ ด้ ใ ห้ จุดประสงค์ แ ละ
ความหมายต่อองค์การ เป็ นเพราะว่าภาวะผู้นากลยุทธ์ เกี่ยวข้ องกับการคาดการณ์ ลว่ งหน้ าถึงอนาคตขององค์การและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้ างอนาคตที่ต้องการ
รวมถึงด้ านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์ การที่มีประสิทธิภาพนับว่าเป็ นภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ สง่ ผลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ที่เป็ นเช่นนี ้อาจ
เนื่องมาจากผู้บริ หารมีความสามารถในการก าหนด ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์ การให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อมในสังคม สร้ างค่านิยมที่ดีในการทางานให้ เกิดขึ ้นภายในองค์ การ สร้ างสรรค์ วัฒนธรรมองค์ การให้ เหมาะสม
กับการทางานของบุคลากรครู ริเริ่มในการนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์ การอื่นมาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยน
และเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการทางานของบุคลากรครูภายในโรงเรี ยน สอดคล้ องกับทอมสัน และสติ๊กแลนด์ [16] ได้ สรุปว่า
ผู้นาเชิงกลยุทธ์ ต้องก้ าวไปข้ างหน้ าเพื่อที่จะทาหน้ าที่สง่ เสริ มกลยุทธ์ สนับสนุนสภาพแวดล้ อมองค์การและวัฒนธรรม เมื่อมี
การดาเนินการใช้ กลยุทธ์ ที่มีความสาคัญ ผู้จัดการควรใช้ เวลาในการนาการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริ มการปรับเปลีย่ นทาง
วัฒนธรรมด้ วยตัวเอง
รวมถึงด้ านการบริ หารทรัพยากรในองค์ การนับว่าเป็ นภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์
ของผู้บริหารโรงเรี ยนเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องมาจากผู้บริ ห ารมี
ความสามารถในการบริ หารจัดการงานด้ านงบประมาณ ด้ านบุคลากร ด้ านอาคารสถานที่และด้ านภู มิทัศน์ ภายในโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวางแผนการใช้ งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการของโรงเรียน มีการจัดสรรวัสดุอปุ กรณ์ ให้
สอดคล้ อ งกั บ งบประมาณ สนั บ สนุ น การใช้ ทรั พ ยากรให้ เกิ ด ประโยชน์ สูง สุด สอดคล้ อ งกั บ แกรนด์ [17] ได้ สรุ ป ว่ า
ความสามารถหลัก คือ ทรัพยากรและความสามารถสามารถที่ทาให้ องค์การมีความได้ เปรียบเหนือคู่แข่ง องค์การประกอบไป
ด้ วยบุคคล กลุ่ม และระบบย่อยจานวนมากที่ ต้องการท างานอย่า งอิ สระเพื่ อบรรลุเ ป้าหมายและผลดาเนิน งานโดยรวม
เป็ นหน้ าที่ของผู้นาที่จะทาการดาเนินการและประสานงานรวมเข้ ากับงานเหล่านี ้

ข้ อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากการศึกษาภาวะผู้นาเชิ งกลยุท ธ์ ด้า นการบริ ห ารทรั พยากรในองค์ ก าร ผู้บ ริ ห ารสถานศึกษาควรมี
แผนงานการจัดการทรัพ ยากรขององค์ กรอย่ างเป็ นระบบ ตั ้งแต่งานด้ านทรัพยากรภายในโรงเรี ยน งานด้ านบุคลากรของ
โรงเรียน ระบบงานด้ านบัญชีและการเงินเพื่อช่วยให้ การวางแผนและการบริหารทรัพยากรในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรี ยน และจัดทา
แผนแม่บทการบริ หารทรัพยากรบุคคล อีกทั ้งควรสารวจปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งทาให้ ผ้ บู ริ หารได้ ข้ อ มูล
ปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจในการทางาน การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลใน
การวางแผนการบริ หารทรัพยากรบุคคลต่อไปและแผนแม่บทการบริ หารทรัพยากรบุคคลจะใช้ เป็ นแนวทางหลักที่จะพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อทิศทางการดาเนินงานและเป้าหมายของโรงเรียน
1.3 ผู้บริ หารสถานศึกษาควรมีแ ผนหลัก สูตรฝึ กอบรมบุค ลากรในโรงเรี ยนทั ้งระยะสั ้นและระยะยาวรวมถึ ง
การติดตามผลการฝึ กอบรม เพื่อให้ บคุ ลากรมีทกั ษะความสามารถและปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพในยุคปั จจุบนั พร้ อม
ต่อการเปลีย่ นแปลงและการแข่งขันในอนาคต
1.4 ควรส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน โดยผู้บริหารควรสร้ างสรรค์บรรยากาศ
ที่จะทาให้ บคุ ลากรในโรงเรียนได้ รับความพึงพอใจในการทางานมากขึ ้น โดยผ่านการเข้ ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
และแก้ ไขปั ญหาสาคัญขององค์การร่วมกัน
1.5 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริ มให้ เกิดบรรยากาศในการทางานที่ดี ส่งเสริมวิถีชีวิตการทางานและวัฒนธรรม
ในองค์การยึดหลักการเคารพสิทธิ สว่ นบุคคลมีความเป็ นธรรมในการพิจารณาให้ ผลตอบแทนและรางวัลเปิ ดโอกาสบุคลากร
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในครั ง้ ต่ อไป
2.1 ควรศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของโรงเรียน
จากกลุม่ ตัวอย่างเขตพื ้นที่การศึกษาอื่นๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป
2.2 ควรศึกษาวิจยั เพิ่มเติมด้ านภาวะผู้นาอื่นๆ เช่น ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นาเชิงสร้ างสรรค์ เป็ นต้ น
เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรี ยน
2.3 ควรศึกษาภาวะผู้น าเชิ ง กลยุท ธ์ ข องผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นในเชิ ง คุณภาพ หรื อ เป็ นกรณี ศึก ษาเพื่ อ ค้ น หา
แนวทางปฏิบตั ิสโู่ รงเรียนที่มีประสิทธิผลสูงสุด
2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม
อื่นๆ เช่น ประสิทธิผลของโรงเรียน ความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็ นต้ น
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การศึกษาองค์ ประกอบของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์ ความสาเร็จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ELEMENTS AS A PREDICTOR OF SUCCESS
AMONG WORLD - CLASS STANDARD SCHOOLSUNDER THE SECONDARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA, OFFICE 1.
ภาณุวฒ
ั น์ มัธยมนันทน์1, ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์2, ผศ.ดร.สุนนั ทา ศรีศิริ3
Panuwat Matthayomnan1, Dr.Apitee Songbundit2, Assist. Prof.Dr.Sunanta Srisiri3
1

นิสติ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ประจาภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาระดับความสาเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล 2) เพื่อศึกษาระดับ ระดับ
ขององค์ ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริ ห ารสถานศึกษาโรงเรี ยนมาตรฐานสากล 3) เพื่อศึกษาระดับ
ความสัม พัน ธ์ ข ององค์ ป ระกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษากับ ความสาเร็ จ ของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล และ 4) เพื่อศึกษาระดับ องค์ ประกอบของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์ ความสาเร็ จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ใน
การวิจัยครัง้ นี ้ ได้ แก่ ครู สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต 1 จานวน 323 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยตอนที่ 2 แบบสอบถามความสาเร็ จของโรงเรียน
มาตรฐานสากลด้ านผู้ เรี ย น มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.96 ตอนที่ 3 แบบสอบถามองค์ ป ระกอบของภาวะผู้ น า
การเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารสถานโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าร้ อยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson Product
moment Correlation Coefficient) และวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขั ้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับ ความสาเร็ จ ของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล สัง กัดสานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 1 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ทุกด้ านอยู่ในระดับมากด้ วยเช่นกันโดยด้ านที่มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสูงสุด คือ ด้ านความเป็ นเลิศวิชาการรองลงมา คือ ด้ านการร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกด้ านการผลิตงานอย่ า ง
สร้ างสรรค์ ด้ านความล ้าหน้ าทางความคิดและด้ านการสือ่ สารสองภาษาตามลาดับ
2. ระดับ องค์ ป ระกอบของภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาโรงเรี ย นมาตรฐานสากลสัง กัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ทุกด้ านอยู่
ในระดับมากด้ วยเช่นกันโดยด้ านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูง สุด คือ ด้ านการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลรองลงมา คือ
ด้ านการนาแบบสร้ างสรรค์ ด้ านการนาการเปลีย่ นแปลงและด้ านการกล้ าเสีย่ ง ตามลาดับ
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3. องค์ ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงกับความสาเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมี ความสัม พัน ธ์ ใ น
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ทุกด้ าน โดยด้ านที่มีความสัมพันธ์ สูง สุด คือ ด้ านการคานึงถึงความเป็ น
ปั จ เจกบุคคล (r = 0.57) รองลงมา คื อ ด้ า นการน าแบบสร้ างสรรค์ (r = 0. 55) และด้ า นการน าการเปลี่ย นแปลงกับ ด้ าน
การกล้ าเสีย่ งซึง่ มีค่าความสัมพันธ์ เท่ากัน (r = 0. 55)
4. ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความสาเร็ จความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลด้ วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปร
ที่สามารถพยากรณ์ ความสาเร็ จความสาเร็จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีจานวน 2 ตัวแปร คือ ด้ านการคานึงถึงความเป็ น
ปั จเจกบุคคลและด้ า นการกล้ าเสี่ยงโดยตัวแปรทั ้ง 2 ตัวแปร สามารถพยากรณ์ ความสาเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ร่วมกันได้ ร้อยละ 34.3 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล

Abstract
The purposes of this research were to study 1)the level of success between world - class standard
schools, 2)the level of transformational leadership elements of administrators in a world - class standard school,
3)the relationship between the transformational leadership elements of administrators and the success of world
- class standard schools, and 4)the transformational leadership elements of administrators as a predictor of
success among world - class standard schools under the Secondary Educational Service Area, Office
1. The sample was composed of 323 teachers in schoolsunder the Secondary Educational Service Area, Office
1. The instruments for data collection included a Five point-rating scale questionnaires. In two, the questionnaires
of students in the success of world - class standard school tests had a reliability of 0.96.In three, a questionnaire
on transformational leadership elements among administrators in world - class standard school tests showed
a reliability of 0.94. The data analyses were performed by mean, standard deviation, simple correlation analysis
and stepwise multiple regression analysis.
The results of the research can be summarized as follows:
1. The level of success among world - class standard schools under the Secondary Educational Service
Area, Office 1 was at a high level on the whole. When considering each individual aspect was also at a high level
by ranking then from the highest to the lowest mean as follows; the highest average score was academic
excellence. The second goal was global social responsibility, which involved creative thinking, and bilingual
communication.
2. The level of transformational leadership elements among administrators in world - class standard
schools under the Secondary Educational Service, Area Office 1 as a whole was at a high level. When considering
each individual aspect, the were also at a high level by ranking then from the highest to the lowest mean as follows;
the highest average score was individualized consideration. The second included creative leaders, leading
changes, and risky taking.
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3. There were positive relationships between the elements of transformational leadership and the success
of world - class standard schools at a 0.01 level of significance by ranking, as follows: individualized consideration, creative
leadership, leading changes and risk - taking.
4. Variables can predict the success of world - class standard schools by Stepwise found that variables
that can predicted success at world - class standard schools were two variables: individualized consideration and
risk-taking. Both variables can predict the success of world - class standard schools at 34.3% and statistically
significant at a level of 0.01.
Keywords: Transformational leadership, Success among World - Class standard school.

ภูมิหลัง

คุณภาพของคน คือ คุณภาพของประเทศเป็ นสิ่ง ที่พึงปรารถนามากที่ สุดในสังคมโลกยุคปั จ จุบันซึ่งเป็ นยุค ที่ มี
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทาให้ ประเทศต่างๆ ต้ องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อเตรี ยมพร้ อมที่จะเผชิญกับความท้ าทายที่เกิ ดขึ ้น
ในกระแสโลกตลอดเวลาโดยปั จจัยที่จะทาให้ ประเทศสามารถเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงได้ อย่างเต็มภาคภูมิ คือ คุณภาพ
ของคนดัง จะเห็น ได้ จ าก The Global Competitiveness Report 2015 - 2016 จัดอัน ดับ ความสามารถในการแข่ง ขันของ
ประเทศต่างๆ 140 ประเทศในโลกผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ อัน ดับ ที่ 32 ของโลกลดลงจากปี ที่ผ่านมาที่ไ ด้ อัน ดับที่ 31
ขณะที่ประเทศในกลุ่ม อาเซียนเรี ยงตามลาดับ (อันดับปี ที่ผ่านมา) ดังนี ้ สิงคโปร์ อันดับที่ 2 (2) มาเลเซียอันดับที่ 18 (20)
ไทยอันดับที่ 32 (31) อินโดนีเซียอันดับที่ 37 (34) ฟิ ลิปปิ นส์อันดับที่ 47 (52) และเวียดนามอันดับที่ 56 (68) [1] ซึ่งประเทศ
มาเลเซียฟิ ลิปปิ นส์และเวียดนามมีอนั ดับที่ดีขึ ้น ดังนั ้น การจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพจึงเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญและจาเป็ น
อย่างยิ่งถึงแม้ ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้ มีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาโดย
ตลอดแต่ก็ปรากฏว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศยังด้ อยกว่าประเทศอื่ นๆ มาก เช่น การประชุม World Economic Forum
(WEF) 2012-2013 ได้ เ ปรี ยบเที ยบคุณภาพการศึกษาของประเทศในกลุ่ม อาเซียนในระดับมัธ ยมศึกษาและอุดมศึกษา
ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่อนั ดับที่ 8 ท้ ายสุดของกลุม่ ประเทศอาเซียน [2] ความท้ าทายจากการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกใน
ปั จจุบนั ทั ้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเป็ นความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้ องมีความสามารถในการแข่งขันบนเวที
โลกซึง่ พื ้นฐานสาคัญของศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันก็ คือ การจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพของประเทศ
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็ นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานนามาใช้ เป็ นมาตรการเร่ งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมี ศักยภาพและความสามารถแข่งขันทัดเที ยมกับ ผู้เ รี ยนของนานาประเทศ [3] ความสาเร็ จขัน้ สุดท้ า ยของ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล คือ คุณภาพของผู้เรี ยนโรงเรี ยนที่ได้ รับ การประเมิน ว่ามีห ลัก สูตรกิ จกรรมการเรี ยนการสอนและ
การบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมความสาเร็จของโรงเรียนในการดาเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลจะพิจารณาจาก
คุณภาพของผู้เรี ยนที่เพิ่มขึ ้นตามเป้าหมายที่แต่ละโรงเรียนกาหนดและทาความตกลงไว้ กับโครงการเป็ นสาคัญความสาเร็ จ
ด้ านการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการโรงเรี ยนด้ วยระบบบริ หารคุณภาพถือเป็ น
ความสาเร็ จในการดาเนินงานของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลบนพื ้นฐานความเชื่อว่ าถ้ าโรงเรี ยนมีห ลักสูตรการจัดการเรี ยน
การสอนและมี ระบบการบริ ห ารจั ดการโรงเรี ย นที่ ดี ก็ จ ะช่ ว ยท าให้ ผู้เ รี ย นมี คุ ณภาพที่ ดีขึน้ เป็ นลาดับ ความส าเร็ จ ของ
การด าเนิ น งานโรงเรี ย นมาตรฐานสากลเป้ าหมายและตั ว ชี ว้ ั ด ความส าเร็ จ ด้ านผู้ เรี ย นในการด าเนิ น งานโรงเรี ยน
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มาตรฐานสากลมี 5 เป้าหมาย ดังนี ้ 1) เป็ นเลิศวิชาการ 2) สื่อสารอย่างน้ อยได้ สองภาษา 3) ล ้าหน้ าทางความคิด 4) ผลิต
งานอย่างสร้ างสรรค์ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม [4]
ในการพัฒนาและยกระดับ ดาเนินโครงการสู่โ รงเรี ยนสู่ม าตรฐานสากลนั ้นภารกิ จหลักของผู้บ ริ หารโรงเรี ยน คือ
การทาความเข้ าใจโครงการและสร้ างความตระหนักให้ แก่บุคลากรในโรงเรี ยนเพื่ อร่ ว มกัน จัดทาแผนกลยุทธ์ จัดทาสาระ
รายวิชาเพิ่มเติมจัดหลักสูตรสถานศึกษาจัดทาห้ องปฏิ บัติการสารวจข้ อมูลครู ดาเนินการบริ หารด้ วยระบบคุณภาพวิจัยและ
พัฒนาหารูปแบบการจัดหลักสูตรและการสอนนาเสนอผลงานและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และจัดทารายงานผลการประเมิ น
โครงการเพื่ อ พัฒ นาโรงเรี ยนสู่ม าตรฐานสากลได้ อย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ [5] การที่ จ ะท าให้ ก ารดาเนิ น โครงการประสบ
ความสาเร็จต้ องอาศัยภาวะผู้นาที่จะช่วยกระตุ้น สร้ างความตระหนักในการทางานของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ภาวะผู้นาหรือความ
เป็ นผู้นาเป็ นกระบวนการที่ผ้ บู ริ หารจะให้ อิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผู้อื่นมีจดุ มุ่งหมายเพื่อให้ การปฏิ บตั ิงานบรรลุจุดมุ่งหมาย
ขององค์ การ [6] สาหรับองค์ ประกอบสาคัญของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงนี ้จะเป็ นสิ่งที่ สามารถจูงใจให้ ครู ให้ ร่วมมื อ ใน
การทางานด้ ว ยความเต็ม ใจผู้บ ริ ห ารสถานศึกษาที่เป็ นผู้นาที่มี ความรู้ ความสามารถทัง้ ทางวิ ชาการและในการผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานจะต้ องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารให้ ทนั สมัยมีการปฏิบตั ิงานในลักษณะของการปฏิ บัติ
ที่อาศัยความรู้ ความสามารถทักษะและประสบการณ์ ของแต่ ละคนที่ จะต้ อ งทางานให้ เกิดความสาเร็ จ ตามเป้ าหมายเป็ น
การประยุกต์เอาความรู้หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ ในการทางานเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้ อ ม
ให้ ความสาคัญกับ สัม พัน ธภาพที่ ดี ระหว่า งผู้นากับ ผู้ตามเสริ ม สร้ างแรงบัน ดาลใจแก่ ผ้ ูร่ว มงานจนก่อ ให้ เกิ ดแรงจูง ใจ ใน
การทางานส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมจิ ตสานึกและค่ านิ ยมที่ดีต่อผู้ร่ว มงานด้ ว ยกัน ต้ องมี การปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ท างานจากลักษณะที่ แ ต่ เ ดิ ม ท างานในเชิ ง รั บ ให้ ก ลายมาเป็ นเชิ ง รุ ก ให้ มากขึน้ ต้ อ งมี ทัก ษะความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะที่ดีในเชิงบริหารผู้บริหารต้ องอาศัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมาช่วยเสริมสร้ างให้ เกิดแรงบันดาลใจเพี่อกระตุ้น
ให้ ผ้ รู ่วมงานหรือผู้ใต้ บงั คับบัญชาเกิดความร่ วมมือในการทางานเพื่อที่จะนาไปสู่ความมีเอกภาพในองค์ กรและการมีสว่ นร่ ว ม
อย่างเต็มใจในการผลักดันให้ องค์การบรรลุเป้าหมาย [7]
จากความสาคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่สามารถ
พยากรณ์ความสาเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยการศึกษาครั ง้
นี พ้ ิ จ ารณาจากเป้ าหมายความส าเร็ จ การดาเนิ น งานโรงเรี ยนมาตรฐานสากลซึ่ ง ความส าเร็ จ ขัน้ สุดท้ า ยของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล คือ คุณภาพของผู้เรี ยนโดยมีเป้าหมายและตัวชี ว้ ัดความสาเร็ จด้ านผู้เ รี ยน 5 เป้าหมาย ดังนี ้ 1) เป็ นเลิศ
วิชาการ 2) สือ่ สารอย่างน้ อยได้ สองภาษา 3) ล ้าหน้ าทางความคิด 4) ผลิตงานอย่างสร้ างสรรค์ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก [8] พร้ อมทั ้งศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงใน 4 องค์ ประกอบ คือ 1) การคานึงถึงปั จเจกบุคคล 2) การมีความกล้ า
เสีย่ ง 3) การนาแบบสร้ างสรรค์ และ 4) การนาการเปลีย่ นแปลง โดยศึกษาว่าองค์ประกอบของภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงทัง้
ในแต่ละองค์ประกอบและในภาพรวมมีความสัมพันธ์ อย่างไรและสามารถพยากรณ์ ความสาเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ ในระดับใดทั ้งนี ้เพื่อให้ หน่วยงานต้ นสังกัดผู้บริ หารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ เป็ นข้ อมูลสารสนเทศในการวางแผนเพื่อจัดลาดับความสาคัญเพื่อมุ่งเน้ น
การพัฒนาองค์ ป ระกอบในแต่ ละด้ า นของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ สามารถส่งเสริ ม และสนับ สนุนให้ การด าเนิ น งาน
โรงเรียนมาตรฐานสากลบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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2. เพื่อศึกษาระดับขององค์ประกอบของภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความสาเร็จ
ของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
4. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงที่สามารถพยากรณ์ความสาเร็จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สมมติฐานในการวิจัย

1. องค์ ประกอบของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ กับความสาเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลสังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2. องค์ ป ระกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงอย่ า งน้ อ ย 1 องค์ ป ระกอบ สามารถพยากรณ์ ความสาเร็ จ ของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วิธีดาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั ้งนี ้ ได้ แก่ ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 3,812 คน จากโรงเรี ยนมาตรฐานสากล จานวน 39 โรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
ครั ้งนี ้ ได้ แก่ ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จานวน 323 คน ซึง่ เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้ มาจากตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และมอร์ แกน [9] และได้ มาจากการสุ่มแบบหลายขั ้นตอน
(Multistage Random Sampling) ดังนี ้
ขั ้นที่ 1 แบ่งโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 ออกตามขนาดของ
โรงเรี ยนได้ โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ 17 แห่ง โรงเรียนใหญ่ 16 แห่ง และโรงเรียนขนาดกลาง 6 แห่ง รวม 39 โรงเรี ยน
ขั ้นที่ 2 แบ่งกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ ขนาดของโรงเรี ยนเป็ นชั ้นในการสุ่ม โดยใช้ เกณฑ์ 50% ซึ่งได้ กลุ่มตัวอย่างอย่าง
ตามขนาดโรงเรี ยน ดังนี ้ โรงเรี ยนขนาดใหญ่ พิเ ศษ 8 แห่งโรงเรี ยนใหญ่ 8 แห่ง และโรงเรี ยนขนาดกลาง 3 แห่ง รวม 19
โรงเรียน
ขั ้นที่ 3 สุม่ อย่างง่าย (Random Sampling) โดยการจับฉลากแบบไม่ใส่คืนของโรงเรี ยนแต่ละขนาด ได้ โรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างโรงเรี ยนขนาดใหญ่ พิเศษ 8 แห่ง กลุ่มตัวอย่างโรงเรี ยนขนาดใหญ่ 8 และกลุ่มตัวอย่างโรงเรี ยนขนาดกลาง 3 แห่ง
จากนัน้ กาหนดกลุ่ม ตัว อย่ า งครู ข องโรงเรี ย นขนาดใหญ่ พิ เ ศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ตามโควตา ( Quata Sampling)
โรงเรียนละเท่าๆ กัน จานวนโรงเรียนละ 17 คน รวมครูที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง ทั ้งสิ ้น 323 คน

เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและการหาคุณภาพเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลครัง้ นี ้ผู้วิจัยได้ ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเป็ นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มูลโดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ตอน ดัง นี ้ ตอนที่ 1 ข้ อ มูลส่ว นตัว ของผู้ตอบ ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษาและ
ประสบการณ์ ใ นการสอนซึ่งมี ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความสาเร็ จ ของ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลด้ านผู้เรี ยน ซึ่งมีคุณลักษณะ 5 เป้าหมาย ดังนี ้ 1) เป็ นเลิศวิชาการ 2) สื่อสารสองภาษา 3) ล ้าหน้ า
ทางความคิด 4) ผลิตงานอย่างสร้ างสรรค์ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก [10] ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ
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ค่า 5 ระดับ คือ มีความสาเร็จในระดับมากที่สดุ มีความสาเร็ จในระดับมากมีความสาเร็จในระดับปานกลางมีความสาเร็ จ ใน
ระดับน้ อยและมีความสาเร็ จในระดับน้ อยที่สดุ และตอนที่ 3 แบบสอบถามองค์ ประกอบของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
ได้ มาจากการสังเคราะห์ แนวคิ ดของนักวิช าการ 13 ท่าน ได้ องค์ ประกอบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง 4 องค์ ประกอบ คือ
1) การคานึงถึงปั จเจกบุคคล 2) การมีความกล้ าเสีย่ ง 3) การนาแบบสร้ างสรรค์ และ 4) การนาการเปลีย่ นแปลง โดยให้ ผ้ ตู อบ
แบบสอบถามประเมินระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ตนปฏิ บัติงานอยู่ซึ่งมีลักษณะเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงอยู่ในระดับมากที่สดุ ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงอยู่ในระดับ
มาก ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงอยู่ ใ นระดั บ น้ อย ภาวะผู้ น า
การเปลีย่ นแปลงอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ
จากนั ้นนาแบบสอบถามที่อาจารย์ ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ ตรวจสอบปรับปรุ ง แก้ ไขข้ อบกพร่องแล้ วน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื ้อหา (Content Validity) โดยใช้ เกณฑ์ ความคิ ดเห็น สอดคล้ อ ง
ต้ องกัน (Index of Item -objectivcongruence: IOC) โดยกาหนดเกณฑ์ ในการคัดเลือกข้ อ คาถามที่ สามารถนาไปใช้ ได้ ที่
เกณฑ์ค่า IOC ≥ 0.5 ขึ ้นไปโดยค่าที่ได้ คือ 0.6 - 1 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและเสนอประธาน
กรรมการและกรรมการควบคุม ปริ ญญานิพนธ์ พิจ ารณาอี กครัง้ หนึ่งนาแบบสอบถามที่ได้ รับ การปรับ ปรุ งแก้ ไขจนมี ความ
สมบูรณ์ แ ละมี ความเหมาะสมไปทดลอง (Try out) กับ ประชากรที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ม ตัว อย่ า งจ านวน จ านวน 30 คน จากนัน้ น า
แบบสอบถามมาหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั ้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามองค์ ประกอบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.94
และค่าความเชื่อมัน่ แบบสอบถามความสาเร็ จโรงเรียนมาตรฐานสากลเท่ากับ 0.96 จากนั ้น จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
แล้ วนาไปเก็บรวบรวมข้ อมูลกับครูผ้ สู อน จานวน 323 คน ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง ได้ รับแบบสอบถามคืนกลับมา 311 ชุด คิดเป็ น
ร้ อยละ 96.28 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ สหสั ม พั น ธ์ แบบเพี ย ร์ สั น (Pearson Product moment Correlation
Coefficient) และสมการถดถอยพหุคณ
ู แบบขั ้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย

1. ระดับความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.21, S.D. = 0.48) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ทุกด้ านอยู่ในระดับมากด้ วยเช่นกันโดยด้ านที่มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนสูงสุด คือ ด้ านความเป็ นเลิศวิชาการ (  = 4.30, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ ด้ านการร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
(  = 4.22, S.D. = 0.53) ด้ านการผลิตงานอย่างสร้ างสรรค์ (  = 4.19, S.D. = 0.62) ด้ านความล ้าหน้ าทางความคิด (  = 4.17,
S.D. = 0.61) และด้ านการสือ่ สารสองภาษา (  = 4.16, S.D. = 0.58) ตามลาดับ
2. ระดับ องค์ ป ระกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาโรงเรี ยนมาตรฐานสากลสัง กัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.08, S.D. = 0.68) และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้ าน พบว่า ทุกด้ านอยู่ในระดับมากด้ วย เช่นกัน โดยด้ านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือ ด้ านการคานึงถึงความเป็ น
ปั จ เจกบุคคล (  = 4.15, S.D. = 0.48) รองลงมา คื อ ด้ า นการน าแบบสร้ างสรรค์ (  = 4.12, S.D. = 0.73) ด้ า นการน า
การเปลีย่ นแปลง (  = 4.10, S.D. = 0.77) และด้ านการกล้ าเสีย่ ง (  = 3.94, S.D. = 0.58) ตามลาดับ
3. องค์ ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงกับความสาเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมี ความสัม พัน ธ์ ใ น
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้ าน โดยด้ านที่มีความสัมพันธ์ สงู สุด คือ การคานึงถึงความเป็ นปั จเจก
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บุคคล (r = 0.57) รองลงมา คือ การนาแบบสร้ า งสรรค์ (r = 0.55) และการน าการเปลี่ยนแปลงกับ การกล้ าเสี่ยงซึ่ ง มี ค่ า
ความสัมพันธ์ เท่ากันที่ (r = 0.53)
4. ตัว แปรที่ สามารถพยากรณ์ ค วามสาเร็ จ ความสาเร็ จ ของโรงเรี ย นมาตรฐานสากลมี จ านวน 2 ตัว แปร คื อ
การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (x1) (β = 0.297) และการกล้ าเสี่ยง (x2) (β = 0.136) โดยตัวแปรทั ้ง 2 ตัวแปร สามารถ
ร่วมพยากรณ์ ความสาเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลได้ ร้อยละ 34.3 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปร
พยากรณ์ทั ้ง 2 ด้ าน สามารถร่วมพยากรณ์ความสาเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลได้ ดังตารางด้ านล่าง
ตัวพยากรณ์
การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (x1)
การกล้ าเสีย่ ง(x2)
R = 0.586SEest= 0.144
R2 = 0.343a = 0.393

b
0.400
0.217

β

0.297
0.136
F = 149.276

SEb
0.056
0.047

t
5.311**
2.883**

p - value
<0.01
<0.01

** มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01
ข้ างต้ นสามารถนามาเขียนในรูปของสมการพยากรณ์ได้ 2 รูปแบบ ดังนี ้
รูปของสมการคะแนนมาตรฐาน
𝑍𝑍̂ = 0.297 (x1) + 0.136 (x2)
รูปของสมการคะแนนดิบ
𝑌𝑌̂ = 0.393 + 0.400 (x1) + 0.217 (x2)

อภิปรายผล

จากการศึกษางานวิจยั สามารถนามาอภิปรายตามประเด็นสาคัญได้ ดังนี ้
1. จากการศึกษาระดับความสาเร็ จความสาเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อความสาเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลทั ้งโดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับ
มากโดยด้ านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือ ด้ านความเป็ นเลิศวิชาการ รองลงมา คือ ด้ านการร่วมกันรับผิดชอบต่อ สังคม
โลกด้ านการผลิตงานอย่างสร้ างสรรค์ ด้ านความล ้าหน้ าทางความคิด และด้ านการสื่อสารสองภาษาตามลาดับทั ้งนี ้อาจสืบ
เนื่องมาจากเป้าหมายความสาเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลขั ้นสุดท้ าย คือ คุณภาพของผู้เรียนความสาเร็จของโรงเรี ย นใน
การดาเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลจะพิจ ารณาจากคุณภาพของผู้เ รี ยนโรงเรี ยนมี การพัฒ นาหลัก สูต ร
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และการบริ หารจัดการด้ วยระบบคุณภาพที่ ม่งุ เน้ น การพัฒ นาผู้เ รี ยนให้ มีศักยภาพเป็ น
พลโลกมีทักษะความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากลหรื อมาตรฐานของ
ประเทศชั ้นนาที่มีคุณภาพการศึกษาสูง สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2551
ที่ม่งุ เน้ นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสาหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตามปฏิญญาว่าด้ วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ทั ้ง 4 ด้ าน
คือ Learning to know ,Learning to do, Learning to live together and Learning to be เพื่อสร้ างคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
ในฐานะพลโลก [10] สอดคล้ องกับ วีรวรรณ มีมั่น [11] ผลการวิจัยสรุ ปได้ ดังนี ้ ความสาเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษามัธ ยมศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ า น อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลาดับ จาก
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ค่ า เฉลี่ยมากไปน้ อ ย ดัง นี ้ ด้ า นหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน ด้ า นการบริ ห ารจัดการด้ ว ยระบบคุณภาพ และ
ด้ านผู้เรียน
2. จากการศึกษาระดับองค์ ประกอบของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากและเมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า
ทุกด้ านอยู่ใ นระดับ มากด้ ว ยเช่น กัน โดยด้ านที่ มีค่ าเฉลี่ยของคะแนนสูง สุด คือ ด้ านการคานึง ถึง ความเป็ นปั จเจกบุ ค คล
รองลงมา คื อ ด้ า นการน าแบบสร้ างสรรค์ ด้ า นการน าการเปลี่ยนแปลงและด้ า นการกล้ า เสี่ยง ตามลาดับ ทัง้ นี อ้ าจสืบ
เนื่ อ งมาจากในการจัด และการบริ ห ารการศึก ษาในยุคนี ้ จ าต้ อ งอาศัย ผู้บ ริ ห ารที่ มี ภ าวะผู้ น าที่ เ อื อ้ และสอดคล้ องกั บ
สถานการณ์ที่การเปลี่ยนแปลงเป็ นไปอย่างรวดเร็ว และมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้ า กว้ างไกล ผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ มีทกั ษะในการบริหารและจัดการศึกษาและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงต้ องมี
คุณลักษณะที่ส่งเสริ มและเอื ้อต่อการบริ ห ารท่ ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ ว จึงจะสามารถจัดการศึกษาได้ ตาม
คุณภาพตามที่ตั ้งเป้าหมาย [12] สอดคล้ องกับธงชัยหมื่นสา [13] พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้ า นพบว่ า ด้ า นการค านึง ถึง ความเป็ นปั จ เจกบุคคลมี ก ารปฏิ บัติสูง สุด รองลงมาเป็ นด้ า นการสร้ างแรงบัน ดาลใจ
การมี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง อุดมการณ์ แ ละการกระตุ้น ทางปั ญญาตามลาดับ สอดคล้ อ งกับ โชคชัย ขุน ศรี [14] พบว่ า ภาวะผู้นา
การเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารและคุณภาพของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้ องกับ เชี่ยวชาญ ภาระวงค์ [15]
พบว่า ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารโรงเรี ยนอยู่ในระดับมาก
3. จากการศึกษาความสัม พัน ธ์ ข ององค์ ป ระกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงของผู้บ ริ หารสถานศึกษากับ
ความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า องค์ประกอบของภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับความสาเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในทางบวกอย่า งมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้ าน
ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานในข้ อ 1 โดยด้ านที่มีความสัมพันธ์ สงู สุด คือ ด้ านการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล รองลงมา คือ
ด้ านการนาแบบสร้ างสรรค์ และด้ านการนาการเปลี่ยนแปลงกับด้ านการกล้ าเสี่ย งซึ่งมีค่าความสัมพันธ์ เท่ากัน ตามลาดับ
ทั ้งนี ้อาจสืบเนื่อ งมาจาก ภาวะผู้นาหรื อความเป็ นผู้นาเป็ นกระบวนการที่ ผ้ ูบ ริ ห ารจะให้ อิท ธิ พ ลต่อ พฤติ กรรมของผู้อื่ น มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ การปฏิบัติงานบรรลุจดุ มุ่งหมายขององค์การนอกจากนี ้ภาวะผู้นามีความสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนา
องค์ การและการจัดการในทุกระดับทั ้งในภาครั ฐเอกชนระดับโลกชาติห รื อท้ อ งถิ่น [16] ในระดับองค์ การมี การยอมรั บ ว่ า
ความสาเร็ จขององค์ การไม่ว่าจะเรี ยกว่าเป็ นการบริ หารที่ม่งุ ผลสัมฤทธิ์ (Results management) ประสิทธิ ภาพหรื อประสิทธิ ผล
ล้ วนแต่ขึ ้นอยู่กับภูมิปัญญา ความคิดอ่านและแนวปฏิบัติที่สร้ างสรรค์ ของผู้บริ หาร [17] องค์ ประกอบสาคัญของภาวะผู้นา
การเปลีย่ นแปลงนี ้จะเป็ นสิ่งที่สามารถจูงใจให้ ครู ให้ ร่วมมือในการทางานด้ วยความเต็มใจผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็ นผู้นาที่ มี
ความรู้ ความสามารถทัง้ ทางวิ ช าการและในการผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาขั น้ พื น้ ฐานจะต้ อ งมี การปรั บ เปลี่ยนพฤติ กรรมใน
การบริหารให้ ทนั สมัยมีการปฏิบัติงานในลักษณะของการปฏิบตั ิที่อาศัยความรู้ ความสามารถทักษะและประสบการณ์ของแต่
ละคนที่ จ ะต้ อ งท างานให้ เ กิ ดความส าเร็ จ ตามเป้ าหมายเป็ นการประยุก ต์ เ อาความรู้ หลัก การและทฤษฎี ไ ปปรั บ ใช้ ใน
การทางานเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้ อมให้ ความสาคัญกับสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้น ากับ ผู้
ตามเสริมสร้ างแรงบันดาลใจแก่ผ้ รู ่วมงานจนก่อให้ เกิดแรงจูงใจในการทางานส่งเสริมคุณธรรมจริ ยธรรมจิตสานึกและค่ านิยม
ที่ดีต่อผู้ร่วมงานด้ วยกันผู้บริ หารต้ องอาศัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมาช่วยเสริ มสร้ างให้ เกิดแรงบันดาลใจเพี่อกระตุ้นให้
ผู้ร่วมงานหรื อผู้ใต้ บังคับบัญชาเกิดความร่ วมมือในการทางานเพื่อที่จะนาไปสู่ความมีเอกภาพในองค์ กรและการมีส่วนร่ วม
อย่างเต็มใจในการผลักดันให้ องค์การบรรลุเป้าหมายสาเร็จ [18]
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ทักษะในการดํา รงชีวิต อยู่ในสัง คมได้ อย่า งมี ความสุข เป็ นพลเมื องที� ดี มีคุณภาพของชาติแ ละเป็ นกํา ลัง หลักสําคัญที� ช่ว ย
ขับเคลือ� นการพัฒนาประเทศให้ สเู่ ป้าหมายสูงสุดโดยที�ผ้ บู ริ หารและผู้มีส่วนเกี�ยวข้ องทุกฝ่ ายต้ องเข้ ามามี ส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนและครูเป็ นบุคคลสําคัญทีม� ีผลต่อความสําเร็จจะต้ องทําหน้ าที�ไปพร้ อมๆ กัน ภาวะผู้นําการ
เปลีย� นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ กับการเพิ�มระดับผลการเรี ยนของนักเรี ยนและยังสัมพันธ์ กับการเพิ�มระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู และความตระหนักต่อประสิทธิ ผลของผู้บริ หาร ซึ�งสอดคล้ องกับ โชคชัยขุนศรี [19]พบว่า
ภาวะผู้นําการเปลีย� นแปลงของผู้บริหารกับคุณภาพของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ กนั ในทางบวก
4. การศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงที�สามารถพยากรณ์ ความสําเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สามารถจําแนกออกได้ เป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที�มี
ความสัมพันธ์ และสามารถพยากรณ์ความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ และกลุ่มที�มีความสัมพันธ์ และแต่ไม่สามารถ
พยากรณ์ความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงนํามาอภิปรายเพิ�มเติมได้ ดังนี �
4.1 องค์ ป ระกอบของภาวะผู้นํ า การเปลี�ย นแปลงที� มี ค วามสัม พันธ์ แ ละสามารถพยากรณ์ ค วามสํา เร็ จ ของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลเรียงลําดับตามสัมประสิทธิ � การทํานาย ได้ แก่ด้านการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลและด้านการ
กล้ าเสี�ยงสามารถพยากรณ์ ความสําเร็ จ ของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลได้ ร้อยละ 34.3 ทั �งนี �อาจเนื�องมาจากภาวะผู้นําการ
เปลีย� นแปลงเป็ นกระบวนการมีอิทธิ พลต่อการเปลี�ยนแปลงเจตคติในการทํางานเพื�อให้ การศึกษาเป็ นไปอย่างมีคุณภาพซึ�ง
ภาวะผู้นําการเปลีย� นแปลงส่งผลต่อความพึงพอใจและมีอิทธิ พลต่อผู้ตามจึงจําเป็ นที�ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาต้ องเปลี�ยนวิธีการ
กระบวนการวิสยั ทัศน์ในการทํางานตามทฤษฎีของ Bass and Avolio (1994) ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงสามารถเห็นได้ จาก
ผู้นําที�มีลกั ษณะมีการกระตุ้นให้ เกิดความสนใจในระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ตามให้ มองงานของพวกเขาในแง่มุมต่ างๆทําให้
เกิดการตระหนักรู้เรื�องภารกิจ (Mission) และวิสยั ทัศน์ (Vision) กระทรวงศึกษาธิ การกล่าวถึงการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจก
บุคคลว่า ผู้นําจะมีความสัมพันธ์ เกี�ยวข้ องกับบุคคลในฐานะเป็ นผู้นาให้ การดูแลเอาใจใส่ผ้ ตู ามเป็ นรายบุคคลทําให้ ผ้ ตู ามรู้ สกึ
มีคณ
ุ ค่าและมีความสําคัญผู้นาํ จะเป็ นโค้ ช (Coach) และเป็ นที�ปรึกษา (Advisor) ผู้บริ หารสถานศึกษาที�คํานึงถึงปั จเจกบุคล
จะสามารถกระตุ้นบุคลากรให้ ร้ ูสกึ ผูกพันกับโรงเรี ยนทําให้ บุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางานซึ�งมีความหมายต่อบุคลากรเอง
ซึ�งโรงเรี ยนจะได้ ประโยชน์ จากความสัมพันธ์ ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพการปฏิ บัติงานและนําไปสู่ความสําเร็ จของโรงเรี ยนซึ�ง
สอดคล้ องกับรัตน นาคมุสิก [20]พบว่าภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงของผู้บริ หารที�มีผลต่อประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนมี อํานาจ
ทํานายประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานีเขต 3 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที� 0.01 การมุ่งความสัมพันธ์ เป็ นรายคนค่าสัมประสิทธิ � การถดถอยของตัวพยากรณ์เท่ากับ 0.178
4.2 องค์ ประกอบของภาวะผู้นํา การเปลี�ยนแปลงที� มีค วามสัมพันธ์ แต่ ไม่ สามารถพยากรณ์ ความสํา เร็ จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลได้ แก่ด้านการนําแบบสร้ างสรรค์และด้ านการนําการเปลี�ยนแปลง ซึ�งผลที�เกิดขึ �นในลักษณะดังกล่าว
อาจเนื�องมาจาก ตัวแปรทั �ง 2 ด้ าน เป็ นตัวแปรที�ผ้ บู ริหารสถานศึกษาอาจละเลยการแสดงออกในพฤติกรรมดังกล่าว หากแต่
ผลในด้ านความสัมพันธ์ ภายในองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงแสดงให้ เห็นว่าองค์ ประกอบของภาวะผู้นําการ
เปลี�ย นแปลง ด้ านการนํ า แบบสร้ างสรรค์ แ ละด้ านการนํ า การเปลี� ย นแปลง ล้ ว นแล้ ว แต่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
ความสําเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในระดับมากจึงเป็ นสิ�งที�น่า สังเกตว่าหากผู้บ ริ หารสถานศึกษามีการแสดงออกถึง
คุณลักษณะทั �ง 2 ด้ านให้ เป็ นส่วนหนึ�งของการบริ หารจัดการสถานศึกษาจะช่วยให้ การดําเนินงานของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ประสบความสําเร็จ ซึง� สอดคล้ องกับวิโรจน์สารรัตนะ[21]การบริหารจัดการในโรงเรียนนั �นมีเป้าหมายสําคัญสูงสุดอยู่ที�
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คุณภาพของผู้เรี ยนเป็ นสาคัญภาวะผู้นาหรือความเป็ นผู้นาเป็ นกระบวนการที่ผ้ บู ริหารจะให้ อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่น มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ การปฏิ บัติงานบรรลุจดุ มุ่ง หมายขององค์ การซึ่ง จุดมุ่งหมายความสาเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
คือ ผู้เรียน

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงที่สามารถพยากรณ์ความสาเร็ จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลของผู้บริ หารสถานศึกษานั ้น ควรพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาในด้ าน
การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลด้ านการกล้ าเสี่ยง ด้ านการนาแบบสร้ างสรรค์และด้ านการนาการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ
ในด้ านการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลและด้ านการกล้ าเสี่ยงเนื่องจากทั ้ง 2 องค์ประกอบ สามารถร่วมพยากรณ์ความสาเร็ จ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล
1.2 จากการศึกษาความสาเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลของผู้บ ริ หารสถานศึกษา หน่วยงานต้ นสังกัดและ
สานักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษาควรให้ ความความรู้ ความเข้ า ใจและสร้ างความตระหนักเกี่ย วกับ ความสาเร็ จของโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลซึง่ เป้าหมายสูงสุด คือ ผู้เรียน ผู้ซงึ่ จะเป็ นกาลังที่สาคัญในการพัฒนาชาติในอนาคต
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในครั ง้ ต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับความสาเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลเช่นภาวะ
ผู้นาวิสยั ทัศน์ภาวะผู้นาวิชาการเป็ นต้ น
2.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ และ
2) ประเมินประสิทธิภาพของพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรี ยนหญิ งใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น 4 ประเด็น ได้ แก่ การวิเคราะห์ หาประสิทธิ ภาพของหลักสูตรเสริ ม การเปรี ยบเทียบผลการวัด
ระดับความรู้ ความเข้ าใจทักษะชี วิต การวิเคราะห์ พฤติ กรรมการป้องกัน ปั ญหาทางเพศ และการวิเ คราะห์ เ จตคติ ที่ มี ต่ อ
หลักสูตรเสริ ม มีการดาเนินการวิจัย 4 ขั ้นตอน ได้ แก่ ขั ้นตอนที่ 1 การศึกษา สารวจ และสังเคราะห์ ข้อมูลพื ้นฐาน กลุม่ ตัวอย่ าง
คือ ครูในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สขุ ศึกษาและพลศึกษาของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 73 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสารวจ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่าเฉลี่ย และค่าร้ อยละ ขั ้นตอน
ที่ 2 การสร้ างหลักสูตรเสริ ม กลุม่ เป้าหมาย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความสอดคล้ อ ง
ของโครงร่างหลักสูตรเสริ ม และความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่าดัชนีความตรงเชิงเนื ้อหา ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ขั ้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิ ภาพของหลักสูตรเสริ โดยใช้ รูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มมีการทดสอบ
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนหญิงชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนบางซ้ ายวิทยา จานวน
30 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ หลักสูตรเสริม แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้ าใจ แบบประเมินพฤติกรรม และแบบสอบถามเจตคติ
วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วย ค่าประสิทธิ ภาพของหลักสูตรเสริ ม (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 การทดสอบค่าที (t-test) ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ขั ้นตอนที่ 4 การปรับปรุ งหลักสูตรเสริ ม ผู้ให้ ข้อมูล คือ วิทยากรผู้จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดย
แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะเพื่อให้ หลักสูตรมีความสมบูรณ์ มากขึ ้น
ผลการวิจยั พบว่า
1. หลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิงในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น
ที่พัฒนาขึ ้นมีองค์ ประกอบของทักษะชีวิตด้ านการป้องกันปั ญหาทางเพศ 5 องค์ ประกอบ คือ องค์ ประกอบที่ 1 การสร้ าง
สัมพันธภาพและการสือ่ สาร องค์ประกอบที่ 2 การจัดการกับอารมณ์ องค์ประกอบที่ 3 การภาคภูมิใจในตนเอง องค์ประกอบ
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ที่ 4 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และองค์ประกอบที่ 5 การดูแลรักษาสุขภาพ ที่มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และ
มีความสอดคล้ องเกี่ยวข้ องชัดเจนกับการพัฒนาหลักสูตรเสริม
2. ประสิทธิ ภาพของหลักสูตรเสริ ม พบว่า 1) หลักสูตรเสริ มมี คะแนนระหว่า งการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ กับ หลัง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 91.05/90.67 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) คะแนนความรู้ความเข้ าใจหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ สงู กว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญที่ .05 3) พฤติกรรมการป้องกันปั ญหาทางเพศของนักเรี ยน
สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.50 ที่ตั ้งไว้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ทุกด้ าน และ 4) เจตคติที่มีต่อหลักสูตรเสริมสูงกว่าเกณฑ์
ค่าเฉลีย่ 3.50 ที่ตั ้งไว้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ทุกข้ อ
คาสาคัญ : การพัฒนาหลักสูตรเสริม การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ

Abstract

This research had the objectives to 1) develop an enrichment curriculum for developing life skills in the
prevention of sexual problems for school girls in lower secondary schools, and 2) evaluate the efficiency of the
enrichment curriculum for developing life skills in the prevention of sexual problems for school girls in lower
secondary schools. The research was conducted in 4 stages. Stage1: Study, survey, and synthesis of fundamental
data. The samples were 73 teachers of Health and Physical Education Learning Substance Group in schools
under the Secondary Educational Service Area Office 3 in Changwat Phranakhon Si Ayutthaya. The instrument
was a survey-type questionnaire. The data was analyzed by mean and percentage. Stage 2: Building an enrichment
curriculum. The target group was 10 experts. The instrument was a concordance evaluation form of the enrichment
curriculum draft and its appropriateness. The data was analyzed by content validity index, mean and standard
deviation. Stage 3: Examination of the enrichment curriculum efficiency using one group pretest-posttest
experimental design. The samples were 30 Matayomsuksa 2 school girls of Bangsaiywitthaya School. The instrument
consisted of enrichment curriculum, knowledge and understanding assessment, behavioral evaluation form, and
attitudes questionnaire. The data was analyzed by the efficiency values of the enrichment curriculum (E1/E2)
criterion of 80/80, t-value, mean and standard deviation. And Stage 4: Improving the enrichment curriculum.
The key informants were the trainers who conducted learning activities. Their recommendations were used to
improve the curriculum to be more complete.
The research results found as follows.
1. The development of enrichment curriculum for life skills development of prevention of sexual problems for
school girls in lower secondary schools had 5 components of life skills development of prevention of sexual
problems: Component 1: Building relationships and communication, Component 2: Emotion management,
Component 3 : Self-esteem, Component 4 : Critical thinking skills, and Component 5: Health care. They had the
appropriateness at the high level and had explicit accordance and relations with the development of the
enrichment curriculum.
2. The evaluation of the enrichment curriculum efficiency found that 1) The enrich curriculum having the marks of
during learning activities management and post learning activities management (E1/E2) of 91.05/90.67, which
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were higher than the criterion of 80/80. The understanding marks after learning activities management were
significantly higher at .05 level than those before learning activities management. 3) The behavioral prevention of
sexual problems of the school girls was significantly higher at .05 level than the mean criterion of 3.50 in every
aspect. 4) The attitudes on the enrichment curriculum were significantly higher at .05 level than the mean criterion
of 3.50 in every item.
Keywords: Develop aenrichment curriculum, Develop life skills, Life skills to prevent sexual problems

ภูมิหลัง

ปั จจุบนั โลกและสังคมไทยได้ เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางของการเกิดวิกฤติมากขึ ้น เด็กเยาวชนและผู้หญิงเป็ นกลุ่มที่
ได้ รับผลกระทบที่ชดั เจน โดยเฉพาะต่อปั ญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ สถิติและข้ อมูลทางสังคมทุกวันนี ้
ล้ วนบ่งชี ้ไปในทิศเดียวกัน เช่น เด็กผู้หญิ งตั ้งครรภ์ ที่อายุ น้ อยลง มีเพศสัมพันธ์ เร็ วขึ ้นเกิดปั ญหาการทาแท้ ง การตั ้งท้ องไม่
พร้ อม การทิ ้งทารก ปั ญหาสุขภาพที่เป็ นผลแทรกซ้ อนจากการทาแท้ งและปั ญหาการติดเชื ้อเอดส์ ปั ญหาความรุ นแรง เช่น
การข่มขืนหลอกลวง การทาร้ าย การฆาตกรรม การติดยาเสพติด การติดเกม และการพนัน เป็ นต้ น รากเหง้ าของปั ญหา
เหล่านี ้เกิดเนื่องจากปั ญหาการล่มสลายอ่อนแอของสถาบันครอบครัวและชุมชน ประกอบกับการปรับตัวของสถาบันหลักใน
สังคม เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาและวัฒนธรรมอื่น ๆ ทาให้ สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามามีอิทธิ พลครอบงา
และชักพาเยาวชนไปสู่ทางแห่งความเสือ่ มมากขึ ้น [1] ประกอบกับแนวโน้ มในการเข้ าสูว่ ัยเริ่มหนุ่มสาวเร็ วขึ ้นทั ้งในเพศหญิ ง
และเพศชาย ไม่ ไ ด้ มี เ ฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้ า นร่ า งกายเท่ า นัน้ แต่ รวมถึง การเปลี่ย นแปลงทางด้ า นอารมณ์ และ
ความรู้ สกึ ด้ วยโดยในวัยนี ้ทั ้งหญิ งและชายจะเริ่ มมีความสนใจในเพศตรงข้ าม รวมทั ้งเริ่ มเกิดอารมณ์ ความต้ องการทางเพศ
ตามธรรมชาติ ร่วมกับบริบททางสังคมในปั จจุบนั ของประเทศไทยที่มีการเข้ าถึงสือ่ ต่างๆ ได้ ง่าย ความหลากหลายของสื่อและ
สื่อ จ านวนมากก็ สามารถกระตุ้น ให้ วัยรุ่ น เกิ ดอารมณ์ ท างเพศได้ ไม่ ว่ า จะตัง้ ใจหรื อ ไม่ ก็ ตาม ซึ่ง อาจจะชัก น าไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ ได้ เพราะฉะนั ้นการดาเนินการต่างๆ โดยเฉพาะการให้ ความรู้ ความเข้ าใจที่ถูกต้ อง จึงต้ องดาเนินการตั ้งแต่ ช่ว ง
ก่อนที่วัยรุ่ นจะเข้ าสู่วัยหนุ่มสาว เพื่อให้ วัยรุ่ นได้ มีความรู้ ความเข้ าใจ ทัศนคติที่ถูกต้ อง และมีทักษะชีวิต เพื่อที่จะสามารถ
หลีกเลีย่ งและป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ที่ไม่ปลอดภัยได้ [2]
ทักษะชีวิตเป็ นความสามารถเชิงจิตสังคม (Psychosocial competency) ของบุคคลเมื่อต้ องเผชิญกับปั ญหาและ
สถานการณ์ ต่างๆ และแรงกดดันที่เกิดขึ ้นในชีวิตทุกด้ าน บุคคลนั ้นสามารถใช้ ความรู้ ความคิด และทักษะภายในตัวจัดการ
กับปั ญหาได้ หรือความสามารถในการปรับตัว หรือหาทางออกของปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ เกิดความเข้ มแข็ ง ใน
ด้ านสุขภาพทั ้งทางร่ างกายและจิตใจ สามารถดารงชีวิตในสัง คมได้ อย่างปกติ สขุ ทั ้งปั จ จุบันและอนาคต [3] ทักษะชีวิตมี
ความสาคัญต่อบุคคล ครอบครัว ประเทศ และสังคมโลก เนื่องจากทักษะชีวิตมีความสัมพันธ์ กับคุณภาพชีวิตและการแก้ ไข
ปั ญหาในระดับบุคคล ซึง่ ส่งผลต่อคุณภาพประชากรโดยรวม [4] การพัฒนาทักษะชีวติ ของเยาวชน เป็ นการพัฒนาความสามารถ
ทางสังคม ความคิดอ่าน ความพยายามเพิ่มพูนปฏิ สมั พันธ์ กบั ผู้อื่น และสิง่ แวดล้ อมต่างๆ ให้ ประสบผลสาเร็จ ทาให้ สามารถ
แก้ ไขปั ญหาในสถานการณ์ วิกฤตที่ก่อให้ เกิดพฤติก รรมที่เป็ นปั ญหา ตลอดจนเป็ นความสามารถที่จะส่งเสริ ม สุขภาพของ
บุคคลและชุมชนด้ วย การสอนทักษะชีวิตซึ่งมีความครอบคลุมทุกแง่มุมจึงเป็ นสิ่งที่มี ความสาคัญ [5] ที่ผ่านมาได้ มีความ
พยายามพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนเรื่ อง เพศศึกษาในประเทศไทยมาโดยตลอดทั ้งจากทางภาครัฐบาลและองค์ กร
เอกชน แต่อย่างไรก็ตามนอกจากการสร้ างหลักสูตรที่ดีขึ ้นมาแล้ ว การนาหลักสูตรนั ้นไปใช้ ก็ยังเป็ นเรื่ องท้ าทาย เนื่องจาก
จะต้ องใช้ นโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนจากหน่ว ยงานราชการในส่วนกลางแล้ ว ยังต้ องใช้ ความเข้ าใจและความร่ วมมื อ จาก
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สถานศึกษาแต่ละแห่งด้ วย [2] ดังนั ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรเสริ มด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรี ยนหญิง
ซึ่งหลักสูตรเสริ ม (Enrichment curriculum) เป็ นหลักสูตรที่พัฒนาขึ ้นเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึง่ โดยเฉพาะเจาะจง
มีระยะเวลาในการใช้ หลักสูตรไม่ม ากนัก เน้ นการเสริ มสร้ างสมรรถนะในการปฏิ บตั ิงานในหน้ าที่ หรื อพัฒนาศักยภาพใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนเฉพาะด้ าน [6]
การพัฒนาหลักสูตรเสริ มด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิ งที่เป็ นรู ปธรรมยิ่งขึ ้นจะสามารถแก้ ปัญหาได้
เพราะทักษะชีวิตจะช่วยให้ นักเรี ยนสามารถปรับตัว แก้ ปัญหาและตัดสินใจในการดารงชีวิต มีความสุขในการดารงชี วิ ต มี
ความมั่นคง มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลให้ เป็ นไปอย่างราบรื่ น [7] ในขณะเดียวกันช่วยให้ นักเรี ยน
เข้ า ใจบทบาทหน้ า ที่ ของตนตามที่ สัง คมและวัฒนธรรมของตนก าหนดไว้ และมองเห็ นว่ า ลัก ษณะความรู้ ความสามารถ
ความต้ องการของตนสอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมและคนรอบข้ าง ทาให้ เกิดความมั่นใจว่าตนจะสามารถท าทุก
อย่างได้ ดีตามมาตรฐานของตนและสังคมไปพร้ อมๆ กัน [8] ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปั ญหาทางเพศที่สาคัญ ได้ แก่ 1) การคิด
อย่ า งมี วิ จารณญาณ 2) การภาคภู มิ ใจในตนเอง 3) การสร้ างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 4) การดูแลรั กษาสุขภาพ และ
5) การจัดการอารมณ์ [9] โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนับว่ามีความสาคัญ เป็ นเครื่องมือสาคัญที่จะ ทาให้ บคุ คลได้
ใช้ ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ไตร่ ตรอง ทบทวนข้ อมูล ปั ญหา เรื่ องราวที่เข้ ามาในชีวิตก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อและทาสิ่งต่างๆ
[10] การภาคภูมิใจในตนเองนับว่ามีความสาคัญเช่นกัน ทาให้ นกั เรียนเกิดความเชื่อมั่น สามารถใช้ ศกั ยภาพที่มีอยู่ในการเผชิ ญ
ปั ญหาอย่างมัน่ ใจ ช่วยให้ พฒ
ั นาวิธีการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เกิดความรู้ สกึ ที่ดีต่อตนเอง เกิดความมุ่งมั่นในการทางาน
ให้ ประสบผลสาเร็ จ ส่วนการสร้ างสัมพันธภาพและการสื่อสารที่ มีประสิทธิ ภาพเป็ นผลด้ านจิตวิ ทยา ทาให้ ทุกคนเกิดการ
ยอมรับศรัทธา โดยเฉพาะการสร้ างความสัมพันธ์ กับเพื่อนที่ดีจะช่วยแนะนาการดารงชีวิตในโรงเรี ยนไม่ให้ เกิดปั ญหาขึ ้นได้
รวมทั ้งช่ว ยพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ แ ละแก้ ปั ญหาด้ า นวิ นัย อี กด้ ว ย [11] เช่นเดียวกับ การจัดการกับอารมณ์ มีความสาคั ญ ต่ อ
การป้องกันทางเพศของนักเรียนเพราะช่วยทบทวนการแสดงออกทางอารมณ์ของตัวเราเอง พิจารณาว่า เกิดผลอย่างไรกับตัว
เราเองและบุคคลอื่น หากรู้สกึ ว่าการแสดงออกบางอารมณ์ ของตัวเราเองมีปัญหา ก็ควรยอมรับและหาวิธีการแก้ ไข ช่วยประเมิน
สถานการณ์ และควบคุมอารมณ์ ตนเองได้ [12] และทักษะชีวิตด้ านการดูแลรักษาสุขภาพ มีความสาคัญต่อนักเรี ยน ช่วยทา
ให้ ผ้ เู รียนมีความสุขในโรงเรี ยน สุขภาพเป็ นสิ่งสาคัญในการดารงชีวิต ในการที่จะมีสขุ ภาพส่วนบุคคลดี จาเป็ นจะต้ องได้ รับ
การปลูกฝั งให้ ความรู้ และได้ รับการส่งเสริ มให้ ปฏิ บตั ิสิ่งที่จะทาให้ มีอนามัยดีมาตั ้งแต่เริ่ ม ต้ นอย่างถูกต้ อง และให้ พฤติกรรม
ปฏิบตั ิจนกระทัง่ เกิดความเคยชินเป็ นสุขนิสยั [13]
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิ งในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้ นในครั ้งนี ้ สามารถนาไปใช้ เป็ นหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรี ยนหญิ ง ใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น เพื่อให้ นักเรี ยนมีทักษะชีวิตที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถสู้กระแสวิกฤติ ต่ า งๆ
ได้ อย่างมีเหตุมีผล มีความเข้ าใจสถานการณ์ และมีวิจารณญาณในการเลือกรับเลือกปฏิเสธ มีความสามารถควบคุมอารมณ์
และบริ หารความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในวิถีชีวิต และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น จึงจะอยู่ในสังคมได้ อย่างมี
ความสุขต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้ น

35

36

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรี ยนหญิ ง
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น 4 ประเด็น ได้ แก่ การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริ มการเปรี ยบเทียบผลการวัด
ระดับความรู้ความเข้ าใจทักษะชีวิต การวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกันปั ญหาทางเพศ และการวิเคราะห์เจตคติที่มีต่อหลักสูตรเสริม

วิธีดาเนินการวิจัย

การดาเนินการวิจัยพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรี ยนหญิ งใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น มีขั ้นตอนการวิจยั 4 ขั ้นตอน ดังนี ้
ขั ้นตอนที่ 1 การศึกษา สารวจ และสังเคราะห์ ข้อ มูลพื ้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชี วิ ต
ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิ งในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น
การศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ มีแหล่งข้ อมูล
ได้ แก่ เอกสาร ตารา บทความ เว็บไซต์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสังเคราะห์องค์ ประกอบของทักษะชีวิตด้ านการป้องกัน
ปั ญหาทางเพศ และสร้ างแบบสอบถามความต้ องการของครู ที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกัน
ปั ญหาทางเพศ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยในขั ้นตอนนี ้ ได้ แก่ ครูในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สขุ ศึกษาและพลศึกษาของโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 73 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ขั ้นตอนนี ้ คือแบบสารวจที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้นเพื่อศึกษาความต้ องการของครู ในการพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ ใน 5 ด้ าน คือ 1) การสร้ างสัมพันธภาพและการสือ่ สาร 2) การจัดการกับอารมณ์ 3) การภาคภูมิใจใน
ตนเอง 4) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 5) การดูแลรักษาสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วย ค่าเฉลีย่ ค่าร้ อยละ และในส่วนของ
ข้ อมูลที่ได้ จากความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลมาวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) โดยเขียนเชิงบรรยาย
ขั ้นตอนที่ 2 การสร้ างหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิ งในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้ น
การดาเนิ น งานในขัน้ ตอนนี เ้ ป็ นการร่ า งหลัก สูต รเสริ ม ให้ สอดคล้ อ งกับ ข้ อ มูลพื น้ ฐานที่ ไ ด้ รั บ จากขัน้ ตอนที่ 1
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านการป้องกันปั ญหาทางเพศ ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้ างสัมพัน ธภาพ
และการสื่อสาร 2) การจัดการกับอารมณ์ 3) การภาคภูมิใจในตนเอง 4) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 5) การดูแลรั กษา
สุขภาพ ซึ่งในขั ้นตอนที่ 2 นี ้ แบ่งเป็ น 2 ขั ้น คือ ขั ้นที่ 1 การสร้ างโครงร่ างหลักสูตรเสริ ม โดยผู้วิจัยเป็ นผู้ร่า ง และขั ้นที่ 2
การตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรเสริม โดยการสนทนากลุม่ (Focus Group) กลุม่ เป้าหมายในขั ้นตอนการตรวจสอบโครงร่ า ง
หลักสูตร คือ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านการบริ หารการศึกษา ด้ านการพัฒนาหลักสูตร ด้ านการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา
ด้ า นพฤติ กรรมศาสตร์ ด้ า นอนามัยและการควบคุม โรค ด้ า นการป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญหาทางเพศ ด้ า นจิ ต วิ ท ยาและ
การพัฒ นาเยาวชน จ านวน 10 ท่ า น โดยเลือ กกลุ่ม ตัว อย่ า งโดยวิ ธี เ จาะจง (Purposive Sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใน
การตรวจสอบโครงร่างของหลักสูตรเสริม คือ แบบประเมินความเหมาะสม และแบบประเมิน โครงร่างหลักสูตรเสริมวิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วย ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั ้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับ
นักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น
การทดลองใช้ หลักสูตรเสริ มเป็ นการนาหลักสูตรที่ สร้ างขึ ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ท รงคุณวุฒิ แ ล้ ว
และได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว ไปสูช่ ั ้นเรียนกับกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ การทดลองใช้ หลักสูตรเสริมในครั ้งนี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบแผนการ
ทดลองแบบกลุม่ เดียววัดผลสองครั ้ง (One-Group Pretest Posttest Design) กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรียน
หญิ งชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในปี การศึกษา 2559 ภาคเรี ยนที่ 2 ของโรงเรี ยนบางซ้ า ยวิ ทยา จานวน 30 คน โดยการเลื อก
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แบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ หลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรี ยนหญิ งใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น แบบทดสอบวัดความรู้ เกี่ยวกับทักษะชีวิตแบบประเมินพฤติกรรมการป้องกันปั ญหาทางเพศ
และแบบสอบถามเจตคติของนักเรี ยนต่อหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศวิเคราะห์ข้อมูลด้ ว ย
ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของหลั ก สู ต รเสริ ม ( E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 การทดสอบค่ า ที แ บบกลุ่ ม ตั ว อย่ า งไม่ อิ ส ระกั น
(t - test for dependent sample) และการทดสอบค่าทีแบบกลุม่ ตัวอย่างเดียว (t - test for one sample) ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ขั ้นตอนที่ 4 การปรับปรุ งหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรี ยนหญิ ง ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลัง จากน าหลักสูตรเสริ ม เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะชี วิ ตด้ า นป้ องกัน ปั ญหาทางเพศสาหรั บ นัก เรี ย นหญิ ง ในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาตอนต้ น ไปทดลองใช้ แล้ ว ผู้วิจยั ได้ นาผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ในขั ้นตอนที่ 3 มาพิจารณาปรับปรุ งหลักสูตรเสริ ม
เพื่อให้ ได้ หลักสูตรเสริ มที่มีความสมบูรณ์ มากขึ ้น เพื่อสามารถนาไปใช้ พฒ
ั นาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับ
นักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ นได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สรุปผลการวิจัย

1. หลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิงในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น
มีองค์ประกอบของทักษะชีวิตด้ านการป้องกันปั ญหาทางเพศ 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การสร้ างสัมพันธภาพและ
การสื่อสาร องค์ ประกอบที่ 2 การจัดการกับอารมณ์ องค์ ประกอบที่ 3 การภาคภูมิใจในตนเอง องค์ ประกอบที่ 4 ทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ องค์ ประกอบที่ 5 การดูแลรักษาสุขภาพ และมีโครงสร้ างเนื ้อหา 6 หน่วยการเรี ยนรู้ คือ
หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 1 การสร้ างสัมพันธภาพและการสื่อสาร หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 การจัดการกับอารมณ์ หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 3
ความภาคภู มิใ จในตนเองหน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 4 การคิดอย่ า งมีวิ จ ารณญาณ หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 5 การดูแลรักษาสุข ภาพ
และหน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 6 แหล่งเรี ยนรู้ ที่เกี่ยวกับปั ญหาทางเพศ ใช้ เวลาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 24 ชั่วโมง โดยหลักสูตรเสริ ม
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใ นระดับมาก (  = 3.81) และมีความสอดคล้ องเกี่ยวข้ องชัดเจนกับการพัฒนาหลักสูตรเสริ ม
โดยมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 จึงเชื่อมัน่ ได้ ว่าหลักสูตรสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้
2. ประสิทธิภาพของพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น พบว่า
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบความรู้ความเข้ าใจทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิ งในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้ น ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้กบั หลังการจัดกิจกรรม (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 แสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้ าใจทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิง ในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้ น ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กบั หลังการจัดกิจกรรม
กลุม่
จานวน
ระหว่างการจัดกิจกรรม
หลังการจัดกิจกรรม
ประสิทธิภาพ
ตัวอย่าง นักเรียน
หลักสูตรเสริ ม
คะแนน คะแนน เฉลีย่
คะแนน คะแนน
เฉลีย่
(คน)
E1/E2
เต็ม
เฉลีย่
ร้ อยละ
เต็ม
เฉลีย่
ร้ อยละ
นักเรียน
30
60
54.63
91.05
30
27.20
90.67 91.05/90.67
หญิง

37

38
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จากตารางที่ 1 พบว่ า คะแนนระหว่ า งการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ กั บ หลัง การจั ด กิ จ กรรม (E1/E2) เท่ า กั บ
91.05/90.67 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2.2 ผลการเปรี ยบเที ยบความรู้ ความเข้ า ใจทักษะชีวิ ต ด้ านการป้องกัน ปั ญหาทางเพศก่ อนการจัดกิ จ กรรม
การเรี ยนรู้ และหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนหญิ งในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยใช้ ค่าที (t - test Dependent)
แสดงผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้ าใจทักษะชีวิต ด้ านการป้องกันปั ญหาทางเพศก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหญิ งชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
การทดสอบ

คะแนนเต็ม

ค่าเฉลีย่

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ก่อนเรียน

30

22.10

2.51

หลังเรี ยน

30

27.20

1.19

t

p

-10.836

.000*

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนความรู้ ความเข้ าใจทักษะชีวิต ด้ านการป้องกันปั ญหาทางเพศก่อนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 22.10 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.51 และคะแนนความรู้ ความเข้ าใจทักษะชี วิ ต
ด้ านการป้องกันปั ญหาทางเพศหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรเสริ มมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 27.20 และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.19 โดยค่า t มีค่าเท่ากับ -10.836 และค่า p มีค่าเท่ากับ .000 ซึง่ น้ อยกว่าค่านัยสาคัญที่ระดับ .05 แสดงว่า
หลัง จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยหลักสูตรเสริ มเพื่ อพัฒนาทักษะชี วิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรี ยนหญิ ง
ชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้ นแล้ ว นักเรี ยนมีคะแนนความรู้ ความเข้ าใจทักษะชีวิ ต ด้ านการป้องกัน ปั ญหาทางเพศ สูงกว่า ก่ อ น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันปั ญหาทางเพศกับเกณฑ์ µ = 3.50 พบว่า พฤติกรรมการป้องกัน
ปั ญหาทางเพศของนักเรียน มีพฤติกรรมสูงกว่าเกณฑ์ µ = 3.50 ที่ตั ้งไว้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 10.93, Sig = .000*)
โดยพฤติกรรมการป้องกันปั ญหาทางเพศของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.28,  = 0.39)
2.4 ผลการเปรี ยบเทียบเจตคติ ที่มี ต่อหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒ นาทักษะชี วิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศส าหรั บ
นักเรี ยนหญิ งในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น กับเกณฑ์ µ = 3.50 พบว่า เจตคติที่มีต่อหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ด้ านการป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิงในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น มีเจตคติสงู กว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย่ 3.50 ที่ตั ้ง
ไว้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 16.47, Sig = .000*) โดยเจตคติที่มีต่อหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ าน
การป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.28, = 0.39)

อภิปรายผล
จากผลการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิ ง
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจยั มีประเด็นการอภิปรายผลในข้ อสรุปแต่ละข้ อ ดังนี ้
1. จากผลการพัฒ นาหลักสูตรเสริ ม เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะชี วิ ตด้ า นป้ องกัน ปั ญหาทางเพศสาหรั บ นั ก เรี ยนหญิ ง ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ นได้ หลักสูตรเสริ มที่มีองค์ประกอบของทักษะชีวิตด้ านการป้องกันปั ญหาทางเพศ 5 องค์ประกอบ
คื อ องค์ ป ระกอบที่ 1 การสร้ างสัม พัน ธภาพและการสื่อ สาร องค์ ป ระกอบที่ 2 การจัดการกับ อารมณ์ องค์ ป ระกอบที่ 3
การภาคภูมิใจในตนเอง องค์ ป ระกอบที่ 4 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ องค์ ประกอบที่ 5 การดูแลรักษาสุขภาพ
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และมีโครงสร้ างเนื ้อหา 6 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้ างสัมพันธภาพและการสือ่ สาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การจัดการกับ อารมณ์ หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 3 ความภาคภูมิใ จในตนเองหน่ว ยการเรี ยนรู้ ที่ 4 การคิดอย่า งมีวิ จ ารณญาณ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดูแลรักษาสุขภาพ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับปั ญหาทางเพศ ใช้ เวลาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 24 ชัว่ โมง โดยหลักสูตรเสริ มมีความเหมาะสม และมีความสอดคล้ องกันเชื่อมั่นได้ ว่าหลักสูตรสามารถบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ ทั ้งนี ้เนื่องมาจาก ผู้วิจยั ได้ มีการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรี ยนหญิ งในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น
โลกและสังคมไทยได้ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการเกิดวิกฤติมากขึ ้น เด็กเยาวชนและผู้หญิ งเป็ นกลุ่มที่ได้ รับ
ผลกระทบที่ชดั เจน โดยเฉพาะต่อปั ญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและการเจริ ญพันธุ์ สถิติและข้ อมูลทางสังคมทุกวันนี ล้ ้ วน
บ่งชี ้ไปในทิศเดียวกัน เช่น เด็กผู้หญิงตั ้งครรภ์ ที่อายุ น้ อยลง มีเพศสัมพันธ์ เร็ วขึ ้นเกิดปั ญหาการทาแท้ ง การตั ้งท้ องไม่ พ ร้ อ ม
การทิ ้งทารก ปั ญหาสุขภาพที่เป็ นผลแทรกซ้ อนจากการทาแท้ งและปั ญหาการติดเชื ้อเอดส์ ปั ญหาความรุ นแรง เช่น การข่มขืน
หลอกลวง การทาร้ าย การฆาตกรรม การติดยาเสพติด การติดเกม และ การพนัน เป็ นต้ น ปั ญหาดังกล่าวนี ้ สะท้ อนให้ เห็นว่า
วัยรุ่ นต้ องเรี ยนรู้ ทักษะการแก้ ปัญหาและการดาเนินชีวิตให้ มากขึ ้น ผู้วิจัยจึงศึกษา และสังเคราะห์ ทักษะชีวิตด้ านป้องกัน
ปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิ ง พบว่า มี 5 องค์ประกอบที่สาคัญ คือ การสร้ างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การจัดการ
กับอารมณ์ การภาคภูมิใจในตนเอง ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ การดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณนับว่ามีความสาคัญ เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะทาให้ นักเรี ยนได้ ใช้ ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ไตร่ ตรอง ทบทวน
ข้ อมูล ปั ญหา เรื่องราวที่เข้ ามาในชีวิตก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อและทาสิ่งต่างๆ [10] การภาคภูมิใจในตนเองนับว่ามีความสาคัญ
เช่นกัน ทาให้ นักเรี ยนเกิดความเชื่ อมั่น สามารถใช้ ศักยภาพที่ มีอ ยู่ในการเผชิ ญปั ญหาอย่า งมั่นใจ ช่วยให้ พัฒนาวิ ธี ก าร
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เกิดความรู้ สึกที่ดีต่อ ตนเอง เกิดความมุ่ง มั่น ในการทางานให้ ป ระสบผลสาเร็ จ ส่วนการสร้ าง
สัมพันธภาพและการสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพเป็ นผลด้ านจิตวิทยา ทาให้ ทุกคนเกิดการยอมรับศรัทธา โดยเฉพาะการสร้ าง
ความสัมพันธ์ กับเพื่อนที่ดีจะช่วยแนะนาการดารงชีวิตในโรงเรี ยนไม่ให้ เกิดปั ญหาขึ ้นได้ รวมทั ้งช่ วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และ
แก้ ปัญหาด้ านวินัยอีกด้ วย [11] เช่นเดียวกับ การจัดการกับอารมณ์ มีความสาคัญต่อการป้องกันทางเพศของนักเรี ยนเพราะ
ช่วยทบทวนการแสดงออกทางอารมณ์ ของตัวเราเอง พิจารณาว่า เกิดผลอย่างไรกับตัวเราเองและบุคคลอื่น หากรู้ สึกว่ า
การแสดงออกบางอารมณ์ ของตัวเราเองมีปัญหา ก็ควรยอมรับและหาวิธีการแก้ ไข ช่วยประเมินสถานการณ์ และควบคุ ม
อารมณ์ ตนเองได้ [12] และทักษะชีวิตด้ านการดูแลรักษาสุขภาพ มีความสาคัญต่อนักเรี ยน ช่วยทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความสุขใน
โรงเรี ยน สุขภาพเป็ นสิ่งสาคัญในการดารงชีวิต ในการที่จะมีสขุ ภาพส่วนบุคคลดี จาเป็ นจะต้ องได้ รับการปลูกฝั งให้ ความรู้
และได้ รับการส่งเสริ มให้ ปฏิ บัติสิ่งที่จะทาให้ มีอนามัยดีมาตั ้งแต่เริ่ มต้ นอย่างถูกต้ อง และให้ พฤติกรรมปฏิ บัติจนกระทั่งเกิด
ความเคยชินเป็ นสุขนิสยั [14] นอกจากนี ้ ผู้วิจัยยังสนับสนุนองค์ ประกอบดังกล่าว ด้ วยสอบถามความต้ องการของครู ใ น
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สขุ ศึกษาและพลศึกษา ที่มีต่อหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ จานวน 73 คน
และพบว่า ครูเห็นด้ วยในการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรี ยนหญิ ง ใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ 93.15 โดยให้ เหตุผลสรุ ปได้ ว่า สภาพสังคมในปั จจุบนั เป็ นยุค
ของเทคโนโลยี สารสนเทศ นักเรี ยนสามารถเข้ าถึง สื่อ ได้ ง่า ยจากโทรศัพท์ มือ ถือ โดยเฉพาะสื่อโซเชี ยลที่ สามารถน าไปสู่
การเกิดปั ญหาทางเพศ ทั ้งนี ้หลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ในปั จจุบันอาจจะไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทักษะชีวิ ต
ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ โดยเฉพาะนักเรียนหญิงที่มักจะตกเป็ นเหยื่อของภัยคุกคามทางเพศได้ โดยง่าย ดังนั ้น การพัฒนา
หลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศจึงเป็ นสิง่ สาคัญที่จะช่วยให้ นกั เรียนมีทกั ษะชีวิต ด้ านป้องกัน
ปั ญหาทางเพศมากขึ ้น
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2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับ
นักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น มีประเด็นการอภิปรายผลในข้ อสรุปแต่ละข้ อ ดังนี ้
2.1 หลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรี ยนหญิ งในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนต้ น มีประสิทธิ ภาพ (E1/E2) เท่ากับ 91.05/90.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทั ้งนี ้อาจเนื่องมาจาก หลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ พัฒนาขึ ้นจากปั ญหาที่เกิดขึ ้นจริงของวัยรุ่น และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้ นกระบวนการ
กลุม่ ที่เปิ ดโอกาสให้ นกั เรียนมีสว่ นร่ วม มีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ทาให้ นกั เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีการฝึ กทักษะที่มี
ประสิทธิภาพ ซึง่ การพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชน เป็ นการพัฒนาความสามารถทางสังคม ความคิดอ่าน ความพยายามเพิ่มพูน
ปฏิ สมั พันธ์ กับผู้อื่น และสิ่งแวดล้ อมต่างๆ ให้ ประสบผลสาเร็ จ ทาให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาในสถานการณ์ วิกฤตที่ก่อให้ เกิด
พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา ตลอดจนเป็ นความสามารถที่จะส่งเสริ มสุขภาพของบุคคลและชุมชนด้ วย การสอนทักษะชีวิตซึ่งมี
ความครอบคลุมทุกแง่มมุ เป็ นการสอนแบบเบ็ดเสร็จ ในจานวนทักษะชีวิตทั ้งหมด สิง่ ที่จะต้ องได้ รับการพิจารณา ก็ คือ ทักษะ
ชีวิตที่เป็ นแกน (Core life skill) หรือทักษะชีวิตพื ้นฐานซึ่งจะต้ องจัดให้ มีการสอนให้ สมั พันธ์ กบั การนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน
ดังนั ้นการเสริมสร้ างทักษะชีวิต จึงหมายถึง การอบรม ฝึ กฝนให้ เยาวชนเข้ าใจ มีความชานาญในการใช้ ทักษะชีวิตที่เป็ นแกน
(Core life skill) โดยได้ รับการขัดเกลาจากผู้ใหญ่ทกุ ฝ่ ายที่มองเห็นความสาคัญของปั ญหาเยาวชน [5] สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ กิตติมา จัน่ บารุง [15] ได้ ศกึ ษาเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกันปั ญหาทาง
เพศในวัยเรี ยน ของนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนในสัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการสถานศึ กษาขัน้ พื น้ ฐาน
จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมมีผลต่อการเสริ มสร้ างความรู้ และทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปั ญหา
ทางเพศในวัยเรี ยน เนื่องจากผู้เรี ยนได้ รับการกระตุ้นให้ มีส่วนร่ วม และมีผลให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ในการศึกษาครัง้ นี ้
แสดงให้ เห็นว่า โปรแกรมการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม สามารถเสริ มสร้ างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปั ญหาทางเพศในวัยเรี ยนได้
ดัง นัน้ โปรแกรมการเรี ยนรู้ ทักษะชี วิ ตนี ้ จึง เหมาะสาหรั บ การน าไปใช้ ในการเสริ ม สร้ าง ทักษะชี วิ ตของวัยรุ่ นในกลุ่ม อื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปั ญหาสุขภาพและปั ญหาพฤติกรรมทางเพศต่อไป นอกจากนี ้ยังสอดคล้ อ งกับ
งานวิจยั ของ อัจฉรา ฉายวิวฒ
ั น์ [16] วิจยั เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริ มด้ านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรี ยน
ชั ้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พบว่า ผลการประเมินการใช้ หลักสูตรเสริมตามเกณฑ์ (80/80) พบว่าได้ ตาม
เกณฑ์เท่ากับ 81.94/81.08 และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธนียา เทียนคาศรี [17] วิจยั เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมครู เพื่ อ
การออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึ กอบรมครู เพื่อการออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ ปั ญหาอย่างสร้ างสร รค์ ที่จัดท าขึน้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ 92.83/93.77 ซึ่ ง สูง กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนดไว้ คื อ 80/80 กล่ า วได้ ว่ า เป็ นหลัก สูต รฝึ กอบรมที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมได้
2.2 คะแนนความรู้ ความเข้ าใจทักษะชีวิตหลังจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนหญิ งชั ้นมัธยมศึกษา
ตอนต้ น สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญที่ .05 ทั ้งนี ้เนื่องมาจาก หลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิ ต
ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ ถูกพัฒนาขึ ้นตามขั ้นตอนการพัฒนาหลักสูตรซึ่งมีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นวัยรุ่น
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ กิตติมา จัน่ บารุง [18] ได้ ศกึ ษาเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติ กรรม
การป้องกันปั ญหาทางเพศในวัยเรี ยน ของนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั ้นพื ้นฐาน จังหวัดนนทบุรี พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีความรู้ เกี่ยวกับภาวการณ์ เจริ ญพันธ์ ทักษะการคิ ด
วิเคราะห์วิจารณ์ ทักษะความตระหนักในตน ทักษะการสร้ างสัมพันธภาพและการสือ่ สาร และทักษะการจัดการความเครี ยด
เพื่อป้องกันปั ญหาทางเพศ สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสูงกว่ากลุม่ เปรี ยบเทียบอย่า ง
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มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 และสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัยของ สุภัทรา สามัง [19] ได้ ศึกษาเรื่ อ ง ผลการใช้ โปรแกรม
การเสริมสร้ างทักษะชีวิตที่มีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ในนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เขตอาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองนักเรี ยนชายกลุ่มทดลองมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการมี
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
2.3 พฤติกรรมการป้องกันปั ญหาทางเพศของนักเรี ยน สูงกว่าเกณฑ์ µ = 3.50 ที่ตั ้งไว้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ .05 ทุกด้ าน และทุกข้ อ โดยพฤติกรรมการป้องกันปั ญหาทางเพศของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั ้งนี ้เนื่องมาจากหลักสูตร
เสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านการป้องกันปั ญหาทางเพศมีเนื ้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้
แสดงความคิดเห็น และสอบถามได้ อย่างเปิ ดกว้ าง ประกอบกับวิทยากรเป็ นผู้มี ประสบการณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ทาให้ นกั เรียนเกิดความเข้ าใจ และย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันปั ญหาทางเพศของนักเรี ยนที่ดี สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ สุภัทรา สามัง [19] ได้ ศึกษาเรื่ อง ผลการใช้ โปรแกรมการเสริ มสร้ างทักษะชีวิตที่ มีต่อ ความรู้ เจตคติ และพฤติกรร ม
การมีเพศสัมพันธ์ ในนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เขตอาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจยั พบว่า ภายหลังการทดลอง
นัก เรี ย นกลุ่ม ทดลองมี ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับการมี พ ฤติก รรมทางเพศที่เหมาะสม ความตระหนัก ในตนเอง ทักษะ
การตัดสินใจและแก้ ปัญหา ทักษะการปฏิเสธ และพฤติกรรมป้องกันตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ มากกว่านักเรี ยน
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ราณี วงศ์คงเดช [20] ได้ วิจยั การเสริมสร้ า ง
ทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้ น โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ทดลองมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมดีขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติกว่าก่อนการทดลองเกือบทุกด้ าน มีเฉพาะทักษะการตัดสินใจและแก้ ไขปั ญหา และการมีพฤติกรรมที่สง่ เสริ มการดื่ ม
แอลกอฮอล์ที่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ
2.4 เจตคติสงู กว่าเกณฑ์ µ = 3.50 ที่ตั ้งไว้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ทุกข้ อ โดยเจตคติที่มีต่อหลักสูตรเสริ ม
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านการป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรี ยนหญิ งในโรงเรี ยนมัธ ยมศึกษาตอนต้ น โดยรวมอยู่ใ น
ระดับมาก ทั ้งนี ้เนื่องมาจาก เจตคติเป็ นความรู้ สกึ ของบุคคล อันเป็ นผลเนื่องมาจากการเรี ยนรู้ และเป็ นตัวกระตุ้น ให้ บคุ คล
แสดงพฤติกรรมต่อสิง่ ต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่ ซึง่ ในการวิจยั ครั ้งนี ้ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อหลักสูตรเสริ ม สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ สุภัทรา สามัง [19] ได้ ศกึ ษาเรื่อง ผลการใช้ โปรแกรมการเสริมสร้ างทักษะชีวิตที่มีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธ์ ในนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เขตอาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจยั พบว่า โปรแกรมเสริ มสร้ าง
ทัก ษะชี วิ ต มี ป ระสิท ธิ ภ าพท าให้ นักเรี ยนมี ความรู้ เจตคติ และพฤติ ก รรมเพื่ อ ป้ องกัน การมี เ พศสัม พัน ธ์ เ พิ่ ม ขึน้ จึง ควร
สนับสนุนให้ ครู นาโปรแกรมเสริมสร้ างทักษะชีวิตไปใช้ กับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาทุกระดั บชั ้น และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ มี
3 ข้ อที่มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากที่สดุ โดยเรียงลาดับจากมากไปน้ อย 3 ลาดับ ดังนี ้ นักเรียนรู้สกึ เห็นประโยชน์และคุณค่าของ
วิจารณญาณกับการคิดเป็ น รองลงมา นักเรียนรู้ สกึ ชอบหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านการป้องกันปั ญหาทางเพศ
สาหรับนักเรียนหญิงในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น นักเรียนรู้สกึ เห็นคุณค่าของอารมณ์ดีมีความสุข ตามลาดับ เนื่องมาจาก
การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสาคัญกับโลกปั จจุบันโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ต่างๆ ดังนั ้น การที่นกั เรียนได้ เรียนรู้ การคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณจึงทาให้ นักเรี ยนเข้ าใจมากขึ ้น เช่ นเดียวกับการเห็นคุณค่าของอารมณ์ ดีมีความสุข ที่ทาให้ นักเรี ยนมี
ความรู้ความเข้ าใจมากขึ ้น ส่วนประเด็นนักเรี ยนรู้สกึ ชอบหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านการป้องกันปั ญหาทางเพศ
อาจเนื่ อ งมาจากเป็ นหลักสูตรที่ นักเรี ยนก าลัง สนใจเพราะก าลัง เข้ า สู่วั ยรุ่ น ประกอบกับ วิ ท ยากรผู้ สอนเป็ นผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ทาให้ นักเรี ยนสนุก และรู้ สกึ ชอบและสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ดนุพล สุนทรัตน์ [21] วิจัยเรื่ อง การพัฒนา
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และหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนผลการเปรี ยบเทียบ
เจตคติการมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมหลังการทดลองระหว่างกลุม่ ควบคุมกับกลุม่ ทดลองมีค่าเฉลีย่ โดยรวมสูงกว่ากลุม่ ควบคุม

ข้ อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะในการนาหลักสูตรเสริมไปใช้
1.1 การนาหลักสูตรไปใช้ ครูควรคานึงถึงหลักการของหลักสูตรเสริม ด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่ จะ
ดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี และควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรียนได้ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
1.2 การนาหลักสูตรไปใช้ ครูควรจัดหาสือ่ การจัดการเรี ยนรู้หลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านการป้องกัน
ปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรี ยนหญิ งที่น่าสนใจ ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ควรนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศไปใช้ เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ
สาหรับนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้ นของตน
1.4 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรส่งเสริ มให้ นาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ าน
ป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น ไปใช้ ในโรงเรียนในสังกัด
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั ้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนักเรี ยนอยู่ในชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรือ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 4
2.2 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในด้ านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริ โภค
วัตถุนิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็ นต้ น
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1. ข้ อเสนอแนะในการนาหลักสูตรเสริมไปใช้
กองบังคับการตารวจนครบาล 8
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กองบังคับการตารวจนครบาล 9
11
1
ครั ้งที่ 9 บก.น.9 (10 สน.)
10
10 ซึง่ จะ
ดึกองพิ
งดูดความสนใจของนั
กเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี1 และควรเปิ1ดโอกาสให้- นกั เรียสพฐ.กลาง
นได้ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระสจู น์ หลักฐานกลาง
1.2 การนาหลักสูตรไปใช้ ครูควรจัดหาสือ่ การจัดการเรี ยนรู้หลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านการป้องกัน
รวม
99
10
1
88
88
ปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรี ยนหญิ งที่น่าสนใจ ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ควรนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศไปใช้ เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จั ย ได้ ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก
สาหรับนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้ นของตน
(In-depth Interview) แบบกึง่ มีโครงสร้ าง (semi-structured interview) ซึง่ ผู้วิจยั ใช้ แนวคาถามเป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์
1.4 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรส่งเสริ มให้ นาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ าน
ที่มีความยืดหยุ่น
ป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น ไปใช้ ในโรงเรียนในสังกัด
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั ้งต่อไป
3. การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนักเรี ยนอยู่ในชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรือ มัธยมศึกษา
ในการสร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจยั ดาเนินการตามลาดับ ดังต่อไปนี ้
ปี ที่ 4
1) ศึกษาเอกสารต าราและผลงานการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว น ามาประมวลเป็ นแนวคิ ดในการสร้ างค าถาม
2.2 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในด้ านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริ โภค
2) สร้ างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั 3) นาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
วัตถุนิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็ นต้ น
เสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องในด้ า นภาษาเนื ้อหาหลังจากนั ้นนามาปรับปรุ งแก้ ไ ขตามที่
ผู้เชี่ยวชาญให้ คาแนะนา 4) นาแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยการหาค่า IOC
เอกสารอ้ างอิง
(Index of Item Objective Congruence) ซึง่ มีค่า 0.67-1.00) 5) นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้กากับหัวหน้ า
[1] ลือชัย ศรีเงินยวง. (2552). คู่มือการทางานเพือ่ นาหลักพุทธธรรมมาแก้ปัญหาสุขภาพทางเพศและการเจริ ญพันธุ์ของวัยรุ่ น.
สถานีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจานวน 30 คน 6) นาแบบสอบถามที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลมาตรวจให้ คะแนน
กรุงเทพฯ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ.
ตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค [1] จากนั ้นนา
[2] บุญฤทธิ์ สุขรัตน์. (2557). การตัง้ ครรภ์ ในวัยรุ่น: นโยบาย แนวทางการดาเนิ นงาน และติ ดตามประเมิ นผล. นนทบุรี :
แบบสอบถามมาตรวจให้ คะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถามด้ วยการหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั ้งฉบับเท่ า กับ
กระทรวงสาธารณสุข.
.97 ได้ ค่าความเชื่ อมั่นของแบบสอบถามรายด้ าน ด้ านทักษะที่จาเป็ นเท่า กับ .95 ด้ านการบริ หารงานบุคคลเท่ า กับ .98
[3] พัชรินทร์ ทาน้ อย. (2551). ประสิ ทธิ ผลของการสร้างเสริ มทักษะชีวิตและการจูงใจในการป้องกันอุบัติภยั
จากรถจักรยานยนต์ในนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดหนองบัวลาภู. วิทยานิพนธ์
4. ขัน้ ตอนการวิจัย
สธ.ม. (สุขศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผู้วิจยั ได้ สรุปขั ้นตอนการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ระยะ ดังนี ้
[4] กุสมุ าวดี คาเกลี ้ยง และคณะ. (2554). หนังสือเรี ยน รายวิ ชาพื ้นฐานสุขศึกษา 6 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 6. กรุงเทพฯ:
4.1 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปั ญหาแบ่งเป็ น 2 ด้ าน คือ 1) ด้ านทักษะที่จาเป็ นของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ 2) ด้ านการ
สานักพิมพ์เอมพันธ์ .
บริหารงานบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 88 คน
[5] นพัสชวินทร์ มูลทาทอง. (2555, มกราคม - มิถนุ ายน). ทักษะชีวิตกับการศึกษาเพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชน.
4.2 ระยะที่ 2 เป็ นการศึกษาทางเลือกต่างๆ ที่นาไปสูก่ ารสร้ างภาพอนาคตซึง่ มีกิจกรรม ดังนี ้
วารสารครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 9 (1): 23 - 30.
1) กิจกรรมสนทนากลุ่มโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง (Stakeholder) ที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
[6] วิชยั วงษ์ ใหญ่. (2552). หลักสูตร. กรุ งเทพฯ: สานักงานเลขาธิ การคุรุสภา.
งานนิติวิทยาศาสตร์ และงานพิสจู น์ หลักฐานพื ้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาลซึ่งเป็ นผู้บริ หารในแต่ละกองบังคับการที่มี
[7] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช. (2550). เอกสารการสอนชุดวิ ชาทักษะชีวิต. (พิมพ์ครั ้งที่ 9). นนทบุรี :
ประสบการณ์ การทางานระดับ สถานี ตารวจ 2) การวางแผนภาพอนาคต (Scenario Planning) จัดกลุ่มคาตอบที่ไ ด้ จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
การสนทนากลุม่ ให้ ผ้ มู ีแนวคิดคล้ ายคลึงกันอยู่ในกลุม่ เดียวกัน
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ผู้วิจัยได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามวิเคราะห์
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) สรุปข้ อมูลสภาพปั ญหาใน 2 ด้ าน คือ 1) ทักษะที่จาเป็ น
ของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ 2) ด้ านการบริหารงานบุคคล
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วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับวารสารบริ
ที่ 29 กรกฎาคม
หารการศึ
- ธักนษา
วาคม
มศว2561
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
และหาประสิ
ทธิภาพของหลั
กสูตขรเสริ
ผลการวิ
เคราะห์
้ อมูลมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมี
ุ เคราะห์
ธรรมจริขย้ อธรรมหลั
งการทดลองระหว่างกลุ
กับหาของการขยายงานนิ
กลุม่ ทดลองมีค่าเฉลีย่ โดยรวมสู
งกว่ากลุ
ควบคุ
ม ใน
1. ควิณ
มูลแบบสอบถามสภาพปั
จจุบม่ ันควบคุ
และปัมญ
ติวิทยาศาสตร์
ส่สู ม่ถานี
ตารวจ
ยุคปฏิ รูปกิ จการต ารวจ (งานตรวจสถานที่ เ กิ ดเหตุ) กรณี ศึกษา: พื น้ ที่ กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ ในระดั บปานกลาง
ข้( อ=เสนอแนะ
3.44, S.D. = 0.89) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน คือ ด้ านทักษะที่จาเป็ นอยู่ในระดับมาก (  = 3.73, S.D. = 0.97) ส่วน
อเสนอแนะในการน
าหลั
กสูตรเสริม(ไปใช้
ด้ านการบริ1.หข้ารงานบุ
คคลอยู่ในระดั
บปานกลาง
 = 3.16, S.D. = 1.01)
การนาหลั
กสูตรไปใช้
วรคาานึกองบั
งถึงหลั
ตรเสริาหน้
ม ด้าวทียเทคนิ
ควิสธีกจู ารสอนที
่หลากหลาย
ซึง่ จะ
2. 1.1
ผลการสั
มภาษณ์
เชิงลึคกรูคพบว่
งคักบการของหลั
การที่มีคดีกมสูากเจ้
่ตารวจพิ
น์ ห ลักฐานไม่
สามารถตรวจ
ดึสถานที
งดูดความสนใจของนั
เรี ยญนได้
นอย่ได้าเงดี
นกั รเรีับยผินได้
แสดงความคิ
ดเห็นอย่างอิระดั
สระบปั ญหาขาดแคลน
่เกิดเหตุในคดีสกาคั
ๆ ทุเกป็ คดี
นื่อและควรเปิ
งจากมีกาลัดโอกาสให้
งพลน้ อยแต่
ดชอบทั
้งกรุ งเทพมหานคร
การน
บุคลากรอยู่ใ1.2
นขั ้นวิ
กฤติาหลักสูตรไปใช้ ครูควรจัดหาสือ่ การจัดการเรี ยนรู้หลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านการป้องกัน
ปั ญหาทางเพศส
าหรัเจ้บานัหน้
กเรีายทีนหญิ
ทันสมัย และมี
วามเหมาะสมกั
กเรี ยน สจู น์ หลักฐานลายนิ ้วมือ
ควรจะให้
่พิสจู น์งทีห่นลั่ากสนใจ
ฐานกลางประจ
าที่กคองบั
งคับการละ 1บวัชุยดของนั
สามารถตรวจพิ
ยนมัรธ้ อยมศึ
กษาตอนต้ น อสังผูกั้ ชด่วสยร้านัอยเวรท
กงานเขตพื
ารศึกบษามั
ธยมศึ
เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอกยุงาน
ธยา
แฝงกับดีเอ็น1.3
เอได้โรงเรี
หากให้
ยเวรสอบสวนหรื
าเองวิ้นทีธีก่ ารเก็
อาจไม่
ถกู กต้ษา
องงบประมาณในการอบรมพนั
ควรน
าหลักสูเพีตยรเสริ
่อพัฒบนาทั
านปท้ ธิองกั
นปัผูญ้ บหาทางเพศไปใช้
เสริมทัคกวามใส่
ษะชีวิตใจพนั
ด้ านปก้ งานสอบสวนมากขึ
องกันปั ญหาทางเพศ้น
สอบสวนไม่
งพอมเพื
การเก็
ข้ อมูกลษะชี
ยังไม่วมิตีปด้ระสิ
ภาพ
งั คับบัญชาระดับเพืสู่องควรให้
สจัาหรั
บนังพลเพี
กเรียนหญิ
งมัธบยมศึ
ษาตอนต้พนั
นของตน
ดกาลั
ยงพอกั
ปริ มกาณงาน
กงานสอบสวนต้ องการองค์ ความรู้ เกี่ยวกับพิสจู น์ หลักฐานเพิ่มขณะที่ ปริ มาณงาน
สานับซ้กองานเขตพื
่การศึกษามั
สานวนคดีมีค1.4
วามซั
นและปริม้นทีาณมากขึ
้น ธยมศึกษา เขต 3 ควรส่งเสริ มให้ นาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ าน
ป้องกันปั ญวัสหาทางเพศส
าหรับนับกพิเรีสยจู นหญิ
นมังธพลน้
ยมศึอกยมาถึ
ษาตอนต้
ไปใช้ลใา่ นโรงเรี
งกัด
ดุอปุ กรณ์ในการเก็
น์ไม่ทงในโรงเรี
นั สมัย กยาลั
งที่เกินดเหตุ
ช้ า พนัยกนในสั
งานสอบสวนไม่
มีความ
2. ข้ อเสนอแนะในการวิ
จยั ครั ้งต่
ชานาญในการเก็
บ พยานหลักฐานในที
่เกิอดไป
เหตุควรให้ เจ้ าหน้ าที่พิสจู น์ ห ลักฐานกลางเก็บหลักฐานจะสมบูรณ์ กว่าพนักงาน
2.1บควรมี
การศึ
ในระยะยาว เมื
่อนักเรี ยนอยู้ ข่ใองบุ
นชั ้นมั
ธยมศึกษาปี
่ 3 หรืกอษาสถานที
มัธยมศึกษา
สอบสวนการเก็
รักษาวั
ตถุกพษาพฤติ
ยานไม่มกรรมและเจตคติ
ีห้องเก็บวัตถุพยานในสถานี
ตารวจความรู
คลากรเกี
่ยวกับทีการรั
่เกิด
ปีเหตุ
ที่ ใ4นสถานีตารวจยังมีน้อย
ควรมีการพัฒนาหลั
ตรเสริ
นาทัาทีก่พษะชี
านอื่นๆ เช่จนานวนน้
พฤติกอรรมความรุ
นแรง การบริ
โภค
3. 2.2
ผลการสนทนากลุ
่ ม ปักญสูหาที
่พบมเพื
คือ่อพัเจ้ฒาหน้
ิสจู น์วิตหลัในด้
กฐานกลางมี
ย ไม่สามารถเดิ
นทางมาตรวจ
ิยม ไการติ
ดเห็กษาสถานที
นในโซเชียลมี
ย เป็ซึ่งนต้
ทีวัต่เกิถุดนเหตุ
ด้ ทนั ทีดพเกม
นักการแสดงความคิ
งานสอบสวนต้ องรั
่เกิดเดีเหตุ
เจ้ านของสถานที่ก็ต้องการใช้ สถานที่ไม่สามารถเข้ าใช้ สถานที่
เกิ ด เหตุ ไ ด้ วิ ธี ก ารแก้ ปั ญหา คื อ ควรจะมี เ จ้ าหน้ าที่ พิ สูจ น์ ห ลั ก ฐานกลางประจ าทุ ก สถานี ต ารวจ สรุ ป ปั ญหา คื อ
เอกสารอ้
างอิ2)ง บุคลากรมีความเป็ นมืออาชีพไม่เพียงพอ
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วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับวารสารบริ
ที่ 29 กรกฎาคม
หารการศึ
- ธักนษา
วาคม
มศว2561
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
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ซึง่ จะญ
อาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้
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1.3 ทโรงเรี
ธยมศึกษาตอนต้
น สังกัสดานในทศวรรษหน้
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พันนธ์ปัจญากแนวคิ
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Abstract
The research aimed to study the components of the model, and to develop a model of educational
quality to acquire Thailand quality award for small-sized schools.
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้ ประถมศึกกต์ษาปี
ในสถานศึ
น้ พืน้ ้ฐาน.
กษาศาสตร์
19 (3):
การยอมรัสบาหรั
และได้
ใช้ อทีย่่ า6งแพร่
หลายทักวษาขั
่ โลกไม่
อยกว่วารสารศึ
า 80 ประเทศ
โดยมีก. ารปรั
บเรี65-66.
ยกชื่อแตกต่างกัน
[17] ธนีล ะประเทศ
ยา เทียนคาศรี
. (2557,
มกราคมท-ี่ ใมิช้ถกันุ บายน).
ตรฝึ ก อบรมครู
เพือ่ การออกแบบกิ
จกรรมพั
ในแต่
เกณฑ์
นี เ้ ป็ นเกณฑ์
องค์ ก“การพั
รโดยทัฒ่ วนาหลั
ไป ต่กอสูมามี
ารน าแนวทางดั
ง กล่ า วนี ้ มา
ประยุฒกนา
ต์ ใ ช้ ใ น
ทักษะชี
วิตในการแก้
ั ญหาอย่
างสร้โดยได้
างสรรค์กาหนดเกณฑ์
ของนักเรี ยนระดั
ประถมศึ
กษา”Education
ในวารสารคณะมนุ
และ
สถาบัน การศึ
กษาต่
า งๆ อย่ าปงแพร่
ห ลาย
เรี ยบกว่
า Baldrige
Criteria ษforยศาสตร์
Performance
สังคมศาสตร์
. 12(1):
Excellence
ตัง้ แต่ ปี ค.ศ.
1998115-121.
สาหรั บประเทศไทย สานักงานรางวัลคุณภาพแห่ งชาติ สถาบันเพิ่ มผลผลิตแห่ งชาติเป็ น
[18]
สุภัทรา่รับสามั
ง. (2548). ผลการใช้
โปรแกรมการเสริ
มสร้งาชาติ
งทักษะชีวิตทีม่ ีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติ กรรมการมี
หน่
วยงานที
ผิดชอบในการจั
ดทาเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่
นธ์กใงานคณะกรรมการการศึ
นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที ่ 3้นพื
เขตอ
าเภอเมื
งหวั่อดนนโยบายการพั
กาฬสิ นธุ์. วิทยานิ
พนธ์ กศ.ม.
ดัเพศสั
งนั ้นมสพัานั
กษาขั
้นฐาน
จึงได้อขงับจัเคลื
ฒนาโรงเรี
ยนสู่มาตรฐานสากล
ตวิทยาการให้
คาปรึหการจั
ษา).ดการด้
มหาสารคาม:
ฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัรยางวั
มหาสารคาม.
มาตั ้งแต่ป(จิ
ี 2553
โดยใช้ การบริ
วยระบบคุบัณณภาพตามแนวทางเกณฑ์
ลคุณภาพแห่งชาติ TQA สอดคล้ องกับ
วงศ์ คงเดช. (2549). กการเสริ
มสร้้นฐาน
างทัก[10]
ษะชีวส่ิ ตงกัเสริ
บแรงสนั
บสนุยนในโครงการพั
นทางสังคมเพือ่ ฒป้องกั
นการดื
่มแอลกอฮอล์
ใน ได้ น า
ส[19]
านักราณี
งานคณะกรรมการการศึ
ษาขั ้นพื
มให้ โรงเรี
นาโรงเรี
ยนสู
่มาตรฐานสากล
ยนชั
น้ มัธยมศึ
น โรงเรีหารโรงเรี
ยนขยายโอกาสการทางการศึ
หวัดาขอนแก่
น. ่จะพัฒนา
เกณฑ์รางวันักลเรีคุณ
ภาพแห่
งชาติกษาตอนต้
มาใช้ ในการบริ
ยน ทั ้งนี ้เพราะระบบนีก้เป็ษานทีอ่ยาเภอเมื
อมรับกัอนงทัจัว่ งโลกว่
เป็ นระบบที
ญญานิ
(สุขศึ่ทกาหน้
ษาและการส่
สุขภาพ).
ขอนแก่าเนิ
น: นบัการ
ณฑิตไม่วิทมยาลั
มหาวิบทัตยาลั
ยขอนแก่
องค์ กรสูค่ ปริ
วามเป็
นเลิพศนธ์มีหสธ.ม.
น่วยงานที
าที่ประเมิงนเสริ
รับมรอง
มุ่งสู่ผลการด
ีวิธีกยารปฏิ
ิที่ตายตั
ว ซึ่งมีนพ. ื ้นฐาน
[20] TQM
ดนุพลและ
สุนทรรั
ตน์. ซึ(2550).
นาหลั้ นกเคย
สูตรเสริ
อ่ พัฒานาคุ
ยธรรมของนั
ยนโรงเรี ยน บวิถีชีวิตและ
จาก
PDCA
ง่ โรงเรี ยการพั
นจะมีฒความคุ
ดังนัม้นเพืการน
TQAณธรรมจริ
มาใช้ ในโรงเรี
ยน จึงมีกคเรีวามเหมาะสมกั
มัธยมศึยนมาก
กษาเอกชน.
ปริญญานิ
พนธ์ กศ.ด. (การบริทธ์หารการศึ
กษา).บัตชลบุ
รี: บั้งระยะสั
ณฑิตวิ้นทยาลั
ยมหาวิทยาลั
ยบูรนพา.
บริ บทของโรงเรี
และระบบนี
้เน้ นการวางแผนกลยุ
และแผนปฏิ
ิการทั
และระยะยาว
และเน้
การนา
แผนสูก่ ารปฏิบตั ิ ซึง่ เป็ นเรื่องที่โรงเรียนต้ องปฏิบตั ิเป็ นปกติ [7]
จากความเป็ นมาและความสาคัญ ของคุณภาพทางการศึกษาที่ กล่า วมาแล้ ว ผู้วิ จัยได้ ศึกษาค้ นคว้ าหาแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก หลากหลายรูปแบบจึงสนใจว่า ถ้ านาแนวคิดดังกล่าวมาปรับปรุ ง
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วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับวารสารบริ
ที่ 29 กรกฎาคม
หารการศึ
- ธักนษา
วาคม
มศว2561
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
พัและหาประสิ
ฒ นาใช้ กับทสถานศึ
ธิภาพของหลั
กษาขนาดเล็
กสูตรเสริกมเพื
น่ า่อจะส่
พัฒนาคุ
ง ผลให้
ณธรรมจริ
คุณ ภาพการศึ
ยธรรมของนั
ก ษาของสถานศึ
กเรียนโรงเรียนมั
ก ษาขนาดเล็
ธยมศึกษาเอกชนผลการเปรี
ก มี คุณ ภาพสูงขึยน้ บเที
จึงยได้บ
ศึก ษาวิกจารมี
เจตคติ
ัยรู ปคณ
ุแบบคุ
ธรรมจริ
ณภาพการศึ
ยธรรมหลังกการทดลองระหว่
ษาโดยใช้ เกณฑ์ากงกลุ
ารประเมิ
ม่ ควบคุนมของรางวั
กับกลุม่ ทดลองมี
ลคุณภาพแห่
ค่าเฉลีงย่ ชาติ
โดยรวมสู
เพื่ อ ให้งกว่
ได้ารกลุ
ู ป แบบ
ม่ ควบคุ
และคู
ม ่ มื อ
การพัฒ นาคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้ าสู่เกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สาหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อสถานศึกษาขนาด
ข้เล็อกจะได้
เสนอแนะ
นามาประยุกต์ใช้ สาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานต่อไป
1. ข้ อเสนอแนะในการนาหลักสูตรเสริมไปใช้
วัตถุประสงค์
ารวิาหลั
จัย กสูตรไปใช้ ครูควรคานึงถึงหลักการของหลักสูตรเสริม ด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่ จะ
1.1 กการน
วัตถุประสงค์ขกองการวิ
เรื่องางดี
รูปแบบคุ
ณภาพการศึ
กษาเพื
าสูแ่เกณฑ์
รางวัลคุดเห็
ณภาพ
ดึงดูดความสนใจของนั
เรี ยนได้จเป็ัยนอย่
และควรเปิ
ดโอกาสให้
นกั เรี่อยเข้นได้
สดงความคิ
นอย่าสงอิาหรั
สระบสถานศึกษาขนาด
เล็ก มีดงั ต่อไปนี
1.2 ้การนาหลักสูตรไปใช้ ครูควรจัดหาสือ่ การจัดการเรี ยนรู้หลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านการป้องกัน
1. เพื่อวิาหรั
เคราะห์
ประกอบคุ
ภาพการศึ
่อเข้คาวามเหมาะสมกั
สูเ่ กณฑ์ รางวัลคุบณวัภาพแห่
ปั ญหาทางเพศส
บนักอเรีงค์ยนหญิ
งที่น่าณสนใจ
ทันสมักษาเพื
ย และมี
ยของนักงชาติ
เรี ยนสาหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
2. 1.3
เพื่อโรงเรี
พัฒนารู
ภาพการศึ
่อเข้กงานเขตพื
าสูเ่ กณฑ์ร้นที
างวั่การศึ
ลคุณกษามั
ภาพธยมศึ
สาหรักบษาสถานศึ
ษาขนาดเล็
ก
ยนมัปธแบบคุ
ยมศึกณ
ษาตอนต้
น สักงษาเพื
กัดสานั
เขต 3กในจั
งหวัดพระนครศรี
อยุธยา
ควรนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศไปใช้ เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ
ธีการด
นการวิ
จัย กษาตอนต้ นของตน
สวิาหรั
บนักเรีาเนิ
ยนหญิ
งมัธยมศึ
1. 1.4
ประชากรและกลุ
ม่ ตัว้นทีอย่่กาารศึ
ง กษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรส่งเสริ มให้ นาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ าน
สานักงานเขตพื
1.1 ประชากรที
จยั ได้งในโรงเรี
แก่ ผู้บริยหนมั
ารสถานศึ
กษา หัวหน้
งานวิในโรงเรี
ชาการสถานศึ
ป้องกันปั ญหาทางเพศส
าหรั่ใบช้ ในันการวิ
กเรียนหญิ
ธยมศึกษาตอนต้
น าไปใช้
ยนในสังกกัษา
ด และประธานกรรมการ
สถานศึกษา
กษาขนาดเล็
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา รวม 46,107 คน จาก 15,369 โรงเรียน
2. ข้ในสถานศึ
อเสนอแนะในการวิ
จยั กครัสัง้งต่กัอดไป
1.2.
กลุ่ม ตักวารศึ
อย่กาษาพฤติ
งที่ ใช้ ในการวิ
จัย ได้ แก่ ใผูนระยะยาว
้ บ ริ ห ารสถานศึ
วหน้่ในชั
างานวิ
าการสถานศึ
ษาอ และประธาน
2.1 ควรมี
กรรมและเจตคติ
เมื่อนักกษา
เรี ยหันอยู
้นมัธชยมศึ
กษาปี ที่ 3กหรื
มัธยมศึกษา
กษา ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งอยู่แต่ละสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ปีกรรมการสถานศึ
ที่ 4
ขั ้นพื ้นฐาน ได้2.2มาจากการก
งตามหลั
เครซี
กน ก[11]
จานวนไม่
น้อการบริ
ยกว่า 381
ควรมีการพัาหนดขนาดของกลุ
ฒนาหลักสูตรเสริ ม่มเพืตั่อวพัอย่ฒานาทั
กษะชีกวของ
ิต ในด้
านอืและมอร์
่นๆ เช่นแพฤติ
รรมความรุ
นแรง
โภค คน
จยั ครั
ง้ นี ้ใช้ การวิเคราะห์
ประกอบ
ัวอย่น างที่ใช้ ในการวิเคราะห์มากกว่าจานวนตัวแปรอย่างน้ อย
วัแต่ตถุเนืน่อิยงจากงานวิ
ม การติดเกม
การแสดงความคิ
ดเห็อนงค์
ในโซเชี
ยลมีเต้ดีอยงมีเป็ตนต้
5-10 เท่ า แนวคิ ดของกอร์ ชัตส์ [12] ดั งนัน้ กลุ่ม ตัว อย่ า งจะต้ องมี จานวน 1,002 คน กาหนดเป็ น ผู้บ ริ ห ารสถานศึกษา
จานวน 334าคน
เอกสารอ้
งอิงหัวหน้ างานวิชาการสถานศึกษา จานวน 334 คน และประธานกรรมการสถานศึกษา จานวน 334 คน
จากสถานศึ
กจ านวน
334างานเพื
โรงเรี ยอ่ นนาหลั
โดยการสุ
่ม แบบระบบ
random sampling)
าหนดให้
[1]
ลือชัย ศรีกเงิษาขนาดเล็
นยวง. (2552).
คู่มือการท
กพุทธธรรมมาแก้
ปัญ(systematic
หาสุขภาพทางเพศและการเจริ
ญพันโดยก
ธุ์ของวั
ยรุ่ น.
สถานศึกษาเป็
นหน่วองค์
ยสุม่ การการศึ
(sampleกษา
unit)วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ.
กรุงเทพฯ:
2. ์ วิสุธขีดรัาเนิ
การวิจยั การตั
แบ่งออกเป็
ดังนี ้ แนวทางการดาเนิ นงาน และติ ดตามประเมิ นผล. นนทบุรี :
[2] บุญฤทธิ
ตน์.น(2557).
ง้ ครรภ์นในวั3 ยขัรุ้นตอน
่ น: นโยบาย
ขั ้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิ
ด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องในประเทศ และต่างประเทศ ผลที่ได้ รับ คื อ
กระทรวงสาธารณสุ
ข.
ได้ ตพัวั แปรของคุ
ณภาพการศึ
กษาเพื
เ่ กณฑ์ รางวัลาคุงเสริ
ณภาพแห่
งชาติ
สาหรับสถานศึ
กษาขนาดเล็
[3]
ชรินทร์ ทาน้
อย. (2551).
ประสิ่อทเข้ธิาผสูลของการสร้
มทักษะชี
วิตและการจู
งใจในการป
้ องกันอุกบัตจิ ภานวน
ยั 49 ตัวแปร
ขั ้นตอนที
่ 2 การสร้
อ งมืน้ อมัธนยมศึ
าตัวกแปรจากขั
1 มาสร้
จากรถจั
กรยานยนต์
ในนัากงเครื
เรี ย่นชั
ษาตอนต้น้นตอนที
โรงเรี ย่ นมั
ธยมศึางเป็
กษานแบบสอบถามมาตราส่
จังหวัดหนองบัวลาภู. วิทวนประเมิ
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อการบริ
2.11.3ควรมี
กษาพฤติ
ในระยะยาว
เมื่อรางวั
นักเรีลยคุนอยู
่ในชั ้นมังชาติ
ธยมศึมีกตษาปี
หรือ มั4ธตัยมศึ
กษาซึ่ง
องค์กปารศึ
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[20] ดนุพล สุนทรรั
ตน์.ก(2550).
การพัฒเนาหลั
รเสริ มญเพืหาอ่ พัและความต้
ฒนาคุณธรรมจริ
ยธรรมของนักกเรีษา
ยนโรงเรี
2.1.6
าหนดแนวทางวิ
คราะห์กสูสตภาพปั
อ งการของสถานศึ
และชุยมนชน โดยการมีส่วน
ปริญญานิพนธ์ กศ.ด.
หารการศึกษา).กษาต้
ชลบุอรี:งได้
บัณรับฑิความร่
ตวิทยาลั
ยมหาวิ
ทยาลั
รพา.
ร่วมของทุมักธฝ่ ยมศึ
ายที่เกกีษาเอกชน.
่ยวข้ อง ซึง่ ตามสภาพความเป็
นจริ(การบริ
ง ปั ญหาของสถานศึ
วมมื
อ และช่
วยกัยนบูแก้
ปัญหา
จากหลายๆ ฝ่ ายทัง้ ชุมชน ผู้ปกครอง ครู ตลอดจนผู้ที่ เกี่ยวข้ องทุก ภาคส่วน สอดคล้ องกับโรบิน สัน [23] ที่ได้ ศึกษาความ
เชื่อมโยงระหว่างการศึกษา และการพัฒ นาชุม ชน ผลการวิจัยพบว่า ควรเปิ ดโอกาสให้ ท้ องถิ่น เข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา เพื่อที่จะแก้ ปัญหาของชุมชนได้ อย่างเหมาะสม และสอดคล้ องกับสภาพการณ์จริง
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และหาประสิท2.2
ธิภาพของหลั
องค์ ประกอบด้
กสูตรเสริ
านกระบวนการเข้
มเพื่อพัฒนาคุณาสูธรรมจริ
่เกณฑ์ยรางวั
ธรรมของนั
ลคุณภาพแห่
กเรียนโรงเรี
งชาติยนมั
เพื่อธเป็
ยมศึ
นแนวทางการบริ
กษาเอกชนผลการเปรี
หารจัดยการเพื
บเทียบ่อ
เจตคติ
น าไปสูก่ การมี
ระบวนการเข้
คณ
ุ ธรรมจริายสูธรรมหลั
่ เกณฑ์ งรการทดลองระหว่
างวัลคุ ณ ภาพแห่างกลุ
ง ชาติ
ม่ ควบคุ
มี รายละเอี
มกับกลุยม่ ดของตั
ทดลองมีว แปรที
ค่าเฉลี่ สย่ อดคล้
โดยรวมสู
อ งกังบกว่งานวิ
ากลุม่ จควบคุ
ั ยทั ง้ ในและ
ม
ต่างประเทศ ดังนี ้
ข้ อเสนอแนะ 2.2.1 กาหนดแนวทางจัดสรรทรัพ ยากรให้ เพี ยงพอ ต่อ การสนับ สนุน แผนปฏิ บัติการให้ บ รรลุผลสาเร็ จ
าหลักสูตวรเสริ
เพราะถ้ า1.
มี ทข้รัอพเสนอแนะในการน
ยากรอย่ า งเพี ยงพอจะช่
ยให้มกไปใช้
ารพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาเป็ นไปตามแผนกลยุท ธ์ ที่ ตัง้ ไว้ ผลการวิ จัย
การน
านึงาถึพงษ์
งหลักนการของหลั
ตรเสริ
ม ด้ วยเทคนิ
ควิาธศัีกการสอนที
สอดคล้ อ งกับ1.1งานวิ
จัยาหลั
ของกจัสูนตรไปใช้
ทร์ จิราคจูรูคมวรค
พลหล้
ิ มิตรพงษ์ ภกิ ญสูโญ
และพรทิ
พ า หล้
ดิ์ [24] ่หที่ลากหลาย
ได้ ศึกษาวิจซึัยง่ จะ
เรื่ อ ง
ดึรูปงดูแบบความส
ดความสนใจของนั
กเรีดยการศึ
นได้ เกป็ษาโรงเรี
นอย่างดียและควรเปิ
ยนได้ยแงเหนื
สดงความคิ
ดเห็นจยอย่
างอิสา ระมีการทางานร่ วมกัน
าเร็ จการจั
นขนาดเล็กดโอกาสให้
ในภาคตะวันนกั เรีออกเฉี
อ ผลการวิ
ั พบว่
การน
าหลักสูตรไปใช้ คบรูคตั วรจั
ดหาสือ่ การจัดการเรี ยนรู้หลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านการป้องกัน
อย่างมีระบบ1.2
ตั ้งแต่
การวางแผนการปฏิ
ิงานการแสวงหางบประมาณ
ปั ญหาทางเพศสาหรั
เรี ยนหญิวงบ่ทีง่นชี่าเ้ พืสนใจ
นสมัย และมี
วามเหมาะสมกับบวัยั ตของนั
ยน น้ และระยะยาว ทัง้ นี ก้ าร
2.2.2บนักกาหนดตั
่ อ วัดทัผลการด
าเนิ นคการตามแผนปฏิ
ิ ก ารทักง้ เรีระยะสั
1.3 าเนิ
โรงเรีนยการของสถานศึ
นมัธยมศึกษาตอนต้
สังกัอดงวั
สานั
กงานเขตพื
ารศึกษามัธยมศึ
กษา เขตจ3ัยในจั
งหวัดอพระนครศรี
ธยา
ตรวจสอบการด
กษานจะต้
ดผลการด
าเนิ้นทีน่กการตามแผน
ซึง่ ผลการวิ
สอดคล้
งกับงานวิจอัยยุของ
ควรน
รเสริ มาเพืพงษ์
่อพัฒนนาทั
ษะชีภวิ ญิต โญ
ด้ านป
้ องกันปัพญา หาทางเพศไปใช้
มทักจษะชี
นป้องกันปั ญาเร็
หาทางเพศ
จันทร์าหลั
จิรากจูสูมตพลหล้
ิ มิต กพงษ์
และพรทิ
หล้ าศัก ดิ์ [24] ทีเพื่ ได้่อเสริ
ศึกษาวิ
ัยเรื่ อวิตง รูด้ปาแบบความส
จ การจัด
สาหรับกษาโรงเรี
นักเรียนหญิ
งมัธยมศึกกในภาคตะวั
ษาตอนต้ นของตน
การศึ
ยนขนาดเล็
นออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย พบว่า มีรูปแบบของการทางานร่ วมกันอย่างมี ระบบ
1.4 สานักงานเขตพื
ารศึกษามันธผล
ยมศึทกาให้
ษาโรงเรี
เขต ย3นขนาดเล็
ควรส่งเสริกประสบผลส
มให้ นาหลักาเร็
สูตจรเสริ
มเพื่อดพัการศึ
ฒนาทั
ตั ้งแต่การวางแผนการปฏิ
บตั ิงาน ้นที
วัด่กและประเมิ
ในการจั
กษากษะชีวิตด้ าน
ป้องกันปั ญหาทางเพศส
าหรับนัปกเรีแบบหรื
ยนหญิองกระบวนการจั
ในโรงเรียนมัธดยมศึ
กษาตอนต้
ในโรงเรี้น ยและระยะยาว
นในสังกัด เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
2.2.3 กาหนดรู
ทาแผนปฏิ
บตั ิกนารไปใช้
ทั ้งระยะสั
2. ข้ ออเสนอแนะในการวิ
จยั ครั ้งต่อไปที่เปลีย่ นไป ทั ้งนี ก้ ระบวนการบริ หารของสถานศึกษาต้ องจัดทาแผนปฏิ บัติการ
และให้ สอดคล้
งกับสภาวะหรื อสภาพการณ์
2.1 ควรมีการศึเพืกษาพฤติ
กรรมและเจตคติ
ในระยะยาว เมืบ่อัตนัิการอย่
เรี ยนอยู
้นมัทธยมศึ
ที่ 3 อหรืงกัอบมังานวิ
ธยมศึจกยั ษา
ทั ้งระยะสั ้น และระยะยาว
่อให้ การด
าเนินการเป็ นไปตามแผนปฏิ
างมี่ในชั
ประสิ
ธิภาพกษาปี
สอดคล้
ของ
ปีจันทีทร์
่ 4 จิ รา จูม พลหล้ า พงษ์ นิมิ ตรพงษ์ ภิญโญ และพรทิ พา หล้ าศักดิ์ [24] ที่ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ อง รู ปแบบความสาเร็ จการจัด
2.2ยควรมี
การพักฒในภาคตะวั
นาหลักสูตนรเสริ
มเพืย่องเหนื
พัฒนาทั
กษะชีวจิตัยในด้
เช่น พฤติกรรมความรุ
แรง
การบริ
ภค มี
การศึกษาโรงเรี
นขนาดเล็
ออกเฉี
อ ผลการวิ
พบว่านอื
า มี่นรูปๆแบบของการท
างานร่วนมกั
นอย่
างมีรโะบบ
วัตถุนิยม การติดเกมบตั การแสดงความคิ
เห็นในโซเชีกประสบผลส
ยลมีเดีย เป็ าเร็
นต้จน
การวางแผนการปฏิ
ิงาน ทาให้ โรงเรียดนขนาดเล็
2.2.4 วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทั ้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
เอกสารอ้
ของทุ
กฝ่ ายทีางอิ
่เกี่ ยงวข้ อ ง โดยการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบทัง้ ภายในและภายนอกของสถานศึกษา จะทาให้ ทราบถึง ปั ญ หา
ลือชัย ศรี
(2552).กษา
คู่มือสอดคล้
การทางานเพื
นาหลัจัยกพุของ
ทธธรรมมาแก้
ปัญหาสุ
ขภาพทางเพศและการเจริ
ญพันธุฒ์ ขนารู
องวัยปรุแบบ
่ น.
อุ[1]ปสรรคที
่เกิเดงิขึนยวง.
้นในสถานศึ
องกับอ่ งานวิ
พิ สิฐ เทพไกรวั
ล [25]
ที่ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ อง การพั
กรุงเทพฯ:
กษา วิดทการศึ
ยาศาสตร์
และวัฒยนธรรมแห่
งสหประชาชาติ
เครือข่ายความร่
วมมืองค์
อเพืก่อารการศึ
คุณภาพการจั
กษาในโรงเรี
นประถมศึ
กษาขนาดเล็ก. ผลการวิจัย พบว่า ได้ ดาเนินการตาม
[2] บุญฤทธิ์ สุข้งแต่
รัตน์ก.ารวิ
(2557).
การตั
นวัยรุ่นด: แข็
นโยบาย
าเนิแล้
นงาน
ี : ่อ
กระบวนการตั
เคราะห์
บริ บง้ ครรภ์
ทเพื่อใทราบจุ
ง และจุแนวทางการด
ดที่ควรพัฒนา
วสรุ ปและติ
รวมจุดดตามประเมิ
แข็ง และจุนดผล.
ที่คนนทบุ
วรพัฒรนาเพื
กาหนดเป้กระทรวงสาธารณสุ
าหมายในการทางานข. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธะกิจ เป้าประสงค์
[3] พัชรินทร์ ทาน้
อย. การประเมิ
(2551). ประสิ
ทธิ ผลของการสร้
างเสริ มงพอใจของครู
ทักษะชีวิตและการจู
ใจในการป้องกักนษาต่
อุบัตอิ ภสถานศึ
ยั
2.2.5
นความผู
กพัน และความพึ
และบุคงลากรทางการศึ
กษา เป็ นตัว
รยานยนต์
เรี ยนชัน้ กมัษา
ธยมศึ
กษาตอนต้
น โรงเรี ยนมัธกยมศึ
กษา
งหวัดกหนองบั
วลาภู. กวิษา
ทยานิ
พนธ์ฒนา
แปรที่สาคัจากรถจั
ญและจกาเป็
นอย่างยิในนั
่งต่อกสถานศึ
ถ้ าหากบุ
คคลากรทางการศึ
ษาไม่
มีคจัวามผู
พันต่อสถานศึ
การพั
สธ.ม.าช้(สุาขและไม่
ศึกษา).ปกรุ
งเทพฯ: บัาเร็ณจฑิสอดคล้
ตวิทยาลัอยงกัมหาวิ
ยขอนแก่[26]
น. ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ อ ง ลักษณะของโรงเรี ยนที่ มี
ทุกๆ ด้ านจะล่
ระสบผลส
บเซอร์ทยาลั
จิโ อวานนี
[4] กุสทมุ ธิาวดี
คาเกลี
(2554).
หนัางสืโรงเรี
อเรี ยยนนทีรายวิ
้นฐานสุอขงส่
ศึกงษา
ชัน้ สมัมั ธยมศึ
่ 6. ากรุงบุงเทพฯ:
ประสิ
ผลอย่
า งต่ อ้ยงเนืและคณะ.
่ อง ผลการวิ
จัย พบว่
่ ดีมีชคาพื
ุณภาพต้
เสริ ม6ปฏิ
พัน ธ์กอษาปี
ัน ดี รทีะหว่
ค ลากร สร้ า ง
สานั
กพิ่สมง่ พ์เสริเอมพั
นธ์ .างานที่มีมาตรฐานสูงในหมู่ครู อาจารย์
สภาพแวดล้
อมที
มการท
[5] นพัสชวินทร์ มูลทาทอง. (2555, มกราคม - มิถนุ ายน). ทักษะชีวิตกับการศึกษาเพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชน.
วารสารครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 9 (1): 23 - 30.
ข้ อเสนอแนะ
[6] วิชยั วงษ์
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กสูตร.ณกรุภาพการศึ
งเทพฯ: สกานั
กงานเลขาธิ
การคุรรางวั
ุ สภา.
จากการวิ
ยั เรื่ อง รูหลั
ปแบบคุ
ษาเพื
่อเข้ าสู่เกณฑ์
ลคุณภาพแห่งชาติ สาหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
[7]
ทยาลั
สุโขทัยธรรมาธิ
ได้ ขมหาวิ
้ อค้ นพบที
่เป็ยนประโยชน์
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ยนรู้ ที่เพีกยษาขั
งพอเหมาะสม
สอดคล้ อกงกั
บงานวิจ.ัย19
ของประสิ
ทธิ์ จัตวัฒนกุล
[17] ธนี
ยา เทียอนคงกัาศรี
. (2557, มกราคม
- มิถนุ ยายน).
“การพัฒ
นาหลักสู้ บตริรฝึหารสถานศึ
กอบรมครูกเพืษาดี
อ่ การออกแบบกิ
จกรรมพั
ฒนา น
[11]
ซึง่ สอดคล้
บแนวทางการปฏิ
รูปการเรี
นรู้ ในสถานศึ
กษาของผู
เด่นที่เน้ นทางด้
านวิชาการเป็
วิตในการแก้
ั ญหาอย่างสร้
างสรรค์
ของนักหเรีารยนระดั
บประถมศึ
กษา”จัยในวารสารคณะมนุ
ยศาสตร์
หลัก คื อ ทัด้กาษะชี
นการเรี
ย นรู้ ด้ าปนการสอน
และด้
า นการบริ
สอดคล้
อ งกับ งานวิ
ของปั ญญา อภิ ปษาลกุ
ล [8]และและ
สังคมศาสตร์
12(1): 115-121.
รุ่ ง แก้ วแดง
[6] ได้ ให้ น.โยบายว่
า ผู้บริ หารสถานศึกษาต้ องให้ ความสาคัญกับงานวิชาการเป็ นอันดับหนึ่ง เพื่อจะได้ มีเวลา
[18]
สุภัทรายสามั
ง. (2548).
บริ
หารการเรี
นการสอนได้
อย่ผลการใช้
างเต็มที่ โปรแกรมการเสริ มสร้างทักษะชีวิตทีม่ ีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติ กรรมการมี
นธ์ ใยนนั
ยนชักน้ ษา
มัธยมศึ
่ 3 เขตอาเภอเมื
จังหวัธดยมศึ
กาฬสิ
นธุ์.เขตวิท28
ยานิมีพจานวน
นธ์ กศ.ม.
ปัเพศสั
จจุบมนั พัโรงเรี
นมักธเรียมศึ
สังกัดกสษาปี
านักทีงานเขตพื
้นที่การศึองกษามั
กษา
83 โรงเรียน จังหวัด
ทยาการให้
กษา). 28
มหาสารคาม:
ฑิตวิทคน
ยาลั[1]
ยมหาวิ
ยมหาสารคาม.
ศรี สะเกษ(จิ56ตวิโรงเรี
ยน จังคหวัาปรึ
ดยโสธร
โรงเรี ยน มีคบัรูณ2,885
สานัทกยาลั
งานเขตมี
บทบาทหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจาก
[19]งเทพมหานคร
ราณี วงศ์ คงเดช.
(2549).
การเสริ
มสร้าโรงเรี
งทักยษะชี
วิตกั้นทีบ่แรงสนั
ทางสักงคมเพื
อ่ ป้องกั
นการดื ่มกแอลกอฮอล์
กรุ
ให้ ดาเนิ
นจัดการศึ
กษาแก่
นในพื
ร่วมกับบสสนุ
านักนการศึ
ษา การบริ
หารการศึ
ษาโรงเรียนเป็ในนอานาจ
นัก้ บเรีริ หยารโรงเรี
นชัน้ มัธยยมศึ
กษากษาเป็
อาเภอเมื
จังหวัจึดงขอนแก่
หน้ าที่ของผู
น ดักงษาตอนต้
นั ้น จึงได้นเล็โรงเรี
งเห็นยถึนขยายโอกาสการทางการศึ
งความสาคัญของการจัดการศึ
นอย่อางงมาก
ได้ เร่งปรัน.บปรุ งการจัด
ปริญ
สธ.ม.
ขศึกษาและการส่
งเสริ
สุขภาพ).
ขอนแก่
วิทยาลั
ยมหาวิทยาลัยญขอนแก่
น. กษา
การศึกษาให้
มีปญานิ
ระสิทพธินธ์ภาพยิ
่งขึ (สุ
้น โดยการจั
ดทาแผนพั
ฒมนาการศึ
กษาอย่
าง นเพื: บั่อณ
ให้ฑิสตอดคล้
องตามพระราชบั
ญัติการศึ
[20]งชาติ
ดนุพพ.ศ.
ล สุน2542
ทรรัตน์ในทุ
. (2550).
การพั่ฒ
นาหลักสูต่มรเสริ
มเพืทธิอ่ ภพัาพและความทั
ฒนาคุณธรรมจริ
กเรี ยกนโรงเรี
ยน งคับ การปฏิ รูป
แห่
กด้ าน โดยเริ
มจากการเพิ
ประสิ
่วถึยงธรรมของนั
ในการจัดการศึ
ษาภาคบั
ปริญญานิลทัพนธ์
ศ.ด. (การบริ
หารการศึ
กษา). ชลบุรความดี
ี : บัณฑิงตามและความรั
วิทยาลัยมหาวิบทผิยาลั
ยบูรพา.
การเรี ยนรูมั้ เพืธยมศึ
่อให้ นกษาเอกชน.
ักเรี ยน มีความสมดุ
้งด้ ากนความรู
้ ความคิ
ด ความสามารถ
ดชอบต่
อสังคม
โดยยึดหลักผู้เรียนเป็ นสาคัญ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่องมือ
จากที่กล่าวมายิ่งทาให้ ผ้ บู ริหารมีบทบาทและมีความสาคัญยิ่งต่อการดาเนินงานในฐานะที่เป็ นผู้บงั คับบัญชา เป็ น
ผู้รับผิดชอบให้ การปฏิ บัติง านขององค์ การเป็ นไปอย่า งมีป ระสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล ในองค์ กรธุรกิจ เรี ยกว่า ผู้จัดการ
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วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบัวารสารบริ
บที่ 29 กรกฎาคม
หารการศึก-ษา
ธันวาคม
มศว ปี2561
ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
และหาประสิ
องค์
การของรัทธิฐภเรีาพของหลั
ยกว่า ผู้บกริสูหตารรเสริสอดคล้
มเพื่อพัอฒ
งกันาคุ
บงานวิ
ณธรรมจริ
จัยของวิ
ยธรรมของนั
โรจน์ สารรักเรีตนะ
ยนโรงเรี
[13]ยสนมั
าหรั
ธยมศึ
บผู้บกริษาเอกชนผลการเปรี
หารโรงเรี ยน หากพิยจบเที
ารณา
ยบ
เจตคติ
เปรียบเที
การมี
ยบกัคบณ
ุ ผูธรรมจริ
้ บริหารในองค์
ยธรรมหลั
การประเภทอื
งการทดลองระหว่
่นๆ แล้ วางกลุ
ถือว่ม่ าควบคุ
มีความส
มกัาคั
บกลุ
ญม่ มากกว่
ทดลองมี
า ทัค้งนี
่าเฉลี
้เพราะโรงเรี
ย่ โดยรวมสู
ยนเป็
งกว่นองค์
ากลุม่ กควบคุ
ารให้ บมริ การ
ที่ผูกพันกับเรื่ องของการสอนและการเรี ยนรู้ เป็ นหลัก เป้าหมายสุดท้ ายของโรงเรี ยนก็คือ การเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน ด้ วยเหตุ
ข้ดังอกล่
เสนอแนะ
า วผู้บ ริ ห ารโรงเรี ยนจึง ได้ รับ ความสนใจและคาดหวัง จากสัง คมอยู่ใ นระดับ สูง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัยของวิ โ รจน์
ข้ อเสนอแนะในการน
กสูตกรเสริ
มไปใช้ าเร็ จได้ ดีมีคุณภาพ ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะมีผ้ บู ริ หารที่ตระหนักถึง
สารรัตนะ1.[13]
ซึ่งสถานศึกษาที่จาหลั
ัดการศึ
ษาประสบผลส
การนาหลั
ตรไปใช้าใจในบทบาทหน้
ครูควรคานึงถึงหลัาทีกการของหลั
กสูตรเสริ
ด้ วยเทคนิ
วิธีการสอนที
ง่ จะ่ อ ง
ความสาคัญ1.1
ของการศึ
กษากสูและเข้
่ ของผู้บ ริ ห ารอย่
า งถ่มองแท้
และนคาไปปฏิ
บัติอ ย่่หาลากหลาย
งจริ งจัง ต่อซึเนื
ดึผู้งบดูริดหความสนใจของนั
เป็ นอย่
างดี และควรเปิ
ดโอกาสให้่งในการจั
นกั เรียนได้
แสดงความคิ
ดเห็นอย่
สระ จัยของเอกริ น ทร์
ารสถานศึกษาจึงกนัเรีบยเป็นได้
นองค์
ประกอบส
าคัญประการหนึ
ดการศึ
กษา สอดคล้
องกัาบงอิงานวิ
1.2 การน
าหลัาเร็
กสูตจรไปใช้
ครูคหวรจั
ดหาสือ่ การจัดยการเรี
้ หลักหสูารงานวิ
ตรเสริ มชเพื
่อพัฒเพราะงานวิ
นาทักษะชีชวิตาการเป็
ด้ านการป
น
สีมหาศาล [12]
ซึง่ ความส
ในการบริ
ารงานของโรงเรี
นอยู่ทยี่กนรู
ารบริ
าการ
นหั้ วองกั
ใจของ
ปัโรงเรี
ญหาทางเพศส
กเรี ยนหญิ
่น่าสนใจ ทัมนักสมั
ย และมีความเหมาะสมกั
ยของนั
กเรีชยาการจะสั
น
ยน การที่จาหรั
ะดูวบ่านัโรงเรี
นใดมีงมทีาตรฐานก็
เอาผลงานทางวิ
ชาการเป็ นสบวัาคั
ญ งานวิ
มฤทธิ์ ผลเพียงใดนั ้น
1.3 โรงเรียนมั
กษาตอนต้
สังกัคดสวามส
านักงานเขตพื
้นที่การศึบกัตษามั
กษา ยเขต
ในจั่องานวิ
งหวัดพระนครศรี
อยุธยา่
ขึ ้นอยู่กบั บทบาทของผู
้ บริธหยมศึ
ารโรงเรี
ยน ว่านจะให้
าคัญกับการปฏิ
ิงานวิธยมศึ
ชาการเพี
งใด3 เมื
ชาการเป็ นงานที
ควรน
กสูาตวรเสริ
่อพัฒนาทั
วิต เด้วลาในการบริ
านป้องกันปั ญหหาทางเพศไปใช้
เพืม่อากกว่
เสริมทัากงานอื
ษะชีว่นิตๆ ด้ซึา่งนป
้ องกันอปังกัญบหาทางเพศ
สาคัญาหลั
ดังกล่
ผู้บมริเพื
หารโรงเรี
ยนจึกษะชี
งต้ องใช้
ารงานวิช าการให้
สอดคล้
ปรี ยาพร
สวงศ์
าหรัอบนุนัตกรโรจน์
เรียนหญิ
ของตนบัติงานวิชาการเป็ นงานที่สาคัญ ผู้บริ หารและบุคลากรในโรงเรี ยนจึงต้ องใช้
[11]งมัทีธ่ไยมศึ
ด้ กล่กาษาตอนต้
วว่า เมื่อนการปฏิ
1.4หารงานวิ
สานักงานเขตพื
้นที่การศึ
กษามั่นธๆยมศึ
เขต 3 ควรส่
ให้ นาหลัก้งหมด
สูตรเสริดัมงนัเพื้น่อผูพั้ บฒรินาทั
กษะชีควิตลากร
ด้ าน
เวลาในการบริ
ชาการมากกว่
า งานอื
หรื อกษา
ประมาณร้
อยละงเสริ
35 มของเวลาทั
หารและบุ
ปโรงเรี
้ องกัยนนจึ
ปั ญงต้หาทางเพศส
าหรับนัาทีก่แเรีละความรั
ยนหญิงในโรงเรี
ยนมัธยมศึกหษาตอนต้
ไปใช้ ในโรงเรี
ยนในสั
งกัดกเรี ยนให้ มากที่สดุ ดังนั ้น
องตระหนักในหน้
บผิดชอบในการบริ
ารงานวินชาการเพื
่อประโยชน์
ของนั
2.ของงานวิ
ข้ อเสนอแนะในการวิ
ครั ้งต่อไป
สาระสาคัญ
ชาการ ผู้บริจหยั ารและบุ
คลากรในโรงเรี ยนจะต้ องเป็ นผู้ที่มีความเข้ าใจในขอบข่าย บทบาท และหน้ าที่อัน
การศึถ้ ากบุษาพฤติ
กรรมและเจตคติ
ในระยะยาว
เมื่อนัากใจในวั
เรี ยนอยูตถุ่ในชั
้นมัธยมศึ
กษาปี ทีก่ ษา
3 หรืและจุ
อ มัธดยมศึ
กษา
สาคัญยิ่งต่อ2.1
งานวิควรมี
ชาการ
คลากรทุ
กคนมีความตระหนั
ก มีความเข้
ประสงค์
ของการศึ
มุ่งหมาย
ปีของการจั
ที่ 4 ดการเรี ยนการสอนที่รับผิดชอบแล้ ว ย่อมจะเป็ นการง่ายที่จะทาให้ การบริ หารงานวิชาการนั ้นบรรลุวัตถุประสงค์
2.2าเร็ควรมี
ฒนาหลั
และนาความส
จมาสูกส่ ารพั
ถานศึ
กษา กสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในด้ านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริ โภค
วัตถุนิยม จะเห็
การตินดได้
เกมว่าการแสดงความคิ
เห็นในโซเชีประสิ
ยลมีทเดีธิภย าพและประสิ
เป็ นต้ น ทธิ ผลได้ นั ้น ขึ ้นอยู่กบั ผู้บริหารโรงเรียนเป็ นสาคัญ
การบริหารงานวิชดาการจะมี
ซึ่งต้ องมีความรู้ ความเข้ า ใจเรื่ อ ง งานวิชาการ ตลอดจนเข้ าใจในความหมาย ความสาคัญ และขอบข่ายการบริ หารงาน
เอกสารอ้
วิ ช าการ ทัง้ านีงอิ
เ้ พืง่ อ เป็ นผู้น าให้ บุคลากรในโรงเรี ย นร่ ว มมื อ กัน ปฏิ บั ติง านให้ บรรลุจุ ดมุ่ ง หมายที่ ตั ง้ ไว้ ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บ
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2. ทาการสุม่ แบบแบ่งชั ้นโดยใช้ ขนาดของโรงเรียนเป็ นระดับชั ้นแล้ วจึงสุม่ แบบง่าย
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วิธทีดธิาเนิ
นการวิจกยั สูแบ่
งออกเป็
ขัน้ ณ
ตอน
และหาประสิ
ภาพของหลั
ตรเสริ
มเพื่อพันฒ2นาคุ
ธรรมจริ ยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนผลการเปรี ยบเทียบ
ในการวิกจารมี
ยั ครัค้งนี
้ผู้วิจยั วิเคราะห์
ด้วยเครื
่องคอมพิวเตอร์
โดยใช้
โปรแกรมส
จรูปโดยดคาเนิ
นการตามขั
ดังม่ นีควบคุ
้ ม
เจตคติ
ณ
ุ ธรรมจริ
ยธรรมหลั
งการทดลองระหว่
างกลุ
ม่ ควบคุ
มกับกลุาเร็ม่ ทดลองมี
่าเฉลี
ย่ โดยรวมสู้นตอน
งกว่ากลุ
1. ดาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้ รับกลับคืนมา
2. นาข้ อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึง่ เป็ นข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามนามาวิเคราะห์
ข้ อเสนอแนะ
ด้ วยสถิติร้1.อยละ
ข้ อเสนอแนะในการนาหลักสูตรเสริมไปใช้
3.1.1
นาข้การน
อมูลในแบบสอบถามตอนที
2 ซึงง่ ถึเป็งหลั
นแบบสอบถามเกี
บทัมกด้ษะการบริ
ริหารสถานศึ
าหลักสูตรไปใช้ ครูควรค่ านึ
กการของหลักสู่ยตวกั
รเสริ
วยเทคนิคหวิารงานของผู
ธีการสอนที้ ่หบลากหลาย
ซึง่ กจะษา
ยนมัธยมศึกษากแบ่
ออกเป็
น 5าด้งดีานและควรเปิ
คือ ด้ านความคิ
ดรวบยอด
ด้ านมนุ
ษย์ด้านการศึ
ด้ านเทคนิค
ดึในโรงเรี
งดูดความสนใจของนั
เรี ยงนได้
เป็ นอย่
ดโอกาสให้
นกั เรียนได้
แสดงความคิ
ดเห็นกษาและการสอน
อย่างอิสระ
และด้ านความรู
วามคิาหลั
ดจากผู
ริหารสถานศึ
าสถิยนรู
ติเบื้ หลั้องต้
าเฉลี
1.2้ คการน
กสูต้ บรไปใช้
ครูควรจักดษามาตรวจหาค่
หาสือ่ การจัดการเรี
กสูนตโดยการหาค่
รเสริ มเพื่อพัฒ
นาทัย่ และค่
กษะชีาวเบี
ิตด้่ยางเบนมาตรฐาน
นการป้องกัน
าคะแนนเฉลี
งความหมายของคะแนนเฉลี
ปัและน
ญหาทางเพศส
าหรั่ยบทีนั่ได้กมเรีาแปลเป็
ยนหญิ งทีนความหมายโดยแบ่
่น่าสนใจ ทันสมัย และมี
ความเหมาะสมกับวัยของนั่ยกออกเป็
เรี ยน น 5 ระดับ ซึ่งใช้ เกณฑ์ ข อง
ประคองกรรณสู
1.3ตโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งมือมทีเพื่ ใช้่อใพันการวิ
ควรนาหลัเครื
กสูต่ อรเสริ
ฒนาทัจกยั ษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศไปใช้ เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ
อเป็ นแบบสอบถามความคิ
ดเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา เกี่ยวกับ
สาหรับนักลัเรีกยษณะของเครื
นหญิงมัธยมศึ่ องมื
กษาตอนต้
นของตน
ทักษะการบริ1.4
หารงานกั
บการบริ ห้นทีารงานวิ
าการของผู
ริ หารสถานศึ
กษาในโรงเรี
ยนมักธสูยมศึ
กษา
านักกงานเขตพื
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ปแบบทั
กษะการบริ
ปการศึ
้ องกักนษามั
ปั ญหาทางเพศส
าหรั28
บนัโดยผู
กเรียนหญิ
ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ไปใช้กษารู
ในโรงเรี
ยนในสั
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ปี ที่ 4 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริ หารของผู้บริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โดยแบ่งการใช้
ทักษะการบริ2.2
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ในโซเชียลมีเดีย เป็ นต้ น นชนิดมาตราส่ว นประมา ณค่ า ซึ่ง มี 5 ระดับ ได้ แ ก่
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ
เอกสารอ้ตอนที
างอิ่ 3ง แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา รวม 4 ด้ าน
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(Drake and
Roe)115-121.
คือ ทักษะทางความรู้ความคิดทักษะทางเทคนิคทักษะทางการศึกษาและการสอนทักษะทาง
[18]ษย์สุแภละทั
ัทรากสามั
ง. (2548).ดผลการใช้
โปรแกรมการเสริ
กษะชีวิยตนมั
ทีม่ ีธตยมศึ
่อความรู
้ เจตคติ และพฤติ
กรรมการมี
มนุ
ษะทางความคิ
รวบยอดผลการวิ
จยั พบว่มาสร้ผู้บางทั
ริหารโรงเรี
กษาในเขตก
าแพงนครเวี
ยงจันทร์ มีทักษะ
เพศสัมพั้ง น5ธ์ด้ใานนั
กเรี ยนชัน้ มัธยมศึกาษาปี
่ 3 เขตอ
ง จักงด้หวัานดกาฬสิ
วิทยานิพนธ์ กศ.ม.
การบริหารงานทั
นโดยรวมและรายด้
นอยูที่ในระดั
บดีาเภอเมื
มากเกืออบทุ
ยกเว้ นทัธุ์.กษะทางความรู
้ ความคิดอยู่ในระดับ
(จิตวิทยาการให้
าปรึกในการพั
ษา). มหาสารคาม:
บัณ้ง ฑิ5ตด้วิาทนยาลั
ยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปานกลางและมี
ความต้ อคงการ
ฒนาทักษะทั
โดยรวมและรายด้
านอยู่ใ นระดับ มากทุก ด้ า นเช่ นกั น และ
[19]
วงศ์[14]
คงเดช.
(2549).
างทักษะชีวทิ ตาวิกับจแรงสนั
นทางสังคมเพื
องกัานงองค์
การดืป่มระกอบความฉลาดทาง
แอลกอฮอล์ใน
งานวิราณี
จัยของ
สมหวั
ง พิธิยการเสริ
านุวัฒน์มสร้
และคณะได้
ัยเรื่ อง ศึบกสนุษาความสั
มพันอ่ธ์ ปร้ ะหว่
ยนชัน้ การบริ
มัธยมศึ
กษาตอนต้น้ บโรงเรี
ยนขยายโอกาสการทางการศึ
กษา งอกัาเภอเมื
อง จัญงหวั
ขอนแก่
อารมณ์ กับนักทัเรีกษะ
หารงานของผู
ริ หารโรงเรี
ยนมัธ ยมศึกษาส่วนกลางสั
ดกรมสามั
ศึกดษา
พบว่นา. ผู้บริ หารใน
ญานิพนธ์หารงานอยู
สธ.ม. (สุข่ใศึนระดั
กษาและการส่
มสุขภาพ).าขอนแก่
ฑิตวิทยาลั
ยมหาวิได้
ทยาลั
น.
ภาพรวมมีปริ
ทักญษะการบริ
บมากเมื่องพิเสริ
จารณารายด้
นพบว่าน:ทับักณษะการบริ
หารงาน
แก่ ทัยขอนแก่
กษะทางความรู
้
[20]
ดนุดพทัลกสุษะทางเทคนิ
นทรรัตน์. (2550).
การพัฒนาหลั
กสูตรเสริ มเพือ่ พัฒ
นาคุณธรรมจริ
ยธรรมของนั
กเรี ยนโรงเรี
ยน
ความคิ
ค ทักษะทางการศึ
กษาและการสอนทั
กษะทางมนุ
ษย์ และทั
กษะทางความคิ
ดรวบยอดทั
้งผู้บ ริ หาร
มัธ้ อยมศึ
กษาเอกชน.
ปริญญานิหารงานทั
พนธ์ กศ.ด.
ษา). ชลบุ
รี: ่อบัพิณจฑิารณาเป็
ตวิทยาลันรายด้
ยมหาวิาทนยาลั
และผู้ช่วยผู
านวยการมี
ทักษะการบริ
้ง 5(การบริ
ด้ านอยูห่ใารการศึ
นระดับกมากทั
้งสิ ้นเมื
พบว่ยบูารผูพา.
้ บริ หาร
สถานศึกษาในโรงเรี ยนประถมศึกษากลุ่มกรุ งธนบุรี สังกัดกรุ งเทพมหานคร มีทกั ษะการบริ หารงานอยู่ในระดับมากทุกด้ าน
โดยมีทักษะทางความคิด รวบยอดเป็ นลาดับแรก ทั ้งนี ้อาจเป็ นเพราะว่ า จากผลการวิเ คราะห์ ข้อ มูลส่วนตัวของผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาในโรงเรี ยนประถมศึกษากลุ่ม กรุ ง ธนบุรีส่ว นใหญ่ มี วุฒิก ารศึก ษาสูง กว่ า ปริ ญญาตรี คื อ ร้ อยละ 88.8 และ
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วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบัวารสารบริ
บที่ 29 กรกฎาคม
หารการศึก-ษา
ธันวาคม
มศว ปี2561
ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
และหาประสิ
ปริ
ญญาตรี รท้ อธิยละ
ภาพของหลั
16.3 ซึ่งกชีสู้ให้
ตรเสริ
เห็นมว่เพื
าผู่อ้ บพัริฒ
หารสถานศึ
นาคุณธรรมจริ
กษาใฝ่
ยธรรมของนั
ที่จะพัฒนาศั
กเรียกนโรงเรี
ยภาพตนเองและทั
ยนมัธยมศึกษาเอกชนผลการเปรี
กษะทางความคิดรวบยอด
ยบเทียบ
เป็
เจตคติ
นทักกษะที
ารมี่จคาเป็
ณ
ุ ธรรมจริ
นยิ่งสาหรั
ยธรรมหลั
บผู้บริหงารสถานศึ
การทดลองระหว่
กษาที่จาะสามารถวิ
งกลุม่ ควบคุเคราะห์
มกับกลุจม่ ุดทดลองมี
แข็งและจุคด่าด้เฉลี
อยของหน่
ย่ โดยรวมสู
วยงานมาใช้
งกว่ากลุม่ ปควบคุ
ระโยชน์
ม ใน
การบริหารงานเป็ นผู้กาหนดทิศทางและวางแผนหน่วยงานให้ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้ อง
กัข้นอทีเสนอแนะ
่กล่าวว่าทักษะทางความคิ ดรวบยอดเป็ นความสามารถที่ จะประสานสิ่งต่า งๆ เข้ าด้ วยกันและสามารถที่ จะมองเห็ น
1. ข้ อเสนอแนะในการน
าหลั
กสูตอรเสริ
ไปใช้ ง่ พาอาศัยกันของส่วนต่างๆ หรือหน้ าที่ต่างๆ ขององค์การและเข้ าใจได้
องค์การในภาพรวมซึ
ง่ ผู้บริหารจาเป็
นจะต้
งรู้ถึงมการพึ
1.1 การนาหลั
กสูต่รไปใช้
รูควรคานึงงถึส่งหลั
กสูาตงเป็
รเสรินความสามารถของผู
ม ด้ วยเทคนิควิธีการสอนที
่หลากหลาย
ซึง่ จะ
ว่าการเปลี่ยนแปลงในส่
ว นหนึ
งจะมี ผคลกระทบถึ
วนอืก่ การของหลั
นๆ อย่างไรบ้
้ บริ หารที
่ จะเข้ าใจความ
กเรี ยนได้ความสามารถในการมององค์
เป็ นอย่างดี และควรเปิ ดโอกาสให้
นกั เรียนได้ แสดงความคิ
ดเห็นอย่างอิสระ่มองลงมาจากที่สงู
ซัดึบงดูซ้ดอความสนใจของนั
นขององค์ การทั ้งหมดมี
การในภาพรวมเหมื
อนกับการมองของนกที
าหลักสูตรไปใช้ ครูนคความเชื
วรจัดหาสื
อ่ การจัดอการเรี
ยนรู
ตรเสริ
ฒนาทักษะชี
วิตด้อาเรีนการป
มองเห็นองค์ก1.2
ารทัการน
้งหมดสามารถมองเห็
่อมโยงหรื
ความสั
มพั้ หนลัธ์กขสูองสิ
ง่ ต่มาเพื
งๆ่อพัภายในองค์
การหรื
ยกว่า้ องกั
“ทักนษะ
ปั ญหาทางเพศส
าหรับนัอกงกั
เรี ยบนหญิ
่าสนใจ
ทันตสมั
ย และมี
วัยของนักเรีมพัยน ธ์ ระหว่างแบบความเป็ นผู้นา
ทางมโนมิ
ติ” ชึง่ สอดคล้
งานวิงจทียั ่นของ
เนาวรั
น์ แก้
วสว่าคง วามเหมาะสมกั
[10] เรื่องการศึบกษาความสั
โรงเรียนมั
ธยมศึกษาตอนต้
สังกัดสยานั
กงานเขตพื
้นที่กญารศึ
ษา เขต
ดพระนครศรี
ธยา
กับการใช้ ทัก1.3
ษะการบริ
หารงานของผู
้ บริ หนารโรงเรี
นเอกชนอ
าเภอธั
บุรกี จษามั
ังหวัดธยมศึ
ปทุมกธานี
พบว่3าในจั
ผู้บงริหวั
หารโรงเรี
ยนมีอกยุารใช้
ควรน
าหลักสูตรเสริดมรวบยอดมากกว่
เพื่อพัฒนาทักษะชี
ิต ด้่นาๆนปชี้ องกั
่อเสริตมระหนั
ทักษะชี
ด้ านป้าคั
องกัญนของทั
ปั ญหาทางเพศ
ทักษะทางความคิ
าด้ าวนอื
้ให้ เห็นนปัว่ญาหาทางเพศไปใช้
ผู้บริ หารสถานศึกเพืษาได้
กถึวงิตความส
กษะทาง
สความคิ
าหรับนัดกรวบยอดซึ
เรียนหญิ่งจะต้
มัธยมศึ
กษาตอนต้ นของตน ยนและศักยภาพของบุคลากรในโรงเรี ยนอย่างทะลุปรุโปรงมีวิสยั ทัศน์ แ ละ
องมองภาพรวมของโรงเรี
1.4 ส่ยานันแปลงรู
กงานเขตพื
่การศึ
กษามัอย่ธยมศึ
เสริ มให้ศนทางและวางแผนในการบริ
าหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทัหการจั
ษะชีดวการใน
ิตด้ าน
เข้ าใจต่อการเปลี
้ ทัน ต่้นที
อเหตุ
การณ์
างทันกท่ษาวงทีเขต
เ พื่อ3ทีควรส่
่ จะกงาหนดทิ
ปโรงเรี
้ องกัยนนให้
ปั ญเหาทางเพศส
บนักเรียนหญิ
ในโรงเรี
กิดประสิทธิภาหรั
าพและประสิ
ทธิผงลต่
อไป ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ไปใช้ ในโรงเรียนในสังกัด
2. ข้การบริ
อเสนอแนะในการวิ
จยั ครั ้งต่อ้ บไปริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมัธ ยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
หารงานวิชาการของผู
2.1 ควรมี
การศึกษาพฤติ
กรรมและเจตคติ
เมื่อานันกเรีได้ยแนอยู
่ในชั ด้นมัผลและประเมิ
ธยมศึกษาปี ทีน่ ผลการจั
3 หรือ มัธดยมศึ
กษา
มัธยมศึกษาเขต
28 โดยรวมอยู
่ในระดั
บมากและเมื่ อใพินระยะยาว
จารณารายด้
ก่ การวั
การเรี
ยน
ปีการสอนการนิ
ที่ 4
เ ทศการเรี ยนการสอนและการบริ ห ารหลักสูตรและน าหลักสูตรไปใช้ แ ละรายข้ อ พบว่า มีการบริ ห ารงาน
2.2 ควรมี
การพั้งนีฒ้อาจเป็
นาหลันเพราะผู
กสูตรเสริ ม้ บเพื
พัฒนาทักกษะชี
วิตตในด้
านอื
เช่น พฤติ
แรง การบริ
โภค
วิชาการอยู่ในระดั
บมากทั
ริ ห่อารสถานศึ
ษาได้
ระหนั
กถึ่นงๆความส
าคัญกรรมความรุ
ของงานวิชนาการเนื
่องจากงาน
ถุนิยม การติ
ดเกมกของสถานศึ
การแสดงความคิ
ยลมีเดีย เป็กนต้
วิวัตชาการเป็
นงานหลั
กษาถืดอเห็
เป็ นนหัในโซเชี
วใจของสถานศึ
ษาซึนง่ การจัดการศึกษาจะบรรลุเป้าหมายหรื อล้ มเหลวขึ ้นอยู่
กับการบริ หารวิชาการทัง้ สิ ้น ดังนั ้น ผู้บริ หารสถานศึกษาจึง ให้ ความสาคัญและปฏิ บัติภารกิ จต่ างๆ ที่จะช่วยให้ การเรี ยน
เอกสารอ้
งอิทงธิภ าพและเป็ นไปตามเป้ าหมายเพื่ อให้ เ กิดประโยชน์ แ ละเป็ นผลดีต่อ ผู้เ รี ยนให้ มากที่ สุดดังที่ กล่า วว่า
การสอนมี ปาระสิ
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ที่ว่า์ สุผูข้ บรัริตหน์ารจะต้
องมีการตั
ความรูง้ ครรภ์
้ ความเข้
่องของการปฏิ
บัติงานวิาเนิชาการซึ
ถือเป็ดนงานที
่สาคั ญ
และเป็
นงานหลั
ของโรงเรี ยกระทรวงสาธารณสุ
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ในการบริหนัารงานของโรงเรี
ยนอยู
่ที่การบรินหโรงเรี
ารงานวิ
ชาการ
ปริญญานิพนธ์ สธ.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริ มสุขภาพ). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดนุพล สุนทรรัตน์. (2550). การพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพือ่ พัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรี ยน
ข้[20]
อเสนอแนะ
กษาเอกชน.
ญญานิ
พนธ์จกยั ศ.ด.
ข้มัอธยมศึ
เสนอแนะส
าหรั บปริการน
าผลวิ
ไปใช้(การบริหารการศึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา.
1. การบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาพบว่า การบริ หารหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ มีระดับที่
น้ อ ยกว่ า ด้ า นอื่ น ๆ ฉะนัน้ ผู้ที่ มี ส่ว นเกี่ ยวข้ อ งทุ กระดับ ทุ กหน่ ว ยงานควรมี การกระตุ้น ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเพิ่ ม เติ ม
การบริ หารหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ ให้ มากขึ ้นเนื่องจากการจัดการศึกษาที่ให้ ได้ บรรลุจุดหมายปลายทางตามที่
ต้ องการได้ อย่างแท้ จ ริ งนั ้นต้ องอาศัยหลักสูตรเป็ นเครื่ อ งชี ้น าที่ สาคัญจึงเป็ นความจ าเป็ นอย่ างยิ่งที่ ผ้ บู ริ หารวิ ชาการของ
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และหาประสิ
โรงเรี
ยนจะต้ทอธิงมี
ภาพของหลั
ความรู้ ความเข้
กสูตรเสริ
าใจเกี
มเพื่ย่อวกั
พัฒ
บการบริ
นาคุณธรรมจริ
หารหลักยสูธรรมของนั
ตรและการน
กเรียาหลั
นโรงเรี
กสูยตนมั
รไปใช้
ธยมศึ
เพราะจะเป็
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ยบเทีหยารบ
วิชาการของโรงเรี
เจตคติ
การมีคณ
ุ ธรรมจริ
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ภาพและประสิทธิาผงกลุ
ลยิม่ งขึควบคุ
้น มกับกลุม่ ทดลองมีค่าเฉลีย่ โดยรวมสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
2. ทักษะการบริ หารงานของผู้บ ริ ห ารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมัธ ยมศึก ษา สังกัดสานัก งานเข ตพื ้นที่การศึ กษา
เสนอแนะ
มัข้ธอยมศึ
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ตรไปใช้
ครูคอวรค
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ควิกธบั ีกผูารสอนที
ง่ จะ
ไม่ได้ เป็ นผู้ปฏิ1.1
บตั การน
ิเองแต่าหลั
ผ้ บู กริ หสูารจ
าเป็ นต้
งรู้แานึ
ละเข้
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จากผลการศึ
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างทักษะการบริ
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ช าการของผู
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งานเขตพื
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รเสริมเพื่อพัฒหนาทั
กษะชี
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และการบริห1.4
ารงานวิ
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สูงกขึษามั
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กษะการบริ
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ดีป้ยองกั
ิ่งๆ นขึปั้นไป
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ปี[1]ที่ กองวิ
4 ชาการ สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. (2545). หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544.
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นาทักษะชี
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พันทาเดช.
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เอกสารอ้บัณางอิ
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ข้ อเสนอแนะ

บทนา 1. ข้ อเสนอแนะในการนาหลักสูตรเสริมไปใช้

1.1 การนาหลักสูตรไปใช้ ครูควรคานึงถึงหลักการของหลักสูตรเสริม ด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่ จะ
การบริ หารความเสี่ยงเป็ นกระบวนการบริ หารจัดการที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะช่วยป้องกัน
ดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี และควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรียนได้ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
รักษาและส่งเสริ มให้ องค์ กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายซึง่ จะนาไปสู่การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั องค์ กรทั ้งยังเป็ น
1.2 การนาหลักสูตรไปใช้ ครูควรจัดหาสือ่ การจัดการเรี ยนรู้หลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านการป้องกัน
ส่วนหนึ่งของระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี [1] สถานศึกษาในฐานะหน่วยงานที่มีหน้ าที่หล่อหลอมพลเมืองของชาติ เ พื่ อ
ปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรี ยนหญิ งที่น่าสนใจ ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
การพัฒ นาประเทศในอนาคตจึง จ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งใช้ ก ระบวนการบริ ห ารความเสี่ย งในการบริ ห ารจัดการสถานศึกษาให้
1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทั ้งยังเพื่อให้ สอดรับกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมือ งที่ ดี
ควรนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศไปใช้ เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ
พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กาหนดให้ ส่ว นราชการต้ อ งจัดทาแผนปฏิ บัติราชการล่ว งหน้ า โดยในมิติที่ 4 ด้ า น
สาหรับนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้ นของตน
การพัฒนาองค์ กรกาหนดให้ “การบริ หารความเสี่ยง” เป็ นตัวชี ้วัดในการบริ หารจัดการองค์ กรเพื่อส่งเสริ มและผลักดั น ให้ มี
1.4 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรส่งเสริ มให้ นาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ าน
การบริ หารความเสี่ยงที่ดี [2] หากในสถานศึกษาเกิดการบริ หารความเสี่ยงที่ไม่เป็ นระบบและไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น ไปใช้ ในโรงเรียนในสังกัด
การดาเนินงานจะส่งผลให้ เกิดปั จจัยเสี่ยงต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็ น
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั ้งต่อไป
บุคคลที่มีบทบาทสาคัญอย่ างยิ่ง ในการตัดสิน ใจ การวางแผนและกากับการดาเนิน งานในการบริ หารความเสี่ยงภายใน
2.1 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนักเรี ยนอยู่ในชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรือ มัธยมศึกษา
สถานศึกษาให้ ทวั่ ทุกด้ านหากผู้บริหารสถานศึกษาไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นย่อมส่งผลกระทบต่อการบริ ห าร
ปี ที่ 4
จัดการสถานศึกษาในหลายประการซึ่ง ผู้บ ริ ห ารและผู้ที่เ กี่ยวข้ อ งจ าเป็ นต้ องมีม าตรการในการรับมือ อย่ างเร่ ง ด่วนเพราะ
2.2 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในด้ านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริ โภค
การศึกษาเป็ นระบบเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาคนให้ เป็ นคนโดยสมบูรณ์ ธร สุนทรายุทธ [3] ดังนั ้น ผู้นาจึงเป็ นหัวใจสาคัญของ
วัตถุนิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็ นต้ น
องค์ ก ร สามารถใช้ ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การและการประสานงานระหว่ า งตนเอง คนในองค์ ก รและ
การปฏิ บัติงานให้ บรรลุเป้าหมายขององค์ กร ศรุ ดา ชัยสุวรรณ [4] ภาวะผู้นาของผู้บริ หารสถานศึกษาจึงมีส่ว นช่วยผลักดัน
เอกสารอ้
างอิง
และสนับสนุนการดาเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาให้ ประสบความสาเร็ จได้ ในอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะผู้น า
[1] ลือชัย ศรีเงินยวง. (2552). คู่มือการทางานเพือ่ นาหลักพุทธธรรมมาแก้ปัญหาสุขภาพทางเพศและการเจริ ญพันธุ์ของวัยรุ่ น.
เชิงกลยุทธ์ เนื่องจากภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ นี ้จะช่วยให้ ผ้ บู ริ หารมีความสามารถในการคาดการณ์ มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีความ
กรุงเทพฯ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ.
ยืดหยุ่น และสามารถนาวิสยั ทัศน์ไปสูก่ ารปฏิบัติ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์ กรได้ รังสรรค์ ประเสริฐศรี [5] ภาวะผู้นา
[2] บุญฤทธิ์ สุขรัตน์. (2557). การตัง้ ครรภ์ ในวัยรุ่น: นโยบาย แนวทางการดาเนิ นงาน และติ ดตามประเมิ นผล. นนทบุรี :
เชิงกลยุทธ์ เป็ นลักษณะของผู้นาที่ จะแสดงถึง วิสัยทัศน์ เชิง กลยุทธ์ สาหรับองค์ กรเพื่ อกระตุ้นและชักชวนคนอื่น ๆ ให้ ได้ รับ
กระทรวงสาธารณสุข.
วิสยั ทัศน์ในการจัดการให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์ กรรวมทั ้งการปรับปรุ งและพัฒนากลยุทธ์ ให้ มีความสอดคล้ อ งและ
[3] พัชรินทร์ ทาน้ อย. (2551). ประสิ ทธิ ผลของการสร้างเสริ มทักษะชีวิตและการจูงใจในการป้องกันอุบัติภยั
เหมาะสมกับ สถานการณ์ ที่ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่ อน าพาองค์ ก รสู่ความสาเร็ จ ฉลวย คงแป้น [6] ด้ วยสาเหตุ
จากรถจักรยานยนต์ในนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดหนองบัวลาภู. วิทยานิพนธ์
ดังกล่าวนี ้ภาวะผู้เชิงกลยุทธ์ จึงเป็ นปั จจัยความสาเร็ จประการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริ มให้ การบริ หารความเสี่ยงของสถานศึกษา
สธ.ม. (สุขศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ประสบความสาเร็ จ ทัง้ นี จ้ ากการศึกษาปั จ จัย เสี่ย งที่ สร้ างความล้ ม เหลวให้ กับการบริ ห ารความเสี่ย งขององค์ กร พบว่า
[4] กุสมุ าวดี คาเกลี ้ยง และคณะ. (2554). หนังสือเรี ยน รายวิ ชาพื ้นฐานสุขศึกษา 6 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 6. กรุงเทพฯ:
การขาดการสนับ สนุน จากผู้บ ริ ห ารระดับ กลางและระดับ สูง การขาดวิ สัยทัศน์ ที่ ชัดเจนในการวางแผนกลยุ ท ธ์ การขาด
สานักพิมพ์เอมพันธ์ .
การสือ่ สารให้ พนักงานทุกคนทราบถึงวิสยั ทัศน์และสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ ้นในอนาคต การขาดการสร้ างทีมสนับสนุน การมองทุก
[5] นพัสชวินทร์ มูลทาทอง. (2555, มกราคม - มิถนุ ายน). ทักษะชีวิตกับการศึกษาเพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชน.
อย่างเป็ นอุปสรรค และการกาหนดกลยุทธ์ ที่ล้มเหลว ส่งผลให้ การบริ ห ารความเสี่ยงไม่ประสบความสาเร็ จ [7] จึงนับได้ ว่า
วารสารครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 9 (1): 23 - 30.
การบริ หารความเสี่ยงจะประสบความสาเร็ จหรื อ ล้ มเหลวนั ้น ภาวะผู้นาของผู้บริ หารสถานศึกษามีส่วนสาคัญอย่ างยิ่ ง ต่ อ
[6] วิชยั วงษ์ ใหญ่. (2552). หลักสูตร. กรุ งเทพฯ: สานักงานเลขาธิ การคุรุสภา.
การส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการบริหารความเสีย่ งให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
[7] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช. (2550). เอกสารการสอนชุดวิ ชาทักษะชีวิต. (พิมพ์ครั ้งที่ 9). นนทบุรี :
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นทาให้ ผ้ วู ิจัยมีความสนใจในการศึกษาการรับรู้ และปั จจัยที่สง่ ผลต่อการบริ หารความเสีย่ งของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึง่ เป็ นโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษา
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6 ในสถานศึ
กษาขัน้&พืMorgan.
น้ ฐาน. วารสารศึ
กษาศาสตร์
. 19 (3): 65-66.
(Stratified
โดยใช้ ขนาดของโรงเรี
ยนเป็ นชั
้นในการแบ่
้นทาการสุ
ม่ อย่างง่ายตามสั
ดส่วนฒนา
[17] ธนียา Random
เทียนคาศรีSampling)
. (2557, มกราคม
- มิถนุ ายน). “การพั
ฒนาหลั
กสูตรฝึง กจากนั
อบรมครู
เพือ่ การออกแบบกิ
จกรรมพั
2.
ที่ใช้ ในการเก็
บรวบรวมข้
มูลครัของนั
ง้ นี ้เป็ นแบบสอบถามที
่ผ้ วู ิจกยั ษา”
ได้ สร้ ในวารสารคณะมนุ
างขึ ้น โดยแบ่งออกเป็
น 3 ตอน
ทักเครื
ษะชี่องมื
วิตอในการแก้
ปัญหาอย่
างสร้าองสรรค์
กเรี ยนระดับประถมศึ
ษยศาสตร์
และดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู
สังคมศาสตร์ . 12(1): 115-121.้ ตอบแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้ ว ย
เพศ
บทางการศึ
กษาผลการใช้
และประสบการณ์
ในการทมางาน
งของโรงเรี ยนเป็ น
[18]อายุ
สุภัทระดั
รา สามั
ง. (2548).
โปรแกรมการเสริ
สร้างทัตอนที
กษะชี่ 2วิตแบบสอบถามการบริ
ทีม่ ีต่อความรู้ เจตคติหารความเสี
และพฤติ ก่ยรรมการมี
แบบสอบถามซึ
นประมาณค่
5 ระดับองจจัานวน
25 ข้ อนซึธุง่ ์ .ได้วิคท่ายานิ
ความเชื
มั่นของแบบสอบถาม
เพศสัมง่ มีพัลนกั ธ์ษณะเป็
ในนักเรี นแบบมาตราส่
ยนชัน้ มัธยมศึกวษาปี
ที ่ 3 เขตอาาเภอเมื
งหวัดกาฬสิ
พนธ์่อกศ.ม.
เท่ากับ .97(จิตอนที
่ 3 แบบสอบภาวะผู
าเชิงกลยุทธ์ ขบัองผู
กษาเป็
นแบบสอบถามซึ
ตวิทยาการให้
คาปรึกษา).้ นมหาสารคาม:
ณฑิ้ บตริหวิทารสถานศึ
ยาลัยมหาวิ
ทยาลั
ยมหาสารคาม. ง่ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรา
ส่[19]
วนประมาณค่
5 ระดั(2549).
บ จานวน
26 ข้มอสร้ซึง่ าได้
ความเชื
น่ ของแบบสอบถามเท่
ากับอ่ ป้.98
ราณี วงศ์ คางเดช.
การเสริ
งทัคก่าษะชี
วิตกั่อบมัแรงสนั
บสนุนทางสังคมเพื
องกันการดื ่มแอลกอฮอล์ใน
3.
อมูล ผู้วิจนัยโรงเรี
ทาหนัยนขยายโอกาสการทางการศึ
งสือขอความร่ วมมือในการเก็
บรวบรวมข้
นักการเก็
เรี ยนชับน้ รวบรวมข้
มัธยมศึกษาตอนต้
กษา
อาเภอเมือมูง ลจัจากคณบดี
งหวัดขอนแก่บัณ
น.ฑิตวิท ยาลัย
มหาวิทยาลั
นคริพนนธ์
ทรวิสธ.ม.
โรฒ (สุ
ไปยั
านักงานเขตพื
้นทีม่กสุารศึ
กษามัขอนแก่
ธยมศึนก:ษา
ยนมั
ธยมศึ
กษาที่นเป็. นกลุ่ม
ปริยญศรีญานิ
ขศึงกสษาและการส่
งเสริ
ขภาพ).
บัณเขต
ฑิตวิ1ทและโรงเรี
ยาลัยมหาวิ
ทยาลั
ยขอนแก่
สุนทรรั
น์. (2550).้นทีการพั
ตรเสริ
กเรี่อยเก็นโรงเรี
ยน อมูลกับผู้กลุม่
ตั[20]
วอย่ดนุ
างพนลาหนั
งสือตจากเขตพื
่การศึฒกนาหลั
ษาพร้กอสูมกั
บหนัมงเพืสื อ่ ทีพั่ไฒด้ นาคุ
ขอไว้ณจธรรมจริ
ากบัณฑิยตธรรมของนั
วิทยาลัยเพื
บรวบรวมข้
ธยมศึก359
ษาเอกชน.
ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การบริ
ารการศึกษา). ชลบุรี: บัรณ์
ณขฑิองแบบสอบถาม
ตวิทยาลัยมหาวิทยาลั
ยบูรพา.
ตัวอย่าง จมัานวน
คน และรวบรวมแบบสอบถามที
่ไ ด้ มหาตรวจสอบความสมบู
ได้ แบบสอบถาม
กลับมาศึกษา จานวน 299 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 83.29
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage)
ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่ า ที (t-test) ค่ า ความแปรปรวนแบบทางเดี ย ว
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วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับวารสารบริ
ที่ 29 กรกฎาคม
หารการศึ
- ธักนษา
วาคม
มศว2561
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
และหาประสิANOVA)
(one-way
ทธิภาพของหลั
และเปรี
กสูยตบเที
รเสริยมบรายคู
เพื่อพัฒ่ด้นาคุ
วยวิธณี กธรรมจริ
ารของเซฟเฟ
ยธรรมของนั
(Scheffe’s
กเรียนโรงเรี
test)ยค่นมั
าสัธมยมศึ
ประสิ
กษาเอกชนผลการเปรี
ทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพี
ยบเที
ยร์ยสบนั
(Pearson
เจตคติการมีProduct
คณ
ุ ธรรมจริ
Moment
ยธรรมหลั
Correlation
งการทดลองระหว่
Coefficient)
างกลุและการวิ
ม่ ควบคุมกัเบคราะห์
กลุม่ ทดลองมี
ก ารถดถอยพหุ
ค่าเฉลีย่ โดยรวมสู
คู ณ แบบเอนเทอร์
งกว่ากลุม่ ควบคุ
(Multiple
ม
Regression Analysis: Enter Method)

ข้ อเสนอแนะ
ผลการวิ1.จัยข้ อเสนอแนะในการนาหลักสูตรเสริมไปใช้

1.1 การนเคราะห์
าหลักสูขต้ อรไปใช้
ครูควรคจานึ
กการของหลั
สูตรเสริ
ด้ ว้ บยเทคนิ
ควิธีการสอนที
ซึง่ จะ
ผลจาการวิ
มูลจากการวิ
ัย งเรืถึ่ องหลั
ง ภาวะผู
้ นาเชิงกกลยุ
ทธ์ ขมองผู
ริ หารสถานศึ
กษาที่ส่ห่งลากหลาย
ผลต่อการบริ
ห าร
ดึความเสี
งดูดความสนใจของนั
เป็กนอย่
างดี และควรเปิ
นได้1แสดงความคิ
เห็นอย่ดัางงอิ
ย่ งของโรงเรียน กสัเรีงยกันได้
ดสานั
งานเขตพื
้นที่การศึกดโอกาสให้
ษามัธยมศึนกกัษาเรียเขต
สามารถสรุปดผลได้
นี ส้ ระ
1.2 การน
าหลักสูตรไปใช้
ครูควรจั
การเรี ยนรู้นที้ ห่กลัารศึ
กสูตกรเสริ
่อพักฒษานาทั
วิตด้ านการป
้ องกับมาก
น
1. การบริ
หารความเสี
่ยงของโรงเรี
ยนดสัหาสื
งกัดอ่ สการจั
านักดงานเขตพื
ษามัมธเพื
ยมศึ
เขตกษะชี
1 โดยรวมอยู
่ในระดั
ปั(𝑥𝑥̅ญ=หาทางเพศส
บนักเมืเรี่อยพินหญิ
งที่น่าสนใจ
วามเหมาะสมกั
บวัยการระบุ
ของนักเรีความเสี
ยน ่ยง การประเมินความเสี่ยง
3.64, S.D. =าหรั
0.97)
จารณาเป็
นรายด้ทัานนสมั
ได้ยแก่และมี
การกคาหนดวั
ตถุประสงค์
1.3 โรงเรี่ยยงนมั
ธยมศึกษาตอนต้
น สังกัดสานักงานเขตพื
ารศึกษามั
ธยมศึากทุษากด้เขต
3 ในจั
งหวับดพระนครศรี
ธยา
การจัดการความเสี
และการก
ากับติดตามและประเมิ
น ผลลัพ้นที
ธ์ ค่กวามเสี
่ย ง พบว่
านอยู
่ในระดั
มาก โดยด้อายุนที
่ มี
ควรน
มเพืาหนดวั
่อพัฒนาทั
ษะชีวิตรองลงมา
ด้ านป้องกัคือนปัการก
ญหาทางเพศไปใช้
เพื่อเสรินมผลลั
ทักษะชี
ิต ด้ านป
้ องกันดปัการความเสี
ญหาทางเพศ
ค่าเฉลีาหลั
ย่ สูงกสุสูดตคืรเสริ
อ การก
ตถุปกระสงค์
ากับติดตามและประเมิ
พธ์ คววามเสี
่ยงการจั
่ยง
สการประเมิ
าหรับนักเรีนความเสี
ยนหญิงย่ มังธยมศึ
สาหรักบษาตอนต้
การระบุนคของตน
วามเสีย่ งมีค่าเฉลี่ยต่าที่สดุ
สานั้ นกาเชิ
งานเขตพื
่การศึ
ธยมศึกษา สัเขต
งเสริ มให้ น้นทีาหลั
กสูกตษามั
รเสริธมยมศึ
เพื่อกพัษา
ฒนาทั
วิตด้ าน ่
2. 1.4
ภาวะผู
งกลยุทธ์้นที
ของผู
้ บริกหษามั
ารสถานศึ
งกัด3สควรส่
านักงานเขตพื
่การศึ
เขตก1ษะชี
โดยรวมอยู
ปในระดั
้ องกันบปั มาก
ญหาทางเพศส
าหรัS.D.
บนัก=เรีย1.01)
นหญิเมื
งในโรงเรี
ยนมัธยมศึ
กษาตอนต้
นโรงเรี
งกัดาหนดทิ ศทางเชิ ง กลยุทธ์
(𝑥𝑥̅ = 3.80,
่ อ พิ จ ารณาเป็
นรายด้
า นทัง้ น5 ไปใช้
ด้ า น ใได้
แ ก่ ด้ยานในสั
นการก
อเสนอแนะในการวิ
ยั ครัา้งต่
ด้ านการบริ2.หข้ารทรั
พยากรในองค์กจรอย่
งมีอปไป
ระสิทธิภาพ ด้ านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ด้ านการมุ่งเน้ นการปฏิบตั ิ อย่า ง
2.1 ควรมี
การศึดกษาพฤติ
ในระยะยาว
เรี ยนอยู
่ในชับ้นมัมาก
ธยมศึ
กษาปี
ที่ ่ ม3ี คหรื่ า เฉลี
อ มัธ่ยยมศึ
มี คุณธรรม และด้
า นการจั
ตัง้ ควบคุกรรมและเจตคติ
มองค์ ก ารให้ สมดุ
ล พบว่ า เมื
ทุก่อด้นัากนอยู
่ ใ นระดั
โดยด้
า นที
สูง สุกดษา
คื อ
ปีด้ าทีนการก
่ 4 าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ รองลงมา คือ ด้ านการบริ หารทรัพยากรในองค์ กรอย่างมีประสิทธิ ภาพ ด้ านการจัดตัง้
นาหลักบสูสนุ
ตรเสริ
มเพื
่อพัฒนาทักกรษะชี
วิตบในด้
านอื่นๆ่งเน้
เช่นนการปฏิ
พฤติกรรมความรุ
การบริคโ่าภค
ควบคุมองค์ ก2.2
รให้ควรมี
สมดุกลารพั
ด้ าฒ
นการสนั
นวัฒ
นธรรมองค์
สาหรั
ด้ านการมุ
บัติอย่างมีนคแรง
ุณธรรมมี
เฉลี่ ย
วัตต่าถุทีน่สิยดุ ม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็ นต้ น
3. การรับรู้ เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยงของโรงเรี ยน จาแนกตามปั จจัยด้ านบุคคลของครู ได้ แก่ ระดับการศึกษา
เอกสารอ้
างอิง ในการท างาน พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาที่แ ตกต่างกันมีการรับ รู้เ กี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยงของ
และประสบการณ์
[1]
ย ศรี
เงินยวง.
การท
างานเพืตอ่ ิทนี่ าหลั
พุทธธรรมมาแก้
ภาพทางเพศและการเจริ
ญพันธุ์ข่ยองวั
รุ่ น.
โรงเรีลือยชันที
่แตกต่
างกัน(2552).
อย่างมีนคูัย่มสือาคั
ญทางสถิ
.05 กประกอบด้
วย 4 ด้ปาั ญนหาสุ
คือขในภาพรวมการบริ
หารความเสี
ง ด้ ายนการ
กรุง่ยเทพฯ:
องค์การการศึนกความเสี
ษา วิทยาศาสตร์
ฒนธรรมแห่
สหประชาชาติ. นผลลัพ ธ์ ความเสี่ย ง ซึ่ง เป็ นไปตาม
ระบุความเสี
ง ด้ า นการประเมิ
่ย ง และด้แาละวั
นการก
ากับ ติ ดงตามและประเมิ
[2]
บุญฐฤทธิ
. (2557).
การตั
ครรภ์ ในวัยรุ่น: กนโยบาย
แนวทางการด
าเนิ นหงาน
และติ ดย่ ตามประเมิ
ผล. นนทบุ
: าง
สมมติ
านข้ ์อสุข1รัส่ตวน์นปั
จจัยของครู
ด้าง้ นประสบการณ์
ารทางานมี
การรับรู้ การบริ
ารความเสี
งของโรงเรี ยนนแตกต่
างกันรี อย่
กระทรวงสาธารณสุ
ข.
ไม่มีนยั สาคั
ญ
[3] พัชรินทร์
ทาน้ อย.้ นาเชิ
(2551).
ทธิ ้ผบลของการสร้
กษะชีวหิ ตารความเสี
และการจูง่ยใจในการป
นอุบัติภยั ความสัมพัน ธ์ กัน
4. ภาวะผู
งกลยุประสิ
ทธ์ ของผู
ริ หารสถานศึากงเสริ
ษากัมบทัการบริ
งของโรงเรี้ องกั
ยนโดยรวมมี
ในนัตกิทเรีี่ระดั
ยนชั
มัธยมศึ
กษาตอนต้
น โรงเรี ย้ นนมั
งหวั้ บดริหนองบั
วลาภูก.ษากั
วิทยานิ
พนธ์หาร
ทางบวกอย่จากรถจั
างมีนยั กสรยานยนต์
าคัญทางสถิ
บ น้ .01
และเมื
่อพิจารณาภาวะผู
าเชิธยมศึ
งกลยุกทษาธ์ ขจัองผู
หารสถานศึ
บการบริ
(สุขศึยกนเป็
ษา).นรายด้
กรุงเทพฯ:
ทยาลัยาหนดทิ
มหาวิทศยาลั
ยขอนแก่
ความเสี่ยสธ.ม.
งของโรงเรี
าน ได้บัแณก่ฑิด้ตาวินการก
ทางเชิ
งกลยุทนธ์. ด้ านการบริ หารทรัพยากรในองค์ กรอย่ า งมี
[4]
กุสทมุ ธิาวดี
้ยง และคณะ.
หนังสืกอรเรี ยด้นานการมุ
รายวิ ช่งาพืเน้้นนฐานสุ
ขศึบกัตษา
ชัน้ คมัุณธยมศึ
กรุงเทพฯ:
ประสิ
ภาพคด้าเกลี
านการสนั
บสนุนวั(2554).
ฒนธรรมองค์
การปฏิ
ิอย่6างมี
ธรรมกษาปี
และด้ที ่ า6.นการจั
ดตั ้งควบคุม
านักลพิปรากฏว่
มพ์เอมพัาทุนกธ์ .ด้ านมีความสัมพันธ์ กนั ในทางบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
องค์กรให้ สสมดุ
[5] นพัสชวิ5.นภาวะผู
ทร์ มูล้ ทาทอง.
(2555,
มกราคม
- มิถนุ ายน).
ิ ตกัแบก่การศึ
กษาเพืาหนดทิ
อ่ พัฒนาเด็
กและเยาวชน.
นาเชิงกลยุ
ทธ์ ของผู
้ บริ หารสถานศึ
กษาทั5กษะชี
ด้ านวได้
ด้ านการก
ศทางเชิ
งกลยุทธ์ ด้ านการบริ ห าร
วารสารครุ
ศาสตร์
ฏมหาสารคาม.
9 (1): 23 -ก30.
ทรัพยากรในองค์
กรอย่
างมีปมหาวิ
ระสิทธิทภยาลั
าพยด้ราชภั
านการสนั
บสนุนวัฒนธรรมองค์
ร ด้ านการมุ่งเน้ นการปฏิบตั ิอย่างมีคุณธรรม และ
[6]
วิชยั วงษ์
หญ่. (2552).
สานักงานเลขาธิ
ารคุรุสภา.่ยงของโรงเรี ยนโดยรวม ได้ ร้อยละ 81.0 อย่างมี
ด้ านการจั
ดตัใ้งควบคุ
มองค์ กหลั
รให้กสูสตมดุร.ลกรุร่ วงเทพฯ:
มกันพยากรณ์
การบริ หการความเสี
[7]
ยาลัยสุตโิทขทัี่ ระดั
ยธรรมาธิ
าช. (2550).้ นาเชิ
เอกสารการสอนชุ
กษะชีวิต.ก(พิ
มพ์ครัา้งที
่ 9). นนทบุ
รี : ศทางเชิ งกลยุท ธ์
นัยสมหาวิ
าคัญททางสถิ
บ .01 รโดยภาวะผู
งกลยุทธ์ ของผูด้ บวิ ชริ หาทัารสถานศึ
ษาในด้
นการก
าหนดทิ
มหาวิ
สุโขทัยธรรมาธิ
ราช. านการจัดตั ้งควบคุมองค์ กรให้ สมดุลส่งผลต่อการบริ หารความเสี่ยงของโรงเรียน
ด้ านการสนั
บสนุทนยาลั
วัฒยนธรรมองค์
กร และด้

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับวารสารบริ
ที่ 29 กรกฎาคม
หารการศึ
- ธักนษา
วาคม
มศว2561
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
[8] Wenzel,
โดยรวม
อย่างมี
V.,นWeichold,
ยั สาคัญทางสถิ
K. and
ติระดั
Silbereisen,
บ .01 ตามลR.าดัK.บ(2009,
จากผลการวิ
December).
เคราะห์ ส“The
ามารถน
Lifeามาเขี
SkillsยProgram
นในรูปสมการพยากรณ์
IPSY:
ได้ 2
รูปแบบ ดัPositive
งนี ้
Influences on School Bonding and Prevention of Substance Misuse”, in Journal of
1) รูปของสมการคะแนนดิ
Adolescence.
Vol.32 (No.6):
บ pp.1391-1401.
[9] Benson, P.Ŷ L. and
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สูและหาประสิ
่ความสาเร็ทจธิตามเป
ภาพของหลั
้ าหมายกสูโดยต้
ตรเสริอมงมี
เพืก่อารศึ
พัฒกนาคุ
ษาปัณจธรรมจริ
จัยนาเข้ยธรรมของนั
าต่างๆ วิเคราะห์
กเรียนโรงเรี
บริ บทสภาพแวดล้
ยนมัธยมศึกษาเอกชนผลการเปรี
อมทั ้งภายในและภายนอก
ยบเทียบ
เปิ ดโอกาสให้
เจตคติ
การมีคณ
บุ ุคธรรมจริ
ลากร ผูย้ ทธรรมหลั
ี่มีส่วนเกีงการทดลองระหว่
่ยวข้ องกับองค์ กรได้
างกลุ
มีสม่ ่วควบคุ
นร่ วมในการก
มกับกลุม่ าหนดทิ
ทดลองมีศคทางเชิ
่าเฉลีงย่ กลยุ
โดยรวมสู
ทธ์ ขององค์
งกว่ากลุ
กรม่ ซึควบคุ
่งสอดคล้
ม อง
กับงานวิจยั ของ มัณฑนา กองเงิน [13] พบว่า ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
ข้พื อ้นทีเสนอแนะ
่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พัฏชรี สุขจรุ่ง [14]
เสนอแนะในการน
กสูตรเสริ
มไปใช้
ที่พบว่า ครู1.มข้ีรอะดั
บความคิดเห็นต่าหลั
อภาวะผู
้ น าเชิ
งกลยุทธ์ ของผู้บ ริ หารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่ การศึกษา
1.1 การนาหลั3 กโดยภาพรวมอยู
สูตรไปใช้ ครูควรค
านึงบถึมาก
งหลักการของหลักสูตรเสริม ด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่ จะ
ประถมศึกษาสงขลาเขต
่ในระดั
ดึงดูดความสนใจของนั
เป็ นอย่
างดี และควรเปิ
ดโอกาสให้
อย่ากงอิษามั
สระธ ยมศึกษา เขต 1
3. การรับรู้ เ กี่กยเรีวกัยบนได้
การบริ
ห ารความเสี
่ย งของโรงเรี
ย นนสักั งเรีกัยดนได้
สานัแกสดงความคิ
งานเขตพืด้นทีเห็่ กนารศึ
าหลั
กสูตรไปใช้ได้
ครูแคก่วรจั
ดหาสื
อ่ การจั
ยนรู้หลักสูตรเสริ
มเพื่อางาน
พัฒนาทั
นการป
้ องกั
น ่
จาแนกตามปั1.2
จจัการน
ยด้ านบุ
คคลของครู
ระดั
บการศึ
กษาดการเรี
และประสบการณ์
ในการท
พบว่กาษะชี
ครูวทิตี่มด้ีราะดั
บการศึ
กษาที
ปั ญหาทางเพศส
เรี ยบนหญิ
่าสนใจ ทันย่ สมั
ย และมียคนโดยรวมที
วามเหมาะสมกั
ยของนั
เรี ยนนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 โดยครู
แตกต่
างกันมีการรัาหรั
บรูบ้ เกีนั่ยกวกั
การบริงทีห่นารความเสี
งของโรงเรี
่แตกต่บาวังกั
นอย่ากงมี
1.3 โรงเรี
ยมศึญกญาตรี
ษาตอนต้
สังกั่ยดในการรั
สานักงานเขตพื
่การศึ
กษาบปริ
เขตญ3ญาตรี
ในจังหวัเนืด่อพระนครศรี
ธยา
ที่มีการศึกษาระดั
บสูยงนมั
กว่าธปริ
มี คน่าเฉลี
บ รู้ สูงกว่้นที
า ครู
ที่ มกี ษามั
ารศึกธยมศึ
ษาระดั
งจากผู้ที่มอีรยุะดั
บ
ควรนาหลั
กสู่ สตูงรเสริ
เพื่อบพัรูฒ
้ องกันปัาใจเหตุ
ญหาทางเพศไปใช้
เพื่อเสริมทักกรทีษะชี
วิต ด้าาเป็นปนผู
้ องกั
หาทางเพศ
การศึ
กษาที
กว่ ามจะรั
้ บรินาทั
บทด้กษะชี
านต่วาิตงๆด้มีานป
ความเข้
ผลนโยบายขององค์
่ม ากกว่
้ ที่นมปัี คญ
วามเป็
นผู้นา
สาหรับนักเรียนหญิ
งมัธยมศึกตษาตอนต้
นของตน
สามารถควบคุ
มสถานการณ์
่างๆ ในการปฏิ
บตั ิงานได้ จึงมีความเข้ าใจขั ้นตอนการวิเคราะห์ ความเสีย่ งทั ้งปั จจัยภายในและ
1.4 สนานั
กงานเขตพื
่การศึกษามั
ธยมศึกษาากัเขต
ควรส่งเสริ มให้ นนาหลั
มเพื่ย่องพัฒ
ิตด้ าทนธิ์
ภายนอก ประเมิ
โอกาสถึ
งผลที้นที
่อาจจะเกิ
ดขึ ้นและการก
บติ3ดตามและประเมิ
ผลลักพสูตธ์ ครเสริ
วามเสี
จิรนาทั
พร สุกเษะชี
มธี ปวระสิ
ป้องกักล่
นปัาญวว่หาทางเพศส
าหรักบรต้นัอกงพยายามรุ
เรียนหญิงในโรงเรี
ธยมศึ
ไปใช้ ในโรงเรี
นในสัดงความเข้
กัด าใจให้ ได้ ดีขึ ้นเรื่อยๆ
[15]
าผู้บริ หารองค์
กคืบเข้ยานมั
ไปให้
ใกล้กกษาตอนต้
ับการที่จนะสามารถรั
บรู้ แยละเกิ
2. ข้บอรูเสนอแนะในการวิ
จยั ครั ้งต่บอและปรั
ไป บเปลีย่ นพฤติกรรมเกี่ยวกับความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและบุคลากร
เกี่ยวกับการรั
้ การตระหนัก การยอมรั
2.1 ควรมี
ารศึกษาพฤติ
กรรมและเจตคติ
ในระยะยาว
นักเรีตระหนั
ยนอยูก่ในชั
้นมับธยมศึ
กษาปี
อ มัธยมศึ
กษา
ทุกระดับภายในองค์
กรกจนกระทั
ง่ มัน่ ใจว่
าเรื่องของความเสี
่ยงเป็ นทีเมื
่เข้ า่อใจ
ยอมรั
และท้
ายทีที่ส่ ดุ 3เกิหรืดการปรั
บเปลี
่ยน
ปี ที่ 4กรรมของผู้คนอย่า งเพี ยงพอและอย่า งเหมาะสม โดยเฉพาะในด้ า นการมี ส่วนร่ ว ม เข้ ามารับผิดชอบ และมีป รั ช ญา
พฤติ
ควรมีก่ยารพั
กสู่งตของการบริ
รเสริ มเพื่อหพัารจั
ฒนาทั
กษะชีวิต ในด้ านอื
ๆ เช่น่อพฤติ
รรมความรุ
แรงบความเสี
การบริ โย่ ภค
ด้ านการบริห2.2
ารความเสี
งเป็ฒนส่นาหลั
วนหนึ
ดการในทางทฤษฎี
มีค่นวามเชื
กันว่ากการรั
บรู้เกี่ยนวกั
งของ
นิยม การติดบเกม
ดีย าเป็งเพี
นต้ยนงพอ แต่การทาให้ มนั่ ใจว่ากระบวนการการรับรู้และความ
ผูวั้ตคถุนสามารถปรั
เปลีย่การแสดงความคิ
นไป เมื่อผู้คนมีขด้ อเห็มูนลในโซเชี
ใหม่ที่เพิย่มลมีขึ เ้นอย่
เข้ า ใจในผู้คนเกี่ ยวกับ การรั บ รู้ ความเสี่ย งนัน้ มี ความถูกต้ อ งเป็ นเรื่ อ งที่มี ความสาคัญและต้ อ งมี ก ารประเมิ นด้ ว ยความ
เอกสารอ้วายการรั
งอิง บรู้ด้านความเสี่ยงยังคงเป็ นเรื่องของดุลยพินิจ ที่เกิดมาจากการตีความเกี่ยวกับเหตุการณ์ความเสีย่ งที่มา
เหมาะสมด้
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เห็นอย่างอิสระ
กในวัฒนธรรมของแต่
ะองค์
่อกระตุ้นดโอกาสให้
ผู้ใต้ บังคับนบักั ญเรีชาพึ
และปฏิบัติตดามแนวทางการบรรลุ
ผลสาเร็ จใน
าหลัาสักงสู่ ตข้รไปใช้
ควรจัดคหาสื
อ่ การจัดการเรี
ลักชาอย่
สูตรเสริ
มเพืง่อครัพัดฒนาทั
ิตด้ าเสีนการป
งาน พร้ อมทั1.2
้ง ยึดการน
มัน่ ในค
อบังคัคบรูและให้
วามเคารพต่
อผู้บังยคันรู
บบั้ หญ
างเคร่
เอื ้อเฟืกษะชี
่ อเผื่อวแผ่
ยสละ้ องกั
เห็นนแก่
ปั ญหาทางเพศส
าหรัและเน้
บนักเรีนยการบริ
นหญิ งทีห่นารจั
่าสนใจ
ทันสมั
วามเหมาะสมกั
บวัยจของนั
ยนปิ ลันธนานนท์ [18] กล่า วว่ า
ประโยชน์
ส่วนรวม
ดการเชิ
ง คุยณและมี
ภาพ คสอดคล้
องกับ งานวิ
ัยของกเรีเมธี
นมัธอ่ ยมศึ
กษาตอนต้
้นที่การศึ
กษามั่อธยมศึ
กษา เขต
3 ในจั
งหวั
พระนครศรี
อยุธยา
ผู้บริหารต้ องรู1.3
้ จกั โรงเรี
ใช้ ทกั ยษะสื
สารเพื
่อทาให้ ผน้ ใู ต้สังบกังั ดคัสบานั
บัญกงานเขตพื
ชาเกิดความพึ
งพอใจเพื
พัฒนาองค์
กรให้
บรรลุ
เป้ดาหมายที
่ตั ้งไว้
ควรนาหลั5.3
กสูตภาวะผู
รเสริ ม้เพื
่อพังฒกลยุ
นาทั
านป้องกันกปัษาด้
ญหาทางเพศไปใช้
เพื่อมเสริ
มทักกรให้
ษะชีสมดุ
วิตลด้พยากรณ์
านป้องกักนารบริ
ปั ญหาทางเพศ
นาเชิ
ทธ์กขษะชี
องผูว้ บิตริหด้ารสถานศึ
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องค์
หารความ
สเสีาหรั
บนักเรียนหญิ
นของตน
่ยงของโรงเรี
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1.4 าหนดเป
สานักงานเขตพื
้นที่การศึบกัษามั
ธยมศึางชั
กษา
เขตติ3ดควรส่
งเสริ มให้กนารเปรี
าหลักสูยตบเที
รเสริยบผลและน
มเพื่อพัฒนาทั
กษะชีวิบตด้ปรุานง
ผู้บริ หารมี การก
้ าหมายการปฏิ
ติงานอย่
ดเจน
ตามผลและมี
าผลมาปรั
ปพั้ องกั
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นักเรีม ยสนั
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2. ข้ อเสนอแนะในการวิ
จยั ครัป้งต่ไตยภายในโรงเรี
อไป
และวางแนวทางปฏิ
บตั ิตั ้งแต่ประชาธิ
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กษาปี
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ยมศึกษาบ
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กการมี
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ขภาพ). ขอนแก่
บัณฑิStufflebeam
ตวิทยาลัยมหาวิ
ยาลัยขอนแก่านความ
น.
การทดสอบรู
แบบด้
ตามแนวคิ ดงของ
Scrivenน: and
[18]ทมาตรฐานด้
[20] ดนุพล(propriety
สุนทรรัตน์standards)
. (2550). การพั
ฒนาหลัากนความเป็
สูตรเสริ มเพื
อ่ พัฒ(feasibility
นาคุณธรรมจริ
ยธรรมของนั
กเรี ยนโรงเรี
ยน นประโยชน์
เหมาะสม
มาตรฐานด้
นไปได้
standards)
มาตรฐานด้
านความเป็
มัธยมศึกษาเอกชน.
ปริญญานิ
พนธ์ กศ.ด.
หารการศึstandards)
กษา). ชลบุรและสอดคล้
ี : บัณฑิตวิทยาลั
ทยาลัอยงกับูรบพา.อิ ษ ยา
(utility standards)
และมาตรฐานด้
านความถู
ก ต้(การบริ
อง (accuracy
อ งกัยมหาวิ
บ สอดคล้
สาธรสันติกุล, ทัศนา แสวงศักดิ์, สมชาย เทพแสง [7] ประทีปหวานชิต, วัชรีชชู าติ [8] ฉัฏฐมณฑน์ ฟั กแย้ ม, มารศรี สุธานิธิ,
สรายุ ท ธ์ เศรษฐขจร [9] พี ร านุ ช ไชยพิ เ ดช, พี ร พงศ์ ทิ พ นาค, วรั ท ยา ธรรมกิ ต ติ ภ พ, จิ ร วั ฒ น์ กิ ติ พิ เ ชฐสรรค์ [12]
สุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ [20] ที่พบว่า การประเมินรูปแบบ พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมและมีความเป็ นไปได้
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ทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนผลการเปรี ยบเทียบ
ข้และหาประสิ
อเสนอแนะ
อเสนอแนะการน
าผลการวิ
จยั ไปใช้ างกลุม่ ควบคุมกับกลุม่ ทดลองมีค่าเฉลีย่ โดยรวมสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
เจตคติกข้ารมี
คณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมหลั
งการทดลองระหว่
จากผลการวิจัยเรื่ องรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ผ้ วู ิจัยมี
อบุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการจัดการอาชีวศึกษา ดังนี ้
ข้ข้ ออเสนอแนะต่
เสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการน
สูตรเสริ
1.1.สถานศึ
กษาสังกัดอาชีวาหลั
ศึกกษาจั
งหวัดมอุไปใช้
บลราชธานี และแห่งอื่นๆ สามารถนารู ปแบบการบริ หารงานวิชาการของ
กสูตงรไปใช้
ควรคานึงไถึปปรั
งหลับกใช้การของหลั
ตรเสริมชาการได้
ด้ วยเทคนิ
ควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่ จะ
สถานศึกษาสั1.1
งกัดการน
อาชีวาหลั
ศึกษาจั
หวัดอุคบรูลราชธานี
ในการบริกหสูารงานวิ
ตามความเหมาะสม
ดึงดูดความสนใจของนั
กเรีง กัยนได้
เป็วนอย่
างดี และควรเปิารูดโอกาสให้
นกั เเรีป็ยนแนวทางการบริ
นได้ แสดงความคิดหเห็
นอย่างอิ
สระ น จะส่ง ผลดี ต่อ
2. สถานศึกษาสั
ดอาชี
ศึกษาสามารถน
ป แบบไปใช้
ารทางวิ
ช าการอั
1.2กการน
กสูต้ เรไปใช้
ครูคณ
วรจั
ดหาสือ่ การจั
ดการเรี ยนรู้หลั่งกขึสู้นตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านการป้องกัน
คุณภาพสถานศึ
ษาคุาหลั
ณภาพผู
รียนและคุ
ภาพการศึ
กษาโดยรวมมากยิ
ปั ญหาทางเพศส
บนักเรี ยนหญิ งที่น่าสนใจ
ทันสมั
ย และมีคาไปก
วามเหมาะสมกั
บวัยของนักเรี ยทนธ์ ห รื อ แนวทางในการพัฒ นา
3. สานักาหรั
งานคณะกรรมการอาชี
ว ศึก ษา
สามารถน
าหนดเป็ นนโยบายกลยุ
1.3 ชโรงเรี
ยนมัธยมศึ
กษาตอนต้
น สังกักดษาโดยรวมในสถานศึ
สานักงานเขตพื ้นที่การศึ
กษามัธงยมศึ
การบริหารทางวิ
าการและพั
ฒนาคุ
ณภาพการศึ
กษาในสั
กัด กษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ควรนาหลั
สูตรเสริกมษาหรื
เพื่อพัอฒหน่นาทั
กษะชี่นวิตๆ สามารถนารู
ด้ านป้องกันปัปญแบบไปปรั
หาทางเพศไปใช้
เพื่อเสริฒมนาคุ
ทักษะชี
วิต ด้ าเหมาะสมกั
นป้องกันปับญภารกิ
หาทางเพศ
4. กสถานศึ
วยงานอื
บใช้ ในการพั
ณภาพให้
จ และ
สบริาหรั
บนักเรียลนหญิ
ธยมศึกษาตอนต้ นของตน
บทของแต่
ะหน่งวมัยงาน
ข้ อเสนอแนะส
าหรั บการวิ
ยั ในครั
ง้ ต่ธอยมศึ
ไป กษา เขต 3 ควรส่งเสริ มให้ นาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ าน
1.4 สานักงานเขตพื
้นที่กจารศึ
กษามั
จยั ครั ้งนีาหรั
้มีประเด็
่าจะศึงกในโรงเรี
ษาค้ นคว้
าต่ธอยมศึ
ไป กดัษาตอนต้
งนี ้
ป้องกันปัผลการวิ
ญหาทางเพศส
บนักนเรีทีย่นนหญิ
ยนมั
น ไปใช้ ในโรงเรียนในสังกัด
1.2.ควรมี
ก ารวิ จั ย เพื่ อ พั ฒจยั นารู
ป แบบการนิ
เ ทศการฝึ กงานในสถานประกอบการของสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึกษา
ข้ อเสนอแนะในการวิ
ครั ้งต่
อไป
ขัน้ พื น้ ฐานเพื2.1่ อ ส่ควรมี
ง เสริกมารศึ
ให้ คกรูษาพฤติ
แ ละผู้เกรีรรมและเจตคติ
ยนได้ เ กิ ด ทั กษะในการฝึ
ิ ช าชี้นมัพธในสถานประกอบการได้
อ ย่กาษางมี
ในระยะยาวกประสบการณ์
เมื่อนักเรี ยนอยู่ใวนชั
ยมศึกษาปี ที่ 3 หรือ มัธยมศึ
ประสิ
ปี ที่ 4 ทธิภาพและสอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. ควรมี
ก ารศึกการพั
ษาวิฒจนาหลั
ั ย เรื่ อกงสูรูตปรเสริ
แบบการบริ
ห ารงานวิ
ก ษาสั
ด ส านัโภค
ก งาน
2.2 ควรมี
มเพื่อพัฒนาทั
กษะชีวชิตาการตามประเภทของสถานศึ
ในด้ านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุ
นแรงง กัการบริ
คณะกรรมการการอาชี
วศึกษา เพื่อมุ่งเน้ดเห็
นการบริ
หารวิ
ชาการของแต่
วัตถุนิยม การติดเกม การแสดงความคิ
นในโซเชี
ยลมี
เดีย เป็ นต้ นละประเภทสถานศึกษาเพิ่มมากขึ ้นต่อไป
3. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารู ปแบบการบริ หารงานวิชาการฐานสมรรถนะ เพื่อการเรี ยนการสอนวิชาชีพของ
ผูเอกสารอ้
้ สอนและสะท้
างอิอนการจั
ง ดการเรียนรู้เป็ นการพัฒนาศักยภาพผู้สอนและผู้เรียนให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ประสิทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมของครู ใ นโรงเรี ย น สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
เอกสารอ้ างอิง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ ครู ที่ปฏิ บัติการสอนในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
[1] ลือชัย ศรีเงินยวง. (2552). คู่มือการทางานเพือ่ นาหลักพุทธธรรมมาแก้ปัญหาสุขภาพทางเพศและการเจริ ญพันธุ์ของวัยรุ่ น.
นนทบุรี ปี การศึกษา 2560 จ านวน 334 คน โดยวิ ธี ก ารสุ่ม ตัว อย่ า งแบบแบ่ง ชัน้ และการสุ่ม อย่ า งง่ า ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใน
กรุงเทพฯ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ.
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ภูและหาประสิ
มิหลัง ทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
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งกลุม่ ควบคุ
มกั่ตบ้ อกลุ
ม่ ทดลองมีค่าเฉลี
ย่ โดยรวมสู
งกว่าางานของผู
กลุม่ ควบคุ้ บมริหาร
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ง่ ที่ประกอบด้ วายคณะท
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คณะครู และบุคลากร ซึ่งจะต้ องพัฒนาองค์ กรให้ ก้าวหน้ าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงและสามารถบริ หารการเปลี่ยนแปลงได้
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ข้ อเสนอแนะในการน
ไปใช้
ได้ สถานศึ1.กษาจึ
งมีความจาเป็ นอย่าหลั
างยิก่งสูทีต่จรเสริ
ะต้ อมงพั
ฒนาองค์ กรของตนให้ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั ้น ผู้ที่จะ
1.1 การน
กสูอตงค์
รไปใช้
ครู่รคอดและประสบความส
วรคานึงถึงหลักการของหลั
วยเทคนิ
วิธีกในอดี
ารสอนที
จะ ่มี
สามารถนาการเปลี
่ยนาหลั
ทาให้
กรอยู
าเร็ จกก็สูคตือรเสริ
ผู้บริมหด้ารนั
่นเอง ค[11]
ตที่ห่ผลากหลาย
่านมาผู้บริ หซึง่ารที
ดึความสามารถดี
งดูดความสนใจของนั
กเรี้ ดยีมนได้
งดี และควรเปิ
ดโอกาสให้
กั เรีโยอกาสประสบความส
นได้ แสดงความคิดเห็
สระา แต่ในปั จจุบนั นั ้น
มีความรู
ีบคุ ลิเป็กดีนอย่
มีคาวามเชื
่อมัน่ ในตนเองสู
ง ต่นางมี
าเร็นจอย่
กันาทังอิว่ หน้
การนาหลักสูตาเร็
รไปใช้
รูควรจัดาหาสื
การจัดถึการเรี
กสูตรเสริ
มเพื่อพัฒนาทังทีก่กษะชี
วิตด้ าแต่
นการป
องกัน
การบริ หารที1.2
่จะประสบความส
จก็จคะแตกต่
งกันอ่ ออกไป
งแม้ ผย้ บูนรูริ้ หลัารจะมี
ความสามารถดั
ล่าวมา
ก็ต้อ้ งประสบ
หาทางเพศส
าหรับนักเรี ยนหญิ
งที่น่าเพราะยั
สนใจ ทังนมีสมั
ย และมี
ความเหมาะสมกั
กเรี ยน คน ยัง ท างานแบบคนเดี ย ว
กัปั บญความล้
ม เหลวในการบริ
ห ารงาน
ความคิ
ดแบบเก่
า อี กทัง้ ผูบ้ บวัริยหของนั
ารหลายๆ
1.3 โรงเรีไม่ยมนมัอบหมายงาน
ธยมศึกษาตอนต้
น สังกัดเป็สนานัไม่
กงานเขตพื
้นที่การศึหวงอ
กษามัานาจและไม่
ธยมศึกษา เขต
3 ในจั
งหวัดพระนครศรี
อยุธยาอ
(One Man Show)
สัง่ งานไม่
มีการวางแผน
ยอมเปิ
ดโอกาสให้
พนักงานหรื
ควรน
กสู่นตๆรเสริ
เพื่อพัฒนาทั
กษะชีผวลงานไม่
ิต ด้ านปพ้ องกั
นปัและไม่
ญหาทางเพศไปใช้
เสริจากการเปลี
มทักษะชีวิต่ยนแปลงที
ด้ านป้องกั่เกินดปัขึญ้นในปั
หาทางเพศ
ลูกน้ อาหลั
งคนอื
ได้ ทมางานเลย
ส่งผลให้
ัฒนา
ก้าวหน้ าเท่าเทีพื่ค่อวร
จ จุบัน
สผู้าหรั
นักงเรีได้ยนหญิ
ยมศึกษาตอนต้
นของตน
บริ หบารจึ
ยอมรังบมัธความจริ
ง ว่า ความหลากหลายของงานในปั
จ จุบัน ทาให้ ผ้ ู บริ ห ารต้ อ งรู้ จักแบ่ งงาน การมอบอ านาจ
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ประสิทธิภสาพการท
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[17] ธนียาน เทีเพืย่อนค
(2557,
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กอบรมครู
เพืทอ่ การออกแบบกิ
จกรรมพั
ในโรงเรี
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หาต่ามกราคม
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การทางานเป็
นทีมของครู
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นข้ อมมูพัลให้
ราบว่
ปัจน้ จัมัยธตัยมศึ
วใดบ้กษาปี
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างานเป็
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ในโรงเรี
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มัธเพื
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(การบริ
ารการศึ
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วิทยาลัยมหาวิ
ทยาลั
ยบูรพา.
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมของครูในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
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วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับวารสารบริ
ที่ 29 กรกฎาคม
หารการศึ
- ธักนษา
วาคม
มศว2561
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
ทธิภาพของหลั
วิและหาประสิ
ธีดาเนินการวิ
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ดหาสื
ดการเรีวยยนรูเพศ
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ยุธยา
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ลกั ษณะเป็
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วามสอดคล้
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ความเชื่อมั่น (Reliability)
0.98 และ
สาหรับ่ นั3กแบบสอบถามความคิ
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่การศึ
กษา
เขต 3รี ควรส่
งเสริ34มให้ข้ อนาหลั
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่ อ มั่ น (Reliability)
ของแบบสอบถามปั
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านขนาดของที
มเท่ากับ 0.95 ปั จจัยด้ านความเป็ นปึ กแผ่นของทีมงานเท่ากับ 0.93
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สถานของที
มงานเท่
ากับกรรมและเจตคติ
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ษะชี
วิต ในด้
การวิ
้ อมูลฒสาหรั
บการวิ
จยั ครัมง้เพืนี ่อ้ ผูพั้ วฒ
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ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ท่สี ่ งผลต่ อการบริหารองค์ การแห่ งการเรียนรู้ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
STRATEGIC LEADERSHIP AFFECTING LEARNING ORGANIZATION
MANAGEMENT AMONG SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE AUTHORITY
OF PRACHINBURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA, OFFICE 2
อรุณี อัตกลับ1, อ.ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ 2, เรือเอก อ.ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์3
Arunee Attaglub1, Dr.Somboon Burasirirak2, Lieutenant Dr.Apitee Songbundit3
1

นิสติ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ประจาภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ประจาภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2

บทคัดย่ อ

การวิจัยครัง้ นี ้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา 1) ระดับการบริ หารองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของผู้บริ หารสถานศึกษา
2) ระดับภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์ ของภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ กบั การบริหารองค์ การแห่ ง
การเรี ย นรู้ ของผู้บ ริ ห ารสถานศึกษา 4) ภาวะผู้น าเชิ ง กลยุท ธ์ ที่ ส่ง ผลต่ อ การบริ ห ารองค์ ก ารแห่ งการเรี ย นรู้ ของผู้บริ ห าร
สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานัก งานเขตพื ้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จานวน
274 คน ซึง่ ได้ มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั ้น ผู้วิจยั เก็บแบบสอบถามมาได้ จานวน 254 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 92.70 เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึง่ มีดชั นีความสอดคล้ องตั ้งแต่ .60 ถึง 1.00
และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั ้งฉบับเท่ากับ .98 โดยค่าความเชื่อมัน่ การบริหารองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ของผู้บ ริ หาร
สถานศึ ก ษาเท่ า กั บ .95 และค่ า ความเชื่ อ มั่ น ภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาเท่ า กั บ .97 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั และการวิเ คราะห์
การถดถอยพหุคณ
ู แบบคัดเลือกเข้ า
ผลการวิจยั พบว่า
1) การบริหารองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ของผู้บริ หารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
ของผู้บ ริ ห ารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก 3) ภาวะผู้น าเชิ ง กลยุท ธ์ มี ความสัม พัน ธ์ กับ การบริ ห ารองค์ การแห่ง
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) = .90 แสดงว่า
ตัวแปรทั ้งสองมี ความสัมพันธ์ ใ นระดับ สูง และ 4) ภาวะผู้นาเชิ ง กลยุทธ์ ส่ง ผลต่อ การบริ ห ารองค์ การแห่ ง การเรี ยนรู้ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ ร้อยละ 81.90 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ด้านการนากลยุทธ์ ไป
ปฏิบตั ิสง่ ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสูงสุด รองลงมา คือ การกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ และการกาหนดกลยุทธ์ ตามลาดับ
คาสาคัญ: การบริหารองค์การแห่งการเรี ยนรู้, ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
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Abstract

The purposes of this research were as follows: 1) to study the levels of learning organization management
among school administrators; 2) to compare the levels of strategic leadership among school administrators;
3) to identify relationships between strategic leadership and effective learning organization management among
school administrators; 4) to examine the levels of strategic leadership affecting learning organization management
under the authority of the Prachinburi Primary Educational Service Area, Office Two.The sample consisted of two
hundred and seventy-four teachers employed in schools under the authority of the Prachinburi Primary Educational
Service Area, Office Two, and using stratified random sampling. There were two hundred and fifty-four questionnaires
collected, which accounted for 92.70% 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 reliability of the questionnaire was at .98,
the learning organization management of school administrators was .95, and the strategic leadership of school
administrators was .97. The data analysis was performed by mean, standard deviation, the Pearson productmoment correlation coefficient and multiple regression analysis - enter method.
The results of the research were as follows: 1) the level of learning organization management among
school administrators was at a high level as a whole; 2) The level of strategic leadership among school administrators
was at a high level as a whole; 3) There was a statistically significant positive relationship of .01 between strategic
leadership and learning organization management among school administrators. The Pearson’s correlation
coefficient (r) = .90 showed that the two variables had a relationship at a high level; and 4) strategic leadership
affected the learning organization management of school administrators, with a predictive power of 81.90 and
a .05 level of statistical significance.Strategic leadershipcould be seen as an implementation of strategy that
affects learning organization management among school administrators at the highest level, as follows; determining
strategic directions, strategic cortege and evaluation and strategy formulation.
Keywords: Learning organization management, Strategic leadership
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ภายใต้ บ ทบัญ ญัติข องรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2560 มาตรา 65 ได้ ก าหนดให้ ม ี
“ยุทธศาสตร์ ชาติ” เพื่อเป็ นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้ อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ให้ สามารถนาไปสูก่ ารปฏิ บตั ิอย่างจริงจัง ซึง่ จะช่วยยกระดับคุณภาพ
ของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้ ห ลุดพ้ นหรื อ บรรเทาความรุ นแรงของสภาพปั ญหาที่เ กิด ขึน้ ใน
ปั จจุบัน และสามารถรับ มือ กับภัยคุกคามและบริ ห ารจัดการความเสี่ยงที่ จะเกิ ดขึน้ ในอนาคต และสามารถเปลี่ย นผ่ า น
ประเทศไปพร้ อมๆ กับการเปลีย่ นแปลงภูมิทศั น์ ใหม่ของโลกได้ ซึง่ จะทาให้ ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญของเวที โลก
สามารถดารงรักษาความเป็ นชาติให้ มีความมั่นคง และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสขุ อย่างถ้ วนหน้ ากัน [1] ปั จจุบัน
องค์การต่างๆ ต้ องเผชิญกับสภาวะการเปลีย่ นแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และเทคโนโลยีอย่างมากมายส่ง ผลให้
ทุกองค์การต้ องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง องค์การการศึกษาซึง่ เป็ นองค์ การที่ช่วยพัฒนา
คนให้ มีความรู้ความสามารถ มีค่านิยมที่ดีในการดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมดังนั ้นองค์การที่จะประสบความสาเร็ จและอยู่รอดได้
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ต้ องเป็ นองค์การที่สามารถกระตุ้นและส่งเสริ มความสามารถของบุคลากรในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั่วทุกระบบในองค์ การ
ซึ่งก็หมายถึงการพัฒนาไปสู่ “องค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ” นั่นเององค์ การที่จะได้ เปรี ยบในการแข่งขันแบบยั่งยืนได้ ในสภาพที่
เปลีย่ นแปลงไปนั ้น จาเป็ นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้ องเรี ยนรู้ได้ ดีกว่าและเร็วกว่า [2] องค์การแห่งการเรี ยนรู้ ต้องมีโครงสร้ างที่
เหมาะสม ไม่มีสายการบัง คับบัญชามากเกิน ไป มีวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ ในองค์ การทุก คนมี ส่วนสร้ างและถ่า ยโอนความรู้
มีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรี ยนรู้ มุ่งเน้ นคุณภาพ ย ้าเน้ นความมีกลยุทธ์ มีบรรยากาศที่เกื ้อหนุน มีการทางานเป็ นทีม และมี
วิสยั ทัศน์ ร่วมกัน หัวใจขององค์ การแห่งการเรี ยนรู้ คือ องค์ การมีผ้ นู าที่เป็ นเลิศ มีรูปแบบการคิด มีวิสยั ทัศน์ กว้ างไกล [3]
การบริหารจัดการของผู้นาสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดมีผ้ นู าและการจัดการที่ดี ก็จะส่งผลให้ สถานศึกษานั ้นมี
ภาพลักษณ์ที่ดีและได้ รับความนิยมชมชอบจากผู้มารับบริ การ สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่ดี ผู้นาสถานศึกษาถือเป็ น
บุคคลสาคัญในการขับเคลือ่ นกระบวนการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนปฏิบัติการที่ตั ้งไว้ ให้ บรรลุเป้าหมายที่ตั ้งไว้ โดยผู้นา
ระดับองค์ กรซึ่งเป็ นระดับ กลยุทธ์ เ ป็ นบุคคลที่ต้ องมี หน้ าที่ รับ ผิ ดชอบโดยตรงต่อ การบริ หารเชิ ง กลยุทธ์ ขององค์ กรในทุ ก
ขั ้นตอน [4] ผู้บริ หารสถานศึกษาในยุคปั จจุบันจึง ต้ องมี รูปแบบของความเป็ นผู้นาที่ เปลี่ยนแปลงไปและผู้น าเชิ ง กลยุท ธ์
(Strategic leadership) เป็ นรูปแบบของผู้นาชนิดที่นาความเจริญก้ าวหน้ ามาสูอ่ งค์การผู้นาขององค์การหลายแห่งที่ป ระสบ
ความสาเร็ จล้ วนแต่มีความเป็ นผู้นาเชิงกลยุทธ์ ทั ้งสิ ้นความเป็ นผู้นาเชิงกลยุทธ์ เริ่ มจากการมีคุณสมบัติสาคัญ คือ เป็ นผู้มี
วิสยั ทัศน์กว้ างไกลและนาวิสยั ทัศน์มาสูก่ ารปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นผลสาเร็จตามขั ้นตอน [5]
ผู้นาเชิงกลยุทธ์ จงึ ต้ องสนใจจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายขององค์ การเป็ นอย่างมากการเป็ นผู้นาที่ม่งุ เน้ นเป้าหมาย
ต้ องอาศัยการประเมินซ ้าที่เป้าหมายและคุณค่าขององค์ การรวมทั ้งกาหนดทิ ศทางขององค์ การที่จะเดินไปและให้ อานาจแก่
ผู้ปฏิ บัติงานให้ มีความคิดสร้ างสรรค์ ในการทางานด้ วย [6] ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ เป็ นกระบวนการกาหนดทิศทางการสร้ าง
ทางเลือกและการนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิผ้ นู าตามทฤษฎีนี ้จะเชื่อว่าการที่จะให้ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์ การนั ้นไม่ใช่จะอาศั ยโชค
ช่วยแต่จะต้ องเป็ นผลจากการที่ต้องคอยติดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทั ้งภายในภายนอกองค์ การการคาดการณ์ ถงึ
อนาคตขององค์ การในระยะยาวและการพัฒนายุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ ในปั จจุบนั สภาวะแวดล้ อมของ
องค์การมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหากผู้นาองค์ การไม่มีการปรับตัวก็ยากที่จะบริหารองค์ การให้ ประสบความสาเร็จได้ [7]
ดังนั ้น ผู้นาองค์ การจะต้ องมีการปรับตัวให้ เข้ ากับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงพร้ อมทั ้งปรับความคิดการกระทา
และวิธีการในการทางานโดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็ นสาคัญรวมถึงการทาให้ บคุ ลากรในองค์ การและบุคคลภายนอกมี
เจตคติที่ดีกบั องค์การและผู้นาด้ วย [8] ผู้บริหารจึงต้ องเห็นความสาคัญของความรู้ ความสามารถของบุคลากรแต่ละคนมาก
ขึ ้น รวมทั ้งการหาวิธีใช้ ประโยชน์ จากความรู้ และความเชี่ยวชาญนั ้น ส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และแบ่ ง ปน
ความรู้ จนทาให้ เกิดการไหลเวียนของความรู้ ในองค์ การได้ อย่างรวดเร็ ว [9] องค์ การแห่งการเรี ยนรู้ เป็ นองค์ การที่มุ่ง เน้ น
การกระตุ้น เร่ งเร้ าและจูงใจให้ บุคลากรทุกคนในองค์ การมีความกระตือรื อร้ นที่จะเรี ยนรู้ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาทาให้
องค์ การมีความรู้ ของบุคลากรเป็ นทุนและสามารถนาความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในองค์ การมาใช้ ได้ อย่างเห็นผลร่ วมกับการเอื ้อ
อานาจให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการความรู้ และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี เพื่อขยายศักยภาพทั ้งของตนเอง ทีมงาน และ
องค์การให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ สาเร็ จและบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ [10]
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เป็ นหน่วยงานรัฐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศึกษาในสังกัด 113 แห่ง ครอบคลุมพื ้นที่ 2 อาเภอ คือ อาเภอกบินทร์ บุรีแ ละ
อาเภอนาดี ทาหน้ าที่ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนวัยเรี ยนทุกคนให้ ได้ รับการปลูกฝั งให้ เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ ธรรม
มี ความสานึกในความเป็ นไทยตามหลัก เศรษฐกิ จพอเพีย ง ยกระดับ คุณภาพ และมาตรฐานการศึก ษาขั ้นพื ้นฐาน และ
กระจายอ านาจการบริ ห ารและการจัดการศึก ษา นอกจากนี ย้ ัง ท าหน้ า ที่ กากับ ดูแ ลสถานศึก ษาในเขตพื น้ ที่ การศึกษา
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โดยกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด นานโยบายไปสู่การปฏิ บัติที่สอดคล้ องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ภายใต้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรฐานการศึก ษาของชาติ ซึ่ง ต่ า งก็ มุ่ง ให้ สถานศึ ก ษามี ลัก ษณะเป็ นองค์ ก าร
แห่งการเรียนรู้ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ ปฏิบตั ิตามหลักยุทธศาสตร์ โดยการนาเอาหลัก
ยุทธศาสตร์ ชาติ ด้ านสังคมแหล่งการเรี ยนรู้ มากาหนดเป็ นพันธกิจและเป้าประสงค์ ไว้ ในแผนปฏิ บัติการประจาปี การศึกษา
2560 ดังนี ้ พันธกิจของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 คือ 1) พัฒนาผู้เรียนให้ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 2) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็ นบุคลากรที่มีคุณภาพ และ 3) พัฒนาสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาให้ เป็ นองค์ การแห่งคุณภาพ จากพันธกิจดังกล่าว ก็ได้ นามาใช้ จัดทาเป้าประสงค์ ของสานักงานเขตพื น้ ที่
การศึ ก ษาปราจี น บุ รี เขต 2 คื อ 1) พั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ เรี ย นทุ กช่ ว งวั ย และสร้ างสัง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ 2) เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ มี สมรรถนะตามมาตรฐานของวิชาชีพ และ 3) พัฒนาสานักงานเขตพื น้ ที่
การศึกษาและสถานศึกษาให้ เป็ นองค์การแห่งคุณภาพ [11]
จากการศึกษาค้ นคว้ าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่า ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะกาหนด
ทิศทางการบริ หารสถานศึกษาให้ เป็ นองค์ การแห่ง การเรี ยนรู้ ผู้วิจัยจึง มีความสนใจที่จ ะศึกษาภาวะผู้นาเชิง กลยุท ธ์ ข อง
ผู้บริ หารสถานศึกษากับการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรีเขต 2 เพราะเป็ นเรื่ องที่เหมาะสมกับสภาพปั ญหาและปรากฏการณ์ ในปั จจุบัน และสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ กาหนดพัน ธกิ จในแผนปฏิ บัติการประจาปี ของสานักงานในการที่ จะพัฒนาสานัก งาน
เขตพื ้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้ เป็ นองค์ การแห่ง คุณภาพและเพื่อให้ ผ้ ูรับ บริ การสามารถเชื่ อมั่น ได้ ว่า สถานศึกษา
ทุก แห่ ง ในสัง กัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษาประถมศึก ษาปราจี น บุรี เขต 2 สามารถพัฒ นาศัก ยภาพของผู้เ รี ย นให้
เป็ นบุคคลที่เปี่ ยมไปด้ วยคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรู้ ทั ้งทางด้ านวิช าการ ทักษะทางด้ านอาชีพ มีความรู้ ความสามารถ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครบถ้ วน เป็ นคนเก่ง คนดี มีความสุข และต่อยอดไปยังการเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็ นพลโลกที่
เปี่ ยมไปด้ ว ยความสมบูรณ์ ทัง้ สติ ปั ญญาและคุณธรรมจริ ย ธรรม และเพื่ อ น าผลการวิ จัยดัง กล่า วไปใช้ เ ป็ นแนวทางให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเตรี ยมพร้ อมผู้บริ หารโรงเรี ยนให้ มีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ เพิ่มมากขึ ้น เพื่อนาทักษะทางด้ านความเป็ น
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ มาใช้ ในการบริ หารและยกระดับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสู่การเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ที่ยั่งยืน
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา สัง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ ข องภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ กั บ การบริ ห ารองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ของผู้ บริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
4. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ที่ส่งผลต่อการบริ หารองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
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วิธีดาเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้ แก่ ครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี
เขต 2 จานวนโรงเรี ยน 113 แห่ง แบ่งเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก 62 แห่ง ขนาดกลาง 48 แห่ง และขนาดใหญ่ 3 แห่ง จานวนครู
ทั ้งหมด 938 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ ใ นการวิจัยครั ง้ นี ้ คือ ครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 จานวน 254 คน ซึง่ ได้ มาจากการเปิ ดตารางสาเร็ จรู ปเครจซีและมอร์ แกน [12] โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่ ง
ชั ้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้ ขนาดโรงเรี ยนเป็ นชั ้นแล้ วจึงทาการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยวิธีจบั สลากเครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครัง้ นี ้เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึง่ มี
ค่าดัชนีความสอดคล้ องตั ้งแต่ .60 ถึง 1.00 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั ้งฉบับเท่ากับ .98 โดยค่าความ
เชื่อมัน่ ของการบริหารองค์การแห่งการเรี ยนรู้ของผู้บริ หารสถานศึกษา .95 และค่าความเชื่อมัน่ ของภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากับ .97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลีย่ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แ บบ
เพียร์ สนั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) และสถิติวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือ ก
เข้ า (Multiple Regression Analysis- Enter Method)

สรุปผลการวิจัย
1. ระดับ การบริ ห ารองค์ การแห่ ง การเรี ยนรู้ ของผู้บ ริ ห ารสถานศึกษา สัง กัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.28, SD = .58) เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้ าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านพลวัตแห่งการเรี ยนรู้ ( X = 4.31, SD = .58) ด้ านการปรับเปลี่ยน
องค์ ก าร ( X = 4.30, SD = .64) ด้ า นการเพิ่ ม อ านาจแก่ บุคคลและด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี มี ค่า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ ยงเบ น
มาตรฐานเท่ากัน คือ ( X = 4.27, SD = .64 และด้ านการจัดการความรู้ ( X = 4.26, SD = .63)
2. ระดับ ภาวะผู้น าเชิ ง กลยุท ธ์ ข องผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา สัง กัดสานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษา
ปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.24, SD = .58) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดย
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อ ย คือ การนากลยุทธ์ ไปปฏิ บัติ ( X = 4.28, SD = .61) การกาหนดทิศทางเชิงกลยุท ธ์
( X = 4.25, SD = .60) การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ( X = 4.25, SD = .62) การกาหนดกลยุทธ์ ( X = 4.21, SD = .65)
และการคิดเชิงกลยุทธ์ ( X = 4.21, SD = .66)
3. ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ กับการบริหารองค์การแห่งการเรี ยนรู้ของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า อยู่ในระดับสูง (r = .900) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะ
ผู้นาเชิงกลยุทธ์ ด้านการนากลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิ (X4) (r = .879) มีความสัมพันธ์ กบั การบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บ ริ หาร
สถานศึ ก ษาสู ง สุ ด รองลงมา คื อ ด้ านการควบคุ ม และประเมิ น กลยุ ท ธ์ ( X5) (r = .861) ด้ านการก าหนดทิ ศ ทาง
เชิงกลยุทธ์ (X2) (r = .857) ด้ านการกาหนดกลยุทธ์ (X3) (r = .843) และด้ านการคิดเชิงกลยุทธ์ (X1) (r = .753) ตามลาดับ
4. ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ร่วมกันส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ ร้อยละ 81.90 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริ ห ารสถานศึ กษา ด้ า นการนากลยุท ธ์ ไปปฏิ บัติ (X4) (  = .340) ส่งผลต่อการบริ ห ารองค์ การแห่ งการเรี ยนรู้ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสูงสุด รองลงมา ได้ แก่ การกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (X2) (  = .248) การควบคุมและประเมินกลยุท ธ์
(X5) (  = .168) และการกาหนดกลยุทธ์ (X3) (  = .128) ตามลาดับผลการวิจยั สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ได้ ดังนี ้
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สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Ŷ = .461 + .325(X4) + .240(X2) + .157(X5) + .114(X3)

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Zˆ Y = .340( Z X ) + .248( Z X2 ) + .168( Z X5 ) + .128( Z X3 )
4

อภิปรายผล

จากการศึกษาผลการวิจัยสามารถนามาอภิปรายตามประเด็นสาคัญได้ ดังนี ้
1. ระดับ การบริ ห ารองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา สัง กัดสานั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย คือ พลวัตแห่งการเรียนรู้ การปรับเปลีย่ นองค์ การ การเพิ่มอานาจแก่บุคคลและการใช้ เทคโนโลยี
มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน และการจัดการความรู้ จากผลการวิจัยทาให้ ทราบว่า พลวัตแห่งการเรี ยนรู้มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ทั ้งนี ้อาจเพราะสถานศึกษามุ่งพัฒนาให้ องค์ การของตนเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ที่มีคุณภาพ จึงได้ มี
การจัดบรรยากาศในองค์การให้ เอื ้อต่อบุคลากรในองค์การให้ เกิดการเรียนรู้ ร่วมกันทั ้งองค์การ ประกอบกับบุคลากรจะต้ องมี
การพัฒนาทักษะในการเรี ยนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมกันในองค์ การ มีการเรี ยนรู้ ที่ม่งุ เน้ นไปที่เป้าหมายขององค์ การ
และมีการทางานอย่างเป็ นระบบ สอดคล้ องกับแนวคิดของ ศุมรรษตรา แสนวา [13] มีแนวคิดว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ เ ป็ น
องค์ การที่ม่งุ เน้ นการกระตุ้น เร่ งเร้ าและจูงใจให้ บุคลากรทุกคนในองค์ การมีความกระตือรื อร้ นที่จะเรี ยนรู้ พัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลาทาให้ องค์ การมีความรู้ ของบุคลากรเป็ นทุนและสามารถนาความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในองค์การมาใช้ ได้ อย่างเห็น ผล
ร่ วมกับการเอื ้ออานาจให้ แก่บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการความรู้ และประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี เพื่อขยายศักยภาพทั ้งของ
ตนเอง ที ม งาน และองค์ การให้ สามารถปฏิ บั ติง านได้ สาเร็ จ และบรรลุตามเป้ าหมายขององค์ ก าร ซึ่ง เมื่ อ ผู้บ ริ ห ารให้
ความสาคัญต่อการเรี ยนรู้ จึงมีการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ บุคลากรในสถานศึกษาของตน ได้ แสวงหาความรู้ เพื่อให้ เกิด
การเรียนรู้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงผู้บริหารเองที่มีการพัฒนาตนเองด้ วยการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากทั ้งแหล่ง
การเรี ยนรู้ ทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัยของ วัน เพ็ ญ หมอนทอง [14] ได้ ศึก ษาความเป็ น
องค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปรี ยบเทียบความเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของห้ องสมุด
สถาบัน อุดมศึกษาของรั ฐ โดยใช้ กรอบแนวคิ ดความเป็ นองค์ การแห่ง การเรี ย นรู้ เชิ งระบบของมาร์ ควอดต์ ประกอบด้ วย
5 องค์ ประกอบ คือ พลวัตการเรี ยนรู้ การปฏิ รูปองค์ การ การเอื ้ออานาจให้ แก่บุคคลการจัดการความรู้ และการประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยี ผลการวิ จัยสรุ ป ได้ ดัง นี ้ บุคลากรมี ความคิ ดเห็ น ต่ อ ความเป็ นองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ของห้ อ งสมุด สถาบั น
อุดมศึกษาของรัฐในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ระดับการบริหารองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของผู้บริหารสถานศึกษาด้ านพลวัตแห่ ง
การเรี ยนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูง สุด ผลการวิจัยท าให้ ท ราบว่า ผู้บริ หารให้ ความสาคัญกับ ส่งเสริ มบุคลากรได้ แ สวงหาความรู้ และ
แลกเปลี่ยนความรู้ กันอย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ เป็ นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
วจี สมทบ. [14] ศึกษาระดับ ความเป็ นองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ในสถานศึก ษาและศึกษาแนวทางการพัฒ นาความเป็ น
องค์ ก ารแห่ง การเรี ยนรู้ ใ นสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานสัง กัด สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ผลการวิ จัยพบว่ า ความเป็ นองค์ การแห่ ง การเรี ย นรู้ ในสถานศึกษาสัง กัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กาญจนบุรี เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิ บตั ิอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมากทุก
ด้ านเรียงตามค่าเฉลีย่ คือ ด้ านความรู้ ด้ านบุคคลด้ านองค์การ ด้ านการเรียนรู้ และด้ านเทคโนโลยี
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2. ระดับ ภาวะผู้น าเชิ ง กลยุท ธ์ ข องผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา สัง กัดสานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้ อย คือ การนากลยุทธ์ ไปปฏิ บัติการควบคุม และประเมิน กลยุทธ์ การกาหนดทิ ศทางเชิ งกลยุทธ์ การก าหนด
กลยุทธ์ และการคิดเชิงกลยุทธ์ ทั ้งนี ้อาจสืบเนื่องมาจากการนากลยุทธ์ ไปปฏิ บัติ ผู้บริ หารสถานศึกษาสามารถดาเนิ น การ
แปลงกลยุทธ์ ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างเกิดผล ตามนโยบายการดาเนินการของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ กาหนดไว้ ในวิสยั ทัศน์และพันธกิจของสานักงานเขตพื ้นที่ ผู้บริหารศึกษาจึงดาเนินการตาม
นโยบายอย่างเคร่ งครั ด ซึ่งผลจาการน ากลยุทธ์ ไปปฏิ บัติ ทาให้ บุคลากรในสถานศึกษาได้ รับ รู้ ว่ า ผู้บ ริ ห ารมี กระบวนการ
ดาเนินงานที่จริ งจรั ง เห็นได้ จากผู้บริ หารมี ก ารแต่ง ตั ้งคณะกรรมการในการปฏิ บัติงานและมีก ารติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินการปฏิ บัติงานอย่างจริ ง จัง ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ เป็ นรู ปแบบของผู้นาชนิดที่นาความเจริ ญก้ าวหน้ า มาสู่องค์ การ
คุณสมบัติที่สาคัญของภาวะผู้น าเชิ ง กลยุทธ์ คือ เป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ กว้ างไกลและน าวิ สัยทัศน์ มาสู่ก ารปฏิ บัติไ ด้ อ ย่ า งเป็ น
ผลสาเร็ จตามขั ้นตอนและใช้ ความคิดเชิงกลยุทธ์ ในการสร้ างสรรค์ การเปลี่ยนแปลงองค์ กรให้ อยู่รอดปลอดภัยจากสิ่งต่างๆ
ที่มากระทบเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่ตั ้งใจไว้ มีมุมมองระยะยาวและสร้ างความยืดหยุ่นให้ องค์ การบรรลุเป้าหมาย
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุวิทย์ ครึกกระโทก [15] ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นของภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของ
ผู้บริ หารสถานศึกษาที่มีต่อผลลัพธ์ ทางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า ระดับภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
ของผู้บ ริ ห ารสถานศึ กษาขั น้ พื น้ ฐาน โดยภาพรวม อยู่ ใ นระดับ มาก งานวิ จัย ของณษฐ์ ชาญประเสริ ฐ [16] ได้ ศึก ษา
แนวทางการใช้ ภ าวะผู้น าเชิ ง กลยุทธ์ ของผู้บ ริ ห ารโรงเรี ยนเอกชนในเขตอ าเภอเมือ ง จังหวัดขอนแก่ น พบว่า ภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารโรงเรี ยนเอกชนในเขตอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์ ด้านการนากลยุทธ์ ไปปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผลการวิจัยทาให้ ทราบว่า การนากลยุทธ์ ไปปฏิบัติมีการดาเนิน งาน
อยู่ในระดับมากกว่าการดาเนินงานในด้ านอื่นๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา ทั ้งที่การนากลยุทธ์ ส่กู ารปฏิบัติเป็ นพฤติกรรมการ
แสดงออกของภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่เป็ นลาดับที่สี่ซงึ่ เกือบลาดับสุดท้ ายของพฤติกรรม ทั ้งนี ้อาจ
เป็ นขั ้นตอนที่คณะครู ได้ รับรู้ และเห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริ หารโรงเรี ยน ในการนากลยุทธ์ ไปปฏิ บัติเพื่อให้ การดาเนินงานต่างๆ
ของสถานศึ กษาเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ก าหนด สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ยของ รุ่ ง นิ รัญ พุท ธิ เ สน [17] ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง
องค์ ประกอบภาวะผู้น าเชิง กลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ ส่ง ผลต่อประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนสัง กัดสานักงานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า การนากลยุทธ์ ไปปฏิ บตั ิมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองจากการกาหนดทิศทางของ
องค์การ และการควบคุมและประเมินกลยุทธ์
3. ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ กบั การบริหารองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า มีความสัมพันธ์ เชิงบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ด้ านการนากลยุทธ์ ไปปฏิ บัติ มีความสัมพันธ์ กับการบริ หารองค์ ก ารแห่ง การเรี ยนรู้ ของผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาสูงสุด รองลงมา คือ ด้ านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ด้ านการกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้ านการกาหนด
กลยุทธ์ และด้ านการคิดเชิงกลยุทธ์ ผลการวิจยั สรุ ปได้ ว่า ผู้นาได้ มีการนาเอากลยุทธ์ ที่วางไว้ ลงสูไ่ ปการปฏิบัติ มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการปฏิ บัติง านต่า งๆ ตามโครงการที่ไ ด้ ว างกลยุท ธ์ ไ ว้ ผู้บริ หารได้ มี การลงไปติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น
การทางาน เมื่อเกิดปั ญหาก็ได้ ให้ การช่วยเหลือแก้ ไข นอกจากนั ้น ผู้บริหารยังได้ นาผลการประเมินมาปรับปรุ งแก้ ไขกลยุทธ์
เพื่อให้ การดาเนินงานของสถานศึกษามุ่งไปสู่การเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ การนากลยุทธ์ ส่กู ารปฏิ บัติ เป็ นกระบวนการ
เปลีย่ นแผนกลยุทธ์ ที่ได้ จัดทาขึ ้น เพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบัติจริ ง เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ ตามที่ตั ้งเป้าหมายไว้ การนากลยุทธ์ ไปปฏิ บัติ
มีความยากมากกว่าการทากลยุทธ์ เพราะการนากลยุทธ์ ไปสูก่ ารปฏิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ ายหลายกิจ กรรม
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ผู้บริ หารจะต้ อ งมี ลักษณะความเป็ นผู้น า สามารถทางานร่ วมกับ บุคลากรได้ ดี จึงจะทาให้ แผนกลยุท ธ์ นาไปสู่การ ปฏิ บั ติ
บรรลุผลสาเร็ จตามแผนที่วางไว้ ซึง่ สอดคล้ องกับ นาถธิดา เจริญสุข [18] ได้ ทาการศึกษา ความสัมพันธ์ ระหว่างการบริ ห าร
เชิงกลยุทธ์ กบั องค์การแห่งการเรี ยนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
พบว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ของสถานศึกษากับองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคี รีขัน ธ์ เขต 2 ในแต่ละด้ านโดยรวมมี ความสัมพันธ์ ในทางบวก อยู่ในระดับ สูง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั อยู่ระหว่าง .515-.786 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้ าน พบว่า ความสัมพันธ์ อยู่ในระดับสูงเรียงลาดับจากมากไปหาน้ อย 3 ลาดับ ได้ แก่ การนากลยุทธ์ ของสถานศึกษาไป
ปฏิบตั ิมีความสัมพันธ์ กบั การบริหารงานของสถานศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั เท่ากับ .786
4. ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ที่ส่งผลต่อการบริ หารองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการบริ หารองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษา คือ การนากลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิ ส่งผลต่อการบริ หารองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสูงสุด รองลงมา
ได้ แก่ การกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ และการกาหนดกลยุทธ์ ตามลาดับโดยตัวแปรทั ้ง 4 ตัว
ร่วมกันส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาได้ ร้อยละ 81.90 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องจาก สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ กาหนดให้ การบริ หารงานของ
สถานศึกษาแต่ ละแห่ งให้ เ ป็ นองค์ การแห่ง การเรี ยนรู้ ผู้บริ หารสถานศึกษาจึง ได้ นาเอานโยบายดังกล่า ว มากาหนดเป็ น
นโยบาย พันธกิจของโรงเรี ยน ซึ่งผู้นาเชิงกลยุท ธ์ เป็ นผู้นาที่ ต้อ งมี วิ สยั ทัศน์ รู้ จัดการวิเคราะห์ สถานการณ์ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อนามาเป็ นเป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษา และนาเป้าหมายที่ตั ้งไว้ ลงการปฏิบัติ ซึง่ สอดคล้ อง
กับ สมชาย เทพแสง [19] ได้ อ ธิ บ ายว่ า การน ากลยุท ธ์ ไ ปปฏิ บัติ เป็ นการน ากลยุท ธ์ ที่ ไ ด้ ม าแปลงสู่แ ผนปฏิ บัติ การ โดย
การสร้ างแผนที่กลยุทธ์ หรือแผนกลยุทธ์ หลักโดยเน้ นการกระจายสูร่ ะดับแผนงานและโครงการ เมื่อผู้บริหารนาเอากลยุทธ์ ลง
สู่การปฏิ บัติอันเกิดจากการกระบวนการดาเนินงานที่เกิดจากตัวผู้บริ หาร บุคลากรในสถานศึกษาจึงได้ ดาเนินงานไปตาม
กลยุท ธ์ ที่ ไ ด้ ว างไว้ ท าให้ การบริ ห ารองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ของผู้บ ริ ห ารสาเร็ จ ตามที่ ไ ด้ ตั ง้ เป้ าหมายไว้ สอดคล้ อ งกั บ
แนวความคิดของเมธี จันทโร [20] ได้ ทาการศึกษาภาวะผู้น าเชิ งกลยุทธ์ ที่ ส่ง ผลต่อความเป็ นองค์ การแห่ง การเรี ยนรู้ ของ
องค์ การบริ หารส่วนจังหวัดสงขลาพบว่า ผู้นาเชิงกลยุทธ์ ส่งผลต่อความเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ขององค์ การบริ หารส่วน
จังหวัดสงขลาอย่างมีนยั สาคัญที่ .05 ผู้นาที่ดี คือ ผู้ที่สามารถดึงศักยภาพและทาให้ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วม ขณะเดียวกัน
ผู้นาที่ดีต้องรับผิดชอบในการนาองค์ การไปสู่ทิศทางที่กาหนดไว้ โดยการใช้ วิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ ที่วางไว้ ผู้นาที่ดีต้องแปลง
วิสยั ทัศน์ให้ กลายเป็ นพันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ กลยุทธ์ เพื่อเป็ นแนวทางให้ บคุ ลากรใช้ ปฏิบตั ิในการนาองค์ การไปสู่
ความสาเร็ จ พิชาภพ พันธุ์แข [21] นอกจากนั ้น ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธที่มีความสัมพันธ์ แต่ไม่ส่งผลต่อการบริหารองค์ การแห่ ง
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 1 ด้ าน คือ การคิดเชิงกลยุทธ์ ซึง่ ผลที่เกิดขึ ้นในลักษณะนี ้อาจเนื่องจาก ตัวแปรด้ านนี ้ เป็ น
กระบวนการคิดหรือชุดความคิด ที่เหมือนเป็ นนามธรรม เป็ นความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล การคิดเป็ นการปรุ งแต่ง
ขั ้นสูงที่เกิดขึ ้นจากการกาหนดรู้ การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็ นการคิดในภาพองค์รวมเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึง่ เพื่อกาหนดเป้าหมาย
และทิศทางในอนาคต ซึง่ ลักษณะการคิดเชิงกลยุทธ์ นี ้เป็ นลักษณะและความสามารถเฉพาะตัวของผู้บริ ห ารแต่ ละคน ซึ่ง
สอดคล้ องกับ จอร์ นสัน และสโควร์ [22] ได้ ศกึ ษากลยุทธ์ การพัฒนา พบว่า ผู้นาเชิงกลยุทธ์ เป็ นผู้ที่มีเอกลักษณะเฉพาะตัว ใน
การพัฒนากลยุทธ์ และเป็ นผู้ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยข้ อมูลในการออกแบบองค์ การผ่า นกลยุทธ์ ในการวิเคราะห์
การวางแผนกลยุทธ์ นอกจากนี ้กลยุทธ์ ที่จัดหามานั ้นเป็ นรู ปแบบที่ตัง้ อยู่บ นพื ้นฐานของประสบการณ์ ส่ว นบุค คลและการ
กาหนดกลยุทธ์ ขององค์ กรเป็ นผลกระทบจากความเป็ นมาขององค์ กรและวัฒนธรรมขององค์ กรในอดีต ดังนั ้น บทบาทด้ าน

119

120

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
ความคิดที่เพิ่มเติมอย่างเด่นชัดของผู้นากลยุทธ์ คือ การมีวิสยั ทัศน์พนั ธกิจ จุดประสงค์ที่ชดั เจนอันนาไปสู่การกาหนดตัวอื่นๆ
ในองค์กรที่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติจริ งเพราะการมีเอกลักษณะเฉพาะตัวนี ้นาไปสู่ความสาเร็จของกลยุทธ์ องค์ กร ด้ วยเหตุ
นี ้ ผู้บริ หารควรมีการพัฒนาตนเองด้ วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมจากแหล่งเรี ยนรู้ ทั ้งภายในและภายนอกองค์ การอย่ า ง
สม่าเสมอ

ข้ อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากการศึกษาการบริ ห ารองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา หน่ ว ยงานต้ น สัง กัด คื อ
สานักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาปราจี นบุรี เขต 2 ส่งเสริ ม ให้ สถานศึก ษาในสัง กัดได้ มี ก ารแลกเปลี่ยนข้ อ มู ล
ข่าวสารร่ วมกัน และส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ ห ารมี การศึกษาข้ อ มูลจากสถานศึกษาในเขตที่ป ระสบความสาเร็ จเพื่อน าความรู้ มา
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ เป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป
1.2 สานักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาปราจี น บุรี เขต 2 ควรจัดฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บัติการที่ เ น้ น
การเพิ่มพูนภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ด้ านการคิดเชิงกลยุทธ์ ให้ กบั ผู้บริ หาร เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาสามารถเพิ่มพูนทักษะ
ด้ านการคิดเชิงกลยุทธ์ ให้ มากขึ ้น เพื่อที่จะได้ นาทักษะด้ านการคิดเชิงกลยุทธ์ ไปใช้ ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ เป็ นองค์ การ
แห่งการเรียนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืนต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในครั ง้ ต่ อไป
2.1 ควรศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ที่สง่ ผลต่อการบริ หารองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ จากกลุ่มตัวอย่างในระดับ
อื่น ๆ และเขตพื ้นที่การศึกษาอื่นๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป
2.2 ควรทาวิจัยรู ปแบบอื่น เช่น วิจัยเชิงคุณภาพ การหาองค์ ประกอบอื่นที่ส่ง ผลต่อการบริ หารองค์ การแห่ง
การเรี ยนรู้ ของผู้บริ หารสถานศึกษา เพื่อจะได้ ข้อมูลเชิงลึกในการนาไปเป็ นส่วนประกอบในการพัฒนาสถานศึกษาให้ เ ป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น
2.3 ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ในด้ านการคิดเชิงกลยุทธ์ ว่ามีกระบวนการใดหรื อ
องค์ประกอบใดที่สามารถพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ ของภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ให้ เป็ นการคิดในระดับสูงและสามารถเกิดขึ ้นได้
กับผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน

เอกสารอ้ างอิง

[1] สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (2560). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ:
สานักการพิมพ์ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
[2] Marquardt. (1996). Building the Learning Organization: A Systems Approach to Quantum
Improvement and Global success. New York: McGraw-Hill.
[3] สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน. (2559). แนวทางการดาเนิ นงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานปี งบประมาณ พ.ศ.2560. กรุงเทพฯ:
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
[4] Marquardt; & Reynolds. (1994). The Global Learning Organization. New York: Irwin.
[5] สุเทพ พงศ์ศรีวฒ
ั น์ . (2557). ภาวะความเป็ นผูน้ า. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์ เน็ท.
[6] รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี. (2544). ภาวะผูน้ า. กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์.

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
[7] วิโรจน์ สารรัตนะ. (2557). ภาวะผูน้ า ทฤษฎี และนานาทัศนะร่ วมสมัยปั จจุบนั . กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสทุ ธ์ .
[8] รวีวรรณ กลิน่ หอม. (2550). การพัฒนารู ปแบบการวัดและเครื ่ องมือวัดภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ของผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนเอกชนสายสามัญ. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น.
[9] ภาคภูมิ ฤกขะเมธ. (2555). หน่วยที ่ 9 แนวคิ ดและพัฒนาการขององค์การแห่งการเรี ยนรู้. ในเอกสารการสอนชุดวิ ชา
กลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรี ยนรู้ , หน่วยที ่ 9-15. หน้ า 9-1-9-45.
นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช.
[10] เจษฎา นกน้ อย. (2554). แนวคิ ดการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ร่วมสมัย. พิมพ์ครั ้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
[11] สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2. (2560). รายงานผลการปฏิ บตั ิ งานประจาปี การศึกษา
2559. ปราจีนบุรี: สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2.
[12] Krejcie, V. Robert; & Morgan, W. Daryle. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Journal
of Education and Psychological Measurement. 30: 607-610. Retrieved November 5, 2017, from URL:
https://home.kku.ac.th/sompong/guest_speaker/KrejcieandMorgan_article.pdf
[13] ศุมรรษตรา แสนวา; และ น ้าทิพย์ วิภาวิน. (2555). องค์การแห่งการเรี ยนรู้และการแลกเลี ่ยน. ในประมวลสาระชุดวิ ชา
การจัดการความรู้ , หน่วยที ่ 1-8. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
[14] วจี สมทบ. (2558). แนวทางการพัฒนาความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1. การค้ นคว้ าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). กาญจนบุรี:
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
[15] สุวิทย์ ครึกกระโทก. (2555, ตุลาคม – มกราคม). ความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิ งเส้นของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที ่มีต่อผลลัพธ์ ทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ . วารสารศึกษาศาสตร์ . 23(1):
216-229.
[16] ณษฐ์ ชาญประเสริฐ. (2555). แนวทางการใช้ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น. รายงานการศึกษาอิสระ ศษ.ม. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
[17] รุ่งนิรัญ พุทธิเสน. (2557). องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที ่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ขอนแก่น.
[18] นาถธิดา เจริญสุข. (2558). ความสัมพันธ์ ระหว่างการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ กบั องค์การแห่งการเรี ยนรู้ของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ . รายงานการประชุมวิชาการและนาเสนอผลการวิจยั
ระดับชาติและนานาชาติ. 6(3). 288-298.
[19] สมชาย เทพแสง. (2554). กลยุทธ์ ของผูน้ าการศึกษา. ภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ .
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
[20] เมธี จันทโร. (2557). ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ทีส่ ่งผลต่อความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ขององค์การบริ หารส่วน
จังหวัดสงขลา. วารสารวิ ทยบริ การ. 25(2): 111-118.
[21] พิชาภพ พันธุ์แข. (2554). ผูน้ ากับการจัดการการเปลี ่ยนแปลง. พิมพ์ ครั ้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

121

122

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15
15 ฉบับที่ 29
29 กรกฎาคม -–ธัธันนวาคม
วาคม2561
2561
และหาประสิ
ทธิภG.าพของหลั
กสูตรเสริK.ม(2003).
เพื่อพัฒนาคุ
ณธรรมจริ
ยธรรมของนั
กเรียนโรงเรี
ยนมัand
ธยมศึ
กษาเอกชนผลการเปรี
ยบเทียบ
[22] Johnson,
and Scholes.
Exploring
Corporate
Strategy,
Texts
Cases.
5 th ed.
เจตคติการมีHemelHempstead
คณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมหลั:Pretice
งการทดลองระหว่
Hall. างกลุม่ ควบคุมกับกลุม่ ทดลองมีค่าเฉลีย่ โดยรวมสูงกว่ากลุม่ ควบคุม

ข้ อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะในการนาหลักสูตรเสริมไปใช้
1.1 การนาหลักสูตรไปใช้ ครูควรคานึงถึงหลักการของหลักสูตรเสริม ด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่ จะ
ดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี และควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรียนได้ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
1.2 การนาหลักสูตรไปใช้ ครูควรจัดหาสือ่ การจัดการเรี ยนรู้หลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านการป้องกัน
ปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรี ยนหญิ งที่น่าสนใจ ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ควรนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศไปใช้ เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ
สาหรับนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้ นของตน
1.4 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรส่งเสริ มให้ นาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ าน
ป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น ไปใช้ ในโรงเรียนในสังกัด
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั ้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนักเรี ยนอยู่ในชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรือ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 4
2.2 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในด้ านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริ โภค
วัตถุนิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็ นต้ น
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นคุณภาพการศึฒกนาทั
ษาในสถานศึ
ดสานักงานการศึ
กษาประถมศึ
กษา
วัยเรี ยน ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 1 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กรุงเทพมหานคร
จังหวั
รี. วิทยานิ
ตั ิครอบครั
ว). กรุชงาการกั
เทพฯ: บับณระดั
ฑิตบวิการปฏิ
ทยาลัยบมหาวิ
ทยาลัยคริ
เตีภาพ
ยน.
3.
เพืด่อนนทบุ
ศึกษาความสั
มพัพนนธ์ธ์ รพย.ม.
ะหว่า(การพยาบาลเวชปฏิ
งระดับการปฏิบตั ิ กบารบริ
หารงานวิ
ัติการประกั
นคุสณ
[16] อัจฉรากษาสั
ฉายวิ
ั สานั
น์. ก(2551,
มิถนุกษาประถมศึ
ายน - กันยายน).
การพั
ฒนาหลักสูตรเสริ มด้านทักษะการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ
ในสถานศึ
งกัวดฒ
งานการศึ
กษา กรุ
งเทพมหานคร
สาหรับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที ่ 6 ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์ . 19 (3): 65-66.
ยนคาศรี
วิ[17]
ธีดธนี
าเนิยานเทีการวิ
จัย. (2557, มกราคม - มิถนุ ายน). “การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมครูเพือ่ การออกแบบกิ จกรรมพัฒนา
ทักษะชี
ปัญ
หาอย่จาัยงสร้
างสรรค์
ของนักอเรีงกั
ยนระดั
ษยศาสตร์
ละ
เพืว่อิ ตให้ในการแก้
การดาเนิ
นการวิ
ดาเนิ
น ไปสอดคล้
บวัตถุบปประถมศึ
ระสงค์ กผูษา”
้ วิจัยได้ในวารสารคณะมนุ
กาหนดขัน้ ตอนการด
าเนิ นแงานไว้
. 12(1): 115-121.
2 ขั ้นตอนสัดังงคมศาสตร์
นี ้
[18] สุภัทรา สามั
. (2548).
โปรแกรมการเสริ
วิตกทีษาเอกสารต่
ม่ ีต่อความรู้ าเจตคติ
กรรมการมี
ขัน้ งตอนที
่ 1 จัผลการใช้
ดเตรียมโครงการวิ
จยั โดยผูม้ วสร้ิจาัยงทั
ได้ กทษะชี
าการศึ
งๆ เกี่ยและพฤติ
วกับการบริ
หารวิชาการ และ
พันธ์ ในนักกเรีษาของสถานศึ
ยนชัน้ มัธยมศึกกษาปี
ที ่ 3 บเขตอ
าเภอเมื
งหวัดกาฬสิ
นธุ์. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.
การประกัเพศสั
น คุณมภาพการศึ
ษาระดั
การศึ
ก ษาขัอน้ งพืจั้นฐานซึ
่ง รวบรวมจากเอกสาร
ผลงานวิ จัย หนัง สือ
ตวิทยาการให้
คาปรึ
มหาสารคาม:
บัณเอกสาร
ฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
บทความวิ(จิชาการและเว็
บไซท์
ต่ากงๆษา).
โดยท
าการวิเคราะห์
[19] ราณี วงศ์ คขังเดช.
(2549).
การเสริ
มสร้จาัยงทั
วิตกับแรงสนั
งคมเพื
อ่ ป้องกันการดื
่มแอลกอฮอล์
น้ ตอนที
่ 2 ดาเนิ
นการวิ
ผู้วกิจษะชี
ัยนาประเด็
นต่างๆบสนุ
ที่ได้นจทางสั
ากการศึ
กษาเอกสาร
วิเคราะห์
ตัวแปร คัในดเลือกตัว
นักเรี ยนชั
้ มัธยมศึ
ษาตอนต้วแปรหลั
น โรงเรี ยกนขยายโอกาสการทางการศึ
กษาฒอนาเครื
าเภอเมื
องอจัวิงจหวั
น.
แปร สังเคราะห์
ตัวนแปรเพื
่ อกกาหนดตั
และตัวแปรย่ อ ยน ามาสู่การพั
่ อ งมื
ัยเป็ดขอนแก่
นแบบสอบถาม
เพื่อ
ญานิ
สธ.ม.ม(สุพัขนศึธ์กระหว่
ษาและการส่
มสุชขาการกั
ภาพ). บขอนแก่
น: บันณคุฑิณตภาพภายในของสถานศึ
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่
. งกัด
รวบรวมข้ปริ
อมูญลเกี
่ยวกัพบนธ์ความสั
างการบริงเสริ
หารวิ
การประกั
กษา นในสั
พล สุนทรรั
น์. (2550).
การพักฒษานาหลั
สูตรเสริ มเพือ่ พัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรี ยน
ส[20]
านักดนุ
งานเขตพื
้นที่กตารศึ
กษาประถมศึ
กรุงกเทพมหานคร
มัธยมศึกษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา.

ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครั ้งนี ้ คือ ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 34 คน รองผู้อานวยการโรงเรี ยน หรือ ผู้ที่
ผู้อานวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้ ทาหน้ าที่รองผู้อานวยการโรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 1 คน จานวน 34 คน ครู วิชาการโรงเรียน
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วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับวารสารบริ
ที่ 29 กรกฎาคม
หารการศึ
- ธักนษา
วาคม
มศว2561
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
และหาประสิ
ละ
1 คน รวมจ
ทธิานวน
ภาพของหลั
34 คนกสูครู
ตรเสริ
ผ้ สู อน
มเพืโรงเรี
่อพัฒยนาคุ
นละณ2ธรรมจริ
คน รวมจ
ยธรรมของนั
านวน 68กคน
เรียนโรงเรี
รวมผู้ใยห้นมั
ข้อธมูยมศึ
ลทั ้งสิกษาเอกชนผลการเปรี
้น จานวน 170 คน ใช้
ยบเที
ตาราง
ยบ
เกรจซี
เจตคติ่ กและมอร์
ารมีคณ
ุ ธรรมจริ
แกน (Krejcie
ยธรรมหลั
& Morgan)
งการทดลองระหว่
จากจานวน
างกลุ37
ม่ ควบคุ
โรงเรีมยกันบได้กลุกม่ ลุทดลองมี
่มตัวอย่าคง่าจเฉลี
านวน
ย่ โดยรวมสู
34 โรงเรี
งกว่ยนและใช้
ากลุม่ ควบคุ
วิธีกมารสุ่ม
อย่างง่าย (simple random sampling) ด้ วยวิธีการจับฉลากได้ 34 โรงเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้เป็ นแบบสอบถาม
ข้เกีอ่ยวกั
เสนอแนะ
บการบริหารงานวิชาการจานวน 5 ด้ าน ได้ แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การวัดผล
1. ข้ อเสนอแนะในการน
กสูตณรเสริ
มไปใช้ กษาการพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 53 ข้ อ
ประเมินผลการเรี
ยน การวิจยั เพื่อาหลั
พัฒนาคุ
ภาพการศึ
1.1นคุการน
าหลักสูตรไปใช้ ครูกคษา
วรคจานึ
งถึงหลั
สูตรเสริม ด้ วยเทคนิ
ธีการสอนที่หลากหลาย
ซึง่ ้ เจะ
และการประกั
ณภาพภายในสถานศึ
านวน
4 ด้กาการของหลั
น ได้ แก่ คุณกภาพระบบประกั
นคุคณวิภาพภายในคุ
ณภาพด้ านผู
รียน
ดึคุงณดูภาพด้
ดความสนใจของนั
กเรียยนการสอน
นได้ เป็ นอย่คุาณงดีภาพด้
และควรเปิ
ดโอกาสให้
นกั เรียนได้ แสดงความคิ
ดเห็40
นอย่ข้าองอิรวมแบบสอบถามทั
สระ
านการจัดการเรี
านการบริ
หารจัดการในสถานศึ
กษา จานวน
้งสิ ้น
1.2ปการน
าหลักสูตรไปใช้
ครูาคเฉลี
วรจั่ยดหาสื
ยนรู้หลักสูตรเสริ(S.D.)
มเพื่อพัเพืฒ่อนาทั
กษะชี
ิตด้ านการป
น2
และส่ดวการเรี
นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอบวั
ตถุปวระสงค์
ข้อที่้ 1องกั
และ
93 ข้ อวิเคราะห์
ระมวลผลทางสถิ
ติหาค่
( X อ่) การจั
ปัและใช้
ญหาทางเพศส
าหรัคบ่านัสักมเรีประสิ
ยนหญิ
สมัายย และมี
ความเหมาะสมกั
บวัยของนั
ยน
การวิเคราะห์
ทธิ์สงทีหสั่น่ามสนใจ
พันธ์ อทัย่นางง่
(simple
correlation) ของเพี
ยร์ สนกั เรี(Pearson’s
product–movement
โรงเรียนมัธสยมศึ
น สังกกัารวิ
ดสจานััยข้กองานเขตพื
correlation 1.3
coefficient)
าหรักบษาตอนต้
วัตถุประสงค์
ที่ 3 ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ควรนาหลักสูตขอบเขตด้
รเสริ มเพื่อพัาฒ
กษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศไปใช้ เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ
นตันาทั
วแปร
1 ตัวงแปรต้
น คืกษาตอนต้
อ การบรินหของตน
ารงานวิ ช าการ ของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาในสัง กัดสานัก งานเขตพื น้ ที่ การศึกษา
สาหรับนักเรียนหญิ
มัธยมศึ
ประถมศึกษากรุ
ด้ า่กนารศึ
ซึง่ มีกปษามั
ั ญหาของสถานศึ
กษาแบ่
งเป็งนเสริดัมงนีให้้ นาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ าน
1.4งสเทพมหานคร
านักงานเขตพื5้นที
ธยมศึกษา เขต
3 ควรส่
1.1 าหรั
การพั
กสูงตในโรงเรี
รสถานศึยกนมัษาธยมศึกษาตอนต้ น ไปใช้ ในโรงเรียนในสังกัด
ป้องกันปั ญหาทางเพศส
บนัฒกเรีนาหลั
ยนหญิ
1.2 การพัฒนากระบวนการเรี
2. ข้ อเสนอแนะในการวิ
จยั ครั ้งต่อไป ยนรู้
1.3การศึ
การวั
ดผลประเมิ
นผลการเรี ยนในระยะยาว เมื่อนักเรี ยนอยู่ในชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรือ มัธยมศึกษา
2.1 ควรมี
กษาพฤติ
กรรมและเจตคติ
1.4 การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปี ที่ 4
1.5การพั
การพั
ฒนาสืกอ่ สูตนวัรเสริ
ตกรรมและเทคโนโลยี
การศึ
กษาานอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริ โภค
2.2 ควรมี
ฒนาหลั
มเพื่อพัฒนาทักษะชี
วิต ในด้
วแปรตาม
คือ การประกั
ณภาพยลมี
4 ด้เดีานย ได้
แก่ น
วัตถุนิยม การติ2ดตัเกม
การแสดงความคิ
ดเห็นคุในโซเชี
เป็ นต้
2.1 คุณภาพระบบประกันคุณภาพภายใน
เอกสารอ้ างอิง 2.2 คุณภาพด้ านผู้เรียน
คุณภาพด้
านการจั
ดการเรี
ยนการสอน
[1] ลือชัย ศรีเงินยวง.2.3(2552).
คู่มือการท
างานเพื
อ่ นาหลั
กพุทธธรรมมาแก้ปัญหาสุขภาพทางเพศและการเจริ ญพันธุ์ของวัยรุ่ น.
ณภาพด้กาษา
นการบริ
หารจัดการในสถานศึ
กษางสหประชาชาติ.
กรุงเทพฯ:2.4
องค์กคุารการศึ
วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่
ขอบเขตด้
นเนือ้ หาการตัง้ ครรภ์ ในวัยรุ่น: นโยบาย แนวทางการดาเนิ นงาน และติ ดตามประเมิ นผล. นนทบุรี :
์ สุขรัตน์. า(2557).
[2] บุญฤทธิ
วิจัยครัง้ นี ้เป็ นการศึขก.ษาความสัมพันธ์ ระหว่า งระดับการปฏิ บัติการบริ หารงานวิช าการกับ ระดับการปฏิ บั ติ การ
กระทรวงสาธารณสุ
ประกั
กษาสั
งกัดทสธิ ผานัลของการสร้
กงานการศึากงเสริ
ษาประถมศึ
งเทพมหานคร
ง่ การบริ
[3]
พัชนริคุนณ
ทร์ภาพในสถานศึ
ทาน้ อย. (2551).
ประสิ
มทักษะชีกวิษากรุ
ตและการจู
งใจในการปซึ้ องกั
นอุบหัตารวิ
ิ ภยั ชาการได้ ม าจาก
แนวคิดตามกระทรวงศึ
กษาธิกใารนนั[3]
วัฒนา
[9] ปรียาพร
วงศ์ยอนมั
นุตธรโรจน์
[12]จังได้หวันดามาสั
งเคราะห์
จากรถจักรยานยนต์
กเรีนิยลนชัวรรณ
น้ มัธยมศึ
กษาตอนต้
น โรงเรี
ยมศึกษา
หนองบั
วลาภู.เป็วินกรอบแนวคิ
ทยานิพนธ์ ด
การพัฒนาหลั
ษางเทพฯ:
การพับัฒณนากระบวนการเรี
ยนรูท้ยาลั
การวั
ดผลประเมิ
สธ.ม.กสู(สุตขรสถานศึ
ศึกษา).กกรุ
ฑิตวิทยาลัย มหาวิ
ยขอนแก่
น. นผลการเรี ยน การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึ
ฒนาสื
่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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กสูตรฝึซึ่งกสอดคล้
อบรมครูอเงกั
พือ่ บการออกแบบกิ
ฒนา น
ส่[17]
ว นร่ธนี
ว มในการประกั
คุณภาพการศึ
วามสั“การพั
ม พัน ธ์ฒกันนาหลั
ทางบวก
ดรุ ณีจัน ทร์ แ ก้จวกรรมพั
[8] การประกั
ทักษะชี
ในการแก้
ปัญหาอย่
างสร้างสรรค์
ของนักเรี ยนระดับประถมศึกกษาที
ษา”่กาหนดเพื
ในวารสารคณะมนุ
และ่นใจ
คุณภาพการศึ
กษาวิตหมายถึ
ง การด
าเนินงานอย่
างเป็ นระบบตามมาตรฐานการศึ
่อให้ ผ้ รู ับบริษกยศาสตร์
ารมีความมั
. 12(1):
ต่อสถานศึสักงคมศาสตร์
ษาในการบริ
ห ารจั115-121.
ดการศึกษาได้ มาตรฐานและน าสู่การผลิตผู้เ รี ยนให้ มีคุณภาพธงชัย นาแสงจรรยาสุข [6]
ภัทงรา
สามัาคั
ง. (2548).
ผลการใช้
โปรแกรมการเสริ
มสร้างทักษะชี
ตทีม่ ีต่อความรู
้ เจตคติ และพฤติ
ได้[18]
กล่าสุวถึ
ความส
ญและความจ
าเป็ นที
่จะต้ องมีระบบการประกั
นคุณวิภาพการศึ
กษาของสถานศึ
กษาเนืก่อรรมการมี
งจากในปั จจุบัน มี
กเรี ยนชัดน้ การศึ
มัธยมศึ
กษาปี ที ่ 3 เขตอ
าเภอเมือณง ภาพของผู
จังหวัดกาฬสิ
ธุ์. วิ่มทมากขึ
ยานิพ้นแต่
นธ์ ขกศ.ม.
การแข่งขันเพศสั
ในด้มาพันคุนธ์ณในนั
ภาพการจั
กษาของสถานศึ
กษาและคุ
้ เรี ยนนเพิ
ณะเดียวกันคุณภาพ
วิทยาการให้
คาปรึ
กษา).มทีมหาสารคาม:
บัณฑิตาวิงเช่
ทยาลั
ยมหาสารคาม.
ของสถานศึ(จิกตษาและผู
้ เรียนก็
มีแนวโน้
่จะเพิ่มความแตกต่
นเดียมหาวิ
วกันดัทงนัยาลั
้นสถานศึ
กษาจึงจาเป็ นที่จะต้ องมีการปรับปรุ ง
[19] ราณี
คงเดช. (2549).
มสร้างทักกษาโดยมี
ษะชีวิตกักบลไกในการตรวจสอบและกระตุ
แรงสนับสนุนทางสังคมเพือ่ ป้องกั้ นนให้การดื
แอลกอฮอล์ใน กษามี
งานให้
มี ควงศ์
ุณภาพและพั
ฒ นาคุการเสริ
ณภาพการศึ
ห น่่มว ยงานทางการศึ
น้ มัธยมศึกกษาอย่
ษาตอนต้
ยนขยายโอกาสการทางการศึ
อาเภอเมือง จับงผิหวัดชอบในการบ
ดขอนแก่น. ริ การและ
การควบคุนัมกคุเรีณยนชั
ภาพการศึ
า งต่นอ โรงเรี
เนื่ อ งเพื
่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึง ประสิท ธิกภษาาพและความรั
ปริญบญานิ
นธ์ สธ.ม.้ าหมายและนโยบายของสถานศึ
(สุขศึกษาและการส่งเสริ มสุขภาพ).
ขอนแก่
ฑิตควิุณทภาพตามมาตรฐานที
ยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่
น. ซึ่ ง
การจัดการให้
รรลุผพลตามเป
กษาเพื
่อ ให้นผ:้ เู รีบัยณนมี
่กาหนดไว้
[20] ดนุอพงกัล บสุงานวิ
นทรรัจตัยน์ของ
. (2550).
ฒนาหลักสูพบว่
ตรเสริ
มเพือ่ ฒพันาการด
ฒนาคุณาเนิ
ธรรมจริ
ยธรรมของนั
กเรี ยนโรงเรี ยน กษาโดยทุก
สอดคล้
บุญศิการพั
ลป์ อาษาสนา
า การพั
นงานประกั
นคุณภาพภายในสถานศึ
มัธวยมศึ
ษาเอกชน.
ญานิพนธ์นคุกณ
ศ.ด.
(การบริหารการศึกษา).
ชลบุเรป้ี :าหมายประสบผลส
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิ
พา. ว
ฝ่ ายมีส่วนร่
ม ทกาให้
การดาเนิปรินญ
งานประกั
ภาพภายในสถานศึ
ษาบรรลุ
าเร็ทจยาลั
ได้ อยย่บูารงรวดเร็
กระทรวงศึกษาธิ การ ได้ กล่าวถึงการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ โดยมีแนวทางปฏิ บตั ิ ดังนี ้ 1. ส่งเสริ มให้ ครู จัดทาแผนการ
เรี ยนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรี ยนรู้ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ 2. ส่งเสริ มให้ ครู จัดกระบวนการเรี ยนรู้ โดยจัดเนื ้อหาสาระ
และกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
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วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับวารสารบริ
ที่ 29 กรกฎาคม
หารการศึ
- ธักนษา
วาคม
มศว2561
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
และหาประสิ
การประยุ
กต์ทใช้ธิคภวามรู
าพของหลั
้ เพื่อป้กองกั
สูตรเสริ
นและแก้
มเพื่อไพัขปัฒญนาคุ
หาณการเรี
ธรรมจริ
ยนรูย้ จธรรมของนั
ากประสบการณ์
กเรียนโรงเรี
จริ ง ยและการปฏิ
นมัธยมศึกบษาเอกชนผลการเปรี
ตั ิจริง การส่งเสริมให้ยบเที
รักการ
ยบ
อ่าน และใฝ่
เจตคติ
การมีรูค้ อณ
ุ ย่าธรรมจริ
งต่อเนื่อยงธรรมหลั
การผสมผสานความรู
งการทดลองระหว่
้ ต่าางๆงกลุให้ม่ สควบคุ
มดุลกัมนกับปลูกลุกม่ฝั ทดลองมี
งคุณธรรมค่าค่เฉลี
านิย่ มที
โดยรวมสู
่ดีงาม งและคุ
กว่ากลุ
ณลัม่ กควบคุ
ษณะอั
ม นพึง
ประสงค์ ที่ สอดคล้ อ งกับ เนื อ้ หาสาระกิ จ กรรม โดยจัด บรรยากาศและสิ่ ง แวดล้ อ มและแหล่ง เรี ยนรู้ ให้ เ อื อ้ ต่ อ การจั ด
ข้กระบวนการเรี
อเสนอแนะยนรู้และนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้ องถิ่นมามีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนการสอน
1. ข้ อเสนอแนะในการน
าหลัเกทศการเรี
สูตรเสริมยนการสอนแก่
ไปใช้
ตามความเหมาะสม
3. จัดให้ มีการนิ
ครู ในกลุม่ สาระต่างๆ โดยเน้ นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือ กัน
กสูตรไปใช้
ครูวคยเพื
วรค่อานึนงเพื
ถึง่อหลัพักฒการของหลั
สูตรเสริม ด้ววมกั
ยเทคนิ
ธีการสอนที
่หลากหลาย ซึง่ จะ
แบกัลยาณมิ1.1
ตร การน
เช่น นิาหลั
เทศแบบเพื
่อนช่
นาการเรี ยกนการสอนร่
น หรืคอวิแบบอื
่น ๆ ตามความเหมาะสม
ดึ4.ส่
งดูงดเสริ
ความสนใจของนั
กเรี ยเนได้
างดี และควรเปิ
ดโอกาสให้
เรียนได้่นแๆสดงความคิ
ดเห็นอย่างอิสระ
มให้ มีการพัฒนาครู
พื่อพัเป็ฒนอย่
นาการเรี
ยนการสอนร่
วมกัน หรืนอกั แบบอื
ตามความเหมาะสม
การนม พัาหลั
ตรไปใช้
ครูคบวรจั
ดหาสืบอั่ตการจั
ดการเรี
ยนรู้หชลัาการกั
กสูตรเสริ
มเพืบ่อการปฏิ
พัฒนาทับกัตษะชี
วิตด้ านการป
องกัน
3. 1.2
ความสั
น ธ์กรสูะหว่
า งระดั
การปฏิ
ิ ก ารบริ
ห ารงานวิ
บ ระดั
ิ ก ารประกั
น คุ ณ้ ภาพใน
ปัสถานศึ
ญหาทางเพศส
บนักกงานการศึ
เรี ยนหญิ งกทีษาประถมศึ
่น่าสนใจ ทันกสมั
ย และมี
ความเหมาะสมกั
บวัยของนั
กเรี ยนมพันธ์ กันทางบวกอยู่ในระดับ
กษาสังกัาหรั
ดสานั
ษากรุ
งเทพมหานคร
โดยภาพรวมมี
ความสั
นมัญธยมศึ
กษาตอนต้
กัดสเมืานั่ อกพิงานเขตพื
้นที่การศึ
กษามัธยมศึ
กษา เขตบั ต3ิ กในจั
งหวัหดารงานวิ
พระนครศรี
อยุธยา
สูง มาก อย่ า1.3
งมีโรงเรี
นัยสยาคั
ทางสถิ
ติ ที่ ระดันบสัง.01
จ ารณารายด้
า นของระดั
บ การปฏิ
ารบริ
ช าการมี
ควรนาหลัมกพัสูนตธ์รเสริ
เพื่อบพัการปฏิ
ฒนาทักบษะชี
ิต ด้ านป้นองกั
ญหาทางเพศไปใช้
เพื่อเสริ
ษะชี
วิต ด้ านป้องกั
นปั ญหาทางเพศ
ความสั
กั บมระดั
ั ติ กวารประกั
คุ ณนปัภาพในสถานศึ
ก ษาสั
ง กั ดมทัสกานั
ก งานการศึ
ก ษาประถมศึ
ก ษา
สาหรั
บนักเรียนหญิงพบว่
มัธยมศึ
กรุ
ง เทพมหานคร
า สูกงษาตอนต้
ที่ สุด ได้ แนก่ของตน
ด้ า นพัฒ นาหลักสูตรสถานศึ กษา กับ ด้ า นคุณภาพด้ า นการบริ ห ารจัด การใน
สานักมงานเขตพื
้นที่การศึกอย่ษามั
กษาญทางสถิ
เขต 3 ควรส่
งเสริ
ให้ นอาจเป็
าหลักนเพราะการพั
สูตรเสริมเพื่อฒ
พัฒนาหลั
นาทักสูษะชี
ด้ าน
สถานศึกษามี1.4ความสั
พันธ์ กันทางบวก
างมีธนยมศึ
ัยสาคั
ติที่ระดั
บ ม.01
ตรเป็วิตนการ
องกันปัเพืญ่อหาทางเพศส
บนักเรียฒนหญิ
ธยมศึกษาตอนต้ น ไปใช้
ในโรงเรี
ยนในสั
งกัด
นป้ามาใช้
กาหนดหลักาหรั
สูตรและพั
นาผูง้ เรีในโรงเรี
ยนให้ มยีคนมั
ุณภาพตามมาตรฐานที
่กาหนด
โดยมี
นโยบายและกฎหมายที
่เกี่ยวข้ อ ง
ข้ อเสนอแนะในการวิ
จยั ครั่มี้งต่
อไป กต้ องและเหมาะสมพร้ อมทั ้งสอดคล้ องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และ
กับหลักวิช2.าการในการจั
ดการศึกษาที
ความถู
ควรมี
ารศึนาการของผู
กษาพฤติกรรมและเจตคติ
เมื่อนัจึกงเรีส่งยผลให้
นอยู่ในชั
ธยมศึกษาปี
ที่ 3 หรือห ารจั
มัธยมศึ
กษา
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ2.1
ส่ง เสริ
ม พักฒ
้ เ รี ย นอย่ า งเต็ มในระยะยาว
ตามศัก ยภาพ
มี ค้นมั
ุณภาพในด้
า นการบริ
ด การใน
ปี ที่ 4 กษา ซึง่ เป็ นหน้ าที่หลักของผู้บริหารสถานศึกษาเป็ นกลไกในการขับเคลือ่ นเพื่อการดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมายด้ าน
สถานศึ
กสูกตสูรเสริ
่อพัฒปนาทั
กษะชีาคัวิตญในด้
านอื
่นๆ ่เช่
น พฤติกรรมความรุ
การบริ
โภคกษา
บุญเลี ้ยง ทุม2.2
ทองควรมี
[10]การพั
ได้ กฒ
ล่านาหลั
วว่า หลั
ตรเป็มเพื
นองค์
ระกอบส
ยิ่งอย่
างหนึ
งของการจั
ดการศึกษานแรง
การจั
ดการศึ
วัตถุนิยม การติดเกมบใดก็
การแสดงความคิ
นในโซเชี
ลมีเดีย เป็กสูนต้
น นโครงร่างกาหนดไว้ ว่า จะให้ เด็กได้ รับประสบการณ์
ประเภทใดและระดั
ดีจะขาดหลักสูดตเห็รเสี
ยมิได้ ยเพราะหลั
ตรจะเป็
อะไรบ้ างจึงจะเป็ นประโยชน์ ต่อเด็กและสัง คม ด้ าน วิภา ทองหงา [15] กล่าวว่า หลักสูตรมีความหมายอยู่ 3 ประการ คือ
เอกสารอ้
ง
1.
หลักสูตรเป็างอิ
นระบบในการจั
ดการศึกษา โดยมีปัจจัยนาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนตามที่ม่งุ หมายไว้ 2. หลักสูตรเป็ น
[1] ลือชัย ศรีเงิดนการศึ
ยวง. ก(2552).
คู่มปือั จการท
างานเพื
อ่ นาหลัได้กแพุก่ทครู
ธธรรมมาแก้
ขภาพทางเพศและการเจริ
ญพันธุ์ของวั
ยรุ่ น.
ระบบในการจั
ษา โดยมี
จัยนาเข้
า (Input)
นักเรียน ปวัสั ญดุหาสุ
อปุ กรณ์
อาคารสถานที่ กระบวนการ
(Process)
กรุงดเทพฯ:
องค์การการศึ
กษา วิทยาศาสตร์
ละวัฒนธรรมแห่
งสหประชาชาติ
. ย น ความสาเร็ จ ทางการศึก ษา
ได้ แ ก่ การจั
กิ จ กรรมการเรี
ยนการสอน
ผลผลิต แ(Output)
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สูตรเสริ มเพือ่ พัฒนาคุการศึ
ณธรรมจริ
ยธรรมของนักดเรีกิยจนโรงเรี
ยน ยนรู้ พร้ อมกับ
ผลิตและนมัาสืธยมศึ
อ่ ไปใช้กษาเอกชน.
โดยครูผ้ สู อนวิ
คราะห์
ถุปกระสงค์
เนื ้อหาหและออกแบบกิ
กรรมที
นสยาคั
ญ ผูท้ เยาลั
รียนจะสนุ
กสนาน
ปริเญ
ญานิวพัตนธ์
ศ.ด. (การบริ
ารการศึกษา). จชลบุ
รี: บั่เน้ณนฑิผู้เตรีวิยทนเป็
ยาลั
มหาวิ
ยบูรพา.
พร้ อมทั ้งกิจกรรมนั ้นผู้เรี ยนจะต้ องมีอิสระในการคิด แก้ ปั ญหา มีชิ ้นงานหรือโครงการ ซึง่ ควรเรียนร่วม หรือทางานกลุม่ ผลิต
และจัดเตรี ยมสื่อขึ ้นมาใหม่ อาจจะเป็ นชุดการทดสอบ เอกสาร เทคโนโลยีสารสนเทศต่ างๆ หรื อแหล่งเรี ยนรู้ ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา มีการวัดและประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ สอื่ และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างสม่าเสมอ
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ข้ อทเสนอแนะส
การท
าวิ่อจพัยั ฒครันาคุ
ง้ ต่ อณไป
และหาประสิ
ธิภาพของหลัาหรั
กสูตบรเสริ
มเพื
ธรรมจริ ยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนผลการเปรี ยบเทียบ
สถานศึ
กษาควรให้
ความส
าคัญอย่ า งเร่ งาด่งกลุ
ว นในด้
า นการประกั
น คุ ณภาพภายในสถานศึ
ก ษาควรมี
แ นวทาง
เจตคติการมี
คณ
ุ ธรรมจริ
ยธรรมหลั
งการทดลองระหว่
ม่ ควบคุ
มกับกลุม่ ทดลองมี
ค่าเฉลีย่ โดยรวมสูงกว่
ากลุม่ ควบคุ
ม
การพัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ให้ มีประสิทธิภาพ มีการจัดหลักสูตร มีกระบวนการเรี ยนรู้ และมีการประเมินผล
มทั ้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรี ยน โดยเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรู้ ทักษะ มีสขุ โดยประยุกต์ กับ
ข้พร้ออเสนอแนะ
การทางานเชิ
ซึง่ ประกอบด้าหลั
วย กปัสูจตจัรเสริ
ย กระบวนการ
1. ข้งอระบบ
เสนอแนะในการน
มไปใช้ และผลผลิตเพื่อส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นบุคคลที่เก่ง ดี และมีความสุข
พัฒนาผู้เรียนให้
ีทกั ษะชี
ารจัดคการเรี
ยนการสอนที
หมาะสมกับกสูผู้ตเรีรเสริ
ยน มชุมด้ชน
และท้คอวิงถิธีก่นารสอนที
มีการประเมิ
นศักยภาพของ
1.1 มการน
าหลัวกิตสูมีตกรไปใช้
รูควรค
านึงถึงหลัก่เการของหลั
วยเทคนิ
่หลากหลาย
ซึง่ จะ
เครื่องมือทีก่มเรีีปยระสิ
าพและมี
ความหลากหลาย
รณาการหลั
จพอเพียง
ดึผู้เงรีดูยดนโดยใช้
ความสนใจของนั
นได้ทเป็ธิภนอย่
างดี และควรเปิ
ดโอกาสให้พร้นอกั มทั
เรีย้งมี
นได้การบู
แสดงความคิ
ดเห็กนปรัอย่ชญาของเศรษฐกิ
างอิสระ
ให้ เข้ ากับการจั
นรู้เกพืสู่อตพัรไปใช้
ฒนาต่คอรูคยอดในการด
นชีดวการเรี
ิตต่อไปในอนาคตโดยควรปฏิ
ิอย่ากงเร่
งด่ววิตนด้ดัานการป
งนี ้ ้ องกัน
1.2ดการเรี
การนยาหลั
วรจัดหาสือ่ าเนิ
การจั
ยนรู้หลักสูตรเสริ มเพื่อพับฒตั นาทั
ษะชี
1. คุณาหรั
ภาพระบบประกั
ท าโครงสร้
างการบริ หบารจั
ดการกเรีแต่ยนง ตัง้ คณะกรรมการเพื่ อ ลงมติ
ปั ญหาทางเพศส
บนักเรี ยนหญินงทีคุ่นณ่าภาพภายในจั
สนใจ ทันสมัยดและมี
ความเหมาะสมกั
วัยของนั
ความเห็นและข้
เสนอแนะ
จัดทกาแผนพั
กษา โดยมี
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
รอบคลุ
การจัดการศึ
1.3อโรงเรี
ยนมัธยมศึ
ษาตอนต้ฒนนาคุ
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สานักงานเขตพื
้นที่การศึ
กษามัธยมศึ
กษา เขตที3่คในจั
งหวัมดพระนครศรี
อยุกธษา
ยา
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กรรมที
อดคล้มเพื
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มีคุณภาพ มีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้ อมทั ้งวิเคราะห์ วิจัย
สประจ
าหรับาปีนักจัเรีดยระบบประกั
นหญิงมัธยมศึ
กษาตอนต้
นของตน
และเผยแพร่ผ1.4
ลงาน
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรส่งเสริ มให้ นาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ าน
คุณภาพด้ านผู
ทบาทหน้
าทีธ่ ยมศึ
ของครู
ผ้ สู อน วินเคราะห์
ภาพปัยญนในสั
หาของการจั
ป้องกันปั ญ2.หาทางเพศส
าหรั้ เรีบยนันกเรีวิเยคราะห์
นหญิงบในโรงเรี
ยนมั
กษาตอนต้
ไปใช้ ใสนโรงเรี
งกัด ดการเรี ยนรู้ โดยเป็ น
รายบุคคล2.กข้าหนดเป
้ าหมาย วัตจถุยั ปครัระสงค์
อเสนอแนะในการวิ
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ิยม การติ
เกม การแสดงความคิ
ดเห็นในโซเชี
เดีย เป็ นต้
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กสูตร 2) ระบบการใช้ หลักสูกตษา
ร และ
3) ระบบการประเมิ
นหลัน.กสูตร และยัง
น้ มัธยมศึ
น โรงเรี
ยนขยายโอกาสการทางการศึ
อาเภอเมื
อง จังหวัดขอนแก่
สอดคล้ องกั
ริพงศ์พนธ์
เศาวภายน
ที่ศกึ ษาการพังเสริ
ฒนาหลั
กสูตรฝึขอนแก่
กอบรมเพื
พัฒ
ดการกันบ. ความ
ปริบญศิญานิ
สธ.ม. (สุ[11]
ขศึกษาและการส่
มสุขภาพ).
น: บั่อณ
ฑิตนาความสามารถในการจั
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่
ขั[20]
ด แย้ดนุ
งของต
พบว่าการพั
การพัฒฒนาหลั
นาหลั
ตรฝึมกอบรมมี
การด
าเนิ น การ
4 ขัน้ ตอนกเรีคืยอนโรงเรี
การสารวจข้
พล สุารวจชุ
นทรรัตมน์.ชน(2550).
กสูกตสูรเสริ
เพือ่ พัฒนาคุ
ณธรรมจริ
ยธรรมของนั
ยน อ มูลพื น้ ฐาน
การสร้ างหลั
สูตกรฝึษาเอกชน.
กอบรม การตรวจสอบประสิ
ทธิ ภ(การบริ
าพของหลั
กสูตรกและการปรั
ตรฝึยกอบรม
จัยของ
มัธกยมศึ
ปริญญานิพนธ์ กศ.ด.
หารการศึ
ษา). ชลบุรี:บบัปรุณงฑิหลั
ตวิกทสูยาลั
มหาวิทและงานวิ
ยาลัยบูรพา.
กนกนุช วสุธารั ตน์ [12] ศึกษาการพัฒ นาหลักสูตรฝึ กอบรมด้ า นการเสริ ม สร้ างความฉลาดทางอารมณ์ แ ห่ ง ตนสาหรั บ
นักศึกษาพยาบาล พบว่า ขั ้นตอนการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้ วยขั ้นตอน 4 ขั ้นตอน คือ การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์
แห่ งตนสาหรับ นักศึกษาพยาบาล การออกแบบหลักสูตร การประเมิ นประสิท ธิ ภ าพของหลักสูตร และการปรับ ปรุ ง แก้ ไข
หลักสูตร
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วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับวารสารบริ
ที่ 29 กรกฎาคม
หารการศึ
- ธักนษา
วาคม
มศว2561
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
และหาประสิทธิภาพของหลั
1.2 ผลการวิ
กสูตรเสริ
จยั ยัมงพบว่
เพื่อพัาฒหลั
นาคุ
กสูณตรเสริ
ธรรมจริ
มต้ อยธรรมของนั
งมีความเข้กมเรีแข็ยงนโรงเรี
ทางวิยชนมั
าการมากกว่
ธยมศึกษาเอกชนผลการเปรี
าหลักสูตรแกนกลาง
ยบเที
ต้ อยงมีบ
เนื ้อหาวิกชารมี
เจตคติ
าทีค่ ลึณ
ุ กธรรมจริ
และกว้ ายงธรรมหลั
ต้ องมีกงิจการทดลองระหว่
กรรมการเรียน การสอนที
างกลุม่ ควบคุ
่หลากหลาย
มกับกลุม่ และสามารถพั
ทดลองมีค่าเฉลีฒย่ นาผู
โดยรวมสู
้ เรี ยนได้งกว่
ผลอย่
ากลุาม่ งเป็
ควบคุ
นรู ปมธรรม
จริงๆ เช่น การระดมสมอง กระบวนการกลุม่ การอภิปรายกลุม่ ย่อยเพื่อต่อยอด มีการศึกษากรณีศกึ ษาอย่างจริงจัง การแสดง
ข้บทบาทสมมติ
อเสนอแนะการโต้ วาที การสร้ างความตระหนัก การเขียนผังมโนทัศน์ การทาโครงงาน และการเรียนรู้แบบอริยสัจ ทั ้งนี ้
1. ข้ อเสนอแนะในการน
าหลักง่ เป็สูตนเรื
รเสริ
มไปใช้
อาจเป็ นเพราะว่
า คุณธรรมจริยธรรมซึ
่องของนามธรรมที
่ไม่สามารถจับต้ อง ได้ จาเป็ นต้ องอาศัยกิจกรรมที่เป็ นรูปธรรม
านึงถึงหลักต้การของหลั
กสูตครเสริ
ม ด้ธวีกยเทคนิ
ควิธีการสอนที
่หลากหลาย
ซึง่ จะ
ให้ กับนักเรี ย1.1
นได้การน
ปฏิ บาหลั
ัติ เพืก่อสูสืต่อรไปใช้
ไปถึงสิคง่ รูทีค่วรค
เป็ นนามธรรม
องอาศัยเทคนิ
และวิ
ารถ่ายทอดที
่ เหมาะสม
และหลากหลาย
ดึรู ปงดูแบบ
ดความสนใจของนั
เรี ยนได้
เป็ นอย่
างดี และควรเปิ
ดโอกาสให้
นกั เรียนได้
สดงความคิ
ดเห็นอย่างอิ
สระ [14] ได้ ก าหนด
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ยกนได้
เข้ าใจ
สอดคล้
อ งกั บ แนวคิ
ด ของ ไพเออร์
โ ตแPiirto
[13] และกรมวิ
ช าการ
การน
ตรไปใช้
หาสือ่ การจั
ดการเรี ยนรู้หลัด้กาสูนการคิ
ตรเสริ มดเพืวิ่อเคราะห์
พัฒนาทัสังกเคราะห์
ษะชีวิตด้เพื
านการป
วัตถุประสงค์1.2
การจั
ดหลัาหลั
กสูกตสูรเสริ
มไว้ คเพืรูค่อวรจั
พัฒดนาความรู
้ ความสามารถ
่ อให้ เกิ้ องกั
ดทักนษะ
ปัประสบการณ์
ญหาทางเพศสทัาหรั
บนักเรี ยนหญิ งพทีตามทั
่น่าสนใจ
บวัยของนั
น ก สอดรับ กับแนวคิดของ
้งวิชาการและอาชี
กษะทันจึสมั
งทยาให้และมี
หลักคสูวามเหมาะสมกั
ตรเสริ มนี ้มีเนื ้อหาวิ
ชาที่กกว้เรีายงและลึ
1.3ทโรงเรี
ยนมักล่ธยมศึ
น สังยกัดนรูส้ ใานั
กงานเขตพื
ารศึกษามัธยมศึ่มกีคษาวามส
เขตาคั
3 ในจั
งหวัดพระนครศรี
ธยา
ธนา นิลชัยโกวิ
ย์ [15]
าวถึงกกิษาตอนต้
จกรรมการเรี
นหลั
กสูตร ซึง่ ้นทีเป็่กนกระบวนการที
ญในการพั
ฒนานักเรีอยยุนให้
ควรน
าหลั
สูตรเสริ่พมึงเพื
่อพัฒนาทั
กษะชีวดิตจิตด้ตปั
านปญ้ องกั
นปักญ
วิต่ 1ด้การสร้
านป้องกั
นปั ญหาทางเพศ
เกิดคุณ
ลักกษณะที
ประสงค์
ตามแนวคิ
ญาศึ
ษาหาทางเพศไปใช้
ซึง่ ประกอบด้ วเยพื3่อเสริ
ขั ้นมได้ทักแก่ษะชี
ขั ้นที
างความพร้
อม เป็ น
สขัาหรั
งมัธบยมศึ
้นที่ใบห้นันกักเรีเรียยนหญิ
นฝึ กปฏิ
ัติในกษาตอนต้
2 รู ปแบบนของตน
คือ การฝึ กปฏิ บัติด้วยความสงบนิ่ง และการฝึ กปฏิ บัติด้วยการเคลื่ อนไหว ขั ้นที่ 2
สานั
งานเขตพื ้นที่การศึ
ธยมศึก่ใษา
ควรส่
เสริ้ จมากการปฏิ
ให้ นาหลักบสูัตติ ขัรเสริ
ฒนาทักษะชี
วิตด้เป็าน
การเสริม สร้ า1.4
งคุณ
ลักกษณะและการคิ
ด เป็กษามั
นขั ้นตอนที
ห้ นักเขต
เรี ย3นได้
เรียงนรู
้นที่ม3เพืสร้่อาพังความเชื
่อ มโยง
ปขั้ องกั
นปั ญ่ นหาทางเพศส
บนัก้ แเรีละประสบการณ์
ยนหญิงในโรงเรียทนมั
น ่ ไปใช้
ในโรงเรี
งกัด
้นตอนที
ักเรี ยนต้ องใช้าหรั
ความรู
ี่ได้ธเรียมศึ
ยนรูก้ ใษาตอนต้
นขัน้ ตอนที
2 มาคิ
ดใคร่ยคนในสั
รวญในสภาวะที
่ ตนเองกาลังผ่อ น
2. ข้ อเสนอแนะในการวิ
จยั ครั ้งต่วอยใจอย่
ไป างใคร่ครวญ เชื่อมโยงกับประสบการณ์เก่าเพื่อกาหนดพฤติกรรมในอนาคต
คลายเป็ นการเปิ
ดพื ้นที่ในการพิจารณาด้
2.1 ควรมีการศึ
รรมและเจตคติ
นระยะยาว
่อนัตกเรีห่ยอนอยู
หรือ มัธยมศึ
ษา
ซึง่ ทั ้ง 3 ขั ้นตอนสอดคล้
องกักบษาพฤติ
แนวคิดกของ
ธนา นิลชัยใโกวิ
ทย์ [16] เมื
สมจิ
ทอง่ในชั
[17]้นมัวิธจยมศึ
ัยเรื่อกงษาปี
การศึที่ ก3ษาความรั
บผิดกชอบ
ปีปั ทีญ่ 4หา และแนวทางแก้ ไขของนักเรียนประถมศึกษาชั ้นปี ที่ 6 โรงเรียนพระโขนงวิทยา พบว่า นักเรี ยนที่ใช้ บทบาทสมมติและ
2.2 ควรมี
ฒนาหลั
กสูตรเสริ
มเพื่อยพันสูฒงนาทั
กษะชี
ิต ในด้ านอื่นๆส่เช่วนงานวิ
น พฤติกจรรมความรุ
นแรงแสงนิ
การบริ
โภค[18]
เข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ
่ม มีกคารพั
วามรั
บ ผิดชอบต่
อ การเรี
ขึ ้นกว่
า ก่อวนการทดลอง
ัยของ จิ ราพร
รันดร์
วัศึตกถุษาผลการสอนโดยใช้
นิยม การติดเกม การแสดงความคิ
ดเห็นในโซเชี
ยลมีเดีผยลเชิ
เป็ นต้
เทคนิคผสมผสานเพื
่อพัฒนาเหตุ
งจรินยธรรมนักเรี ยนชั ้นประถมปี ที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดถลาง
อาเภอเมื อง จัง หวัดขอนแก่ น พบว่า นักเรี ยนที่ ได้ รับการสอนโดยใช้ เทคนิ คแบบผสมผสาน มี เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมสูงกว่ า
เอกสารอ้
นัก เรี ย นที่ ไม่าไงอิ
ด้ รังบ การสอนโดยใช้ เทคนิคการสอนแบบผสมผสานอย่ างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ และผลงานวิจัยของ สุท ธิ พ ร
[1]
ย ศรีเศึงิกนษารู
ยวง.ป(2552).
คู่มือการท
อ่ นาหลับกผิพุดทชอบของนั
ธธรรมมาแก้
ญหาสุ
ขภาพทางเพศและการเจริ
พันธุ์ของวั
รุ่ น. า
บุญลืส่องชั[19]
แบบการสอนเพื
่อพัางานเพื
ฒนาความรั
กศึปกั ษา
สถาบั
นเทคโนโลยีราชมงคลญผลการวิ
จยั ยพบว่
กรุงเทพฯ:่อองค์
ารการศึ
ษา วิทายาศาสตร์
ฒนธรรมแห่
รูปแบบการสอนเพื
พัฒกนาคุ
ณลักกษณะด้
นความรับแผิละวั
ดชอบส
าหรับนังกสหประชาชาติ
ศึกษาสถาบัน.เทคโนโลยีราชมงคลมีประสิทธิภาพใน
[2]
บุญาฤทธิ
รัตน์. (2557).
การตัง้ ครรภ์
นวัยรุ่น: นโยบาย แนวทางการดาเนิ นงาน และติ ดตามประเมิ นผล. นนทบุรี :
การสร้
งคุณ์ ลัสุกขษณะได้
ตามแนวทางอั
ตลักใษณะ
กระทรวงสาธารณสุ
ข. ง พบอี ก ว่ า การเรี ย นรู้ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Self – Directed Learning) ท าให้ เกิ ด แนวโน้ ม
1.3 ผลการทดลองยั
[3]
พัชริน่ยทร์
ทาน้ อย. (2551).
ประสิกทรรมการมี
ธิ ผลของการสร้
างเสริ มยทัธรรมของนั
กษะชีวิตและการจู
้ องกั
นอุบดัตกิิ ภจยั กรรมการเรี ยนรู้ ใ น
การเปลี
นแปลงเจตคติ
และพฤติ
คุณธรรมจริ
กเรี ยนได้งอใจในการป
ย่ างชัดเจน
การจั
จากรถจั
กรยานยนต์
นนักเรี ย่ มนชั
ธยมศึสก่ วษาตอนต้
น โรงเรี
จังาหวั(Active
ดหนองบัLearning)
วลาภู. วิทและ
ยานิพจินธ์
หลัก สูตรเสริ
ม เป็ นการจั
ดกิ จใกรรมที
ุ่ง เน้น้ นมัการมี
นร่ ว มของนั
กเรียนมั
นให้ธยมศึ
เป็ นผูก้ษา
กระท
รวัฒ น์
ขศึกล่
กษา).
ณฑิตวิท่ยยาลั
ย มหาวิทยาลั
ขอนแก่
วงศ์ สวัสดิสธ.ม.
วัฒน์ (สุ
[20]
าวถึกรุ
ง ยุงเทพฯ:
ทธวิธีใบันการเปลี
นแปลงเจตคติ
ว่ายการมี
ส่วนนร่. วมในการปฏิ บัติจริง (Active Participation)
[4]
กุสมุ ทาวดี
คาเกลี ้ยง และคณะ.
(2554). หนั
งสือเรี่อยเจตจ
น รายวิ
้นฐานสุกขรรมได้
ศึกษาม6ากกว่
ชัน้ มัาธการมี
ยมศึกสษาปี
่ 6. กรุๆงเทพฯ:
มีประสิ
ธิภาพในการเปลี
่ยนแปลงเจตคติ
ความเชื
านงชาพื
และพฤติ
ว่ นร่ วทีมเฉย
โดยที่ไม่ได้ ทา
สานักพิมพ์Participation)
เอมพันธ์ . เช่น การมีส่วนร่ วมในการแสดงพฤติกรรม การร่ วมอภิ ปราย การแสดงบทบาท การมีส่วน
อะไรเลย (Passive
[5]
นพังกล่
สชวิานวททร์าให้
มูลบทาทอง.
มกราคม
ถนุ ายน).
กษาเพืดอ่ ความเชื
พัฒนาเด็
ร่วมดั
ุคคลมีป(2555,
ระสบการณ์
ตรง มี- คมิวามเชื
่อถือทัข้กอษะชี
มูลทีว่ไิ ตด้กัรบั การศึ
ใหม่ และเกิ
่อมัก่นและเยาวชน.
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Secondary planning is the evaluation and the lowest is the implementation of supervision. 3) The relationship
[16] อัจฉรา ฉายวิวฒ
ั น์. (2551, มิถนุ ายน - กันยายน). การพัฒนาหลักสูตรเสริ มด้านทักษะการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ
between job motivation and school internal supervision. Under the jurisdiction of the office of the Bangkok
สาหรับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที ่ 6 ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์ . 19 (3): 65-66.
Metropolitan Administration of Primary Education, it was found that the motivation of the teachers in the schools
[17] ธนียา เทียนคาศรี. (2557, มกราคม - มิถนุ ายน). “การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมครู เพือ่ การออกแบบกิ จกรรมพัฒนา
under the office of the Bangkok Metropolitan Administration of Primary Education was not related to the internal
ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา” ในวารสารคณะมนุษยศาสตร์ และ
supervision of the schools under the Bangkok Metropolitan Area Office. Positive did not meet the assumptions
สังคมศาสตร์ . 12(1): 115-121.
set when considering each side. It was found to be the highest. Progress in positions (X5) and education,
[18] สุภัทรา สามัง. (2548). ผลการใช้โปรแกรมการเสริ มสร้างทักษะชีวิตทีม่ ีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติ กรรมการมี
conditions and requirements. (Y1) had the highest negative correlation at .01 (-.197 **). (X3) Supervision. (Y3)
เพศสัมพันธ์ ในนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 3 เขตอาเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.
statistically significant positive correlation at .01 The minimum is the aspect of the work. (X3) Relationships with
(จิตวิทยาการให้ คาปรึกษา). มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
internal supervision. (Ytot). Positive correlation was statistically significant at .01 (.045**) and lowest was
[19] ราณี วงศ์ คงเดช. (2549). การเสริ มสร้างทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพือ่ ป้องกันการดื ่มแอลกอฮอล์ใน
motivation for teacher performance in job advancement (X5). Relative to internal supervision in planning (Y2),
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนขยายโอกาสการทางการศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
supervision (Y3) and evaluation (Y4) at the .05 level of significance, and in relation to education, conditions and
ปริญญานิพนธ์ สธ.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริ มสุขภาพ). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
needs (Y3). Y1) and internal supervision The overall (Ytot) negative statistical significance level. 01.
[20] ดนุพล สุนทรรัตน์. (2550). การพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพือ่ พัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรี ยน
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1.1่อพัการน
าหลั
สูตรไปใช้ ครูคกวรค
านึมงถึีปงระสิ
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ญหาทางเพศไปใช้
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นวิยทมหาวิ
ยะฐานะให้
งู ขึ ้น สร้ างโอกาสความก้ าวหน้ าในหน้ าที่
(จิตวิาทงยุยาการให้
คาปรึ
บัณฑิตวิเลืท่อยาลั
ทยาลัยสมหาสารคาม.
การงาน
[19] ราณี วงศ์ คงเดช. (2549). การเสริ มสร้างทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพือ่ ป้องกันการดื ่มแอลกอฮอล์ใน
องการ ผู้บริ หารสถานศึกษาควรส่
งเสริมและสนั
นให้ ผ้ นู ิ.เทศ ครูผ้ สู อน
นักเรี ย4.นชัด้นา้ นการศึ
มัธยมศึกกษาสภาพและความต้
ษาตอนต้น โรงเรี ยนขยายโอกาสการทางการศึ
กษา อาเภอเมื
อง จังหวับสนุ
ดขอนแก่
และผู้เกี่ยวข้
กฝ่ าย
่วนร่วมในการวิ
เคราะห์สภาพปั
ันปั ญหาและร่
อมูลที่จนัด. ลาดับ
ปริอญงทุ
ญานิ
พนธ์มีสสธ.ม.
(สุขศึกษาและการส่
งเสริ มจสุจุขบภาพ).
ขอนแก่นว:มวางแผนการนิ
บัณฑิตวิทยาลัเยทศภายในน
มหาวิทยาลัาข้
ยขอนแก่
มาวิ
คราะห์
เห็ นตสภาพปั
จจุบการพั
ัน ปั ญฒหาและความต้
่แ ท้นาคุ
จ ริ งณให้ธรรมจริ
ชัดเจนยธรรมของนั
และศึกษาความต้
อ งการของครู
ผ้ ูสอนใน
[20]เดนุ
พล สุในห้ ทรรั
น์. (2550).
นาหลักสูตรเสริอมงการที
เพือ่ พัฒ
กเรี ยนโรงเรี
ยน
การพัฒนาการนิ
มัธยมศึเทศภายใน
กษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา.
5. ด้ านการปฏิ บตั ิการนิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้ มีการประชุมคณะครู ทกุ คนเพื่อชี ้แจงรายละเอียด
การนิเทศภายในให้ เข้ า ใจตรงกัน ถึงวัตถุป ระสงค์ แ ละเป้าหมายของการนิเทศภายใน และการพาไปเยี่ยมชมการสอนของ
ครูผ้ สู อนคนอื่น เพื่อให้ เห็นรูปแบบใหม่และแลกเปลีย่ นประสบการณ์กนั และกัน
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และหาประสิ6.
ทธิภด้ าพของหลั
มเพื่อพับฒัตนาคุ
ณ้ บธรรมจริ
ยธรรมของนั
กเรียนโรงเรี
ยนมั
กษาเอกชนผลการเปรี
านความสํกาสูเร็ตจรเสริ
ในการปฏิ
ิงานผู
ริ หารควรเปิ
ดโอกาสให้
บุคคลมี
ส่วธนร่ยมศึ
วมในการวางแผน
ถ้ าบุคยบเที
คลได้ยบมี
การมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมหลัางหนดแนวทางการทํ
การทดลองระหว่างกลุ
ม่ ควบคุ
มกัาบให้กลุ
โดยรวมสู
ม่ ควบคุ
ส่เจตคติ
วนร่วมในการวางแผนงานและกํ
างานเอง
จะทํ
เกิม่ ดทดลองมี
แรงจูงใจทีค�จ่าเฉลี
ะทําย่ งานนั
�นให้ สงกว่
ําเร็าจกลุ
มากขึ
�นอีกมทั �งตัว
บุคคลต้ องเปลีย� นเจตคติ เปลีย� นความคิด และเพิ�มความตั �งใจในการปฏิบตั ิงาน มองเห็นคุณค่าของงานที�ทําและมีตั �งใจที�จะ
ข้ทําองานให้
เสนอแนะ
ประสบความสําเร็จ
1. 7.ข้ อด้เสนอแนะในการน
มไปใช้ ก ษาควรมอบหมายงานให้ เหมาะสมกับบุค คลที� ปฏิ บัติต้อ งตรงกับ
า นการยอมรับ นัาหลั
บถื อกผูสู้ บตรเสริ
ริ หารสถานศึ
1.1 การนาหลั
กสู� ทตํารไปใช้
วรคานึ
งถึงหลักการของหลั
กสูต� อรเสริ
ด้ วยเทคนิ
ซึง่ จะว ย
ความรู้ ค วามสามารถ
งานที
ต้ อ งมีคครูความท้
าทายและมี
ก ารชมเชยเมื
ทํ ามผลงานสํ
า เร็คจวิได้ธีกรัารสอนที
บความไว้่หลากหลาย
วางใจในการช่
ดึแก้งดูปดั ญความสนใจของนั
กเรีบยของเพื
นได้ เป็�อนอย่
างดี และควรเปิ
หา จนเป็ นที�ยอมรั
นร่วมงานในโรงเรี
ยนดโอกาสให้ นกั เรียนได้ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
การนาหลักสูาหรั
ตรไปใช้
ครูคาวรจั
หาสื
ข้1.2
อเสนอแนะสํ
บการทํ
วิจยั ดครั
ง� ต่อ่ อการจั
ไป ดการเรี ยนรู้หลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านการป้องกัน
ควรศึ
ยบเที
งใจที
�ส่ง ผลต่ อการนิบเวัทศภายในสถานศึ
ปั ญหาทางเพศส1.าหรั
บนักเรีษาการศึ
ยนหญิ งกทีษาเปรี
่น่าสนใจ
ทันยสมับแรงจู
ย และมี
ความเหมาะสมกั
ยของนักเรี ยน ก ษาที� จัดการศึก ษาของ
สถานศึกษาโดยใช้
วิจยั นมั
แบบเชิ
ในสังกัดนสํสัางนักักดงานเขตพื
�นที�การศึ
ษาอืก�นษามั
หรื อธสัยมศึ
งกัดกอืษา�น เช่
นักงงาน
การศึกษาเอกชน
1.3 โรงเรี
ธยมศึงลึกกษาตอนต้
สานักงานเขตพื
้นที่การศึ
เขตน 3สําในจั
หวัดพระนครศรี
อยุธยา
สํานักาหลั
งานอาชี
ศึกษา
ษาทีก�จษะชี
ดั โดยการบริ
ห้ ารส่
องถิ
�น
ควรน
กสูตวรเสริ
มเพืการศึ
่อพัฒกนาทั
วิต ด้ านป
องกัวนนท้ปั ญ
หาทางเพศไปใช้
เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ
2. ควรมี
การวิกจษาตอนต้
ัยเชิงลึกนเกีของตน
�ยวกับปั จ จัยอื�นๆ ที�ส่งผลต่อการนิ เทศภายในสถานศึกษา ในสัง กัดสํานักงานเขต
สาหรับนักเรียนหญิ
งมัธยมศึ
พื �นที�การศึกษาอื
หรือกสังานเขตพื
งกัดอื�น ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรส่งเสริ มให้ นาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ าน
1.4 �นสานั
ป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น ไปใช้ ในโรงเรียนในสังกัด
เอกสารอ้2. าข้งอิ
ง
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ข้ อเสนอแนะ
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B.E.าหลั2553
– ม2558
1. ข้ อเสนอแนะในการน
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ชนิดาภา กัญ1.1
จนวัการน
ตตะาหลั
, ผศ.ดร.
เข็มทอง
ศิริแานึ
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1
นักศึกษาปริ1.2
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อิสระแขนงวิ
ชาบริทัหนารการศึ
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1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี 11120
ควรนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศไปใช้ เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ
สาหรับนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้ นของตน
1.4 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรส่งเสริ มให้ นาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ าน
ป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น ไปใช้ ในโรงเรียนในสังกัด
บทคัดย่ อ
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั ้งต่อไป
การศึกษาค้ น คว้ า อิ สระนี ม้ ี วัตถุป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึก ษาคุณลัก ษณะงานวิ จัยเกี่ ย วกับ การบริ ห ารงานพัส ดุ ข อง
2.1 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนักเรี ยนอยู่ในชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรือ มัธยมศึกษา
สถานศึกษา และ 2) สังเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริ หารงานพัสดุของสถานศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 กลุ่ม
ปี ที่ 4
ตัวอย่าง ได้ แก่ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้ นคว้ าอิ สระที่เกี่ยวกับ การบริ หารงานพัสดุของสถานศึกษาที่เผยแพร่ ระหว่ า ง
2.2 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในด้ านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริ โภค
ปี พ.ศ. 2553 - 2558 จานวน 43 เรื่ อง เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลประกอบด้ วยแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั และ
วัตถุนิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็ นต้ น
แบบสรุ ปงานวิจัย การวิเคราะห์ ข้อมูลคุณลักษณะทั่วไปของงานวิจยั ใช้ การแจกแจงความถี่และร้ อยละ ส่วนผลการศึกษาที่
ค้ นพบใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา
เอกสารอ้ผลการศึ
างอิง กษามีข้ อ ค้ น พบ ดังนี ้ (1) คุณลักษณะของงานวิจัย พบว่า งานวิจัยที่ ใช้ ศึกษาส่วนใหญ่ เ ป็ นงานวิจัย
[1] ลือชัย ศรีเงินยวง. (2552). คู่มือการทางานเพือ่ นาหลักพุทธธรรมมาแก้ปัญหาสุขภาพทางเพศและการเจริ ญพันธุ์ของวัยรุ่ น.
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(การพยาบาลเวชปฏิ
บตั ิครอบครั
ว).นกรุคว้งเทพฯ:
บัณฑิตวิกทศึยาลั
ย มหาวิ
ทยาลั
ยคริ สเตีสาขา
ยน.
1) ประชากร
แก่พย.ม.
เอกสารวิ
ทยานิพนธ์ และการศึ
กษาค้
าอิสระของนั
กษาระดั
บปริ
ญญาโท
[16]ห ารการศึ
อัจฉรา ฉายวิ
ั ่ เ กีน์่ ย.วกั
(2551,
มิถสนุ ดุายน
- กันยายน).
สูตรเสริ มด้านทักษะการคิกดษาขั
อย่านงมี
ารณญาณ
บริ
กษาทีวฒ
บ งานพั
ข องสถานศึ
กษาการพั
สัง กัฒดนาหลั
สานักกงานคณะกรรมการการศึ
้ พืวน้ ิ จฐาน
ระหว่ า งปี
ส
าหรั
บ
นั
ก
เรี
ย
นชั
น
้
ประถมศึ
ก
ษาปี
ที
่
6
ในสถานศึ
ก
ษาขั
น
้
พื
น
้
ฐาน.
วารสารศึ
ก
ษาศาสตร์
.
19
(3):
65-66.
พ.ศ. 2553 - 2558 ซึง่ สามารถสืบค้ นได้ จากโครงการเครือข่ายห้ องสมุดในประเทศไทย (Thailis: http://tdc.thailis.or.th/tdc/)
ธนี248
ยา เทีเรืย่อนค
จ[17]
านวน
ง าศรี. (2557, มกราคม - มิถนุ ายน). “การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมครู เพือ่ การออกแบบกิ จกรรมพัฒนา
ทักษะชีว2)ิ ตในการแก้
ปัญางหาอย่
างสรรค์ทยานิ
ของนั
กเรี ยและการศึ
นระดับประถมศึ
ษา”า อิสในวารสารคณะมนุ
ษยศาสตร์
ละ
กลุ่มตัวอย่
ได้ แาก่งสร้
เอกสารวิ
พนธ์
กษาค้ นกคว้
ระของนัก ศึกษาระดั
บปริ ญแญาโท
งคมศาสตร์
สาขาบริ หสัารการศึ
กษา. ที12(1):
่เกี่ยวกั115-121.
บการบริ หารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
[18] าหนดเกณฑ์
สุภัทรา สามัใงนการเลื
. (2548).อกกลุ
ผลการใช้
กษะชี
วิตทีม่ ดีตเลื่ออความรู
และพฤติ
โดยก
ม่ ตัวอย่โปรแกรมการเสริ
างแบบเจาะจง มซึสร้
ง่ มีาเงทั
กณฑ์
ในการคั
ก ดังนี้ เจตคติ
้ 1) เป็ นงานวิ
จยั ทีก่มรรมการมี
ีกลุม่ ตัวอย่างเป็ น
เพศสั
พันธ์กในนั
กษาปี ที ่ 3 เขตอาเภอเมื
หวัดกาฬสิ
ธุ์. วิทจยานิ
โรงเรียนระดั
บมัมธยมศึ
ษากสัเรีงยกันชั
ดสน้ านัมักธยมศึ
งานคณะกรรมการการศึ
กษาขัอง้นพืจัง้นฐาน
2) เป็นนงานวิ
ยั ที่พพิมนธ์พ์เกศ.ม.
ผยแพร่ในประเทศไทย
(จิ
ต
วิ
ท
ยาการให้
ค
าปรึ
ก
ษา).
มหาสารคาม:
บั
ณ
ฑิ
ต
วิ
ท
ยาลั
ย
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
มหาสารคาม.
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 ได้ กลุม่ ตัวอย่างทั ้งสิ ้น 43 เรื่อง
[19] ราณี วงศ์
2.2ควิงเดช.
ธีดาเนิ(2549).
นการวิจการเสริ
ยั มี ดังมนีสร้้ างทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพือ่ ป้องกันการดื ่มแอลกอฮอล์ใน
นักเรี ย1)
นชัสืน้ บมัค้ธนยมศึ
กษาตอนต้น ทโรงเรี
อาเภอเมื
อง จังหวั
ดขอนแก่
เอกสารเอกสารวิ
ยานิยพนขยายโอกาสการทางการศึ
นธ์ และการศึกษาค้ นคว้ าอิกสษา
ระของนั
กศึกษาระดั
บปริ
ญญาโทน. สาขาบริหาร
สธ.ม.ห ารงานพั
(สุขศึกษาและการส่
งเสริกมษา
สุขภาพ).
น: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทกยาลั
การศึกษาปริทีญ่ เ กีญานิ
่ ยวกัพบนธ์
การบริ
สดุข องสถานศึ
สัง กัดขอนแก่
สานัก งานคณะกรรมการการศึ
ษาขัยน้ ขอนแก่
พื น้ ฐานน. ระดับ
ดนุพกลษาสุนจากโครงการเครื
ทรรัตน์. (2550). การพั
ฒนาหลั
รเสริ มเพือ่ พัฒนาคุ
ณธรรมจริ
ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรี ยน ซึ่ ง เผยแพร่ ใ นปี
มั[20]
ธ ยมศึ
อ ข่ า ยห้
องสมุกดสูตในประเทศไทย
( Thailis:
http://tdc.thailis.or.th/tdc/)
ปริญ
พ.ศ. 2553มัธ- ยมศึ
2558กษาเอกชน.
ได้ จานวน 43
เรื่อญานิ
ง พนธ์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา.
2) ผู้ศกึ ษาอ่านงานวิจยั แต่ละเรื่องตลอดทั ้งเล่ม
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วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับวารสารบริ
ที่ 29 กรกฎาคม
หารการศึ
- ธักนษา
วาคม
มศว2561
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
และหาประสิทธิ3)ภาพของหลั
ผู้ศึกษาประเมิ
กสูตรเสริ
น คุมณเพืภาพของงานวิ
่อพัฒนาคุณธรรมจริ
จัย ที่ เยป็ธรรมของนั
นกลุ่ม ตัว อย่
กเรีายงนโรงเรี
โดยใช้ยนมั
แ บบประเมิ
ธยมศึกษาเอกชนผลการเปรี
น คุณภาพงานวิจยั บเที
พบว่ยบา
มีงานวิกจารมี
เจตคติ
ัยที่ตครงตามเกณฑ์
ณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมหลั
ในการคั
งการทดลองระหว่
ดเลือก จานวน า43
งกลุเล่ม่ มควบคุ
คิดเป็มนร้
กับอกลุ
ยละ
ม่ ทดลองมี
100 และทุ
ค่าเฉลี
กเล่ย่ มโดยรวมสู
มีความเหมาะสมกั
งกว่ากลุม่ ควบคุ
บการน
ม ามา
สังเคราะห์
ข้ อเสนอแนะ4) ผู้ศกึ ษาบันทึกเนื ้อหาสาระของงานวิจยั ทั ้ง 43 เล่ม ลงในแบบสรุปงานวิจยั
1. ข้ การวิ
อเสนอแนะในการน
สูตรเสริ
มไปใช้
2.3
เคราะห์ข้อมูล าหลั
ผู้ศกึ กษาได้
นาผลจากแบบสรุ
ปงานวิจยั ทั ้งหมดมาวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis) ดังนี ้
1.1
การนาหลั
กสูตรไปใช้่ 2ครูวิคเคราะห์
วรคานึงคถึุณงหลั
การของหลักสูตจัยรเสริ
ม ด้ วยเทคนิปตารางประกอบความเรี
ควิธีการสอนที่หลากหลาย
ง่ จะ
1) ตอนที
่ 1 และตอนที
ลักกษณะของงานวิ
นาเสนอในรู
ยง ซึโดยใช้
กเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี และควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรียนได้ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ค่ดึางดูสถิดตความสนใจของนั
ิความถี่และร้ อยละ
1.2
การนาหลั
สูตรไปใช้
วรจัดหาสือ่ การจั
การเรี ยนรู้หลักสูตรเสริ
มเพื่อพัสฒดุนาทั
วิตด้ านการป
้ องกันจัย
2) ตอนที
่ 3 วิกเคราะห์
ข้อคค้รูนคพบจากงานวิ
จัย ดตามกระบวนการบริ
หารงานพั
4 ด้กาษะชี
น และกลุ
่มของงานวิ
ญหาทางเพศส
จปัานวน
5 กลุม่ าหรับนักเรี ยนหญิ งที่น่าสนใจ ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการวิ
จ
ย
ั
ควรนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศไปใช้ เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ
และสั
งเคราะห์นงของตน
านวิจยั ที่เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558
สาหรับนักผลการวิ
เรียนหญิเคราะห์
งมัธยมศึ
กษาตอนต้
สามารถสรุป1.4
ได้ ดัสงานั
นี ้ กงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรส่งเสริ มให้ นาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ าน
คุณลักษณะของงานวิ
ัยที่เกีง่ยในโรงเรี
วกับการบริ
ารงานพั
สดุของสถานศึ
กษา ระหว่
างปีงกัดพ.ศ. 2553 - 2558 พบว่า
ป้องกันปั ญ1.หาทางเพศส
าหรับนักเรียจนหญิ
ยนมัธหยมศึ
กษาตอนต้
น ไปใช้ ในโรงเรี
ยนในสั
งานวิจัยส่2.วนใหญ่
เผยแพร่ ในปี พ.ศ.
ข้ อเสนอแนะในการวิ
จยั ครั2553
้งต่อไป(ร้ อยละ 44.19) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากที่สุด (ร้ อยละ 83.72) เป็ น
งานวิ จัยชนิ ด2.1
การศึ
กษาค้
า อิ สระมากที
่ สุด (ร้ อยละ
83.72) โดยมี
เนื อ้ หาที
่ ทาการวิ
ัยมากที
ุด อคื อมัธการพั
ควรมี
การศึนกคว้ษาพฤติ
กรรมและเจตคติ
ในระยะยาว
เมื่อนักกเรีลุ่มยนอยู
่ในชั ้นมั
ธยมศึกจษาปี
ที่ 3่สหรื
ยมศึกฒษานา
ระบบงานพั
สดุ (ร้ อยละ 67.44) โดยการวิจยั ส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 79.07) เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ส่วนวัตถุประสงค์และเนื ้อหา
ปี ที่ 4
ของงานวิจยั ส่2.2
วนใหญ่
่ยวกัฒ
บการพั
(ร้ อกยละ
ควรมีเกกีารพั
นาหลัฒกสูนาระบบงานพั
ตรเสริ มเพื่อพัสฒดุนาทั
ษะชี49.15)
วิต ในด้ านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริ โภค
ที่ใช้การแสดงความคิ
ระเบียบวิธีการวิจดัยเห็เชินงในโซเชี
ปริ มาณยลมีส่วเดีนใหญ่
มีกนารกาหนดสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง(ร้ อยละ 80) ศึกษา
วัตถุนิยม งานวิ
การติจดยั เกม
ย เป็ นต้
ตามแนวทางของกระบวนการบริหารงานพัสดุ (ร้ อยละ 100) และเป็ นการศึกษาจากกลุม่ ตัวอย่าง (ร้ อยละ 80) โดยตัวแปรต้ น
ที่ศึกษามากที่ สุด คือ สถานภาพ/ตาแหน่ง (ร้ อยละ 42.12) ส่วนตัวแปรตามส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 60) เป็ นกระบวนการบริ ห าร
เอกสารอ้ างอิง
งานพั
คือ (2552).
การจัดหาพั
ดุ การควบคุ
สดุ กและการจ
าหน่ายพั
ดุ เครื
่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ญนแบบสอบถามที
[1] ลือสชัดุย 3ศรีด้เงิานนยวง.
คู่มือสการท
างานเพือ่มนพัาหลั
พุทธธรรมมาแก้
ปัญสหาสุ
ขภาพทางเพศและการเจริ
พันธุ์ของวัยรุ่ น. ่
ผู้วิจัยสร้ ากรุ
งขึง้นเทพฯ:
โดยมีองค์
การหาคุ
ณภาพของเครื
่ องมือ และงานวิ
ัยทุกเรื่ องใช้
ค่าเฉลี่ยและส่. วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์
การการศึ
กษา วิทยาศาสตร์
และวัฒจนธรรมแห่
งสหประชาชาติ
ข้[2]อมูบุลญฤทธิ์ สุขรัตน์. (2557). การตัง้ ครรภ์ ในวัยรุ่น: นโยบาย แนวทางการดาเนิ นงาน และติ ดตามประเมิ นผล. นนทบุรี :
งานวิ
จัยที่ใช้ ระเบียบวิ
กระทรวงสาธารณสุ
ข. ธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ร่วมศึกษาค้ นคว้ าที่ได้ รับการคัดเลือกมากที่สดุ (ร้ อยละ 28.18) คือ
เจ้ าหน้ าที่พัสดุ ส่วนผู้ให้ ข้อมูลที่ได้ รับการคัดเลือกมากที่สดุ (ร้ อยละ 25.23) คือ ครู ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับงานพัสดุ สาหรับกรอบ
[3] พัชรินทร์ ทาน้ อย. (2551). ประสิ ทธิ ผลของการสร้างเสริ มทักษะชีวิตและการจูงใจในการป้องกันอุบัติภยั
การศึกษาจากรถจั
ด้ านเนืก้อหา
พบว่าใส่นนั
วนใหญ่
ศึกษาตามกระบวนการบริ
สดุของสถานศึ
ษา ส่พวนธ์
นด้ าน
รยานยนต์
กเรี ยนชั(ร้น้ อมัยละ
ธยมศึ97.06)
กษาตอนต้
น โรงเรี ยนมัธยมศึกษาหารงานพั
จังหวัดหนองบั
วลาภู. วิทกยานิ
กระบวนการพั
นาขศึส่กวษา).
นใหญ่กรุ(ร้งเทพฯ:
อยละ บั64.71)
นาตามกรอบวงจรการพั
กลยุทธ์ ย่อยในการพัฒนา ใช้ กลยุทธ์
สธ.ม.ฒ(สุ
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วารสารครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 9 (1): 23 - 30. าณ มีการกาหนดสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง
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[6] วิชยั วงษ์ ใหญ่. (2552). หลักสูตร. กรุ งเทพฯ: สานักงานเลขาธิ การคุรุสภา.
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มสร้าสงทั
แรงสนับ่งสนุ
สารสนเทศงานพั
สดุ ทาให้
การบริการเสริ
หารงานพั
ดุมกีปษะชี
ระสิวทิ ตธิกัภบาพมากยิ
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นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนขยายโอกาสการทางการศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
2.2 ข้ อค้ นพบของงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริ หารงานพัสดุ จาแนกตามรายด้ านของกระบวนการบริ หารงานพัสดุ
ปริญญานิพนธ์ สธ.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริ มสุขภาพ). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดังนี ้
[20] ดนุพล สุนทรรัตน์. (2550). การพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพือ่ พัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรี ยน
1) ด้ านการกาหนดความต้ องการพัสดุ ผลการศึกษากลุม่ เนื ้อหาที่ 1 ข้ อค้ นพบเกี่ยวกับศึกษาสภาพ ปั ญหาและ
มัธยมศึกษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา.
แนวทางการแก้ ไ ขปั ญหาการบริ ห ารงานพัสดุ พบว่ า สถานศึก ษามี สภาพการก าหนดควา มต้ อ งการพัสดุใ นระดับ น้ อย
และมาก ส่วนปั ญหาที่พบจากการกาหนดความต้ องการพัสดุ พบว่า มีปัญหาในระดับปานกลาง ซึ่งปั จจัยที่มีผลต่อสภาพ
การกาหนดความต้ อ งการพัสดุ ได้ แก่ สถานภาพ (ผู้บริ หาร/ครู ) และขนาดของสถานศึกษา ส่วนปั จจัยที่มี ผ ลต่ อ ปั ญหา
การกาหนดความต้ องการพัสดุ ได้ แ ก่ ระดับการศึกษา (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) ส่วนแนวทางการแก้ ปัญหาการกาหนด
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การสัมภาษณ์ และสอดคล้ องกับ วีระยุทธ์ ชาตะกาญจน์ [9] ที่กล่าวถึงขั ้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการว่า การเลือกเครื่ อ งมือ
ดาเนินการวิ จัยที่จ ะช่ วยให้ ไ ด้ ค าตอบของปั ญหาตามสมมติฐ านที่ตัง้ ไว้ โดยเลือกมือ ที่จ ะใช้ ใ นการวิจัยมี 2 ลักษณะ คือ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลองปฏิ บัติหรื อการฝึ กหัดตามวิธีการ และเครื่ องมือที่ใช้ สาหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เป็ นผลจาก
การปฏิบตั ิ เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ เป็ นต้ น
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คุณสมบัติสาคัญของการใช้ ภาษาที่จะทาให้ วรรณกรรมมีคุณค่าความงามจนถึงขั น้ ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นวรรณคดี ผู้วิจัย
เห็นว่าสิ่งที่จะแก้ ปัญหาได้ ดี คือ การพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอน ซึ่งจะนาไปสู่กระบวนการเรี ยนรู้ ที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิ ดความ
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และหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนผลการเปรี ยบเทียบ
เข้ าใจ สามารถแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ วรรณคดีและวรรณกรรมไทยและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริ งได้ และจะ
เจตคติการมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมหลังการทดลองระหว่างกลุม่ ควบคุมกับกลุม่ ทดลองมีค่าเฉลีย่ โดยรวมสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
ส่งผลทาให้ ผ้ เู รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ ้น
กระทรวงศึกษาธิ การ [2] เสนอแนะแนวการจัดการเรี ย นรู้ ใ ห้ บ รรลุตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ ภาษาไทยไว้ ว่ า
ข้ อเสนอแนะ
ครูผ้ สู อนต้1.องพิ
ารณาออกแบบการจั
ยนรูม้ ไปใช้
เลือกวิธีสอน และเทคนิคการสอนที่เหมาะสม พัฒนาและเลือกใช้ สอื่ แหล่ง
ข้ อจเสนอแนะในการน
าหลัดกการเรี
สูตรเสริ
เรียนรู้ การวัด1.1
และประเมิ
นผล
่อให้ ผค้ เู รีรูยคนพั
เต็มกตามศั
กยภาพ
ามมาตรฐานการเรี
ยนรู่ห้ ลากหลาย
ซึง่ เป็ นเป้าหมาย
การนาหลั
กสูตเพืรไปใช้
วรคฒานึนาได้
งถึงหลั
การของหลั
กสูตและบรรลุ
รเสริม ด้ตวยเทคนิ
ควิธีการสอนที
ซึง่ จะ
ในหลักสูตรกและจากการศึ
ษาเอกสารและงานวิ
จยั ต่นากั งๆเรียพบว่
ชุดการสอนเป็
่อประสมชนิ
ดึทีง่กดูาหนดไว้
ดความสนใจของนั
เรี ยนได้ เป็ นอย่กางดี
และควรเปิ ดโอกาสให้
นได้าแสดงความคิ
ดเห็นสื
นอย่
างอิสระ ดหนึ่งที่สามารถ
แก้ ปัญหาการเรี
นการสอนได้
ยให้ดผหาสื
้ สู อนได้
ถ่ายทอดเนื
ที่สนาทั
ลับซักบษะชี
ซ้ อวนิตและมี
ลกั ษณะเป็
1.2ยการน
าหลักสูตสามารถช่
รไปใช้ ครูคววรจั
อ่ การจั
ดการเรี ย้อหา
นรู้หลัและประสบการณ์
กสูตรเสริ มเพื่อพัฒ
ด้ านการป
้ องกัน น
ง ซึ่งผูาหรั
้ สอนไม่
่ ผ้ เู รี ยน จะเป็บวันสิ
่งที่ช่วกยเร้
ปันามธรรมสู
ญหาทางเพศส
บนักสเรีามารถถ่
ยนหญิ งาทียทอดได้
่น่าสนใจ ดทั้ วนยการบรรยายไปสู
สมัย และมีความเหมาะสมกั
ยของนั
เรี ยานความสนใจของผู้เรี ยนต่อสิง่ ที่
กาลังศึกษาและสามารถแสดงความคิ
ดเห็นนสัฝึงกการตั
นใจ ช่วยแก้
ั ญหาการจั
ดการเรี
นรู้ ไ3ด้ ดในจั
้ วยตนเอง
ช่วยสร้ าองความ
1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้
กัดสานัดกสิงานเขตพื
้นที่กปารศึ
กษามัธยมศึ
กษายเขต
งหวัดพระนครศรี
ยุธยา
พร้
อมและความมั
่
น
ใจแก่
ผ
้
ู
ส
อน
เพราะชุ
ด
การสอนผลิ
ต
ไว้
เป็
นชุ
ด
สามารถหยิ
บ
ใช้
ไ
ด้
ท
ั
น
ที
การเรี
ย
นการสอนเป็
นอิ
สระ
ควรนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศไปใช้ เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ
ละบุคงลิมักธยมศึ
ภาพของผู
้ สอนนสามารถถ่
สจากอารมณ์
าหรับนักเรียแนหญิ
กษาตอนต้
ของตน ายทอดความรู้ แทนครู ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และสามารถแก้ ปัญหาเรื่ อง
ครู ผ้ ู สอนแทน
้ เรี ย นสามารถเรี
ย นรูธ้ ยมศึ
ได้ ด้กวยตนเอง
ย ยงงเสริ
พรหมวงศ์
สอดคล้
1.4 เพราะผู
สานักงานเขตพื
้นที่การศึกษามั
ษา เขต 3 ชัควรส่
มให้ นาหลัแกละคนอื
สูตรเสริ่ นมๆเพื[3]
่อพัฒซึ่ งนาทั
กษะชีองกั
วิตด้บาทีน่
ศษศันปักญ
ดิ์ หาทางเพศส
โคตรอาษา าหรั
[11]บนัได้กเรีสรุยปนหญิ
ผลการวิ
จั ย ไว้ยนมั
ว่ า ธชุยมศึ
ดการสอนท
ผู้เ รี ยในสนใจบทเรี
ปวิ้ เองกั
งในโรงเรี
กษาตอนต้าให้
น ไปใช้
นโรงเรียนในสัยงนกัดเรี ย นรู้ ได้ ดียิ่ง ขึน้ เพราะ
ชุดการสอนเปิ
ผ้ เู รี ยนมีจสยั ่ครั
วนร่้งต่วอมในการเรี
ยนการสอนของตนเอง ชุดการสอนยังส่งเสริ มการเรี ยนแบบรายบุคคล
2. ข้ อดโอกาสให้
เสนอแนะในการวิ
ไป
ผู้เรียนเรียนได้2.1
ตามความสามารถ
ความสนใจ
ตามเวลาและโอกาสที
้ สู อนวั
ดผลได้
เปิ ด
ควรมีการศึกษาพฤติ
กรรมและเจตคติ
ในระยะยาว เมื่เ่อหมาะสมช่
นักเรี ยนอยูวยให้
่ในชัผ้นมั
ธยมศึ
กษาปีตทีรงความมุ
่ 3 หรือ มั่งธหมาย
ยมศึกษา
ปีโอกาสให้
ที่ 4 ผ้ ูเ รี ยนได้ แสดงความคิ ดเห็ น การตัดสิน ใจ การแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง บุญเกื อ้ ควรหาเวช [4] ซึ่ง อาสยา
ไทยโพธิ์ ศรี [17]
ได้ พบว่
า นัฒ
กเรีนาหลั
ยนทีก่เรีสูยตนด้
วามสนใจในการเรี
นอย่าโภค
งเต็มที่
2.2 ควรมี
การพั
รเสริวยชุ
มเพืดการสอน
่อพัฒนาทัมีกคษะชี
วิต ในด้ านอื่นๆยเช่นนสามารถแสดงความคิ
พฤติกรรมความรุนแรงดเห็การบริ
ษะการอ่
านการแสดงความคิ
และค้ นพบวิธีอ่าดนที
ยให้ เกิยดลมี
ความเข้
วัพัตฒถุนาทั
นิยมกการติ
ดเกม
เห็่ชน่วในโซเชี
เดีย เป็าใจในเรื
นต้ น ่องที่อ่าน และยังสอดคล้ องกับที่ วชิราพรรณ จันทน์เทศ
[10] พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยชุดการสอนมี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงขึ ้น และสร้ างความพึงพอใจแก่นักเรี ยน เพราะมี
ขั ้นตอนการปฏิ
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2. ขัน้ ดาเนินการทดลอง
2.1 ทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) ด้ วยแบบทดสอบประเมินความรู้ ที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้น จานวน 40 ข้ อ ตรวจและ
บันทึกคะแนนของนักเรียนทุกคนไว้
2.2 ดาเนินการทดลองด้ วยการสอนโดยใช้ ชดุ การสอนเรื่อง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย สาหรับนักเรียนชั ้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนหัวถนนวิทยา โดยทาการทดลองในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 ใช้ เวลา 5 ชั่วโมง โดยผู้วิจัย
เป็ นผู้ควบคุมห้ องเรียนด้ วยตนเอง บันทึกคะแนน จากการทาแบบทดสอบแต่ละชุดของนักเรี ยนแต่ละคน และนาคะแนนจาก
แบบทดสอบก่อนเรี ยน (E1) นามาเปรียบเทียบกับคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (E2) เพื่อนามาคานวณหาประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบแต่ละชุด
2.3 หลังจากการเรี ยนการสอนสิ ้นสุดลง ผู้วิจัยได้ นาแบบทดสอบประเมินความรู้ ให้ นักเรี ยนทา แล้ วตรวจและ
บันทึกคะแนนของนักเรียนทุกคนไว้
3. ขัน้ ประเมินผล
3.1 นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ หาค่าทางสถิติเพื่อแปลผล โดยใช้ สตู รคานวณหาค่าเฉลี่ย (  ) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ โดยใช้ ค่าที (t-test) และสรุปผลการทดลอง
3.2 นักเรียนทาแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ ชดุ การสอน เรื่องคุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย
สาหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา
3.3 นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ เพื่อแปลผล โดยใช้ สตู รคานวณหาค่าเฉลี่ย (  )
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาค่าร้ อยละรายข้ อ
3.4 สรุปและรายงานผลการทดลองตามสมมติฐานที่กาหนดไว้

สรุปผลการวิจัย
จากการดาเนิ นการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่ อง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย สาหรับนักเรี ยนชั ้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี ้
1. ชุดการสอน เรื่อง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย สาหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียน
ถนนวิทยา มีประสิทธิภาพ 86.07/82.67 เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียนด้ วยชุดการสอน เรื่อง คุณค่าวรรณศิลป์ใน
วรรณคดีไทย สาหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เรื่อง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยสาหรับนักเรี ยน
ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ในระดับมากที่สดุ

อภิปรายผล

จากสรุปผลการศึกษา โดยใช้ ชดุ การสอน เรื่อง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยสาหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 โรงเรียนหัวถนนวิทยาในครั ้งนี ้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี ้
1. จากการที่ผ้ ูวิจัยน าชุดการสอน เรื่ อง คุณค่าวรรณศิ ลป์ ในวรรณคดี ไทยสาหรับ นักเรี ยนชั ้นมัธ ยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนหัวถนนวิทยา จานวน 28 คน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง แล้ วนาคะแนนทดสอบที่ได้ มา
วิเคราะห์ผล เพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ตามเกณฑ์ มาตรฐาน E1/E2 กาหนดไว้ ร้อยละ
80/80 พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.07/82.67 ดังนั ้น ชุดการสอน เรื่อง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย สาหรับนักเรี ยน
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ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนหัวถนนวิทยา มีประสิทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน และสอดคล้ องกับสมมติฐานข้ อ 1
ประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย สาหรับนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนหัว ถนน
วิทยา เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เนื่องมาจากชุดการสอน เรื่อง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย สาหรับนักเรียนชั ้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1โรงเรี ยนหัวถนนวิทยาที่ผ้ วู ิจัยสร้ า งขึ ้น ได้ ดาเนินการตามขั ้นตอนในการสร้ าง เริ่ มจากการศึกษาปั ญหา
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ หลักสูตร หลักสูตรกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย หนังสือเรียน เอกสารการวัดและประเมินผล
การวิเคราะห์ เนื ้อหา และผลการเรี ยนรู้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยชุดการสอนที่ผ้ วู ิจัยจัดทาขึ ้นมีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน ทั ้งด้ านความรู้และประสบการณ์เดิม ความสนใจ วุฒิภาวะและการเรียนจัดเรี ยงลาดับความยากง่ายของ
เนื ้อหา ความเพียงพอกับจานวนนักเรียน ส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถพัฒนาผู้เรียนให้ บรรลุจดุ ประสงค์ ที่ตัง้
ไว้ ได้ ซึ่งสอดคล้ องกับที่ สุรางค์ สามทอง [16] ได้ พัฒนาชุดการสอนเพื่อฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทยชั ้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2549 โรงเรี ยนบ้ านชาด อาเภอศรี เมืองใหม่ จานวน 38 คน
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนมี ประสิทธิ ภ าพเท่ ากับ 85.22/86.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 และสอดคล้ อ งกับ ที่
พิ ม พ์ สิริ เจริ ญกิ จ [7] ได้ พัฒ นาชุดการสอนอ่ า นจับ ใจความภาษาไทยที่ ใช้ วิ ธี การสอนอ่ านแบบ SQ3R สาหรั บ นักเรี ยน
ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนวังจันทร์ วิทยา อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 ผลการวิจยั พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.48/87.93 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด อีกทั ้งยังสอดคล้ องกับที่ ปริฉตั ร เที่ยงดี
[5] ได้ พฒ
ั นาชุดการสอน เรื่อง การจาแนกคากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
บ้ านกุดเรือ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จานวน 31 คน ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอนมี
ประสิทธิภาพ 87.11/82.09 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั ้งไว้ 80/80 อีกทั ้งยังสอดคล้ องกับที่ สุภาวดี ไกยพันธ์ [15] ได้
พัฒนาชุดการสอนเพื่อฝึ กทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยการใช้ บทความ ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนนาวังวิทยา
อ าเภอเมื อ ง สานักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 29 ผลการวิ จัยพบว่ า ชุดการสอนมี ป ระสิท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
85.57/83.14 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั ้งไว้
2. เมื่อทาการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน จากการใช้ ชุดการสอน เรื่อง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย สาหรับนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
หัวถนนวิทยา โดยใช้ ค่าสถิติ t - test for dependent ทดสอบ และพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูง กว่ า
ก่อนเรียนด้ วยชุดการสอน เรื่อง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย สาหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา
อย่ า งมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 แสดงว่ า ชุดการสอน เรื่ อ ง คุณค่ า วรรณศิ ลป์ ในวรรณคดี ไ ทย สาหรั บ นักเรี ย น
ชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนหัว ถนนวิ ท ยาที่ ผ้ ูวิ จั ย สร้ างขึน้ สามารถน าไปใช้ ในการเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาไทย ชัน้
มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 ได้ อ ย่ า งเชื่ อ มั่น ว่ า การใช้ ชุด การสอน เรื่ อ ง คุณค่ า วรรณศิ ลป์ ในวรรณคดี ไ ทย สาหรั บ นักเรี ย นชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนหัว ถนนวิท ยา ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนดีขึ ้น และนักเรี ยนมี ความรู้ ความเข้ าใจในระดับ
ใกล้ เคียงกัน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้ อ 2 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยนด้ วยชุดการสอน
เรื่อง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย สาหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 ทั ้งนี ้เพราะชุดการสอน เรื่ อง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย สาหรับนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
หัวถนนวิทยา เป็ นสื่อที่มีความสัมพันธ์ กับเนื ้อหาบทเรี ยนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน เหมาะสมกับวัย ระดับชั ้น คว ามรู้ และ
ประสบการณ์ ข องผู้เ รี ยน ผู้เรี ยนมีส่ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิ ดสัม พันธภาพที่ ดี ต่อ กัน ระหว่ างครู แ ละ
นักเรียนส่งผลทาให้ นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ ดีไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรี ยน ซึง่ สอดคล้ องกับที่ สาลี ทองประสาร [14]
ได้ พฒ
ั นาชุดการสอนเรื่ อง ชนิดของคา กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจัยพบว่ า
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วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับวารสารบริ
ที่ 29 กรกฎาคม
- ธันวาคม 2561
หารการศึ
กษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
และหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนผลการเปรี ยบเทียบ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้ องกับที่ สุภา
เจตคติการมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมหลังการทดลองระหว่างกลุม่ ควบคุมกับกลุม่ ทดลองมีค่าเฉลีย่ โดยรวมสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
วดี ไกยพัน ธ์ [15] ได้ พัฒ นาชุดการสอนเพื่ อฝึ กทักษะการอ่ า นเชิ ง วิ เคราะห์ โดยใช้ บ ทความระดับ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนนาวังวิทยา อาเภอเมืองสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์

ข้ อเสนอแนะ

ทางการอ่1.
านเชิ
วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้มภไปใช้
าษาไทย นักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญ
ข้ องเสนอแนะในการน
าหลักสูตรเสริ
ทางสถิติที่ระดั
.01 และยั
ที่ ปริ
เทีก่ยการของหลั
งดี [5] ได้ พกสูัฒตนาชุ
าแนกค
า กลุ่มสาระการ
1.1บการน
าหลักงสูสอดคล้
ตรไปใช้อคงกั
รูคบวรค
านึฉงถึัตงรหลั
รเสริดมการสอน
ด้ วยเทคนิเรืค่ อวิงธการจ
ีการสอนที
่หลากหลาย
ซึง่ จะ
เรีดึงยดูนรู
้ ภาษาไทย สาหรักบเรีนัยกนได้
เรี ยเนชั
น้ มัาธงดี
ยมศึ
กษาปี ที่ ดโอกาสให้
1 โรงเรี ย นบ้
ดเรืแอสดงความคิ
สานักงานเขตพื
้นทีา่ กงอิารศึ
ดความสนใจของนั
ป็ นอย่
และควรเปิ
นกั าเรีนกุ
ยนได้
ดเห็นอย่
สระกษาประถมศึ กษา
อุบลราชธานี1.2
เขตการน
5 จานวน
คน ผลการวิ
พบว่อ่ าการจั
ผลสัดมการเรี
ฤทธิ์ทยางการเรี
กเรี่อพัยนที
่เรี ยนด้
วยชุวิตดการสอนหลั
งเรีนยน
าหลักสู31ตรไปใช้
ครูควรจัจดยั หาสื
นรู้หลักสูยตนของนั
รเสริ มเพื
ฒนาทั
กษะชี
ด้ านการป้องกั
สูปังญกว่หาทางเพศส
าก่อนเรียน าหรั
อย่าบงมี
าคัญทางสถิ
ติที่ระดั
และสอดคล้
องกับที่ ระพีบพวัยรรณ
ั นาชุดการสอน
นักนเรียั ยสนหญิ
งที่น่าสนใจ
ทันบสมั.01ย และมี
ความเหมาะสมกั
ของนัระเวงวรรณ
กเรี ยน [9] ได้ พฒ
แบบศูนย์การเรี
นโดยใช้
านพืกษาตอนต้
้นบ้ านไทยน สัชัง้นประถมศึ
กษาปี ที่ ้นที
6 โรงเรี
านหนองกระบอกราษฎร์
อุทดิศพระนครศรี
วิทยา สานัอกยุงาน
1.3ยโรงเรี
ยนมันธิทยมศึ
กัดสานักงานเขตพื
่การศึยกนบ้
ษามั
ธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวั
ธยา
์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
เขตพื
้นที
ก
่
ารศึ
ก
ษาสกลนคร
เขต
1
จ
านวน
30
คน
ผลการวิ
จ
ย
ั
พบว่
า
นั
ก
เรี
ย
นมี
ผ
ลสั
ม
ฤทธิ
ควรนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศไปใช้ เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ
นัสาหรั
ยสาคั
ติ งทีมั่รธะดัยมศึ
บ .01
บนัญกทางสถิ
เรียนหญิ
กษาตอนต้ นของตน
3. 1.4
จากการประเมิ
นความพึ
งพอใจของนั
กเรีกยษา
นทีเขต
่ มีต่อ3การใช้
ุดการสอน
เรื่ อกงคุ
ค่ามวรรณศิ
์ ในวรรณคดี
สานักงานเขตพื
้นที่การศึ
กษามัธยมศึ
ควรส่ชงเสริ
มให้ นาหลั
สูตณรเสริ
เพื่อพัฒลปนาทั
กษะชีวิตด้ไ ทย
าน
สป้าหรั
กเรีหาทางเพศส
ยนชั ้นมัธยมศึ
1 โรงเรี
ยนหัวถนนวิ
ยาโดยรวมนั
นมี คใวามพึ
องกับนปันัญ
าหรักบษาปี
นักเรีทีย่ นหญิ
งในโรงเรี
ยนมัธทยมศึ
กษาตอนต้กนเรี ยไปใช้
นโรงเรีงยพอใจในระดั
นในสังกัด บมากที่ สดุ มีค่าเฉลี่ย
4.88 ซึ่งผู้2.
วิจข้ัยอเห็เสนอแนะในการวิ
นว่าสอดคล้ องกัจบยั แนวคิ
ความพึงพอใจที่ใช้ ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่กล่าวว่า ความพึงพอใจในการ
ครั ้งต่ดอไป
เรี ยนรู้ มีแนวคิ2.1ดพืควรมี
้นฐานที
่ต่ากงกั
น 2 ลักกรรมและเจตคติ
ษณะ คือ 1) ความพึ
งพอใจน
ัติง้นมั
านธยมศึ
และ ก2)ษาปี
ผลการปฏิ
านนกาไปสู
การศึ
ษาพฤติ
ในระยะยาว
เมืาไปสู
่อนักเรี่กยารปฏิ
นอยู่ใบนชั
ที่ 3 หรือบมััตธิงยมศึ
ษา ่
ความพึ
ปี ที่ 4 ง พอใจ โดยผลตอบแทนภายในหรื อ รางวัลภายใน เป็ นผลด้ า นความรู้ สึก ของผู้ เรี ยนที่ เ กิ ดแก่ ตัว ผู้เ รี ยนเอง เช่ น
ความรู้ สกึ ต่ อ2.2
ความส
จที่เฒกินาหลั
ดขึ ้น เมื
าเนิน งานภายใต้
ความยุโภค
่ ง ยาก
ควรมีาเร็
การพั
กสู่อตสามารถเอาชนะความยุ
รเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชี่งวยากต่
ิต ในด้าางๆ
นอื่นและสามารถด
ๆ เช่น พฤติกรรมความรุ
นแรง การบริ
ทัวัต้งหลายได้
ทาให้
เกิดการแสดงความคิ
ความภูมิใจ ความมั
ตลอดจนการได้
รับนการยกย่องจากผู้อื่น ส่วนผลกระทบภายนอกเป็ นรางวัลที่
ถุนิยม การติ
ดเกม
ดเห็่นนใจ
ในโซเชี
ยลมีเดีย เป็ นต้
ผู้อ่ืนจัดหาให้ มากกว่าที่ตนเองให้ ตนเอง เช่น การได้ รับการยกย่องชมเชยจากครู ผ้ สู อน พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรื อแม้ แต่การได้
คะแนนผลสั
ฤทธิง์ทางการเรียนในระดับที่น่าพอใจ เป็ นต้ น
เอกสารอ้ ามงอิ
ว่า ความพึ
ยนและผลการเรี
น มีความสัปมั ญพัหาสุ
นธ์ กขนั ภาพทางเพศและการเจริ
ทางบวก ทั ้งนี ้เพราะ สือญ
่ พัเอกสาร
[1] ลือชัย สรุ
ศรีปเงิได้นยวง.
(2552).งพอใจในการเรี
คู่มือการทางานเพื
อ่ นาหลักพุทยธธรรมมาแก้
นธุ์ของวักิยจรุกรรม
่ น.
ที่นักเรี ยนได้
ใ
ช้
แ
ละปฏิ
บ
ต
ั
ิ
ส่
ง
ผลท
าให้
น
ก
ั
เรี
ย
นได้
ร
ั
บ
การตอบสนอง
ความต้
อ
งการขั
้นพื
้นฐานของมนุ
ษ
ย์
เพราะฉะนั
้นสิ
่งที่
กรุงเทพฯ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ.
ครู
ถึง ในการจั
ดการเรี
กเรี ยแนวทางการด
น คือ องค์ ประกอบต่
ในการเสริ
มสร้ างความพึ
งพอใจใน
[2]ผบุ้ สู ญอนจะต้
ฤทธิ์ สุอขงค
รัตานึ
น์. ง(2557).
การตั
ง้ ครรภ์ยในนวัการสอนนั
ยรุ่น: นโยบาย
าเนิ นงานางๆ
และติ
ดตามประเมิ
นผล. นนทบุ
รี :
การเรี ยนรูกระทรวงสาธารณสุ
้ ให้ กับ นักเรี ยนด้ ว ยซึ
ง
่
ผลการศึ
ก
ษาโดยใช้
ช
ด
ุ
การสอน
เรื
่
อ
ง
คุ
ณ
ค่
า
วรรณศิ
ล
ป
์
ในวรรณคดี
ไ
ทย
ส
าหรั
บ
นั
กเรี ยน
ข.
ชั[3]้นมัพัธชยมศึ
ยนหัประสิ
วถนนวิ
เป็ นไปตามสมมติ
นักเรียนมีงคใจในการป
วามพึงพอใจต่
เรื่อง คุณค่า
รินทร์กษาปี
ทาน้ทีอ่ ย.1 โรงเรี
(2551).
ทธิทผยา
ลของการสร้
างเสริ มทัฐกานข้
ษะชีอวิต3และการจู
้ องกันออุชุบดัตการสอน
ิ ภยั
วรรณศิลป์จากรถจั
ในวรรณคดี
ไทย สาหรั
ยนชัน้ มั้นมัธยมศึ
ธยมศึกษาตอนต้
กษาปี ที่ 1นโรงเรี
ยา จัอยูงหวั
่ในระดั
บมากที
่สดุ . วิทยานิพนธ์
กรยานยนต์
ในนับกนัเรีกเรียนชั
โรงเรียยนหั
นมัวธถนนวิ
ยมศึกทษา
ดหนองบั
วลาภู
สธ.ม. (สุขศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ข้ อเสนอแนะ

[4] กุสมุ าวดี
้ยง และคณะ.
หนังจสือยั เรีไปใช้
ยน รายวิ ชาพื ้นฐานสุขศึกษา 6 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 6. กรุงเทพฯ:
1. ข้คอาเกลี
เสนอแนะส
าหรั บ(2554).
การนาผลวิ
สานั1.1
กพิมสามารถน
พ์เอมพันธ์าชุ. ดการสอน เรื่อง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย สาหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ ไปใช้ กบั
[5]
สชวิ้นมั
นทร์
มูลทาทอง.
- มิถนุ ายน).
วิตกับ่ มการศึ
กษาเพือ่ พัฒนาเด็
นักเรีนพัยนชั
ธยมศึ
กษาปี ที่ (2555,
1 ห้ องเรีมกราคม
ยนอื่น เพราะเป็
นสื่อทันวักษะชี
ตกรรมที
ีเนื ้อหาเหมาะสมกั
บวัยกและเยาวชน.
เข้ าใจง่าย ไม่สลับซับ ซ้ อ น
ศาสตร์าไปปรั
มหาวิบทใช้ยาลั
ฏมหาสารคาม.
9 (1): 23 - 30.
สนุกสนานวารสารครุ
และสามารถน
ในชียวราชภั
ิตประจ
าวันได้
[6] วิชยั วงษ์ ใ1.2
หญ่.นั(2552).
กสูตงร.พอใจในระดั
กรุ งเทพฯ: สบานั
กงานเลขาธิ
การคุ
รุสภา.
กเรียนมีหลั
ความพึ
มากที
่สดุ ซึง่ สะท้
อนให้
เห็นว่าชุดการสอน เรื่อง คุณค่าวรรณศิลป์ใน
[7]
มหาวิไททยยาลัสาหรั
ยสุโบขทันัยกธรรมาธิ
ราช.
(2550).
ดวิ ชาทั
กษะชี
วิตอ่ . ที(พิ่ดมี นัพ์กคเรีรัย้งทีนมี
่ 9).ความสุ
นนทบุขเมื
รี :่อได้ เรียน สามารถ
วรรณคดี
เรียนชั ้นมั
ธยมศึ
กษาปีเอกสารการสอนชุ
ที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิ
ทยา
เป็ นสื
ขทัยธรรมาธิ
เรียนรู้ จดจมหาวิ
าคาศัทพยาลั
ท์ได้ยงสุ่าโยและเร็
วขึ ้น รครูาช.ผ้ สู อนสามารถนาไปใช้ ในการเรียนการสอนได้

หารการศึ
กษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับวารสารบริ
ที่ 29 กรกฎาคม
– ธันวาคม 2561
[8] Wenzel, V., Weichold, K. and Silbereisen, R. K. (2009, December). “The Life Skills Program IPSY:
Positive Influences on School Bonding and Prevention of Substance Misuse”, in Journal of
2. ข้ อเสนอแนะสาหรั บการทาวิจยั ครั ง้ ต่ อไป
Adolescence. Vol.32 (No.6): pp.1391-1401.
2.1 ผู้สนใจสามารถใช้ แนวทางการสร้ างชุดการสอน เรื่อง คุณค่าวรรณศิลป์ใน วรรณคดีไทยสาหรับ
[9] Benson, P. L. and Scales, P. C. (2009, April). “Positive Youth Development and the Prevention of
นักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนหัวถนนวิทยา ไปเป็ นแนวทางในการศึกษาและทดลองใช้ ในเรื่ องอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อ
Youth Aggression and Violence”, in European Journal of Developmental Science. Vol.3
ขยายผลไปสูก่ ารเรียนในระดับชั ้นอื่น
(No.3): pp.218 - 234.
2.2 ผู้สนใจสามารถสร้ างสือ่ นวัตกรรมในลักษณะนี ้ ในรายวิชาอื่นๆ
[10] Butler, H. A. (2012, June). “Halpern Critical Thinking Assessment Predicts Real-World Outcomes of
เอกสารอ้Critical
างอิง Thinking”, in Applied Cognitive Psychology. Vol.26 (No.5): pp.721-729.
[11]กรมวิ
Weiss,
S., Marian,
(August
2007). “Student
and Interpersonal
[1]
ชาการ.
(2545). H.
การจั
ดกระบวนการเรี
ยนรู้ทีเ่ น้นผูCommunication
เ้ รี ยนเป็ นสาคัญทีMotives
ส่ ุดตามพระราชบั
ญญัติการศึกAttraction
ษาแห่งชาติ
Toward
Instructor”,
Communication
พ.ศ.
2542.
กรุงเทพฯ:inโรงพิ
มพ์การศาสนา.Research Reports. Vol.3 (No.24): pp.215-224.
[12]กระทรวงศึ
Kluemper,
D.H.การ.(2008,
April).
Emotional
Evaluations
and
[2]
กษาธิ
(2551).
หลัก“Trait
สูตรการศึ
กษาขัน้ พืIntelligence:
น้ ฐาน พุทธศัThe
กราชImpact
2551. ofกรุCore-Self
งเทพฯ: โรงพิ
มพ์ชมุ นุมสหกรณ์
Social Desirability”,
in Personality and Individual Differences. Vol.44 (No.6): pp. 1402-1412.
การเกษตรแห่
งประเทศไทย.
[13]ชัยPearson,
J.C. and
Nelson,
(1997).
Anดเทคโนโลยี
introduction
communication
[3]
ยงค์ พรหมวงศ์
และคนอื
่นๆ.P.E.
(2533).
แนวคิ
การศึtoกhuman
ษา เอกสารการสอนชุ
ดวิ ชunderstanding
าเทคโนโลยีและสื&อ่ สาร
sharing.
การศึกษาThe
(หน่United
วยที ่ 8).States
นนทบุofรี: America:
สานักพิมพ์McGraw-Hill.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
[14]
S.M. and
Vitello,
M. (2006,กษา.
January).
Education:
[4] บุPatterson,
ญเกื ้อ ควรหาเวช.
(2543).
นวัE.
ตกรรมการศึ
พิมพ์ค“Key
รั ้งที่ 5.Influences
กรุงเทพฯ: Shaping
ห้ างหุ้นส่วHealth
นจากัดเอส.อาร์
. Progress
The
Health Education
Monograph
Vol.23
[5] ปริ ฉตั รToward
เที่ยงดี.Accreditation”,
(2555). การพัฒinนาชุ
ดการสอน
เรื ่อง การจาแนกค
า กลุ่มSeries.
สาระการเรี
ยนรู้ภ(No.1):
าษาไทยpp.14-19.
สาหรับนักเรี ยนชัน้
[15] กิตติมัมธายมศึ
จัน่ บการุษาปี
ง. (2548).
ธิ ผคลของโปรแกรมการพั
นาทักทษะชี
ต่อพฤติ
ที ่ 1. วิทประสิ
ยานิพทนธ์
รุศาสตรมหาบัณฑิตฒ
, มหาวิ
ยาลัวยิ ตราชภั
ฏอุบกรรมการป
ลราชธานี้ องกั
. น ปั ญหาทางเพศใน
กเรี ยนชั
ธยมศึ
กษาปี ที ่ ก1รรมศาสตร์
โรงเรี ยนในสั
งกัดงสคมศาสตร์
านักงานคณะกรรมการสถานศึ
กษาขัฟิน้ งเกอร์
พืน้ ฐาน
[6] พวงรัตวัน์ยเรีทวียรนัตของนั
น์. (2543).
วิ ธน้ ี กมัารวิ
จัยทางพฤติ
และสั
. พิมพ์ครั ้งที่ 5. กรุงเทพฯ:
ปริ ้น
จังหวัดมนนทบุ
แอนด์
ีเดีย. รี. วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตั ิครอบครัว). กรุ งเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริ สเตียน.
[16]พิอัมจพ์ฉรา
ฉายวิ
ั . น์(2554).
. (2551,การพั
มิถนุ ฒ
ายน
นยายน). าการพั
นาหลักสูตรเสริ มด้ทีาใ่ นทั
งมี วิจSQ3R
ารณญาณ
[7]
สิริ เจริ
ญกิวจฒ
นาชุ- ดกัการสอนอ่
นจับฒ
ใจความภาษาไทย
ช้วิธกี กษะการคิ
ารสอนอ่ดาอย่
น าแบบ
สาหรับ
นักน้ เรีมัยธนชั
น้ ประถมศึ
ที ่ 6 พในสถานศึ
ษาขัน้ พืน้ ณฐาน.
กษาศาสตร์
. 19 ณ
(3):ฑิต65-66.
นัสาหรั
กเรี ยบนชั
ยมศึ
กษาปี ที ่ ก1.ษาปี
วิทยานิ
นธ์ การศึกกษามหาบั
ฑิต, วารสารศึ
หลักสูตรการศึ
กษามหาบั
, สาขาวิชา
[17] ธนียาหลัเทีกยสูนค
าศรี. (2557, มกราคม
- มิยถบูนุ รายน).
ตรและการสอน
มหาวิทยาลั
พา. “การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมครู เพือ่ การออกแบบกิ จกรรมพัฒนา
กษะชี
หาอย่หนั
างสร้งสืาองสรรค์
ของนั
กเรีน้ ยฐาน
นระดัภาษาไทย
บประถมศึวรรณคดี
กษา” ในวารสารคณะมนุ
ษยศาสตร์
[8] ฟองจันทัทร์
สุขวยิิ ต่งในการแก้
และคณะ.ปัญ
(2558)
เรี ยนรายวิ
ชาพื
และวรรณกรรม กลุ
่มสาระ และ
สังคมศาสตร์
. 12(1): 115-121.
การเรี
ยนรู้ภาษาไทยตามหลั
กสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551. พิมพ์ครั ้งที่ 5. กรุงเทพฯ:
[18] สุภัทอัรากษรเจริ
สามังญ
. (2548).
ผลการใช้โปรแกรมการเสริ มสร้างทักษะชีวิตทีม่ ีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติ กรรมการมี
ทัศน์ (อจท.).
เพศสัระเวงวรรณ.
มพันธ์ ในนักเรี(2554).
ยนชัน้ มัการพั
ธยมศึฒกนาชุ
ษาปีดทีการสอนแบบศู
่ 3 เขตอาเภอเมืนย์อกง ารเรี
จังหวั
ดกาฬสิ นนธุิ ท์ .านพื
วิทยานิ
นธ์ กศ.ม.
[9] ระพีพรรณ
ยนโดยใช้
น้ บ้าพนไทย
ชัน้ ประถมศึกษา
คาปรึ
ษา). มหาสารคาม:
บัณฑิตวิกทสูยาลั
ยมหาวิทยาลัมหาวิ
ยมหาสารคาม.
ปี(จิทีต่ วิ6.ทยาการให้
วิทยานิพนธ์
ครุศกาสตรมหาบั
ณฑิต, สาขาหลั
ตรและการสอน,
ทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
[19] วชิ
ราณี
วงศ์ คงเดช.
การเสริการพั
มสร้าฒงทันาชุ
กษะชี
วิตกับยนด้
แรงสนั
บสนุนทางสั
งคมเพือ่ ปเรื้ องกั
นการดืานจั
่มแอลกอฮอล์
[10]
ราพรรณ
จันทน์(2549).
เทศ. (2549).
ดการเรี
วยตนเองวิ
ชาภาษาไทย
่อง การอ่
บใจความ สในาหรับ
นชันน้้ มัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาตอนต้
โรงเรี
ยนขยายโอกาสการทางการศึ
กษา อสารนิ
าเภอเมื
จังหวัด(การมั
ขอนแก่
น. กษา).
นันักกเรีเรี ยยนชั
ที ่ 1 นโรงเรี
ยนสรรพาวุ
ธวิ ทยา กรุงเทพมหานคร.
พนธ์องกศ.ม.
ธยมศึ
ปริงญเทพฯ:
ญานิพบันธ์
(สุขยศึ,กมหาวิ
ษาและการส่
งเสริ
มสุนขทรวิ
ภาพ).
กรุ
ณฑิสธ.ม.
ตวิทยาลั
ทยาลัยศรี
นคริ
โรฒ.ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
[20] วิดนุ
พล กสุดิน์ ทรรั
ตน์. (2550).
การพัเทคโนโลยี
ฒนาหลักแสูละนวั
ตรเสริตมกรรมการเรี
เพือ่ พัฒนาคุ
ณธรรมจริ ยสุธรรมของนั
กเรีชยาเทคโนโลยี
นโรงเรี ยน และนวัตกรรม
[11]
เศษศั
โคตรอาษา.
(2531).
ยนการสอน.
รินทร์ : ภาควิ
มัธยมศึกษาเอกชน.
ญญานิ
กศ.ด.
ทางการศึ
กษา, สถาบัปรินราชภั
ฎอีพสนธ์
านใต้
สรุ ิน(การบริ
ทร์ . หารการศึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา.
[12] สมเกียรติ รักมณี. (2551). ภาษาวรรณศิ ลป์. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
[13] สมนึก ภัททิยธนี. (2546). การวัดผลการศึกษา. มหาสารคาม: ภาควิชาวัดผลและวิจยั ทางการศึกษา,

177

178

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับวารสารบริ
ที่ 29 กรกฎาคม
- ธันวาคม 2561
หารการศึ
กษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
และหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนผลการเปรี ยบเทียบ
คณะศึกษาศาสตร์ , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.
เจตคติการมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมหลังการทดลองระหว่างกลุม่ ควบคุมกับกลุม่ ทดลองมีค่าเฉลีย่ โดยรวมสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
[14] สาลี ทองประสาร. (2551). การพัฒนาชุดการสอน เรื ่อง ชนิ ดของคา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษา
ปี ที ่ 6. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอน,
ข้ อเสนอแนะ
บั1.ณข้ฑิอเสนอแนะในการน
ตวิทยาลัย, มหาวิทาหลั
ยาลักยสูราชภั
บลราชธานี.
ตรเสริฎมอุไปใช้
[15] สุภาวดี1.1
ไกยพั
นธ์ .าหลั
(2557).
การพัคฒรูนาชุ
ฝึ กทักษะการอ่
านเชิมงวิด้เคราะห์
ทความระดั
บ
การน
กสูตรไปใช้
ควรคดการสอนเพื
านึงถึงหลักอ่ การของหลั
กสูตรเสริ
วยเทคนิโดยใช้
ควิธีกบารสอนที
่หลากหลาย
ซึง่ จะ
ชัน้ มัธยมศึกษาปี
่ 1. เวิป็ทนอย่
ยานิาพงดีนธ์และควรเปิ
ครุศาสตรมหาบั
ณฑิตน, กั มหาวิ
ทยาลั
ยราชภัฎอุดบเห็
ลราชธานี
ดึงดูดความสนใจของนั
กเรี ยทีนได้
ดโอกาสให้
เรียนได้
แสดงความคิ
นอย่างอิ. สระ
[16] สุรางค์ สามทอง.
(2550).
การพัฒครูนาชุ
ดการสอนเพื
อ่ ฝึดกการเรี
ทักษะการอ่
ใจความ
สาระการเรี
าษาไทย
1.2 การนาหลั
กสูตรไปใช้
ควรจั
ดหาสือ่ การจั
ยนรู้หลัากนจั
สูตบรเสริ
มเพื่อกลุ
พัฒ่มนาทั
กษะชีวยิตนรูด้ า้ภนการป
้ องกัน
ชั
น
้
ประถมศึ
ก
ษาปี
ที
่
4.
วิ
ท
ยานิ
พ
นธ์
ค
รุ
ศ
าสตรมหาบั
ณ
ฑิ
ต
,
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฎ
อุ
บ
ลราชธานี
.
ปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรี ยนหญิ งที่น่าสนใจ ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
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Abstractทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
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ยงบประมาณของโรงเรี
ยนมัยขอนแก่
ธยมศึกนษา.
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อาจารย์ที่ปมัธรึกยมศึ
ษา กษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา.
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วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับวารสารบริ
ที่ 29 กรกฎาคม
หารการศึ
- ธักนษา
วาคม
มศว2561
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
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9. เก็บแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ สาหรับควบคุมการใช้ จ่ายงบประมาณ
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ยนได้ เป็ นอย่างดี
ประชากร
่มที่ 2คได้รูคแวรจั
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เขตอ3 ซึในจั
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ยงบประมาณของโรงเรี
ยน
2.1 ควรมี
ารศึกษาพฤติ
กรรมและเจตคติ
ในระยะยาว
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วัตถุนิยม การติเครื
ดเกม
ยลมีเดีย เป็ นต้ น
1. แบบบันทึกเนื ้อหาเกี่ยวกับสภาพการใช้ ระบบบัญชีสาหรับการควบคุมการใช้ จ่ายงบประมาณของโรงเรี ยน
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FOR STUDENTS
EDUCATION LEVEL 4
1. ข้ อเสนอแนะในการน
าหลักสูตรเสริมSECONDARY
ไปใช้
HUATHANONWITTAYA
SCHOOLPHANATNIKUOM
DISTRICTCHONBURI
1.1 การนาหลักสูตรไปใช้
ครูควรคานึงถึงหลักการของหลักสูตรเสริ
ม ด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่ จะ
ดึPROVINCE
งดูดความสนใจของนักเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี และควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรียนได้ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ข้ อเสนอแนะ

1.2ยการน
สุรางค์ วงษ์ เสถี
ร1 าหลักสูตรไปใช้ ครูควรจัดหาสือ่ การจัดการเรี ยนรู้หลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านการป้องกัน
ปั ญหาทางเพศส
าหรับนั1 กเรี ยนหญิ งที่น่าสนใจ ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
Surang
Vongsathian
1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1
ตาแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนหัวถนนวิทยา อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ควรนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศไปใช้ เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ
สาหรับนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้ นของตน
1.4 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรส่งเสริ มให้ นาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ าน
ป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น ไปใช้ ในโรงเรียนในสังกัด
บทคัดย่2.อ ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั ้งต่อไป
การศึ
ษาครักง้ ารศึ
นี ้มีวกัตษาพฤติ
ถุประสงค์
เพื่อ 1) หาประสิ
ทธิ ภาพจากการใช้
ดุ การสอน
่ อง การแปรรู
เทศ
2.1กควรมี
กรรมและเจตคติ
ในระยะยาว
เมื่อนักเรี ยชนอยู
่ในชั ้นมัเรืธยมศึ
กษาปี ที่ ป3 อาหารจากมั
หรือ มัธยมศึกนษา
์
ปีสาหรั
ที่ 4 บนักเรี ยนชั ้นมัธ ยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนหัว ถนนวิ ทยาตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ท าง
การเรียนก่อนและหลั
การสอน
เรื่องมการแปรรู
ปอาหารจากมั
นเทศานอื
สาหรั
เรียนชักรรมความรุ
้นมัธยมศึกนษาปี
่ 4 โรงเรีโภค
ยนหัว
2.2 ควรมีงการใช้
การพัฒชุดนาหลั
กสูตรเสริ
เพื่อพัฒนาทั
กษะชีวิต ในด้
่นๆ บเช่นันกพฤติ
แรงทีการบริ
ถนนวิ
น ความพึง พอใจจากการใช้
วัตถุนิยทมยาและ
การติด3)
เกมประเมิ
การแสดงความคิ
ดเห็นในโซเชียลมีชเดีุดยการสอน
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ชุดนการสอนเรื
่ อง
นัก5.เรี ยผูนชั
ธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนขยายโอกาสการทางการศึ
กษา อยาเภอเมื
อง จังหวัง การใช้
ดขอนแก่
.
การแปรรู ปปริอาหารจากมั
เทศ ส(สุ
าหรัขศึบกนัษาและการส่
กเรี ยนชั ้นมัธงยมศึ
ที่ 4 ขอนแก่
โรงเรียนหั
ยก่อนและหลั
ญญานิพนธ์นสธ.ม.
เสริ มกสุษาปี
ขภาพ).
น: วบัถนนวิ
ณฑิตทวิทยาคะแนนทดสอบย่
ยาลัยมหาวิทยาลัยอขอนแก่
น. ง
การใช้
้งคะแนนแบบสอบถามความพึ
ยนที่ มยีตธรรมของนั
่อ การใช้ ชุดกการสอนทั
[20] ดนุชดุ พการสอน
ล สุนทรรัตรวมทั
น์. (2550).
การพัฒนาหลักสูตรเสริ มงเพืพอใจของนั
อ่ พัฒนาคุณกเรีธรรมจริ
เรี ยนโรงเรี ยง้ น12 เล่ม เพื่อสรุ ป
คะแนน ทมัาการวิ
ผลการวิ
านที่ก(การบริ
าหนดไว้
ธยมศึเคราะห์
กษาเอกชน.
ปริจญยั ตามสมมติ
ญานิพนธ์ กฐศ.ด.
หารการศึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา.

สรุปผลการวิจัย

1. ชุดการสอน เรื่อง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ สาหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
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วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบับวารสารบริ
ที่ 29 กรกฎาคม
หารการศึ
- ธักนษา
วาคม
มศว2561
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
และหาประสิ2.
ทธินัภกาพของหลั
เรียนมีผลสั
กสูมตฤทธิ
รเสริ์ทมางการเรี
เพื่อพัฒยนาคุ
นของนั
ณธรรมจริ
กเรี ยนหลั
ยธรรมของนั
งเรียนสูงกกว่
เรียานโรงเรี
ก่อนเรียนมั
นด้ธวยมศึ
ยชุดกการสอน
ษาเอกชนผลการเปรี
เรื่อง การแปรรู
ยบเที
ป ยบ
อาหารจากมั
เจตคติ
การมีคนณ
ุ เทศ
ธรรมจริ
สาหรัยบธรรมหลั
นักเรียนชั
งการทดลองระหว่
้นมัธยมศึกษาปี ทีา่งกลุ
4 โรงเรี
ม่ ควบคุ
ยนหัมวกัถนนวิ
บกลุม่ททดลองมี
ยา อย่างมีค่านเฉลี
ยั สาคั
ย่ โดยรวมสู
ญทางสถิงตกว่ิทาี่ระดั
กลุบม่ ควบคุ
.05 ม
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เรื่อง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ สาหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่
ข้4 อโรงเรี
เสนอแนะ
ยนหัวถนนวิทยา ในระดับมาก
1. ข้ อเสนอแนะในการนาหลักสูตรเสริมไปใช้
1.1 การนาหลักสูตรไปใช้ ครูควรคานึงถึงหลักการของหลักสูตรเสริม ด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่ จะ
อภิปรายผล
ดึงดูดความสนใจของนั
กเรี ยกนได้
เป็ นอย่ชาดุ งดีการสอน
และควรเปิ
เรียนได้ แสดงความคิ
ดเห็บนนัอย่กเรีางอิ
สระ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จากสรุปผลการศึ
ษาโดยใช้
เรื่อดโอกาสให้
ง การแปรรูนปกั อาหารจากมั
นเทศ สาหรั
ยนชั
1.2 การน
ครูควรจั
อ่ การจั
ดการเรีกยษานรู้หดังลันีกสู้ ตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านการป้องกัน
โรงเรียนหัวถนนวิ
ทยา าหลั
ในครักสู้งนีต้ รไปใช้
เป็ นไปตามวั
ตถุดปหาสื
ระสงค์
ของการศึ
ปั ญหาทางเพศส
าหรับ่ผนั้ วู กิจเรีัยยใช้นหญิ
งที่น่าสนใจ
สมัย และมี
ความเหมาะสมกั
ยของนั
น ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
1. จากการที
ชดุ การสอน
เรื่อทัง นการแปรรู
ปอาหารจากมั
นเทศ บสวัาหรั
บนักกเรีเรียยนชั
โรงเรีย15
นมัคน
ธยมศึ
กษาตอนต้
งกัดสกานั
่การศึ
เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรี
อยุธผยาล
หัวถนนวิทยา1.3จานวน
ภาคเรี
ยนที่ 1นปีสัการศึ
ษากงานเขตพื
2558 ซึง่ เป็้นทีนกลุ
ม่ ตักวษามั
อย่าธงยมศึ
แล้ วกนษาาคะแนนทดสอบที
่ได้ มาวิเคราะห์
ควรน
าหลักสูทตธิรเสริ
มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านป
นปั ญหาทางเพศไปใช้
เพืม่อาตรฐาน
เสริมทักษะชี
ด้ านป้องกั
ปั ญหาทางเพศ
ร้อนยละ
80/80 และ
เพื่อหาประสิ
ภาพของกระบวนการและประสิ
ทธิ้ องกั
ภาพของผลลั
พธ์ ตามเกณฑ์
E1/Eว2ิตกาหนดไว้
สาหรัาบมีนัปกเรีระสิ
ยนหญิ
มัธยมศึากกัษาตอนต้
นของตนโดยชุ ด การสอน เรื่ อ ง การแปรรู ป อาหารจากมั น เทศ ส าหรั บ นั ก เรี ยน
พบว่
ท ธิ ภงาพเท่
บ 84.10/85.27
1.4 สทีานั
งานเขตพื
่การศึ
กษามั
ธยมศึ
ษา เขต
3 ควรส่งเสริ มาตรฐาน
ให้ นาหลักและสอดคล้
สูตรเสริมเพือ่องกัพับฒสมมติ
นาทักฐษะชี
ชั ้นมัธยมศึกษาปี
่ 4 กโรงเรี
ยนหัว้นที
ถนนวิ
ทยามี
ประสิ
ทธิภกาพเป็
นไปตามเกณฑ์
านข้วอิต1ด้ าชุนด
ป้องกันปั ญ่อหาทางเพศส
บนักเรียนหญิ
น ไปใช้
นในสั
งกัดทยา มีประสิทธิภาพตาม
การสอนเรื
ง การแปรรูปาหรั
อาหารจากมั
นเทศงในโรงเรี
สาหรับยนันมั
กเรีธยยมศึ
นชั ก้นมัษาตอนต้
ธยมศึกษาปี
ที่ 4ในโรงเรี
โรงเรียยนหั
วถนนวิ
2. ข้ อเสนอแนะในการวิ
จยั ครั ้งต่ดการสอน
อไป เรื่อง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ สาหรับนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เกณฑ์มาตรฐาน
80/80 ทั ้งนี ้เนื่องจากชุ
2.1 ควรมี
การศึ
ในระยะยาว
เมื่อนักเรี ยนอยู
้นมัธยมศึกกษาปั
ษาปี ญ
ที่ หา
3 หรืศึอกมัษาเอกสารที
ธยมศึกษา ่
โรงเรี ยนหัว ถนนวิ
ท ยาที
่ ผ้ ูวิจกัยษาพฤติ
สร้ างขึก้นรรมและเจตคติ
ได้ ดาเนินการตามขั
้นตอนในการสร้
า งเริ่ใ่ มนชัจากการศึ
ปีเกีที่ย่ วข้
4 อง ได้ แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หนังสือเรียน เอกสารการวัด
ารพัฒนาหลั
ตรเสริ มเพื่อพัยฒนรูนาทั
ิต ในด้อางกันอืบ่นแผนการจั
ๆ เช่น พฤติ
กรรมความรุ
แรง การบริ โภค่ข อง
และประเมิน2.2
ผล ควรมี
การวิกเคราะห์
เนื ้อหากสูและผลการเรี
้ เพืก่อษะชี
ให้ สวอดคล้
ดการเรี
ยนรู้ กนาหนดหมวดหมู
วัเนืตถุ้อหาวิ
นิยมชาการติ
ดเกมวการแสดงความคิ
ดเห็ตถุนปในโซเชี
เดีย เป็องกั
นต้บนหัวเรื่อง เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กาหนดกิจกรรม
กาหนดหั
เรื่องย่อย กาหนดวั
ระสงค์ยทลมี
ี่สอดคล้
การเรี ยนที่สอดคล้ องกับวัตถุป ระสงค์ ซึ่งจะเป็ นแนวทางการเลือก และผลิตสื่อการสอนกาหนดวิธี การวัดและประเมิ น ผล
เอกสารอ้
างอิ
มีการหาประสิ
ทธิงภาพของชุดการสอน เพื่อเป็ นการประกันว่าชุดการสอนเรื่ องการแปรรู ปอาหารจากมันเทศ สาหรับนักเรี ยน
[1]
ชัย ศรีกษาปี
เงินยวง.
ือการททางานเพื
อ่ นทาหลั
กพุทและสามารถน
ธธรรมมาแก้ปาไปใช้
ั ญหาสุใขนการสอนได้
ภาพทางเพศและการเจริ ญพันธุ์ของวัยรุ่ น.
ชั ้นมัลืธอยมศึ
ที่ 4 (2552).
โรงเรียนหัคูว่มถนนวิ
ยามีประสิ
ธิภาพ
์ ทางการเรี
กรุ2.งเทพฯ:
องค์การการศึ
ยาศาสตร์
และวัยฒ
นธรรมแห่
สหประชาชาติ
เมื่อทาการวิ
เคราะห์กผษา
ลสัวิมทฤทธิ
นของนั
กเรี ยงนกลุ
่ม ตัวอย่ าง. เปรี ยบเทียบระหว่างผลสัม ฤทธิ์ ท าง
์ สุขยรันและหลั
[2]
บุญ
ฤทธิอนเรี
ตน์. (2557).
ง้ ครรภ์ ใชนวั
ยรุ่น: นโยบาย
แนวทางการด
าเนิ นงานนและติ
ดตามประเมิ
นผล.
ี : ที่
การเรี
ยนก่
งเรี ยการตั
นจากการใช้
ดุ การสอน
เรื่อง การแปรรู
ปอาหารจากมั
เทศสาหรั
บนักเรียนชั
้นมัธนนทบุ
ยมศึกรษาปี
กระทรวงสาธารณสุ
4 โรงเรียนหั
วถนนวิทยา โดยใช้ข.ค่าสถิติ t-test for dependent ทดสอบ พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรี ยน
[3]
ชรินทร์
ย. (2551).
ผลของการสร้
มทักษะชีเรืว่ อิ ตงและการจู
งใจในการป
้ องกันอุนบเทศ
ัติภยั ส าหรั บ นั ก เรี ย น
อย่ าพังมี
ั ย สทาน้
าคั ญอทางสถิ
ติ ที่ รประสิ
ะดั บทธิ.05
แสดงว่ า ชุาดงเสริ
การสอน
การแปรรู
ป อาหารจากมั
ในนัวถนนวิ
กเรี ยนชั
น้ มัธ่ ผยมศึ
ษาตอนต้
โรงเรี ยนมั
ธยมศึในการเรี
กษา จังยหวันการสอนวิ
ดหนองบัวชลาการแปรรู
าภู. วิทยานิปพอาหาร
นธ์
ชั ้นมัธยมศึจากรถจั
กษาปี ทีก่ รยานยนต์
4 โรงเรี ยนหั
ทยาที
้ วู ิจัยกสร้
างขึ ้น นสามารถน
าไปใช้
กรุง่อเทพฯ:
บัณฑิตชวิุดทการสอน
ยาลัย มหาวิ
ยขอนแก่
น.
ชั ้นมัธยมศึสธ.ม.
กษาปี(สุที่ข4ศึกได้ษา).
อย่างเชื
มัน่ ว่าการใช้
เรื่องทยาลั
การแปรรู
ปอาหารจากมั
นเทศสาหรับนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษา
[4]
มุ าวดียคนหั
าเกลี
้ยง และคณะ.
หนัง์สืทอางการเรี
เรี ยน รายวิ
ชาพื ้นฐานสุ
ขศึขกึษา
6 ชัน้ กมัเรีธยยมศึ
6. กรุงเทพฯ:
ปี ที่ กุ4สโรงเรี
ว ถนนวิ
ท ยาท าให้(2554).
ผลสัม ฤทธิ
ยนของนั
กเรี ยนดี
้นและนั
นมี คกษาปี
วามรูที้ ่ความเข้
า ใจในระดับ
พ์เอมพันธ์ . ฐาน ข้ อ 2 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนด้ วยชุดการสอน
ใกล้ เคียงกัสนานัซึก่งพิเป็มนไปตามสมมติ
[5]
สชวินทร์ ปมูอาหารจากมั
ลทาทอง. (2555,
มกราคม
ษะชีกวษาปี
ิ ตกับทีการศึ
กษาเพื
อ่ พัวฒถนนวิ
นาเด็ทกยา
และเยาวชน.
เรื่ อนพั
ง การแปรรู
น เทศส
าหรั บนั- กมิเรีถนุ ยายน).
นชั ้นมัทัธกยมศึ
่ 4 โรงเรี
ย นหั
ทัง้ นี เ้ พราะชุด การสอน
วารสารครุ
ศาสตร์ มหาวิ
ทยาลั
ยราชภั
(1): 23
30. ยนหัวถนนวิทยา ที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้นเป็ นสื่อที่มี
เรื่ อง การแปรรู
ปอาหารจากมั
นเทศส
าหรั
บนักเรีฏมหาสารคาม.
ยนชั ้นมัธยมศึก9ษาปี
ที่ 4- โรงเรี
[6]
วิชยั มวงษ์
. (2552).
หลัยกนสูและจุ
ตร. กรุดงมุเทพฯ:
สานั่จกะสอนเหมาะสมกั
งานเลขาธิ การคุรบุ สภา.
ความสั
พันธ์ใหญ่
กับเนื
้อหาบทเรี
่งหมายที
วัย ระดับชั ้น ความรู้ และประสบการณ์ ของผู้เรี ยน
[7]
ทยาลัยสุยโขทั
ราช. (2550).าดัเอกสารการสอนชุ
ดวิ ชาทักษะชีลวะบุ
ิ ต. ค(พิคลมพ์เมืครั่ อ้งที
นนทบุวรจะทดสอบประเมิ
ี:
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และหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนผลการเปรี ยบเทียบ
เจตคติการมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมหลังการทดลองระหว่างกลุม่ ควบคุมกับกลุม่ ทดลองมีค่าเฉลีย่ โดยรวมสูงกว่ากลุม่ ควบคุม

ข้ อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะในการนาหลักสูตรเสริมไปใช้
1.1 การนาหลักสูตรไปใช้ ครูควรคานึงถึงหลักการของหลักสูตรเสริม ด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่ จะ
ดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี และควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรียนได้ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
1.2 การนาหลักสูตรไปใช้ ครูควรจัดหาสือ่ การจัดการเรี ยนรู้หลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านการป้องกัน
ปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรี ยนหญิ งที่น่าสนใจ ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ควรนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศไปใช้ เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ
สาหรับนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้ นของตน
1.4 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรส่งเสริ มให้ นาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ าน
ป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น ไปใช้ ในโรงเรียนในสังกัด
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั ้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนักเรี ยนอยู่ในชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรือ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 4
2.2 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในด้ านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริ โภค
วัตถุนิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็ นต้ น
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ข้ อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะในการนาหลักสูตรเสริมไปใช้
1.1ตัวการน
กสูตรไปใช้ ค�นรูคํามาอ้
วรคานึ
งถึงหลักการของหลั
สูตงรเสริม ด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่ จะ
อย่ าาหลั
งภาพประกอบที
างและการบอกแหล่
งอ้กางอิ
ดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี และควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรียนได้ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
1.2 การนาหลักสูตรไปใช้ ครูควรจัดหาสือ่ การจัดการเรี ยนรู้หลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านการป้องกัน
ปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรี ยนหญิ งที่น่าสนใจ ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ควรนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศไปใช้ เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ
สาหรับนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้ นของตน
1.4 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรส่งเสริ มให้ นาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ าน
ป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น ไปใช้ ในโรงเรียนในสังกัด
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั ้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนักเรี ยนอยู่ในชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรือ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 4
ภาพประกอบ1แสดงโครงร่างของตู้เย็นด้ วยเทอร์ โมอิเล็กตริก
2.2 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในด้ านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริ โภค
ม การติ
การแสดงความคิ
ดเห็นในโซเชียลมี
เดีย เป็ นต้ofน prototype thermoelectric domestic
ทีวัต�มถุา:นิยMin,
G.; ด&เกม
Rowe,
D.M. (2006).Experimental
evaluation
refrigerators.Applied Energy. 83: 133-152.

เอกสารอ้ างอิง

วอย่ า(2552).
งตารางทีคู่ม�นือํามาอ้
งและการบอกแหล่
อ้ างอิง ปัญหาสุขภาพทางเพศและการเจริ ญพันธุ์ของวัยรุ่ น.
[1] ลือชัย ศรีเงินตัยวง.
การทาางานเพื
อ่ นาหลักพุทงธธรรมมาแก้
กรุงเทพฯ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ.
ตาราง 1แสดงคุณสมบัติของการกันแดดของอุปกรณ์ในห้ องสมุด
[2] บุญฤทธิ์ สุขรัตน์. (2557). การตัง้ ครรภ์ ในวัยรุ่น: นโยบาย แนวทางการดาเนิ นงาน และติ ดตามประเมิ นผล. นนทบุรี :
กระทรวงสาธารณสุข.
ค่ า Transmitted
หมายเหตุ
รู[3]ปแบบอุ
ปกรณ์
ันแดด
พัชรินทร์
ทาน้กอย.
(2551). ประสิ ทธิ ผลของการสร้างเสริRadiation
มทักษะชีวิตImpact
และการจูงใจในการป้องกันอุบัติภยั
ดตัจั�งเรีงหวั
ยบร้ดหนองบั
อยแล้ ววลาภู. วิทยานิพนธ์
0.45ยนมัธยมศึกติษา
จากรถจักรยานยนต์ในนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี
1. อุปกรณ์สธ.ม.
กนั แดดติ
�งภายในอาคาร
(สุขศึดกตัษา).
กรุงเทพฯ: :บัมูณลฑิสี� ตเี งิวินทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Venetian
Blind
Reflective
Aluminum)
[4](Inside
กุสมุ าวดี
คาเกลี ้ยง
และคณะ.
(2554).
หนังสือเรี ยน รายวิ ชาพื ้นฐานสุขศึกษา 6 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 6. กรุงเทพฯ:
2. อุปกรณ์สกานันั แดดติ
ตั �งภายนอกอาคาร
: แบบเกล็ด
0.15
ดําเนินการติดตั �งในงานวิจยั
กพิมพ์ดเอมพั
นธ์ .
Blind(2555,
)
[5](Outside
นพัสชวินVenetian
ทร์ มูลทาทอง.
มกราคม - มิถนุ ายน). ทักษะชีวิตกับการศึกษาเพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชน.
วารสารครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 9 (1): 23 - 30.
[6] วิชยั วงษ์ ใหญ่. (2552). หลักสูตร. กรุ งเทพฯ: สานักงานเลขาธิ การคุรุสภา.
ที�มา: Olgyay Victor. (1992). Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism.New
[7] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช. (2550). เอกสารการสอนชุดวิ ชาทักษะชีวิต. (พิมพ์ครั ้งที่ 9). นนทบุรี :
York: Van Nostrand Reinhold. 61-81.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

หารการศึ
มศว2561
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที� 15 ฉบับวารสารบริ
ที� 29 กรกฎาคม
– ธักนษา
วาคม
[8] Wenzel,
Weichold,
K.งand
Silbereisen,
R. K. (2009, December). “The Life Skills Program IPSY:
 V.,การพิ
มพ์ อ้างอิ
ที�แทรกในเนื
อ� หาของบทความ
1)
ใช้ การอ้Influences
างอิงระบบลํonาดัSchool
บหมายเลขโดยระบุ
ลาํ ดัPrevention
บหมายเลขอ้ofางอิ
งท้ ายข้ อความหรื
อชื�อinบุJournal
คคลที�นําofมา
Positive
Bonding and
Substance
Misuse”,
อ้ างอิง ให้Adolescence.
เริ�มจากหมายเลขVol.32
1,2,3ไปตามลํ
าดับที�อ้างอิงก่อน-หลัง โดยใช้ เลขอารบิคอยู่ในวงเล็บใหญ่ เช่น มีค่า OTTV ไม่
(No.6): pp.1391-1401.
เกิ
50วัตต์ต่อP.ตารางเมตร[1]ออกตามความในพระราชบั
ญญัติการส่
งเสริDevelopment
มการอนุรักษ์ พand
ลังงาน
2535[2] of
[9]นBenson,
L. and Scales, P. C. (2009, April). “Positive
Youth
theพ.ศ.
Prevention
2) ทุกครั �งทีYouth
�มีการอ้Aggression
างอิงซํ �าจะต้and
องใช้Violence”,
หมายเลขเดิinมในการอ้
างอิงJournal of Developmental Science. Vol.3
European
3)การอ้ างอิ
งแทรกในตารางหรื
อในคําอธิบายตารางให้ ใช้ หมายเลขที�สอดคล้ องกับที�ได้ อ้างอิงมาก่อนแล้ วในเนื �อเรื�อง
(No.3):
pp.218 - 234.
4)การอ้
างอิงจากเอกสารมากกว่
ฉบับ ถ้ ามีCritical
การอ้ างอิ
งต่อเนื�อAssessment
งกันจะใช้ เครื�อPredicts
งหมายยติReal-World
ภังค์
[10] Butler,
H. A. (2012, June).า 1“Halpern
Thinking
Outcomes of
(hyphenหรืCritical
อ -) เชืThinking”,
�อมระหว่างฉบั
แรกถึงฉบั
บสุดท้ ายเช่
น [1-5] แต่ถ้Vol.26
าอ้ างอิง(No.5):
เอกสารทีpp.721-729.
�มีลาํ ดับไม่ต่อเนื�องกันจะใช้
in บApplied
Cognitive
Psychology.
เครื
ลภาค
(comma
หรือ ,) เช่2007).
น [4,8,12]
[11]�องหมายจุ
Weiss, S.,
Marian,
H. (August
“Student Communication Motives and Interpersonal Attraction
Toward Instructor”, in Communication Research Reports. Vol.3 (No.24): pp.215-224.
 การพิมพ์ เอกสารอ้ างอิงท้ ายบทความ
[12] Kluemper, D.H. (2008, April). “Trait Emotional Intelligence: The Impact of Core-Self Evaluations and
1) เอกสารอ้ างอิงทุกลําดับจะต้ องมีการอ้ างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ
Social Desirability”, in Personality and Individual Differences. Vol.44 (No.6): pp. 1402-1412.
2) ต้ องพิมพ์เรียงลําดับการอ้ างอิงตามหมายเลขทีก� ําหนดไว้ ภายในวงเล็บใหญ่ที�ได้ อ้างอิงถึง
[13] Pearson, J.C. and Nelson, P.E. (1997). An introduction to human communication understanding &
ในบทความโดยไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้ างอิง
sharing. The United States of America: McGraw-Hill.
3) หมายเลขลําดับการอ้ างอิงให้ พิมพ์ ชิดขอบกระดาษด้ านซ้ ายถ้ ารายละเอียดของเอกสารอ้ างอิงมีความยาวมากกว่าหนึง�
[14] Patterson, S.M. and Vitello, E. M. (2006, January). “Key Influences Shaping Health Education: Progress
บรรทัดให้ พิมพ์ต่อบรรทัดถัดไปโดยย่อหน้ า (โดยเว้ นระยะ 7 ช่วงตัวอักษรหรือเริ�มพิมพ์ ช่วงตัวอักษร
Toward Accreditation”, in The Health Education Monograph Series. Vol.23 (No.1): pp.14-19.
ที� 8
[15] กิตติมา จัน่ บารุง. (2548). ประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติ กรรมการป้องกัน ปั ญหาทางเพศใน
การจัดพิมพ์เอกสารอ้ างอิงท้ ายบทความจะแตกต่างกันตามชนิดของเอกสารที�นํามาอ้ างอิงให้ จดั พิมพ์ ตาม
วัยเรี ยน ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 1 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ข้ อแนะนํา ดังนี �
จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตั ิครอบครัว). กรุ งเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริ สเตียน.
1. อ้ างอิงจากหนังสือ ใช้ รูปแบบดังนี �
[16] อัจฉรา ฉายวิวฒ
ั น์. (2551, มิถนุ ายน - กันยายน). การพัฒนาหลักสูตรเสริ มด้านทักษะการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ
ชื�อผู้แต่ง.//(ปี ที�พิมพ์).//ชือ� เรื �อง.//ครั �งที�พิมพ์.(ถ้ ามี)//เมืองที�พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
สาหรับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที ่ 6 ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์ . 19 (3): 65-66.
ตัวอย่ าง
[17]ไพจิ
ธนีตยรา ยิเที�งศิยนค
(2557, มกราคม
- มิถกนุ ส์ายน).
ฒนาหลั
กสูตโอเดี
รฝึ กยอบรมครู
[1]
ริวฒ
ั าศรี
น์ .. (2541).เนื
อ� ดิ นเซรามิ
.พิมพ์ค“การพั
รั �งที� 1.กรุ
งเทพฯ:
นสโตร์ .เพือ่ การออกแบบกิ จกรรมพัฒนา
กษะชีว&ิ ตGary
ในการแก้
ปัญหาอย่(2003).
างสร้างสรรค์
ของนัofกเรีMarketing.9th
ยนระดับประถมศึ
ในวารสารคณะมนุ
[2]Kotler ทัPhilip;
Armstrong.
Principles
Ed.กษา”
Boston:
McGraw-Hill. ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ . 12(1): 115-121.
2.[18]อ้ าสุงอิ
จากวารสารใช้
รูปแบบดั
งนี โ� ปรแกรมการเสริ มสร้างทักษะชีวิตทีม่ ีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติ กรรมการมี
ภัทงรา
สามัง. (2548).
ผลการใช้
ชื�อ/ชื�อสกุลเพศสั
ผู้เขียมนบทความ.//(ปี
,/วัน้ นมั/เดืธยมศึ
อน).//ชื
�อบทความ.//ชื
อ� วารสาร.//ปี
ที(� ฉบั
บที�):/หน้
้ าง. พนธ์ กศ.ม.
พันธ์ ในนักเรี ยนชั
กษาปี
ที ่ 3 เขตอาเภอเมื
อง จังหวั
ดกาฬสิ
นธุ์. าวิทีท�อยานิ
ตัวอย่ าง (จิตวิทยาการให้ คาปรึกษา). มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
[3]ชั
รัตน์ วงศ์
นิรันคตรังเดช.
ตน์. (2549).
(2553, มกราคม-มิ
ายน).นอนกรน..การหายใจติ
ดขัดงขณะหลั
ทยาลัย ใน
[19]ยราณี
การเสริ มสร้ถานุ งทั
กษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสั
คมเพือ่ บป้.วารสารมหาวิ
องกันการดื ่มแอลกอฮอล์
ศรี นคริ นทรวิ
นักโเรีรฒ.2(3):1-13.
ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนขยายโอกาสการทางการศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
[4] Doran,ปริKirk.
(1996,
Disparity:
and ขอนแก่
Practice
ญญานิ
พนธ์ January).Unified
สธ.ม. (สุขศึกษาและการส่
งเสริTheory
มสุขภาพ).
น: ofบัณUnion
ฑิตวิทListing.Computer
ยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
in[20]Libraries.
ดนุพล สุ16(1):
นทรรัตน์39-42.
. (2550). การพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพือ่ พัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา.
3. อ้ างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ/หนังสือรวมบทความวิชาการใช้ รูปแบบดังนี �
ชื�อผู้เขียน.//(ปี ที�พิมพ์).//ชื�อบทความหรือชื�อตอน.//ใน//ชือ� หนังสือ.//ชื�อบรรณาธิการหรือชื�อผู้รวบรวม
(ถ้ ามี).//หน้ าที�ตีพิมพ์บทความหรือตอนนั �น.//ครั �งที�พิมพ์.//สถานที�พิมพ์:/ชื�อสํานักพิมพ์หรือผู้จดั พิมพ์.

201

202

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบั
บที่ 29 กรกฎาคม
ธันวาคม
วารสารบริ
หารการศึก-ษา
มศว ปี2561
ที� 15 ฉบับที� 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
ตัและหาประสิ
วอย่ าง ทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนผลการเปรี ยบเทียบ
[5]
แม้ นกมาสชวลิ
ต, คุณหญิ
ง. (2526).
การก้ าวเข้ าสูาร่ งกลุ
ะบบคอมพิ
ของห้
องสมุดค.ในเอกสารการสั
เจตคติ
ารมีคณ
ุ ธรรมจริ
ยธรรมหลั
งการทดลองระหว่
ม่ ควบคุวมเตอร์
กับกลุ
ม่ ทดลองมี
่าเฉลีย่ โดยรวมสูมงมนา
กว่ากลุม่ ควบคุม
ทางวิ ชาการเรื �องก้าวแรกของการใช้เครื �องคอมพิ วเตอร์ ของห้องสมุด. หน้ า 1-7. กรุงเทพฯ:
มหาวิ
ทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ข้ อเสนอแนะ
[6] Tichner,
J. (1981). Apprenticship
Employee Training. In The New Encyclopedia
1. ข้Fred
อเสนอแนะในการน
าหลักสูตรเสริand
มไปใช้
Britannica, 1.1
Macropedia,
pp. 1018-1023.
Encyclopedia
การนาหลักV.1.
สูตรไปใช้
ครูควรคานึงถึChicago:
งหลักการของหลั
กสูตรเสริBritannica.
ม ด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่ จะ
ดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี และควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรียนได้ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
4. อ้ างอิงจากปริ ญญานิพนธ์ หรื อวิทยานิพนธ์ หรื อสารนิพนธ์ ใช้ รูปแบบดังนี �
1.2 การนาหลักสูตรไปใช้ ครูควรจัดหาสือ่ การจัดการเรี ยนรู้หลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านการป้องกัน
ชื�อผู้แต่ง.//(ปี ที�พิมพ์).//ชือ� เรื �อง.//ชื�อปริญญา (สาขาหรือวิชาเอก).//เมืองที�พิมพ์:/หน่วยงาน.//ถ่ายเอกสาร.
ปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรี ยนหญิ งที่น่าสนใจ ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
ตัวอย่ าง
1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
[7]สิริสมุ าลย์ ชนะมา. (2548). การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ต วิ ชาสังคมศึกษา
ควรนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศไปใช้ เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ
สําหรับนักเรี ยนชัน� ประถมศึกษาปี ที � 6. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ:
สาหรับนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้ นของตน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
1.4 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรส่งเสริ มให้ นาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ าน
[8] PatamapornYenbamrung. (1992). The Emerging Electronic University: A Study of Student
ป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น ไปใช้ ในโรงเรียนในสังกัด
Cost-Effectiveness.Dissertation, Ph.D. (Library and Information Science). Austin: Graduate school
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั ้งต่อไป
The University of Texas at Austin.Photocopied.
2.1 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนักเรี ยนอยู่ในชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรือ มัธยมศึกษา
ปี ที่ อ้4างอิงจากแหล่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ใช้ รูปแบบดังนี �
5.
ข้ อมูลจากหนั
อออนไลน์
2.2งสืควรมี
การพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในด้ านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริ โภค
ผูวั้ตแถุต่นง.//(ปี
ที�พิมพ์ดเกม
หรือปีการแสดงความคิ
ที�สบื ค้ น).//ชือ� เรื �ดอง.//สถานที
พิมนพ์.//สืบค้ นเมื�อ/วัน/เดือน/ปี (หรือ Retrieved/
ิยม การติ
เห็นในโซเชี�พยิมลมีพ์เ:ดี/สํยานัเป็กนต้
เดือน/วัน/ปี ),/จาก(from)/ชื�อเว็บไซต์
ตัเอกสารอ้
วอย่ าง างอิง
[9]
ยาลั(2552).
ย. (2544).
ณภาพภายนอกระดั
อุดมศึกษา.สืบค้ นเมื�อ ญ
15พันธุ์ของวัยรุ่ น.
[1] ลืทบวงมหาวิ
อชัย ศรีเงินทยวง.
คู่มกรอบแนวทางการประเมิ
ือการทางานเพือ่ นาหลักพุนทคุธธรรมมาแก้
ปัญหาสุขบภาพทางเพศและการเจริ
พฤศจิกายน
กรุง2544,
เทพฯ: จาก
องค์กhttp://www.qa.mua.go.th/Thai/seminar_document.htm
ารการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ.
[10]
Wisdom,การตั
Stella;
& ใCreaser,
Claire. (2000).
Out ofาเนิ
Sight
Not ดOut
of Mind:
[2] บุDavies,
ญฤทธิ์ สุJ.ขรัEric;
ตน์. (2557).
ง้ ครรภ์
นวัยรุ่น: นโยบาย
แนวทางการด
นงานbutและติ
ตามประเมิ
นผล. นนทบุรี :
Visually Impaired
People's
Perspectives
of
Library
and
Information
Services.
กระทรวงสาธารณสุข.
Loughborough:
Retrieved
20, 2003,
www.lboro.ac.uk/departments/
[3] พัชรินทร์ ทาน้ อLISU.
ย. (2551).
ประสิSeptember
ทธิ ผลของการสร้
างเสริ มfrom
ทักษะชี
วิตและการจูงใจในการป้องกันอุบัติภยั
dils/lisu/public.html
จากรถจักรยานยนต์ในนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดหนองบัวลาภู. วิทยานิพนธ์
ข้ อมูลที � เป็สธ.ม.
นบทความจากวารสารออนไลน์
(สุขศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผู[4]้ แต่กุงส.//(ปี
ที
พ
�
ม
ิ
พ์
,/วัน้ยงเดืและคณะ.
อนของวารสารหรื
�อบทความ.//ชื
อ� วารสาร.//ปี
ที�):/หน้
า(ถ้ทีา่ มี6.).//กรุงเทพฯ:
มุ าวดี คาเกลี
(2554).อปีหนัทีง�สสืืบอค้เรีนย).//ชื
น รายวิ
ชาพื ้นฐานสุ
ขศึกษา 6 ทีชัน้�(ฉบั
มัธบยมศึ
กษาปี
สืบค้ นเมื�อส/วัานัน/เดื
(หรือนธ์Retrieved/เดื
อน/วัน,/ปี ),/จาก(from)/ชื�อเว็บไซต์
กพิอมน/ปี
พ์เอมพั
.
ตัวอย่ าง
[5] นพัสชวินทร์ มูลทาทอง. (2555, มกราคม - มิถนุ ายน). ทักษะชีวิตกับการศึกษาเพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชน.
[11] พิษณุกล้ าการนา. (2545,พฤษภาคม-มิถนุ ายน).เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้ อน. หมออนามัย. 11(6).
วารสารครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 9 (1): 23 - 30.
สืบค้ นเมื�อ 13 ตุลาคม 2546, จาก http://moph.go.th/ops/doctor/backreport.htm
[6] วิชยั วงษ์ ใหญ่. (2552). หลักสูตร. กรุ งเทพฯ: สานักงานเลขาธิ การคุรุสภา.
[12] Bearman, David. (2000, December).Intellectual Property Conservancies.D-Lib Magazine.
[7] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช. (2550). เอกสารการสอนชุดวิ ชาทักษะชีวิต. (พิมพ์ครั ้งที่ 9). นนทบุรี :
6(12). Retrieved June 30, 2002, from http://www.dlib.org/dlib/december/bearman/
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
12bearman.html

หารการศึ
มศว2561
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที� 15 ฉบับวารสารบริ
ที� 29 กรกฎาคม
– ธักนษา
วาคม

ใบนําส่งบทความ

[8] Wenzel, V., Weichold, K. and Silbereisen, R. K. (2009, December). “The Life Skills Program IPSY:
(โปรดกรอกข้
อมูลให้ofคSubstance
รบถ้วน) Misuse”, in Journal of
Positive Influences on School Bonding
and Prevention
Adolescence. Vol.32 (No.6): pp.1391-1401.
เรียน บรรณาธิ การวารสารบริ หารการศึกษา มศว
[9] Benson, P. L. and Scales, P. C. (2009, April). “Positive Youth Development and the Prevention of
ข้าพเจ้า  นาย
 นาง  นางสาว
 อื�นๆ (โปรดระบุ)........................................
Youth Aggression and Violence”, in European Journal of Developmental Science. Vol.3
ชื�อ – สกุล .......................................................................................................................................
(No.3): pp.218 - 234.
สถานศึกษา
[10] Butler, H. A. (2012, June). “Halpern Critical Thinking Assessment Predicts Real-World Outcomes of
มหาวิทยาลัย ................................................................. คณะ .......................................................
Critical Thinking”, in Applied Cognitive Psychology. Vol.26 (No.5): pp.721-729.
หลักสูตร ......................................................................... ระดับการศึกษา ......................................
[11] Weiss, S., Marian, H. (August 2007). “Student Communication Motives and Interpersonal Attraction
สถานที�ทาํ งาน
Toward Instructor”, in Communication Research Reports. Vol.3 (No.24): pp.215-224.
........................................................................................................................................................
[12] Kluemper, D.H. (2008, April). “Trait Emotional Intelligence: The Impact of Core-Self Evaluations and
ตําแหน่ ง .........................................................................................................................................
SocialพDesirability”,
in Personality and Individual Differences.
(No.6): pp. 1402-1412.
โทรศั
ท์ทท�ี ํางาน................................................
โทรศัพท์มอื Vol.44
ถือ......................................................
[13] Pearson,
J.C. and Nelson, P.E. (1997). An introduction to human communication understanding
&
โทรสาร......................................E-mail…………………………………..Line
ID……………………..
sharing. ขThe
States �อofง America: McGraw-Hill.
มีความประสงค์
อส่United
งบทความเรื
[14] Patterson,
S.M. and Vitello, E. M. (2006, January). “Key Influences Shaping Health Education: Progress
ชื�อบทความ.....................................................................................................................................
Toward Accreditation”, in The Health Education Monograph Series. Vol.23 (No.1): pp.14-19.
......................................................................................................................................................................
[15] กิตติมา จัน่ บารุง. (2548). ประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติ กรรมการป้องกัน ปั ญหาทางเพศใน
......................................................................................................................................................................
ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 1 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เพื�อลงตีวัพยิ มเรีพ์ยนในวารสาร
จังหวัดวารสารบริ
นนทบุรี. วิทหยานิ
พนธ์ พย.ม.
บตั ิครอบครัว). กรุ งเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริ สเตียน.

ารการศึ
กษา (การพยาบาลเวชปฏิ
มศว
[16] อัจฉรา ฉายวิ
วฒ
ั น์. (2551, มิดถต่นุ อายน
- กันายายน).
ฒนาหลั
กสูตรเสริ
นทันกษะการคิ
วิจารณญาณ
กองบรรณาธิ
การสามารถติ
ข้าพเจ้
ได้ท
ี� การพั
สถานที
ท� ํางานที
ร� ะบุมขด้า้ างต้
 ทีอ� ดยูอย่
ด่ งั าต่งมีอไปนี
�
ส........................................................................................................................................................
าหรับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที ่ 6 ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์ . 19 (3): 65-66.
[17] ธนียาโทรศั
เทียนค
. (2557, มกราคม - มิถนุ ายน). “การพัฒนาหลั
กสูพตท์รฝึมกอื อบรมครู
เพือ่ การออกแบบกิ จกรรมพัฒนา
พท์าศรี
.............................................................
โทรศั
ถือ......................................................
ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรี ยนระดั
บประถมศึ
กษา” ในวารสารคณะมนุษยศาสตร์ และ
โทรสาร..............................................................
E-mail
……………………………………...............
สังคมศาสตร์
. 12(1): 115-121.
และในกรณี
ที�ไม่สามารถติ
ดต่อข้าพเจ้าได้ กองบรรณาธิ การสามารถติ ดต่อบุคคลดังต่อไปนี�
[18] สุภัทชืรา�อ สามั
ผลการใช้โปรแกรมการเสริ มสร้างทักษะชีวิตทีม่ ีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติ กรรมการมี
– สกุง.ล(2548).
........................................................................................................................................
เพศสัมพพัท์น.ธ์..........................................................................................................................................
ในนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 3 เขตอาเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.
โทรศั
(จิตวิทยาการให้ คาปรึกษา). มหาสารคาม: บัณฑิตE-mail……………………………………………………
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
โทรสาร........................................................
[19] ราณีมีวงศ์
คงเดช.ย� วข้
(2549).
มสร้างทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพือ่ ป้องกันการดื ่มแอลกอฮอล์ใน
ความเกี
องเป็ นการเสริ
.........................................................................................................................
เรี ยนชั
น้ มัธบยมศึ
น โรงเรี
นขยายโอกาสการทางการศึ
กษา อนและไม่
าเภอเมืองอยูจั่รงะหว่
หวัดขอนแก่
ข้นักาพเจ้
าขอรั
รองว่กษาตอนต้
าบทความนี
�ไม่เยคยตี
พมิ พ์และเผยแพร่ทใ�ี ดมาก่
างการพิน.จารณา
ปริญญานิ
ของวารสารฉบั
บอื�นพนธ์ สธ.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริ มสุขภาพ). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
[20] ดนุพล สุนทรรัตน์. (2550). การพัฒนาหลักสูตรเสริ
อ่ พัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรีาของบทความ
ยน
ลงชืม�อเพื.........................................................เจ้
มัธยมศึกษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การบริ(......................................................)
หารการศึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา.

วัน............เดือน........................ปี ...............

กรุณาส่งใบสมัคร
ไปยัง กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขมุ วิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทรศัพท์ 081-3165572, 02-6495264,
02-6495000 ต่อ 15536, 11129 หรือทาง e-mail :somburak62@gmail.com

203

204

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบั
บที่ 29 กรกฎาคม
ธันวาคม
วารสารบริ
หารการศึก-ษา
มศว ปี2561
ที� 15 ฉบับที� 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
และหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนผลการเปรี ยบเทียบ
วอย่างแบบฟอร์
บทความวิ
จยั ค่าเฉลีย่ โดยรวมสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
เจตคติการมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมหลัตังการทดลองระหว่
างกลุม่ มควบคุ
มกับกลุม่ ทดลองมี

การพั
ฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเพื�อเสริมสร้ างภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมสําหรับครูผ้ ชู ่ วย
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการน
าหลักสูตรเสริมไปใช้
โรงเรียนระดั
บมัธยมศึกษา(18)
1.1 การนาหลักสูตรไปใช้
รูควรคานึงถึงหลักการของหลักสูตรเสริม ด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่ จะ
THE DEVELOPMENT
OF คTRAININGCURRICULUMTO
ดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี และควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรียนได้ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
STRENGTHENETHICALLEADERSHIP FOR ASSISTANT TEACHER IN
1.2 การนาหลักสูตรไปใช้ ครูควรจัดหาสือ่ การจัดการเรี ยนรู้หลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านการป้องกัน
SECONDARY
ปั ญหาทางเพศสาหรับSCHOOLS
นักเรี ยนหญิ งที่น่าสนใจ ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
(ตัวอักษรพิ1.3มโรงเรี
พ์ใหญ่
ยนมั)ธ(18)
ยมศึกษาตอนต้ น สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ควรนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศไปใช้ เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ
ธัญมัย แฉล้ มเขตต์ 1, สมชาย เทพแสง2,สมบูรณ์ บูรศิริรกั ษ์ 3, ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล4(14)
สาหรับนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้ นของตน
Tanyamai Chalamkate1, Somchai Thepsaeng2, Somboon Burasirirak3,Theeraphab Phetmalaikul4(14)
1.4 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรส่งเสริ มให้ นาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ าน
1
ปนิ้ องกั
นปั ญกหาทางเพศส
นักเรียนหญิหงารการศึ
ในโรงเรียกนมั
ยมศึกทษาตอนต้
ในโรงเรี
ยนในสังกัด
สติ การศึ
ษาดุษฎีบณ
ั าหรั
ฑิตบสาขาการบริ
ษาธมหาวิ
ยาลัยศรีนคริไปใช้
นทรวิ
โรฒ (14)
2
2. ข้ อเสนอแนะในการวิ
อไป กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(14)
อาจารย์ ภาควิ
ชาการบริหารการศึจยักครั
ษา้งต่คณะศึ
3
2.1ชควรมี
การศึ
กษาพฤติ
กรรมและเจตคติ
ในระยะยาว
่อนัยกศรีเรีนยคริ
นอยู
่ในชัโ้นมั
ธยมศึกษาปี ที่ 3 หรือ มัธยมศึกษา
อาจารย์ ภาควิ
าการบริ
หารการศึ
กษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทเมื
ยาลั
นทรวิ
รฒ(14)
ปี4อาจารย์
ที่ 4 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(14)
2.2 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในด้ านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริ โภค
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด
วัตถุนิยดมย่การติ
บทคั
อ(16)ดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็ นต้ น
(14)……………………………………………………………………..……………………………………………………….…….

เอกสารอ้ างอิง
………………………………………………………………………………………………………….…….

นห่างลงไป 1 บรรทัด ญพันธุ์ของวัยรุ่ น.
[1] ลือชัย ศรีเงินยวง. (2552). คู่มือการทางานเพือ่ นาหลักพุทธธรรมมาแก้ปัญหาสุเว้ขภาพทางเพศและการเจริ
คําสําคัญกรุ
:(14)
………………………………………………………………………………………..….……
งเทพฯ:
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ.
นห่าและติ
งลงไปดตามประเมิ
1 บรรทัด นผล. นนทบุรี :
[2] บุญฤทธิ์ สุขรัตน์. (2557). การตัง้ ครรภ์ ในวัยรุ่น: นโยบาย แนวทางการดาเนิ นเว้งาน
Abstractกระทรวงสาธารณสุ
(16)
ข.
(14)
[3] พั.........................................................................................................................................
ชรินทร์ ทาน้ อย. (2551). ประสิ ทธิ ผลของการสร้างเสริ มทักษะชีวิตและการจูงใจในการป้องกันอุบัติภยั
จากรถจักรยานยนต์ในนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดหนองบัวลาภู. วิทยานิพนธ์
……………………....………………………………………………………………………………………
สธ.ม. (สุขศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด
…
[4] กุสมุ าวดี คาเกลี ้ยง และคณะ. (2554). หนังสือเรี ยน รายวิ ชาพื ้นฐานสุขศึกษา 6 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 6. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์เอมพันธ์ .
Keywords:(14)……………………………………………...……………………………………………….…
[5] นพัสชวินทร์ มูลทาทอง. (2555, มกราคม - มิถนุ ายน). ทักษะชีวิตกับการศึกษาเพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชน.
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด
วารสารครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 9 (1): 23 - 30.
ใหญ่. (2552).
ภู[6]มวิิหชลัยั งวงษ์
/Backgrop
(16)หลักสูตร. กรุงเทพฯ: สานักงานเลขาธิการคุรุสภา.
[7] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช. (2550). เอกสารการสอนชุดวิ ชาทักษะชีวิต. (พิมพ์ครั ้งที่ 9). นนทบุรี :
(14)
มหาวิ........................................................................................................................................
ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด
.

หารการศึ
มศว2561
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที� 15 ฉบับวารสารบริ
ที� 29 กรกฎาคม
– ธักนษา
วาคม
V.,กWeichold,
K. and(16)
Silbereisen, R. K. (2009, December). “The Life Skills Program IPSY:
วั[8]ตถุWenzel,
ประสงค์
ารวิจัย/Aims

Positive Influences on School Bonding and Prevention of Substance Misuse”, in Journal of
(14)........................................................................................................................................
Adolescence. Vol.32 (No.6): pp.1391-1401.
[9] Benson, P. L. and Scales, P. C. (2009, April). “Positive Youth Development and the Prevention of
วิธีดําเนิYouth
นการวิAggression
จัย/Methods(16)
and Violence”, in European Journal of Developmental Science. Vol.3
(14)
........................................................................................................................................
(No.3):
pp.218 - 234.
นห่างลงไป 1Outcomes
บรรทัด of
[10] Butler, H. A. (2012, June). “Halpern Critical Thinking Assessment Predictsเว้Real-World
Critical Thinking”, in Applied Cognitive Psychology. Vol.26 (No.5): pp.721-729.
สรุ
ผลการวิ
ัย/Conclusions(16)
[11]ปWeiss,
S., จMarian,
H. (August 2007). “Student Communication Motives and Interpersonal Attraction
Toward
Instructor”, in Communication Research Reports. Vol.3 (No.24): pp.215-224.
(14)
........................................................................................................................................
[12] Kluemper, D.H. (2008, April). “Trait Emotional Intelligence: The Impact of เว้
Core-Self
Evaluations
นห่างลงไป
1 บรรทัด and
Social Desirability”, in Personality and Individual Differences. Vol.44 (No.6): pp. 1402-1412.
[13]ปPearson,
J.C. and Nelson,
อภิ
รายผล/Discussion
(16)P.E. (1997). An introduction to human communication understanding &
sharing. The United States of America: McGraw-Hill.
(14)........................................................................................................................................
[14] Patterson, S.M. and Vitello, E. M. (2006, January). “Key Influences Shapingเว้Health
Education:
นห่างลงไป
1 บรรทัดProgress
Toward Accreditation”, in The Health Education Monograph Series. Vol.23 (No.1): pp.14-19.
ข้[15]
อเสนอแนะ/Suggestion(16)
กิตติมา จัน่ บารุง. (2548). ประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติ กรรมการป้องกัน ปั ญหาทางเพศใน
(14)
วัยเรี........................................................................................................................................
ยน ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 1 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1 บรรทั
ด ยคริ สเตียน.
จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตั ิครอบครัว). กรุ งเทพฯ: บัเว้
ณฑินห่ตวิาทงลงไป
ยาลัย มหาวิ
ทยาลั
[16] อัจฉรา ฉายวิวฒ
ั น์. (2551, มิถนุ ายน - กันยายน). การพัฒนาหลักสูตรเสริ มด้านทักษะการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ
เอกสารอ้สาหรั
างอิบงนั/References
(16)
กเรี ยนชัน้ ประถมศึ
กษาปี ที ่ 6 ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์ . 19 (3): 65-66.
[17] ธนียา(14)
เทีย........................................................................................................................................
นคาศรี. (2557, มกราคม - มิถนุ ายน). “การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมครู เพือ่ การออกแบบกิ จกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา” ในวารสารคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ . 12(1): 115-121.
[18] สุภัทรา สามัง. (2548). ผลการใช้โปรแกรมการเสริ มสร้างทักษะชีวิตทีม่ ีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติ กรรมการมี
เพศสัมพันธ์ ในนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 3 เขตอาเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.
(จิตวิทยาการให้ คาปรึกษา). มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
[19] ราณี วงศ์ คงเดช. (2549). การเสริ มสร้างทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพือ่ ป้องกันการดื ่มแอลกอฮอล์ใน
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนขยายโอกาสการทางการศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
ปริญญานิพนธ์ สธ.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริ มสุขภาพ). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
[20] ดนุพล สุนทรรัตน์. (2550). การพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพือ่ พัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา.

205

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบั
บที่ 29 กรกฎาคม
ธันวาคม
วารสารบริ
หารการศึก-ษา
มศว ปี2561
ที� 15 ฉบับที� 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

206

และหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริ
เพื่อพัาฒงแบบฟอร์
นาคุณธรรมจริมยบทความวิ
ธรรมของนักเรียชนโรงเรี
ตัวมอย่
าการยนมัธยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมหลังการทดลองระหว่างกลุม่ ควบคุมกับกลุม่ ทดลองมีค่าเฉลีย่ โดยรวมสูงกว่ากลุม่ ควบคุม

ภาวะผู
้ นําสมดุล : รูปแบบของผู้นําในคริสต์ ศตวรรษที� 21(18)
ข้ อเสนอแนะ
Balance1. ข้Leadership
: LeadershipModel
อเสนอแนะในการน
าหลักสูตรเสริมไปใช้ in 21th Century
าหลั)(18)
กสูตรไปใช้ ครูควรคานึงถึงหลักการของหลักสูตรเสริม ด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่ จะ
(ตัวอักษรพิ1.1มการน
พ์ใหญ่

ดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี และควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรียนได้ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
1
สมชาย เทพแสง
,(14)าหลักสูตรไปใช้ ครูควรจัดหาสือ่ การจัดการเรี ยนรู้หลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ านการป้องกัน
1.2 การน
SomchaiThepsaeng,
ปั ญหาทางเพศสาหรับนั(14)
กเรี ยนหญิ งที่น่าสนใจ ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน

1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้ าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (14)
1ควรนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศไปใช้ เ พื่อเสริมทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ
Head Department of Educational Administration Faculty of Education Srinakharinwirot University(14)
สาหรับนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้ นของตน
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด
1.4 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรส่งเสริ มให้ นาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ าน
ป้องกันดปัย่ญอหาทางเพศส
บทคั
(16) าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น ไปใช้ ในโรงเรียนในสังกัด
2. ข้ อ…………………………………………………………………………………………….…….
เสนอแนะในการวิจยั ครั ้งต่อไป
(14)
2.1 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนักเรี ยนอยู่ในชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรือ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 4
………………………………………………………………………………………………………….…….
1 บรรทัดนแรง การบริ โภค
2.2 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในด้ านอื่นเว้
ๆ นเช่ห่นางลงไป
พฤติกรรมความรุ
คํวัตาถุสํนาิยคัมญการติ
:(14)………………………………………………………………………………………..….……
ดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็ นต้ น
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

1

Abstract (16)
เอกสารอ้ างอิง

[1] ลือชัย (14)
ศรีเงิ........................................................................................................................................
นยวง. (2552). คู่มือการทางานเพือ่ นาหลักพุทธธรรมมาแก้ปัญหาสุขภาพทางเพศและการเจริ ญพันธุ์ของวัยรุ่ น.
กรุงเทพฯ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ.
[2]
บุญฤทธิ์ สุขรัตน์. (2557). การตัง้ ครรภ์ ในวัยรุ่น: นโยบาย แนวทางการดาเนิ นงาน และติ ดตามประเมิ นผล. นนทบุรี :
……………………....………………………………………………………………………………………
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด
กระทรวงสาธารณสุข.
Keywords:(14)
[3] พัชรินทร์ ทาน้……………………………………………...…………………………………………………
อย. (2551). ประสิ ทธิ ผลของการสร้างเสริ มทักษะชีวิตและการจูงใจในการป้องกันอุบัติภยั
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด
จากรถจักรยานยนต์ในนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดหนองบัวลาภู. วิทยานิพนธ์
สธ.ม. (สุขศึกษา).
บทนํา/Introduction
(16)กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
[4] กุสมุ าวดี คาเกลี ้ยง และคณะ. (2554). หนังสือเรี ยน รายวิ ชาพื ้นฐานสุขศึกษา 6 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 6. กรุงเทพฯ:
(14)
สานัก........................................................................................................................................
พิมพ์เอมพันธ์ .
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด
[5] นพัสชวินทร์ มูลทาทอง. (2555, มกราคม - มิถนุ ายน). ทักษะชีวิตกับการศึกษาเพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชน.
วารสารครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 9 (1): 23 - 30.
[6] อ� วิชเรืยั � อวงษ์
ใหญ่. (2552).
หลัก�ควรสรุ
สูตร. กรุปงเป็เทพฯ:
สานักงานเลขาธิ
เนื
ง ทฤษฎี
(ในส่วนนี
นกรอบทฤษฎี
ให้ ได้ก)ารคุ
(16)รุสภา.
[7] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช. (2550). เอกสารการสอนชุดวิ ชาทักษะชีวิต. (พิมพ์ครั ้งที่ 9). นนทบุรี :
(14)........................................................................................................................................
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วารสารบริ
หารการศึ
กษามศว
มศวปี ทีปี� 15
ที่ 15ฉบัฉบั
ที่ 29กรกฎาคม
กรกฎาคม– ธั–นธัวาคม
นวาคม2561
2561 207207
วารสารบริ
หารการศึ
กษา
บทีบ� 29
[8] Wenzel,
Weichold,จัยK.ทีand
การปฏิ
บัตV.,
ิ และงานวิ
� เกี�ยSilbereisen,
วข้ อง(16) R. K. (2009, December). “The Life Skills Program IPSY:

Positive Influences on School Bonding and Prevention of Substance Misuse”, in Journal of
(14)........................................................................................................................................
Adolescence. Vol.32 (No.6): pp.1391-1401.
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด
[9]
Benson,
P.
L.
and
Scales,
P.
C.
(2009,
April).
“Positive
Youth
Development
and the Prevention of
การนําไปใช้ /การบูรณาการ/แนวคิด/บทวิเคราะห์ (16)
Youth Aggression and Violence”, in European Journal of Developmental Science. Vol.3
(14)
........................................................................................................................................
(No.3):
pp.218 - 234.
นห่างลงไป 1Outcomes
บรรทัด of
[10] Butler, H. A. (2012, June). “Halpern Critical Thinking Assessment Predictsเว้Real-World
Critical Thinking”, in Applied Cognitive Psychology. Vol.26 (No.5): pp.721-729.
สรุปและอภิปราย
[11] Weiss, S., Marian, H. (August 2007). “Student Communication Motives and Interpersonal Attraction
(14)
........................................................................................................................................
Toward
Instructor”, in Communication Research Reports. Vol.3 (No.24): pp.215-224.
[12] Kluemper, D.H. (2008, April). “Trait Emotional Intelligence: The Impact of เว้Core-Self
นห่างลงไปEvaluations
1 บรรทัด and
ข้ อเสนอแนะเชิ
ง
วิ
ช
าการ
(16)
Social Desirability”, in Personality and Individual Differences. Vol.44 (No.6): pp. 1402-1412.
[13] Pearson,
J.C. and Nelson, P.E. (1997). An introduction to human communication understanding &
(14)........................................................................................................................................
sharing. The United States of America: McGraw-Hill.
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด
เอกสารอ้
า
งอิ
ง
/References
(16)
[14] Patterson, S.M. and Vitello, E. M. (2006, January). “Key Influences Shaping Health Education: Progress
Toward
Accreditation”, in The Health Education Monograph Series. Vol.23 (No.1): pp.14-19.
(14)
........................................................................................................................................
[15] กิตติมา จัน่ บารุง. (2548). ประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติ กรรมการป้องกัน ปั ญหาทางเพศใน
การส่ งบทความ
วัยเรี ยน ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 1 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผูจั้ งเ ขีหวัยดนต้
อ งส่รงี . ต้วินทฉบั
น Microsoft
Word forบตั Windows
มาทางอี
นนทบุ
ยานิบพทีนธ์� เป็ พย.ม.
(การพยาบาลเวชปฏิ
ิครอบครัว). กรุ
งเทพฯ: บัเมล์
ณฑิsomburak62@gmail.comเพื
ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริ สเตีย� อน.
พิ[16]
จารณาบทความเบื
น ทั �งในเรื
งของรู
มของวารสาร
จํา นวนหน้
หน้ า และ
อัจฉรา ฉายวิวฒ
ั อน์� งต้
. (2551,
มิถนุ � อายน
- กัปนแบบบทความตามแบบฟอร์
ยายน). การพัฒนาหลักสูตรเสริ
มด้านทักษะการคิ
ดอย่างมี10-12
วิจารณญาณ
เนื อ� หาของบทความ
� สอดคล้
อ งกักบษาปี
วัต ถุทีป่ 6ระสงค์
ข องบทความ
อ จากนั
น� ให้ ขึน� อยู
ดุ ล65-66.
ยพิ นิ จ ของกอง
สาหรับนักเรี ยทีนชั
น้ ประถมศึ
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ยศรี น คริ น ทรวิโ รฒ
พันธ์ ในนั
กเรี ยนชัหน้ ารการศึ
มัธยมศึกษาปี
ที ่ 3 เขตอดาเภอเมื
จังหวัดกกาฬสิ
นธุ์. วิมหาวิ
ทยานิทพยาลั
นธ์ กศ.ม.
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หลักเกณฑ์การพิจารณาบทความ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนขยายโอกาสการทางการศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
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อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เบอร์ โทรศัพท์ พร้ อมวุฒิการศึกษา ตําแหน่ง และสถานที�ทํางานของผู้เขียนอย่างชัดเจน
3. เนื �อหา บทความ หรือข้ อคิดเห็นที�พิมพ์ในวารสารเป็ นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั �น กองบรรณาธิการไม่
จําเป็ นต้ องเห็นด้ วย
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วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ที่ 15 ฉบั
บที่ 29 กรกฎาคม
ธันวาคม
วารสารบริ
หารการศึก-ษา
มศว ปี2561
ที� 15 ฉบับที� 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
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ตีพิมพ์หรือไม่
ข้ อเสนอแนะ
5. บรรณาธิ การจะออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ ก็ต่อเมื�อบทความผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer
1. ข้ อเสนอแนะในการน
าหลักสูตรเสริและผู
มไปใช้
Review) โดยใช้
Double-blind peer-review
้ สง่ บทความได้ ปรับแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
1.1 การนาหลั
ตรไปใช้จารณาให้
ครูควรคานึ
กการของหลั
กสูตรเสริงให้
ม ด้ผ้ วเู ขียเทคนิ
ควิธีการสอนทีสง่หต้ลากหลาย
6. บทความที
�ไม่ผก่าสูนการพิ
ตีพงิมถึพ์งหลั
กองบรรณาธิ
การจะแจ้
ยนทราบและจะไม่
นฉบับคืน ซึง่ จะ
ดึผู้เงขีดูยดนความสนใจของนักเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี และควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรียนได้ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
1.2�อแสดงให้
การนาหลั
ครูควรจั
ดหาสืกอ่ ษา
การจัมศว
ดการเรี
ยนรู้หลักสูบตสนุ
รเสริ
มเพื่อกพัษาในการเป็
ฒนาทักษะชีนแหล่
วิตด้งาเผยแพร่
นการป้องกัน
7. เพื
เห็กนสูว่ตารไปใช้
วารสารบริ
หารการศึ
มีนโยบายสนั
นการศึ
ปับทความ
ญหาทางเพศส
กเรี ยนหญิ�ตงีพทีิม่นพ์่าสนใจ
ทันสมัย และมี
ความเหมาะสมกั
จึงควรอ้าหรั
างอิบงนับทความที
จากวารสารบริ
หารการศึ
กษา มศว บวัยของนักเรี ยน
1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั �งนี � เมื�อผู้เขียนได้ รบั การตีพิมพ์บทความแล้ วจะได้ รับวารสารฉบับที�บทความนั �นตีพิมพ์ จํานวน 1 ฉบับ
ควรนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศไปใช้ เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้ านป้องกันปั ญหาทางเพศ
สาหรับนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้ นของตน
1.4 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรส่งเสริ มให้ นาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้ าน
ป้องกันปั ญหาทางเพศสาหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น ไปใช้ ในโรงเรียนในสังกัด
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั ้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนักเรี ยนอยู่ในชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรือ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 4
2.2 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในด้ านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริ โภค
วัตถุนิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็ นต้ น
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