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บรรณาธิการ 
 

ปัจจบุนัโลกยงัไดร้บัผลกระทบอยา่งรนุแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 

หรอื โควดิ-19 ในปลายปี 2563 ประเทศไทยเกดิการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 อกีครัง้ สาเหตุเริม่ต้นมาจาก

แรงงานต่างด้าวและต่อเนื่องมาจากบ่อนการพนันและสถานบนัเทงิ ท าให้รฐับาลต้องมมีาตรการที่เขม้ขน้

มากยิง่ขึน้ตามล าดบัเพื่อยบัยัง้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัดงักล่าว ความร่วมแรงร่วมใจ ความมวีนิัยใน

ตนเองและความรบัผิดชอบต่อสงัคมของคนไทยทุกคนจะเป็นเครื่องมือส าคญัที่จะท าให้ประเทศชาติ

สามารถผ่านพ้นวกิฤตนี้ไปได้ ในท านองเดยีวกนัเครื่องมอืส าคญัหนึ่งของผู้บรหิารคอื งานวจิยั ซึ่งต้องมี

การชี้วดัและขบัเคลื่อนด้วยขอ้มูลตวัเลข สถติิ และข้อเท็จจรงิ เพื่อการตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ อาท ิการ

ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์การวางแผนกลยุทธ ์รวมถงึการบรหิารจดัการสถานศกึษาหรอืหน่วยงานของ

ตนเอง ดงันัน้ การวจิยัทางดา้นการบรหิารการศกึษาจงึเป็นเรื่องทา้ทายความรูค้วามสามารถของผูบ้รหิาร

เป็นอย่างยิง่ในการศึกษางานวจิยัที่ตอบโจทย์ของตนเองได้ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า วารสารฉบบันี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อผูบ้รหิารและผูส้นใจทุกระดบัในการน าความรูไ้ปพฒันาหน่วยงานและพฒันาตนเองต่อไป 

 

 

 

           ดร.สมบรูณ์ บรูศริริกัษ์ 

      บรรณาธกิารวารสารบรหิารการศกึษา มศว   
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บรรณาธิการแถลง 
 

 ภาควชิาการบรหิารการศกึษาและการอุดมศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ได้
จดัท าวารสารบรหิารการศกึษา มศว โดยออกปีละ 2 ฉบบั ปัจจบุนัการด าเนินการจดัท าวารสารมาถงึปีที ่17 แลว้ 
โดยที่วารสารฉบบัน้ีเป็นปักษ์สอง ฉบบัที่ 33 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2563 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่ง
คน้ควา้หาความรูข้องนักวชิาการ ศษิยเ์ก่า ศษิยปั์จจุบนั ทัง้ภายในและภายนอกสถาบนัในเชงิวชิาการดา้นการ
บรหิารการศึกษาและสาขาวชิาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง อีกทัง้เป็นสื่อกลางในการติดต่อทางวชิาการ ระหว่าง
คณาจารย ์ศิษย์เก่า และผู้สนใจทัว่ไป ขณะเดยีวกนัเปิดโอกาสให้นักวชิาการ บุคลากรต่างๆ จากภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั น าเสนอรปูแบบของการเขยีนบทความวชิาการและบทความวจิยั ทุกบทความไดผ้่านการ
กลัน่กรองจากคณะกรรมการกลัน่กรองพิจารณาบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มชีื่อเสยีงทางด้านการบรหิาร
การศกึษา  
 กองบรรณาธกิารวารสารบรหิารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งบทความลงวารสารเพื่อพจิารณากลัน่กรอง ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒทิุกท่านที่
เสยีสละเวลาในการพจิารณากลัน่กรองบทความเพื่อใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ รวมทัง้ คณาจารยแ์ละบุคคลต่าง ๆ ทีส่่งค า
ตชิมมายงักองบรรณาธกิาร เพื่อให้ปรบัปรุงวารสารให้มคีุณภาพยิง่ขึน้ รวมทัง้ขอขอบคุณ คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีไ่ดส้นบัสนุนงบประมาณในการจดัพมิพว์ารสารฉบบันี้เป็นอยา่งสงู 
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สารบญั 

เร่ือง ช่ือผูวิ้จยั หน้า 

ความสมัพนัธร์ะหว่างการมสี่วนรว่มในการบรหิารสถานศกึษาและการ
ส่งเสรมิความเป็นพลเมอืงของนกัเรยีนในโรงเรยีนขนาดใหญ่ สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 

วรามน บุญเจรญิ 
 

1 

ทกัษะบรหิารทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 1 

นรเีนตร เพง็พนิ 
 

13 

ปัจจยัการบรหิารทีส่่งผลต่อการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน สงักดั
กรงุเทพมหานคร 

นวรตัน์ สดทองค า 24 

ความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รและการมสี่วนรว่มในการ
บรหิารงานวชิาการของครโูรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษา กลุ่ม 
บางละมงุ สงักดัส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัชลบุร ี

นภาดา ชนิวรปัญญา 
 

34 

แนวทางในการพฒันาการด าเนินงานตามโครงการบ้านนกัวทิยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต 2 

วรญัญา โต๊ะเจรญิ 46 

บทบาทผูบ้รหิารสถานศกึษาและชุมชนทีม่ต่ีอกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ 
“ช่างมอือาชพี” 

ภารด ีอนนัตน์าว ี 60 

แนวปฏบิตัติามเกณฑใ์นการสรา้งตน้แบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล
ของโรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม 
เขต 2 

ปัทมา หอมหวาน 75 

คุณลกัษณะและพฤตกิรรมการบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษ
ที ่21 ทีส่่งผลต่อประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของครโูรงเรยีนทีม่อีตัราการ
แขง่ขนัสงู สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

ขวญัฤด ีฐติาปรุเชษฐ์ 
 

89 

ภาวะผูน้ าแบบกระจายอ านาจของผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชนทีส่่งผลต่อทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาของนกัศกึษาวทิยาลยัชุมชน 

นาดริ โยธาสมทุร 
 

101 

ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาในครสิตศ์ตวรรษที ่21 ศริพิร อนุสภา 113 
การบรหิารงานงบประมาณของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 

ป่ินชยั ป่ินกุมภรี ์ 134 

รปูแบบการพฒันาตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาในส านกังาน
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 นนทบุร ี

ทศัพร เกตุถนอม 147 
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สารบญั (ต่อ) 
เร่ือง ช่ือผูวิ้จยั หน้า 

ปัญหาและแนวทางการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 

พระครสูงัฆรกัษ์เพชร
ก าแพง บุญมา 

161 

แนวทางการบรหิารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในโรงเรยีนศึกษา
สงเคราะห ์กลุ่ม 1 สงักดัส านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ 

เทวราช ชูประเสรฐิ 175 

ภาคผนวก  189 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาและการส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทมุธานี 
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บทคดัย่อ 
  การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา 1) ระดบัการมสี่วนร่วมในการบรหิารสานศกึษา 2) ระดบัการ
สง่เสรมิความเป็นพลเมอืงของนกัเรยีนในโรงเรยีนขนาดใหญ่ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
4 จงัหวดัปทุมธานี 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างการมสี่วนร่วมในการบรหิารสถานศึกษาและการส่งเสรมิความเป็น
พลเมืองของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัด
ปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูในโรงเรยีนขนาดใหญ่ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ปีการศกึษา 2562 จ านวน 4 โรงเรยีน รวมทัง้สิน้ 226 คน เครื่องมือที่ใช ้
ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มคี่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง 0.75-1.00 
และมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.95 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
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  ผลการศึกษาพบว่า ครูในโรงเรยีนขนาดใหญ่สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี 1) มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดบัมาก 2) คร ู
มรีะดบัการส่งเสรมิความเป็นพลเมอืงของนักเรยีนโดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 3) การมสี่วนร่วมในการบรหิาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จงัหวัดปทุมธานี  
และการสง่เสรมิความเป็นพลเมอืงของนกัเรยีนมคีวามสมัพนัธใ์นทางบวกระดบัปานกลางอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 

 

ค าส าคญั : การมสีว่นร่วมในการบรหิารสถานศกึษา, ความเป็นพลเมอืง, ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
           มธัยมศกึษา เขต 4 

 

Abstract 
  This study’s aims were to study 1) Level of the teacher’s participation in school management.  
2)  Level of teacher’ s promotion of citizenship in student among Large Sized Schools under the 
Secondary Educational Service Area Office 4, Pathumthani Province. 3) Relationship between teacher’s 
participation in school management and promotion of citizenship in student among large sized schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 4, Pathumthani Province. The sample consisted of 
226 teachers from 4 Large Sized schools in 2019 academic year.  The instruments used for data 
collection were 5 point-rating scale questionnaires. The index of Item-Objective Congruence (IOC) was 
valued since 0.75-1.00.  The reliability was 0.95.  The data were analyzed using percentage, mean, 
standard deviation, and Pearson’s Product Moment Correlation. 
  The results of the research were as follows. 1) Teacher’s participation in school management as 
a whole and in each aspect was at high level. 2) Teacher’s promotion of citizenship in students as a 
whole and in each aspect was at high level. 3) There were relationship between teacher’s participation in 
school management and promotion of citizenship in student was moderately positive correlated with 
statistically significantly at 0.01 level. 
 

Keywords : Participation in School Management, citizenship, The Secondary Educational Service Area  
             Office 4 

 

ภมิูหลงั 

 การพัฒนาเยาวชนของประเทศให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  
ต่อการพฒันาประเทศในทุกด้านและน ามาซึ่งความสงบสุขในสงัคม แต่ทว่าการที่จะบรรลุเป้าหมายเช่นนัน้ได้
เยาวชนทุกคนจะต้องได้รบัการศึกษา ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคญัในการเสรมิสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนของ
ประเทศเตบิโตเป็นพลเมอืงทีด่แีละเป็นทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณภาพ อนัจะเป็นก าลงัส าคญัต่อการพฒันาประเทศ
ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างสมดุลและยัง่ยืน สิ่งส าคัญที่ เป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนาประเทศคือการพัฒนาด้าน
การศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร [1] จงึได้จดัท าแผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ฉบบัที ่12 (พ.ศ.
2560-2564) ขึ้นส าหรับ เป็น เครื่องมือ ในการก ากับทิศทางการปฏิบัติ งานของส่วนราชการในสังกัด
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กระทรวงศกึษาธกิาร เพื่อสรา้งผลผลติและผลลพัธใ์หเ้กดิกบัผูเ้รยีนอย่างเหมาะสมและสนองต่อนโยบายรฐับาลใน
การพัฒนาประเทศในเรื่องดงักล่าวโดยยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับนี้ 
ไดก้ าหนดเป้าหมายดา้นคุณภาพ โดยใหค้วามส าคญัทัง้ดา้นสตปัิญญาและความรู ้ควบคู่ไปกบัดา้นจติใจ ความมี
คุณธรรม จรยิธรรม และความเป็นพลเมอืงทีด่ขีองผูเ้รยีน และก าหนดยุทธศาสตรพ์ฒันาการศกึษาเพื่อสรา้งความ
เป็นพลเมือง พ.ศ.2553-2561 [2] เพื่อยกระดับเด็กและเยาวชนและพลเมืองของประเทศไทยให้มีความเป็น
พลเมอืงไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 35 ของประชากรทัง้หมด ในยุทธศาสตรท์ี ่1 เป็นการศกึษาเพื่อความเป็นพลเมอืงส าหรบั
เดก็และเยาวชนเร่งใหเ้กดิวฒันธรรมองค์กรในสถานศกึษา ด าเนินการปรบัและทบทวนเนื้อหาสาระการเรยีนรูใ้น
วชิาหน้าทีพ่ลเมอืง พฒันากระบวนการเรยีนการสอนและจดักจิกรรมในเชงิปฏบิตัิการ และผู้บรหิารสถานศกึษา
ต้องบริหารสถานศึกษาโดยสร้างวิถีชีวิตและบรรยากาศในสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบในการเป็นพลเมืองที่ด ี 
ทีส่ าคญัทีสุ่ดต้องท างานในเชงิแนวระนาบ ใชห้ลกัการมสีว่นร่วมทัง้บุคลากรและนักเรยีน [3] อย่างไรกต็าม แมว้่า
จะมกีารก าหนดหลกัสตูรชดัเจนในแต่ละระดบัการศกึษา แต่จากงานวจิยัของโกวทิย ์พวงงาม [4] ระบุว่าผูเ้รยีนยงั
ไม่สามารถน าความรูจ้ากรายวชิาหน้าทีพ่ลเมอืงมาประยุกต์ใชใ้นชวีติจรงิเท่าทีค่วร โดยเฉพาะความตระหนักใน
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ความมรีะเบยีบวนิัย การเคารพสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้ื่น และการมสีว่นร่วมในกระบวนการ
ทางการเมอืงและสงัคม ยงัมคีนสว่นหนึ่งไรร้ะเบยีบวนิยั ไม่เคารพกฎหมาย ไม่เคารพความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง การ
ใช้สิทธิเสรีภาพอันเกินขอบเขต ขาดการมีส่วนร่วมและไร้ความรบัผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวม ขาดจิตส านึก
สาธารณะที่มีต่อชุมชนและประเทศชาติ ท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมและความรู้สกึเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา
ประเทศและการสรา้งสรรคป์ระชาธปิไตยจงึท าไดค้่อนขา้งยาก 

อนึ่ง จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  ท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสงัคมจากเดิมที่เป็นสงัคมชนบทกลายเป็นสงัคมเมืองและมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตจาก  
ภาคเกษตรกรรมเป็นการผลติในภาคอุตสาหกรรม ท าใหเ้ป็นแหล่งรองรบัการเขา้มาหางานท าจากคนในทุกภูมภิาค
ของประเทศ รวมทัง้แรงงานต่างด้าวที่ เข้ามาหางานท า นอกจากนี้ จ ังหวัดปทุมธานียังเป็นแหล่งที่ตัง้  
ของสถานศึกษาหลายแห่งท าให้มีเยาวชนเข้ามาศึกษาเป็นจ านวนมาก จึงเป็นแหล่งรองรบัปัญหาที่เกิดขึ้น  
จากปัจจัยดังกล่าว อาทิเช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และมลพษิทีเ่กดิจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนทีม่กีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ [5] ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 4 จงึมเีป้าหมายในการจดัการศกึษาที่ส่งเสรมิให้นักเรยีนมคีุณธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้
คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวตักรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ 
ที่เหมาะสมตามวยั มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองและปรบัตัวให้มีความเป็นพลเมือง และเพื่อพัฒนาครู 
ให้สามารถปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับการขบัเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
ของประเทศ ย่อมส่งผลให้สถานศกึษาซึ่งมบีทบาทในการพฒันานักเรยีนจ าเป็นต้องเร่งน านโยบายสู่การปฏบิตัิ  
ใหเ้กดิผลอย่างเตม็ความสามารถ 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมสามารถช่วยให้การด าเนินงาน  
มปีระสทิธภิาพ ดงันัน้การเปิดโอกาสให้ครูเขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิารสถานศกึษาจะท าให้เกดิการเรยีนรูจ้าก
การปฏบิตังิานจรงิ สรา้งความตระหนกัในบทบาทหน้าทีข่องความเป็นครทูีด่ ีเป็นปัจจยัส าคญัในการจดัการความรู้
ประสบการณ์เป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อผูเ้รยีน เป็นการแลกเปลีย่นประสบการณ์ที่ไดจ้ากการปฏบิตังิานโดยตรง ซึง่จะ
น าไปสูก่ารรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศเกดิความสามารถในการบรหิารจดัการสถานศกึษา โดยทีป่ระสบการณ์ของครู
มผีลต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนไดโ้ดยตรง [6] การใชห้ลกัการบรหิารแบบมสีว่นร่วมย่อมท าใหเ้กดิความร่วมมอืจาก



 4 วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่17 ฉบบัที ่33 เดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563 

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งไดเ้ขา้มามบีทบาทในการด าเนินการปฏบิตังิานนบัตัง้แต่การรบัรูถ้งึปัญหา การวางแผนการปฏบิตั ิ
การประเมนิผล การรบัประโยชน์ โดยผูบ้รหิารร่วมกบัครสูรา้งสภาพแวดลอ้มน าไปสูก่ารพฒันานกัเรยีนจนบรรลุถงึ
ความเป็นพลเมอืงดใีนทีส่ดุ 

อกีทัง้มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 [7] ระบุว่า “การจดัการศกึษาของชาติจะต้องท าให้เกิด 
ผลลพัธท์ีพ่งึประสงคซ์ึง่เป็นคุณลกัษณะของผูเ้รยีนอนัเป็นผลทีเ่กิดจากการจดัการศกึษา” ซึง่ผลลพัทท์ีพ่งึประสงค์
ของการศกึษานัน้คอืการสร้างคุณลกัษณะของคนไทยให้เป็นคนด ีมคีุณธรรม ยดึค่านิยมร่วมของสงัคมเป็นฐาน  
ในการพัฒนาตนให้มีคุณลักษณะด้านหนึ่ งคือพลเมืองที่ เข้มแข็ง โดยให้สถานศึกษายึดเป็นเป้าหมาย  
การจดัการศกึษา ซึ่งดา้นพลเมอืงที่เขม้แขง็คอื ผูม้คีวามรกัชาติ รกัท้องถิ่น รูถู้กผดิ มจีติส านึกเป็นพลเมอืงไทย
และพลโลก มีจติอาสา มอีุดมการณ์และมสี่วนร่วมในการพฒันาชาติ บนหลกัการประชาธปิไตย ความยุติธรรม 
ความเท่าเทียมเสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยัง่ยืน และการอยู่ร่วมกัน  
ในสงัคมไทยและประชาคมโลกอย่างสนัต ิในการแปลงกรอบผลลพัธท์ีพ่งึประสงคข์องการศกึษาสูก่ารจดัท า ก ากบั 
ติดตาม และประเมนิมาตรฐานการศกึษาขัน้ต ่าที่จ าเป็นให้สมัฤทธิผ์ลนัน้ ควรใช้การท างานแบบมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วนในการด าเนินงานดงักล่าว นอกจากโรงเรยีนจะเป็นหน่วยงานที่ส าคญัในการให้ความรู้ดา้นวชิาการ  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรูต่้าง ๆ แลว้ การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและการจดักจิกรรมส่งเสรมิความเป็นพลเมอืง
นัน้ไม่จ าเป็นต้องจดัอยู่ในกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเท่านัน้ แต่ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สามารถจดักจิกรรมส่งเสรมิความเป็นพลเมอืงได้ โดยครูมไิดม้หีน้าทีส่อนเพยีงเนื้อหาเท่านัน้ แต่ควรจะท าหน้าที่
ชีแ้นะวธิกีารต่างๆ ใหน้ักเรยีน ซึง่การพฒันาความเป็นพลเมอืงในโรงเรยีนจะเน้นใหส้อดแทรกในกจิกรรม ดงันัน้
การสรา้งความตระหนกัใหค้รูผูม้ทีศันคตแิละพฤตกิรรมทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีใหก้บันกัเรยีน โดยการสรา้งบรรยากาศ
การมสี่วนร่วมในการบรหิารสถานศกึษาทุกขัน้ตอนแก่ครู ย่อมสง่ผลต่อการปฏบิตัหิน้าทีพ่ฒันาส่งเสรมิความเป็น
พลเมอืงของนกัเรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ [8] 

ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาและการส่งเสรมิความเป็นพลเมืองของนักเรยีน ในโรงเรยีนขนาดใหญ่ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศกึษาเขต 4 จงัหวดัปทุมธานี เพื่อเป็นประโยชน์ทางข้อมูลและใช้เป็นแนวทางในการบรหิาร
สถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการพฒันาความเป็นพลเมอืงของนกัเรยีนต่อไป 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศกึษาระดบัการมสี่วนร่วมในการบรหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนขนาดใหญ่ สงักดัส านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
 2. เพื่อศกึษาระดบัการส่งเสรมิความเป็นพลเมอืงของนกัเรยีนในโรงเรยีนขนาดใหญ่ สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
 3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการมสี่วนร่วมในการบรหิารสถานศึกษาและการส่งเสรมิความเป็น
พลเมอืงของนกัเรยีนในโรงเรยีนขนาดใหญ่ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้  ได้แก่ ครูในโรงเรยีนขนาดใหญ่ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มธัยมศกึษาเขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ปีการศกึษา 2562 จ านวนทัง้สิน้ 873 คน 
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กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ครใูนโรงเรยีนขนาดใหญ่ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ไดม้าจากการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน  
 สุม่โรงเรยีนโดยการจบัจบัฉลากรอ้ยละ 50 เพื่อใชเ้ป็นตวัแทนจากโรงเรยีนขนาดใหญ่จ านวน 7 โรงเรยีน 
ไดโ้รงเรยีนทัง้หมด 4 โรงเรยีน 
  สุ่มกลุ่มตัวอย่างครูจากโรงเรยีนขนาดใหญ่ ทัง้  4 โรงเรียน ตามตารางก าหนดของกลุ่มตัวอย่างของ 
Krejcie & Morgan [9] ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 226 คน   
  ด าเนินการสุม่ตวัอย่างตามสดัส่วนของแต่ละโรงเรยีน ดว้ยวธิกีารสุม่กลุ่มตวัอย่างแบบง่าย ใหไ้ดต้วัอย่าง
ตามขนาดตวัอย่างทีก่ าหนด 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามทีผู่ศ้กึษาสรา้งขึน้ โดยการศกึษาจากเอกสาร ต ารา และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้าน อายุ ระดับ และประสบการณ์ 
การท างานในสถานศกึษาปัจจุบนั มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ 1) การม ี
ส่วนร่วมในการรบัรู้และเขา้ใจปัญหาและสาเหตุของปัญหา 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 3) การมสี่วนร่วม 
ในการด าเนินการ 4) การมสีว่นร่วมในการตดิตามประเมนิผล และ 5) การมสีว่นร่วมในการรบัประโยชน์  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลด้านการส่งเสรมิความเป็นพลเมอืงของนักเรยีน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความ
รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 2) ความเคารพผูอ้ื่น และ 3) ความเขา้ใจและมสีว่นร่วมในระบอบประชาธปิไตย  

โดยตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คอื 5 หมายถึง 
การปฏิบตัิในระดับมากที่สุด, 4 หมายถึง การปฏิบตัิในระดบัมาก, 3 หมายถึง การปฏิบัติในระดบัปานกลาง , 
2 หมายถงึ การปฏบิตัใินระดบัน้อย และ 1 หมายถงึ การปฏบิตัใินระดบัน้อยทีส่ดุ 

น าไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาจากผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่ าน และน าข้อมูลที่ได้ 
มาวเิคราะหห์าค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) ได้ค่า IOC= 0.75-1.00  
ท าการทดสอบเพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้วิธีหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบัครูในโรงเรยีนขนาดใหญ่สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 4 จ านวน 30 คนไดค้่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.95 

 

วิธีการวิเคราะหข์้อมูล 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์หาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2. วเิคราะหร์ะดบัปฏบิตัเิกีย่วกบัการมสีว่นร่วมในการบรหิารสถานศกึษาและระดบัปฏบิตัใินการสง่เสรมิ
ความเป็นพลเมอืงของนักเรยีน ของครใูนโรงเรยีนขนาดใหญ่ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
4 โดยหาค่าเฉลีย่ (X̅) ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) วเิคราะหใ์นภาพรวมและรายดา้น  
  3. วเิคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาซึ่งจ าแนกเป็น ด้านการม ี
สว่นร่วมในการรบัรูแ้ละเขา้ใจปัญหาและสาเหตุของปัญหา ดา้นการมสี่วนร่วมในการวางแผน ดา้นการมสี่วนร่วม  
ในการด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมในการรบัประโยชน์  
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และการส่งเสรมิความเป็นพลเมอืงของนักเรยีน ดา้นความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม ด้านความเคารพผู้อื่น  
และด้านความเข้าใจและมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation) [10] 
 

สรปุผลการวิจยั 

  ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการมสี่วนร่วมในการบรหิารสถานศกึษาและการส่งเสรมิความเป็น
พลเมืองของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4 จังหวัด
ปทุมธาน ีสรุปผลการศกึษาได ้4 ประเดน็ ดงันี้ 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 30 ปี มีจ านวน 75 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 33.20 ระดบัของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนมากที่สุดคอื ระดบั คศ.1 มจี านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
43.80 และประสบการณ์การท างานในสถานศกึษาปัจจุบนั จ านวนมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ 1-5 ปี มจี านวน 99 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 43.80 
  2. ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการมสี่วนร่วมในการด าเนินการอยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัสงูสุด รองลงมาคอื ด้านการมสี่วนร่วมใน
การรับประโยชน์อยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับมาก ด้านการม ี
สว่นร่วมในการรบัรูแ้ละเขา้ใจปัญหาและสาเหตุของปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั สว่นดา้นการมสีว่นร่วม
ในการวางแผนอยู่ในระดบัปานกลาง เป็นล าดบัสดุทา้ย 

3. ระดบัการส่งเสรมิความเป็นพลเมืองของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ดา้นความเคารพผูอ้ื่นอยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัสงูสดุ รองลงมาคอื ดา้นความเขา้ใจและมสีว่นร่วมในระบอบ
ประชาธปิไตยอยู่ในระดบัมาก สว่นดา้นความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคมอยู่ในระดบัมากเป็นล าดบัสดุทา้ย 

4. การมสี่วนร่วมในการบรหิารสถานศกึษาและการส่งเสรมิความเป็นพลเมอืงของนักเรยีนในโรงเรยีน
ขนาดใหญ่ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 4 ปทุมธานี มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติิที ่0.01 เมื่อพจิารณาในภาพรวมมคีวามสมัพนัธท์างบวกระดบัปานกลาง และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบว่าด้านการมสี่วนร่วมในการรบัประโยชน์มีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์สูงสุด รองลงมาคือด้านการมสี่วนร่วม 
ในการประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการรบัรู้และเข้าใจปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการมีส่วนร่วม  
ในการวางแผน ตามล าดบั และดา้นการมสีว่นร่วมในการด าเนินการมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธต์ ่าสดุ  

 

อภิปรายผล 
1. การมสี่วนร่วมในการบรหิารสถานศึกษาในโรงเรยีนขนาดใหญ่ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
  ผลการวเิคราะห ์ระดบัการมสีว่นร่วมในการบรหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนขนาดใหญ่ สงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅= 3.66, S.D.= 0.59) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  
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  ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นการมสี่วนร่วมในการด าเนินการ ( X̅= 4.03, S.D.= 0.73) อยู่ในระดบัมาก 
อาจกล่าวไดว้่าในการบรหิารสถานศกึษามกีารก าหนดภาระหน้าทีแ่ละขอบขา่ยงานรวมถงึก าหนดผูร้บัผดิชอบใน
งานต่างๆของบุคลากรทุกฝ่ายอย่างชดัเจน ทุกคนจงึตระหนกัเกดิความส านึกในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและไดเ้ขา้
ไปมีส่วนร่วมกับผู้บริหารในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอทัง้ในประเด็นของการมีส่วนร่วมในการจัด
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ท าให้การ
ด าเนินงานต่างๆถูกขบัเคลื่อนไดจ้นกระทัง่ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกบั ปรญิวฒัน์ ถมกระจ่าง [11] 
กล่าวว่า การทีผู่บ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานตอ้งปฏบิตังิานร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นการตดัสนิใจ การสนบัสนุน การสง่เสรมิ 
และไดร้บัความไวว้างใจใหแ้ต่ละคนท างานอย่างมอีสิระตามความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย เป็นการสรา้งความ
พงึพอใจใหก้บัผูป้ฏบิตังิานและผูบ้งัคบับญัชาไปพรอ้มๆ กนัโดยก่อใหเ้กดิประโยชน์หลายประการไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างความคิดเห็นที่หลากหลายลดการต่อต้านของผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ใช้ความรู ้
ความสามารถ และทกัษะ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวร้่วมกนั 
  รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยช น์  (X̅= 3.97, S.D.= 0.56) อยู่ ในระดับมาก  
อาจกล่าวได้ว่า ในการบริหารสถานศึกษาได้มีการมอบหมายงานรวมไปถึงการเอื้ออ านาจในงานนั ้นๆ  
ซึ่งความมีอ านาจหน้าที่และความสามารถในการท างานส าหรับงานของแต่ละบุคคลมีความเป็นอิสระ  
ต่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและในการตัดสินใจในงานของตนเอง มีความรู้สึกว่าได้รับประโยชน์ 
คือการได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้บริหารและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน เกิดเป็น  
ความภาคภูมใิจในผลงานที่เกดิขึน้ [12] ซึง่สอดคล้องกบั ประภาพรรณ รกัเลี้ยง [13] กล่าวว่า การบรหิารแบบมี
ส่วนร่วมเป็นการบรหิารงานที่เปิดโอกาสบุคลากรได้ตระหนักและเขา้ถงึผลประโยชน์ร่วมกนัของงานและองค์กร  
ร่วมรับผิดชอบผลงานที่ออกมา เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน/รางวัลที่ เกิดจากการร่วมกันปฏิบัติงาน  
หรอืรบัขอ้ต าหนิทีเ่กดิขึน้ นัน่คอืร่วมทัง้ผดิและชอบ เป็นการสรา้งบรรยากาศในการท างานทีด่ ี 
  ส่วนด้านการมสี่วนร่วมในการวางแผน มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด (X̅= 3.32, S.D.= 0.91) อยู่ในระดบัปานกลาง 
อาจมสีาเหตุเนื่องมาจาก การบรหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนขนาดใหญ่นัน้มบีุคลากรจ านวนมากจงึเป็นการยาก 
ทีจ่ะใหทุ้กคนไดเ้ขา้มาร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน ซึง่โดยปกตจิะมเีพยีงผูบ้รหิาร หวัหน้าฝ่าย หวัหน้างาน 
หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้หรอืตวัแทนครูเพยีงบางคนทีไ่ดม้สี่วนร่วมในการวางแผนอยู่เสมอ บุคลากรสว่นใหญ่
จงึเป็นเพยีงผูร้บัถ่ายทอดใหท้ราบถงึแผนการด าเนินงานเพื่อให้ทราบแนวทางร่วมกนั แต่อาจจะเกดิความเขา้ใจ 
ทีค่ลาดเคลื่อนจากการสือ่สารท าใหเ้กดิอุปสรรคในการด าเนินงานขึน้ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของสแวนสเ์บอรก์ 
(Swansburg) [14] ทีก่ล่าวว่าการตัง้เป้าหมายและวตัถุประสงคร์่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานรวมถงึการ
ร่วมกันปรบัปรุงพัฒนาเป้าหมายขององค์การย่อมจะขจดัความขดัแย้งที่เกิดขึ้น หากทุกคนมีเป้าหมายและ
วตัถุประสงคเ์ดยีวกนั มกีารท างานในทศิทางเดยีวกนั และการมสีว่นร่วมท าใหเ้กดิความคดิไดม้ากกว่า เพราะเป็น
การเปิดโอกาสให้สมาชกิได้ระดมความคดิและอภิปรายร่วมกนัดงันัน้ การที่จะได้ความคดิดีๆ ในการปฏิบตัิงาน  
จงึมคีวามเป็นไปไดม้ากกว่าการคดิเพยีงคนเดยีว อย่างไรกต็ามการทีก่ารมสีว่นร่วมในการด าเนินงานมคี่าเฉลีย่สงู 
ในขณะที่การมีส่วนร่วมในการวางแผนมีค่าเฉลี่ยต ่ าที่สุด ใกล้เคียงกับด้านการรบัรู้ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด
รองลงมา อาจสบืเนื่องจากโรงเรยีนมกัให้โอกาสครูในการเขา้ร่วมรบัรู้ปัญหาและร่วมวางแผนน้อย แต่เน้นการ  
ใหร้่วมด าเนินการและร่วมประเมนิผลมากกว่า ดงันัน้การให้ครูมสี่วนร่วมในการรบัรูแ้ละเขา้ใจปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาจงึอาจท าให้ครูสามารถเขา้มาร่วมคดิวางแผนไดด้ ี[15] ดงันัน้การรบัประโยชน์จากการมสี่วนร่วมจงึมี
เพยีงการไดม้คีวามสมัพนัธท์ีด่ ีทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุ 
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2. การส่งเสรมิความเป็นพลเมอืงของนักเรยีนในโรงเรยีนขนาดใหญ่ สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
 ผลการวเิคราะห ์ระดบัการสง่เสรมิความเป็นพลเมอืงของนกัเรยีนในโรงเรยีนขนาดใหญ่ สงักดัส านกังาน
เขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅= 4.37, S.D.= 
0.41) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  
  ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสดุ คอื ดา้นความเคารพผูอ้ื่น (X̅= 4.47, S.D.= 0.47) อยู่ในระดบัมาก อาจกล่าวไดว้่า 
ในโรงเรยีนประกอบไปด้วยครูที่มคีวามแตกต่างหลากหลายทัง้ทางสถานภาพ ความคดิ เชือ้ชาต ิและวฒันธรรม 
ท าให้เกิดการเปรียบเทียบอย่างชดัเจน ดงันัน้ครูซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักเรยีนจงึมุ่งเน้นในการสร้างความตระหนักในความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทยีม เพื่อให้เกดิ  
การยอมรบัและเคารพในความหลากหลาย [16] สอดคลอ้งกบั ส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร [17] ไดก้ล่าว
ว่า การเคารพในความหลากหลายทางสงัคมวฒันธรรม การสรา้งวฒันธรรมทางจติใจ ถอืเป็นสิง่ส าคญัจะตอ้งท าให้
พลเมอืงมจีติสาธารณะ มคีวามรูค้วามเขา้ใจบรบิทของสงัคมและแต่ละคนว่าอยู่ในเงื่อนไขและสิง่แวดลอ้มทีต่่างกนั
ไม่ใชม้าตรฐานตนเองตดัสนิ และตอ้งเปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นมสีว่นร่วม รู้จกัเหน็อกเหน็ใจ 
  รองลงมาคอื ดา้นความเขา้ใจและมสี่วนร่วมในระบอบประชาธปิไตย (X̅= 4.34, S.D.= 0.50) อยู่ในระดบั
มาก อาจกล่าวได้ว่า โรงเรยีนได้มีการจดัการเรยีนการสอนให้ความรู้ที่เกี่ยวกบัความเป็นประชาธปิไตยและยงั  
มกีจิกรรมทีส่่งเสรมิการมสี่วนร่วมในระบบประชาธปิไตยอย่างเป็นรูปธรรมเช่น กจิกรรมเลอืกตัง้ประธานนักเรยีน 
การเลอืกตัง้หวัหน้าหอ้ง เป็นการรณรงคใ์หน้กัเรยีนปฏบิตัติามกฎหมายและกฎของโรงเรยีน เพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ใจ
ในบทบาททางการเมอืงและสงัคมของตนเองและเขา้ใจวถิปีระชาธปิไตย สอดคลอ้งกบั ส านักงานเลขาธกิารสภา
ผูแ้ทนราษฎร [17] ไดก้ล่าวว่า พืน้ฐานความเป็นพลเมอืงตามระบอบประชาธปิไตยนัน้ บุคคลย่อมต้องเคารพกฎ
กตกิาของสงัคมทีเ่ป็นธรรม ไดแ้ก่ การใหค้วามส าคญัต่อสทิธ ิเสรภีาพ กฎกตกิา ของสงัคมทีทุ่กคนมสี่วนก าหนด
ขึน้ ซึง่กตกิานัน้ตอ้งตัง้อยู่บนความยุตธิรรมและความชอบธรรม หากยงัมกีฎกตกิาใดไม่ยุตธิรรมและไม่ชอบธรรม 
กย็่อมสามารถปรบัปรุงแก้ไข หรอืยกเลกิตามครรลองหรอืเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย และรู้ว่าตนเองเป็น
เจา้ของอธปิไตยและเป็นสมาชกิคนหนึ่งของสงัคม  
 สว่นดา้นความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม มคี่าเฉลีย่ต ่าทีส่ดุ (X̅= 4.30, S.D. = 0.44) อยู่ในระดบัมาก 
อาจกล่าวไดว้่า การสรา้งคุณลกัษณะในดา้นความรบัผดิชอบของนักเรยีนตามบรบิทของโรงเรยีนนัน้จะมุ่งเน้นให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อภาระงานและหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายของตัวเองเป็นส าคัญ  แต่ครู มัก 
ไม่วางใจในการใหน้ักเรยีนท าสิง่ต่างๆ ด้วยตนเองอย่างเต็มที่ ยงัต้องท างานในลกัษณะของการพึ่งพาครูอยู่มาก 
เมื่อพบปัญหาต่างๆ ในโรงเรียนนักเรียนมกัจะคาดหวงัให้ครูเป็นผู้แก้ปัญหานัน้ๆ  นักเรียนจึงมิได้ถูกกระตุ้น 
ใหร้่วมกนัคดิเพื่อหาแนวทางแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้เท่าใดนัก สอดคลอ้งกบั ปรญิญา เทวานฤมติรกุล [18] ไดอ้ธบิาย
ว่าการรบัผดิชอบตนเองและพึง่ตนเองได ้คอืประชาชนมอีสิรภาพจงึเป็นเจา้ของชวีติ และมสีทิธเิสรภีาพในประเทศ
ของตนเอง คือเป็นอิสระชนที่พึ่งตนเองและสามารถรบัผิดชอบได้และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อทิธิพลอ านาจหรือ
ภายใต้ “ระบบอุปถัมภ์” ของผู้ใด เด็กจะเป็น “ผู้ใหญ่” และเป็น“พลเมือง” หรือสมาชิกคนหนึ่งของสงัคมได้ 
อย่างแท้จรงิ เมื่อสามารถรบัผิดชอบตนเองได้ และต้องรบัผิดชอบต่อสงัคมและมองตนเองเชื่อมโยงกบัสงัคม  
เหน็ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา และมสี่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหานัน้ โดยเริม่ต้นทีต่นเอง หรอืร่วมแกปั้ญหา 
ดว้ยการไม่ก่อปัญหา และลงมอืท าดว้ยตนเอง 
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3. ความสมัพนัธร์ะหว่างการมสี่วนร่วมในการบรหิารสถานศกึษาและการส่งเสรมิความเป็นพลเมอืงของ
นกัเรยีนในโรงเรยีนขนาดใหญ่ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
  ระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างการมสี่วนร่วมในการบรหิารสถานศกึษาและการส่งเสริมความเป็นพลเมอืง
ของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวดัปทุมธานี  
โดยภาพรวมมีความสมัพันธ์ทางบวกระดบัปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 โดยมีค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ ์0.40 อาจกล่าวไดว้่า แมว้่าระดบัการมสีว่นร่วมในการบรหิารสถานศกึษาสงูขึน้ระดบัการสง่เสรมิความ
เป็นพลเมืองของนักเรียนก็ไม่ได้สูงขึ้นตามเท่าใดนัก ในทางกลบักันระดบัการส่งเสรมิความเป็นพลเมืองของ
นกัเรยีนสงูขึน้กอ็าจจะไม่ส่งผลต่อระดบัการมสีว่นร่วมในการบรหิารสถานศกึษาเช่นกนั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะครูนัน้
จะมสีว่นร่วมในการบรหิารสถานศกึษาและการสง่เสรมิความเป็นพลเมอืงของนกัเรยีนตามหน้าทีอ่ยู่แลว้ สอดคลอ้ง
กบัส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา [19] ได้กล่าวไว้ว่า ครูมีหน้าที่ในการพฒันาความเป็นพลเมืองที่มีส่วน
เกีย่วขอ้งกบันกัเรยีนโดยมหีน้าทีห่ลกั ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนการสอน จดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา จดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้เพื่อการพฒันานกัเรยีนใหคุ้ณลกัษณะอนัพงึประสงค ์แต่การทีค่รเูขา้มามสีว่นร่วมในการบรหิารสถานศกึษา
อาจจะไม่ไดม้ผีลโดยตรงต่อการสง่เสรมิความเป็นพลเมอืงของนักเรยีนนัน้เป็นไปไดว้่า ครผููต้อบแบบสอบถามทัง้
โรงเรยีนไม่ได้รบัทราบถึงความส าคญัในการส่งเสรมิความเป็นพลเมืองของนักเรยีนและยงัเข้าใจว่าเป็นหน้าที่
โดยเฉพาะของครูผู้สอนในรายวชิาหน้าทีพ่ลเมอืง จงึท าให้ผลของการมสี่วนร่วมในการบรหิารงานเป็นเพยีงการ
ร่วมตามหน้าที่ต่างๆ ของโรงเรยีนเท่านัน้ ซึ่งแย้งกบัวรากรณ์ สามโกเศศ [20] ที่ได้กล่าวว่าการศกึษาเป็นส่วน
ส าคญัในการสง่เสรมิความเป็นพลเมอืงใหก้บันกัเรยีน กระบวนการสง่เสรมิความเป็นพลเมอืงทีด่ไีม่ควรใช่การสอน
ดว้ยการ “บรรยาย” แต่ผู้สอนต้องพฒันาการสอนในรูปของ“กจิกรรม” และ “การลงมอืปฏบิตัิ” หรอืการเรยีนการ
สอนผ่าน “กระบวนการวิเคราะห์ปฏิบัติ” เพื่อให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงที่มีนัยส าคัญมากขึ้น ส าหรับ
กระบวนการเรยีนรูด้งักล่าว “ครู” จะเป็น “วทิยากรกระบวนการ” มหีน้าทีเ่ชื่อมโยงการเรยีนรูป้ระสบการณ์จรงิใน
วถิชีวีติ ทัง้ในห้องเรยีนและนอกหอ้งเรยีนเพื่อใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรูค้วามเขา้ใจลกึไปถึงการมจีติส านึก มจีติ
วญิญาณในความเป็นพลเมอืง 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
จากผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการมสีว่นร่วมในการบรหิารสถานศกึษาและการสง่เสรมิความเป็น

พลเมอืงของนกัเรยีนในโรงเรยีนขนาดใหญ่ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 4 จงัหวดัปทุมธานี  
ผูศ้กึษามขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
  1. ระดบัการมสีว่นร่วมในการบรหิารสถานศกึษาโดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ตามบรบิทของโรงเรยีน
ขนาดใหญ่ผูบ้รหิารมกัมอบหมายใหผู้ท้ีอ่ยู่ในต าแหน่งหวัหน้ามสี่วนร่วมในการบรหิารสถานศกึษาเป็นอนัดบัแรก 
อนัที่จรงิแล้วควรเปิดโอกาสให้ครูทุกคนเขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิารสถานศกึษา แต่อาจใช้วธิกีารมีส่วนร่วม  
ผ่านหัวหน้า โดยที่หัวหน้าจะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการส่งต่อข้อมูลจากบนลงล่างเพื่อนให้ครูรบัทราบถึง
เป้าหมายการด าเนินงาน มโีอกาสไดแ้สดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ หวัหน้าจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลทีไ่ด้
แล้วจึงน าข้อมูลมาถ่ายทอด ไปยงัผู้บรหิารแบบล่างขึ้นบน เมื่อครูได้มีส่วนร่วมในการบรหิารสถานศึกษานัน้ 
ย่อมส่งผลให้เกิดประสทิธภิาพในการท างานร่วมกนัเนื่องจากทุกคนทราบถึงทิศทางในการท างาน ได้ตระหนัก  
ว่าตนกเ็ป็นส่วนหนึ่งของกจิกรรมหรอืงานนัน้ๆ จนเกดิความมุ่งมัน่ตัง้ใจในการท างาน ท าใหส้ามารถด าเนินงาน 
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ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และเกิดผลลพัธ์ตามตามวตัถุประสงค์ได้มากยิ่งขึ้น อีกทัง้ผู้บรหิารสามารถบรหิาร
บุคลากรไดอ้ย่างคล่องตวั การตดัสนิใจของฝ่ายบรหิารมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้เนื่องจากไดร้บัขอ้มูล
และความคดิจากทุกฝ่ายและแสดงถงึความสามารถในการบรหิารไดอ้ย่างชดัเจนยิง่ขึน้ 
  2. ระดบัการสง่เสรมิความเป็นพลเมอืงของนกัเรยีน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผูบ้รหิารควรมนีโยบายใหค้รู
เป็นตัวอย่างของความมีส านึกในความเป็นพลเมืองให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติตาม โดยเสนอแนะให้ผู้บริหาร 
สร้างความเข้าใจให้เกิดความตระหนักว่าครูทุกคนมีส่วนในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของนักเรียนด้วย  
การปฏิบตัิและเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของครูผู้สอนในรายวชิาหน้าที่พลเมอืงเท่านัน้ เนื่องจาก
กระบวนการส่งเสริมความเป็นพลเมืองนัน่มิใช่เป็นเพียงการสอนแต่ในเรื่องของเนื้อหารายวิชาในชัน้เรียน  
ครูทุกคนจะต้องเป็นผูม้สี่วนในการเชื่อมโยงใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรูป้ระสบการณ์จรงิในวถิชีวีติ ทัง้ในหอ้งเรยีน
และนอกหอ้งเรยีนเพื่อใหน้ักเรยีนค่อยๆซมึซบัพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคแ์ละเกดิความเขา้ใจลกึไปถงึการมจีติส านึก 
มจีติวญิญาณในความเป็นพลเมอืงอย่างแทจ้รงิ 
 3. ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการมสีว่นร่วมในการบรหิารสถานศกึษาและการส่งเสรมิความเป็น
พลเมืองของนักเรียน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการรบัประโยชน์ เป็นอนัดบัสูงสุด ดงันัน้ ผู้บริหารควรให้
บุคลากรได้มสี่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์ที่พงึได ้ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ดา้นวตัถุคอืการได้รบัทรพัยากรที่
เพยีงพอในการท างาน ผลประโยชน์ดา้นสงัคมคอืการไดร้บัการถ่ายทอดดว้ยวธิกีารต่างๆใหม้คีวามรูค้วามสามารถ
มากขึน้ มบีรรยากาศในการท างานที่ดกี่อให้เกิดสมัพันธภาพที่ดกีบับุคลากรในองค์การ และผลประโยชน์ส่วน
บุคคลคอืการมคีวามนบัถอืตนเองรูส้กึถงึความมปีระสทิธภิาพเกดิความมัน่ใจในการท างาน รวมไปถงึไดร้บัผลเสยี
ในทางลบร่วมกนั เพื่อกระตุน้ใหก้ารท างานเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว้ 
 4. ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการมสีว่นร่วมในการบรหิารสถานศกึษาและการส่งเสรมิความเป็น
พลเมอืงของนักเรยีน พบว่า ดา้นการมสีว่นร่วมในการประเมนิผล เป็นอนัดบัรองลงมา ผูบ้รหิารจงึควรใหบุ้คลากร
เขา้มามสี่วนร่วมในการประเมนิผลของกจิกรรมต่างๆ ทัง้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มกีารการประชุม
เพื่อทบทวนและประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา ให้บุคลากรได้ร่วมเป็นคณะท างานหรือคณะกรรมการ  
ในการประเมนิผลตามความเหมาะสม มกีารก ากบัตดิตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้เพื่อใหท้ราบ
ว่ากจิกรรมนัน้ๆ พบขอ้ปัญหาทีต่อ้งไดร้บัการแกไ้ขในเรื่องใดบา้งและส าเรจ็ตามวตัถุประสงคเ์พยีงใด ผูบ้รหิารและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งจะต้องร่วมกนัประเมนิผลการท างานร่วมกนัทัง้ในเชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพเพื่อหาผลสรุป  
ของการท างานและน าไปใชป้รบัปรุงการท างานในครัง้ต่อไป 

5. ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการมสีว่นร่วมในการบรหิารสถานศกึษาและการส่งเสรมิความเป็น
พลเมอืงของนกัเรยีน พบว่า ดา้นการมสีว่นร่วมในการรบัรูแ้ละเขา้ใจปัญหาและสาเหตุของปัญหา เป็นอนัดบัถดัมา 
ผูบ้รหิารจงึควรใหบุ้คลากรมสี่วนร่วมในการวเิคราะหว์สิยัทศัน์ พนัธกจิ และยุทธศาสตร ์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคข์องโรงเรยีนเพื่อใหท้ราบถงึปัญหาและเขา้ใจถงึสาเหตุของปัญหา มสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็
และชี้แจงปัญหาต่างๆ มสีทิธใินการเสนอแนะความคดิเพื่อร่วมกนัแก้ปัญหา และแนะน าหรอืให้ค าปรกึษาเพื่อ  
น ามาปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน ช่วยใหเ้กดิการยอมรบัในเป้าหมายเดยีวกนัซึ่งเป็นการยนิยอมและ
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ช่วยกระตุ้นให้บุคคลากรเกิดความส านึกในหน้าที่ความรบัผิดชอบ  
ต่อการปฏิบตัิงาน มีผลทัง้ทางใจคือ เกิดความผูกพนั การยอมรบั การสนับสนุน และไว้วางใจมากขึน้ และผล  
ต่อการปฏบิตังิานอย่างเตม็ที ่อกีทัง้ยงัเป็นสว่นช่วยท าใหเ้กดิความร่วมมอืในดา้งอื่นๆ มากยิง่ขึน้ 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรท าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการมสี่วนร่วมในการบรหิารสถานศกึษาในระดบัหวัหน้าฝ่าย  

หัวหน้างาน หัวหน้าหมวด หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่นอกเหนือจากบุคลากรของสถานศึกษา กับระดับ 
การสง่เสรมิความเป็นพลเมอืงของนกัเรยีน 

2. ควรศกึษาเกีย่วกบัการบรหิารสถานศกึษาทีส่ามารถส่งผลต่อระดบัการส่งเสรมิความเป็นพลเมอืงของ
นกัเรยีน 

3. ควรศกึษากิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาที่มขีนาดแตกต่างกนั ที่ส่งผลต่อทกัษะการคดิและทศันคติ  
ต่อสงัคมของนกัเรยีน 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัย เรื่อง ทักษะบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา          
ขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาระดบัทกัษะบรหิาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  2) ศึกษาระดับ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 และ 3) ศึกษาทักษะบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ สถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 จ านวน 59 แห่ง ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานบุคคล และครู รวมทัง้สิน้ 236 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม 
มคีวามเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง มคี่าระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.99 
สถติิทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ของเพยีรส์นั และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน  
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 ผลการวจิยั พบว่า  
 1. ทกัษะบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
อยู่ ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่  ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านเทคนิคการท างาน ทักษะ                           
ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ทกัษะดา้นการตดัสนิใจ และทกัษะดา้นการสือ่สาร ตามล าดบั 
 2. ประสทิธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 อยู่ ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดสภาพการท างานที่ เหมาะสม                       
ด้านการเสรมิสร้างศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร การวางแผนอัตราก าลงั และ             
ดา้นความมัน่คงในการปฏบิตังิาน ตามล าดบั 
 3. ทกัษะบรหิารที่ส่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นความคดิรวบยอด ทกัษะดา้นการตดัสนิใจ ทกัษะ
ดา้นเทคนิคการท างาน และทกัษะดา้นการสื่อสาร มคี่าสหสมัพนัธพ์หุคูณของตวัแปรเกณฑ์และตวัแปรพยากรณ์ 
เท่ากบั .915 ค่าอ านาจการพยากรณ์รอ้ยละ 83.70 ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกดิขึน้จากการพยากรณ์เท่ากบั .264 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สามารถสรา้งสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน ไดด้งันี้ 
 Ŷ  = .438 + .307 X1 + .242 X5 + .235 X3 + .135 X4 
 ẑ = .294 Z1 + .282 Z5 + .232 Z3 + .166 Z4 
 

ค าส าคญั: ทกัษะบรหิาร, ประสทิธผิลการบรหิารงานบุคคล, มธัยมศกึษา 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) The level of administrative skills of basic education 
school administrators under the secondary educational service area office 1.; 2) The level of the 
personnel administration effectiveness of basic education school administrators under the secondary 
educational service area office 1.; and 3) Administrative skills affecting the personnel administration 
effectiveness of basic education school administrators under the secondary educational service area 
office 1. The sample of this study were 59 schools under the secondary educational service area office 
1. The respondents were school administrators, teacher, head of personnel administration subdivision 
total 236 persons. The research instrument was a questionnaire with the content validity was measured 
by Index of item - objective congruence: IOC the value between 0.80-1.00 and the reliability of 0.99. The 
statistic used for analyzing were the percentage, mean, standard deviation, Pearson product moment 
correlation and stepwise multiple regression analysis.  
 Research findings: 
 1. The level of administrative skills of basic education school administrators under the secondary 
educational service area office 1 were high in overall, including conceptual skill, technical skill, 
interpersonal skills, decision making skill, and communication skill.  
 2. The level of the Personnel administration effectiveness of basic education school 
administrators under the secondary educational service area office 1 were high in overall, including 
suitable workplace, development of work potential, personnel involvement, human resource planning, and 
operational stability. 
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 3. The Administrative skills affecting the personnel administration effectiveness of basic 
education school administrators under the secondary educational service area office 1 were conceptual 
skill, decision making skill, technical skill, and communication skill. The multiple correlation coefficient of 
standard variable and predictive variable was .195, the prediction power level of 83.70 %, and the 
predictive error was .264, had significant at .01 levels. The regression equations in raw scores and 
standard score was 
 Ŷ  = .438 + .307 X1 + .242 X5 + .235 X3 + .135 X4 
 ẑ = .294 Z1 + .282 Z5 + .232 Z3 + .166 Z4 
 

Keywords : Administrative skills, effectiveness of basic education school administrators,        
                 secondary educational 
 
ภมิูหลงั 
 โลกในยุคไรพ้รมแดน ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และวถิชีวีติ
ความเป็นอยู่ รวมไปถึงการแข่งขนัเพื่อความเป็นที่หนึ่งขององค์การต่าง ๆ ทัว่โลก เพื่อให้เกดิความได้เปรยีบ         
ทางธุรกจิ องคก์ารทุกองคก์ารจงึจ าเป็นตอ้งปรบัโครงสรา้ง และวางแผนกระบวนการบรหิารงานใหเ้กดิประสทิธผิล
อย่างยัง่ยนื โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ที่เป็นกลไกส าคญัอนัดบัแรกในการขบัเคลื่อน
องคก์ารใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์าร โดยจะเหน็ไดจ้ากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความรู้ ทกัษะ ทัศนคติที่ดี และมี
ความคิดสรา้งสรรค์ [1] ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดยีวกบัแผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ฉบบัที่ 12     
ที่มุ่งเน้นการพฒันาคน ให้มพีลงัเพยีงพอในการขบัเคลื่อนกระบวนการการพฒันาประเทศไทยไปสู่ความมัน่คง           
มัง่คัง่ และยัง่ยนื โดยสิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุ คอืการพฒันาทกัษะการเรยีนรู ้และการเสรมิสรา้งปัจจยัแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการ
พฒันาคุณภาพของคน เพื่อให้มีภูมคิุ้มกนัต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกดิขึน้  [2] ดงันัน้ผู้บรหิารสถานศึกษา          
จึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา ขบัเคลื่อนกลไกในการจัด
การศกึษา และการน านโยบายไปสู่การปฏบิตัติามภารกจิของหน่วยงานต้นสงักดั [3] รวมไปถงึการประสานการมี
สว่นร่วมของคร ูผูป้กครอง กรรมการสถานศกึษา ชุมชน และผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็น
มนุษยท์ีส่มบรูณ์ในทุก ๆ ดา้นและเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาตอิย่างยัง่ยนื [4] 
 ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษาของศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติของ       
ความเป็นผู้น า มีวิสยัทัศน์ มีความรู้ สามารถผสมผสานทกัษะทางวิชาชีพ ร่วมกบัความสามารถในการน าคน         
สรา้งแรงจูงใจใหบุ้คลากรทัง้ในและนอกองคก์ารเกดิความเชื่อมัน่ ศรทัธา และรวมพลงัใหเ้กดิความร่วมมอืร่วมใจ
ไปสู่การเปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความส าเรจ็ร่วมกนั [5] ผู้บรหิารสถานศกึษาที่ดตี้องรู้จกัผสมผสาน
ทกัษะในการบรหิารงานที่ส าคญั มาใช้ร่วมกบัการด าเนินงานภายในองคก์าร เช่น ทกัษะดา้นเทคนิคการท างาน 
ทกัษะด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ทกัษะด้านการสร้างแรงจูงใจ ทกัษะด้านการสื่อสาร ทกัษะด้านความคิด     
รวบยอด ทกัษะดา้นการบรหิารเวลา เป็นต้น เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลภายในองคก์าร และใหส้ามารถ
มองเหน็ภาพอนาคตในการแกไ้ขปัญหาทีซ่บัซอ้น รวมไปถงึช่วยใหส้ามารถปฏบิตังิานร่วมกนัภายใตค้วามทา้ทาย
ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ได ้[6] ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึควรหมัน่ฝึกฝนและพฒันาทกัษะการบรหิารของตนอยู่เสมอ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประสบการณ์และเข้าใจคุณค่าของตนเอง ตระหนักถึงวิธีการขจดัความขดัแย้งใน         
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การปฏิบัติงาน จึงจะสามารถบริหารงานสถานศึกษาได้อย่างราบรื่น และจัดการผลการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ 
 เป็นทีท่ราบกนัดวี่าประสทิธผิลมคีวามส าคญัอย่างยิง่ในศาสตรท์างการบรหิารขององคก์าร เน่ืองจากเป็น
ตัวก าหนดความส าเร็จขององค์การว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้หรือไม่  
องค์การที่มปีระสทิธภิาพและสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การที่วางไว้ได้นัน้มอีงค์ประกอบหลกัที่ส าคญัคือ 
“งานและคน” ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคญั และเป็นหวัใจของการบรหิารงาน งานจะส าเรจ็ได้ต้อง
อาศยัคนที่มคีวามรูค้วามสามารถและเหมาะสม คนจงึเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สุดในการบรหิารงาน เพื่อให้งานเกดิ
ประสทิธภิาพและด าเนินการไปได้ดว้ยดี [7] การบรหิารแบบมุ่งผลสมัฤทธิท์ีป่ระสบผลส าเรจ็ได้นัน้ จะต้ององิกบั
การบรหิารทรพัยากรบุคคลทีม่ปีระสทิธภิาพ อนัประกอบไปดว้ยการด าเนินงานใน 4 มติิ ได้แก่ การใหคุ้ณค่าแก่
บุคลากร การพฒันาบุคลากร การใหบุ้คลากรมสี่วนร่วม และการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากร [8] ดงันัน้เพื่อให้คร ู
และบุคลากรทางการศกึษา ซึง่เป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อนใหส้ถานศกึษากา้วไปขา้งหน้า ผูบ้รหิารสถานศกึษา
ควรน าความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารของตนมาใช้ในการบริหารทรพัยากรบุคคล ให้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยเริม่ตัง้แต่การก าหนดอตัราก าลงั การสรรหาบุคลากร การพฒันาขดีความสามารถของบุคลากร
ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานสงูสุด การสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการท างาน รวมไปถงึการบ ารุงรกัษา
สรา้งขวญัก าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าที ่และธ ารงไวซ้ึง่บุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพเหล่านัน้ ย่อมสง่ผลใหเ้ป้าหมายของ
องคก์ารประสบความส าเรจ็ไดม้ากกว่าองคก์ารอื่น และเกดิความไดเ้ปรยีบในทุกทศิทาง 
 การศกึษาของกลุ่มวจิยัและพฒันานโยบาย ส านักนโยบายและแผนการศกึษาขัน้พื้นฐาน พบว่าปัญหา
ดา้นประสทิธผิลของการบรหิารงานบุคคลของสถานศกึษาในสงักดัของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสว่นใหญ่ ยงัมี
ระบบการบรหิารจดัการท่ามกลางความขาดแคลน คอื ปัญหาการก าหนดอตัราก าลงั การสรรหา การบรรจุแต่งตัง้ 
การโยกยา้ยขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา การพจิารณาดา้นศกัยภาพของขา้ราชการครไูม่สอดคลอ้งกบั
ความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา บุคลากรขาดขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตัิหน้าที่ ปัญหาการ
เปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้นจากการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
เปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ค่อนขา้งบ่อย ส่งผลให้บุคลากรขาดความเขา้ใจในการประเมินวทิยฐานะ [9] กอปรกบั
ในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา ประเทศไทยมกีารผลดัเปลีย่นรฐัมนตรกีระทรวงศกึษาธกิารบ่อยครัง้จากการเปลีย่นแปลง
ทางการเมือง ส่งผลให้นโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและขาดเสถียรภาพ  [10] เพื่อให้การ
พฒันาระบบการศกึษาในประเทศด าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ในฐานะผูร้บัค าสัง่การ
ปฏบิตังิานชัน้ต้น จงึเป็นบุคคลทีจ่ าเป็นต้องมทีกัษะและความช านาญในการบรหิารงาน เพื่อประสทิธภิาพในการ
ถ่ายทอดและวางแผนนโยบายสู่การปฏิบตัิแก่บุคลากรในสถานศกึษา ให้สามารถปฏิบตัิงานได้สมัฤทธิผลตาม
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องหน่วยงานตน้สงักดั 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดงักล่าวขา้งต้น จะเหน็ว่า ทกัษะการบรหิารมคีวามส าคญัต่อประสทิธผิลการ
บรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิารสถานศกึษา เพราะการบรหิารสถานศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลไดน้ัน้ 
ผู้บรหิารสถานศกึษาจ าเป็นต้องเป็นผู้บรหิารมืออาชีพที่มทีกัษะ ความรู้ และความช านาญในการพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง สามารถรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ และพฒันาบุคลากรในสงักดัใหมุ้่งสู่ความเป็นเลศิทุก
ทศิทางได ้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 รวมไปถงึสามารถบรรลุเป้าประสงคข์อง
หน่วยงานต้นสงักดัได้อย่างเต็มศกัยภาพ ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมีความสนใจที่จะศึกษาวิจยัทกัษะบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสทิธผิล การบรหิารงานบุคคลของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา   
เขต 1 เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังาน
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ให้สามารถพัฒนางาน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล มุ่งสูค่วามเป็นเลศิตามเป้าหมายขององคก์ารอย่างยัง่ยนืสบืไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาระดบัทกัษะบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 1 
 2.  เพื่อศกึษาระดบัประสทิธผิลการบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
 3.  เพื่อศึกษาทกัษะบรหิารที่ส่งผลต่อประสทิธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยั เรื่อง ทกัษะบริหารที่ส่งผลต่อประสทิธิผลการบรหิารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 ครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ด าเนินการวจิยั โดยแบ่งออกเป็น
ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้  
 ขัน้ตอนท่ี 1  การวิจัยเรื่อง ทักษะบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 ผูว้จิยัได้ศกึษา ทกัษะบรหิาร และ
ประสทิธิผลการบรหิารงานบุคคล จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง แล้วก าหนดเป็นกรอบ
แนวคดิในการวจิยั ดงัภาพประกอบ 1 
 
   

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 ขัน้ตอนท่ี 2  ด าเนินการศกึษาวจิยัทกัษะบรหิารทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 มขี ัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี้ 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
  1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 1 จ านวน 67 แห่ง ประจ าปีการศกึษา 2562 
  1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ ได้แก่ สถานศึกษาในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 1 จ านวน 59 แห่ง จากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชต้ารางการประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ของเครจซี่และมอร์แกน [11] ผู้ให้ข้อมูลแต่ละสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 1 คน  

ทกัษะการบริหาร 
1. ทกัษะดา้นเทคนิคการท างาน 

- 2. ทกัษะดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล 
- 3. ทกัษะดา้นความคดิรวบยอด 
- 4. ทกัษะดา้นการสือ่สาร 
- 5. ทกัษะดา้นการตดัสนิใจ 

      

 

ประสิทธิผลการบริหารงานบคุคล 

- -  ดา้นการวางแผนอตัราก าลงั 
- -  ดา้นการเสรมิสรา้งศกัยภาพในการปฏบิตังิาน 
- -  ดา้นการจดัสภาพการท างานทีเ่หมาะสม 
- -  ดา้นการมสีว่นร่วมของบุคลากร 
- -  ดา้นความมัน่คงในการปฏบิตังิาน 

-       

-  

ตวัแปรพยากรณ์ ตวัแปรเกณฑ ์
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หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานบุคคลจ านวน 1 คน และครู จ านวน 2 คน รวมทัง้สิน้  236 คน ด้วยวธิกีารสุ่มอย่างง่าย 
(simple random sampling) 
 2.  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ทีค่รอบคลุมเน้ือหาเกีย่วกบัทกัษะบรหิารและประสทิธผิล
การบรหิารงานบุคคล โดยมลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัตามกรอบแนวคดิ
ของลเิคริท์ [12] มคี่าความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) มคี่าอยู่ระหว่าง 0.80-
1.00 และค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.99 
 3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  ผู้วิจยัได้ด าเนินการส่งแบบสอบถามวิจยัให้กบัสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 จ านวน 59 แห่ง รวมทัง้สิน้ 236 คน ผ่านทางไปรษณียแ์ละแอพพรเิคชัน่กูเกิล้ฟอรม์ 
แลว้จงึน าแบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัคนืมาตรวจสอบความสมบูรณ์ พรอ้มน าแบบสอบถามมาท าการลงรหสั เพื่อ
น าไปประเมนิผลของขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร ์ 
 ขัน้ตอนท่ี 3  การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ช ้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
 ตอนที่ 1  วิเคราะห์ระดับทักษะบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา จากการหาค่าเฉลี่ย (mean) และ                 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) เป็นรายดา้นและภาพรวม  
 ตอนที ่2  วเิคราะหร์ะดบัประสทิธผิลการบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิารสถานศกึษา จากการหาค่าเฉลีย่ 
และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เป็นรายดา้นและภาพรวม 
 ตอนที ่3  วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างทกัษะบรหิารกบัประสทิธผิลการบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิาร
สถานขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 โดยการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์อง
เพยีรส์นั 
 ตอนที่ 4  วเิคราะห์ทกัษะบรหิารที่ส่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานบุคคลของผู้บรหิารสถานศกึษา           
ขัน้พื้นฐาน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis)  
  
สรปุผลการวิจยั 
 1.  ทกัษะบรหิารของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.98) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ 
ทักษะด้านความคิดรวบยอด (x̅ = 4.06) รองลงมาคือ ทักษะด้านเทคนิคการท างาน (x̅ = 4.00) ทักษะ                  
ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (x̅ = 3.97) ทักษะด้านการตัดสินใจ (x̅ = 3.95) และทักษะด้านการสื่อสาร             
(x̅ = 3.92) ตามล าดบั 
 2.  ประสทิธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.10) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดสภาพการท างานที่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.20) รองลงมาคือ             
ด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน (x̅ = 4.19) ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร (x̅ = 4.12) ด้าน               
การวางแผนอตัราก าลงั (x̅ = 4.06) และดา้นความมัน่คงในการปฏบิตังิาน (x̅ = 3.95) ตามล าดบั 
 3.  ทกัษะด้านความคดิรวบยอด ทกัษะด้านการตดัสนิใจ ทกัษะดา้นเทคนิคการท างาน และทกัษะด้าน
การสื่อสาร สามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสทิธผิลการบรหิารบุคคลของผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้ร้อยละ 83.70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01                        
ค่าสหสมัพนัธพ์หุคูณ (R) ของตวัแปรเกณฑ์ (ประสทิธผิลการบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิารสถานศกึษา) และตวั
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แปรพยากรณ์ (ทกัษะบรหิาร) มคี่าเท่ากบั .915 มอี านาจการพยากรณ์รอ้ยละ 83.70 และค่าความคลาดเคลื่อนที่
เกดิขึ้นจากการพยากรณ์เท่ากบั .264 สามารถสรา้งสมการพยากรณ์ทกัษะบรหิารของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 ในรปูคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน ไดด้งันี้ 
 Ŷ  = .438 + .307 X1 + .242 X5 + .235 X3 + .135 X4 
 ẑ =  .294 Z1 + .282 Z5 + .232 Z3 + .166 Z4 
 
อภิปรายผล 
 1.  ทกัษะบรหิารของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ทัง้นี้ อาจเป็น
เพราะกระบวนการคดัเลอืกบุคคลเขา้มาเป็นผูบ้รหิารสถานศกึษารปูแบบใหม่ เน้นทีก่ารคดัเลอืกบุคคลทีม่คีวามรู้
ความสามารถ และมปีระสบการณ์ด้านการบรหิารสถานศกึษา โดยพจิารณาเลอืกทัง้จากผลการสอบขอ้เขยีน ผล
การประเมนิประวตั ิและผลการปฏบิตังิานควบคู่กนัไป เมื่อผ่านเกณฑแ์ล้วผูบ้รหิารยงัต้องเขา้สูก่ระบวนการพฒันา
ก่อนบรรจุและแต่งตัง้ไม่น้อยกว่า 60 ชัว่โมง ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะต้องผ่านการอบรมตามเกณฑท์ีก่ าหนด จงึจะ
ได้รบัการบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้บรหิารสถานศกึษา ทัง้นี้เพื่อให้ผู้บรหิารมศีกัยภาพ มภีาวะผู้น า มี
ทกัษะ และความสามารถรอบดา้น [2] ดงัค ากล่าวทีว่่า “เก่งคน เก่งงาน เก่งวชิาการ” เพราะผูบ้รหิารสถานศกึษา
ถือได้ว่าเป็น Key success factor ที่ขบัเคลื่อนและเชื่อมโยงนโยบายมาสู่การปฏิบตัิในระดบัสถานศึกษา การ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะผู้บรหิารเพยีงอย่างเดยีว ไม่สามารถขบัเคลื่อนองคก์ารให้มุ่งหน้าไปสู่ความส าเรจ็ได ้เพราะ
การเป็นผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อน าองค์การมุ่งสู่เป้าหมายที่ประสบผลส าเรจ็ ต้องอาศยัการฝึกฝนทกัษะที่
ส าคญัหลายประการ ทกัษะการบรหิารจะถูกใช้อย่างผสมผสานในแต่ละวนัของการท างาน ผู้บรหิารทุกระดบัควร
เตรยีมตวัใหพ้รอ้มและหมัน่พฒันาทกัษะต่าง ๆ ผ่านการเรยีนรูจ้ากกรณีศกึษาของผูบ้รหิารทีป่ระสบความส าเรจ็
และล้มเหลว หรอืจากการเขา้รบัการอบรมในหวัขอ้ที่เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาทกัษะทีส่ าคญัเหล่านัน้ เพื่อเพิม่ขดี
ความสามารถในการท างานและการบรหิารงาน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของกรฟีฟินและฟลที [13] ไดเ้สนอทศันะไว้
ว่า ผู้บรหิารที่ประสบความส าเรจ็จะต้องมีทกัษะการบรหิารที่เป็นหลกัส าคญัส าหรบัผู้บรหิาร ได้แก่ ทกัษะด้าน
เทคนิคการท างาน ทกัษะด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ทกัษะด้านความคดิรวบยอด ทกัษะด้านการวนิิจฉัย 
ทกัษะดา้นการสือ่สาร ทกัษะดา้นการตดัสนิใจ และทกัษะดา้นการบรหิารเวลา และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของธนพร 
มากระจนั [14] ศกึษาวจิยั ทกัษะการบรหิารกบัการปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพีของผู้บรหิารในสถานศกึษา 
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจยัพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารใน
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดย
เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย คอื ทกัษะดา้นการวนิิจฉัย ทกัษะดา้นการตดัสนิใจ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมโน
ภาพ ทกัษะดา้นการสือ่สาร และทกัษะดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
 2.  ประสทิธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมาก  
ทุกดา้น ทัง้นี้อาจเป็นเพราะประสทิธผิลของการบรหิารงานบุคคล เกดิจากการวดัผลตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
ในการด าเนินงานและบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลขององค์การให้เกิดความคล่องตัว อิสระ ภายใต้กฎหมาย 
ระเบยีบขอ้บงัคบั และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมภีาพรวมในการสรรหาคนดแีละมปีระสทิธภิาพเขา้มา
ปฏบิตังิานในองคก์าร แลว้ใชบุ้คคลเหล่านัน้ให้เกดิประสิทธผิลสงูสุด ดว้ยการใหค้วามรู ้พฒันาขดีความสามารถ 
การสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการท างาน บ ารุงรกัษาสรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าที ่และธ ารงไวซ้ึง่บุคลากร
ที่มีประสทิธิภาพเหล่านัน้ สอดคล้องกบัการบรหิารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 [15] มี
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ทศิทางขององคก์าร ในการพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาสูค่วามเป็นมอือาชพี กอปรกบัมมีาตรการจูงใจให้
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาปฏบิตัิงานเพื่อตอบสนองภารกจิของหน่วยงาน เกดิความอสิระในการ
ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ บุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องได้รับการพัฒน า ให้มีความรู้
ความสามารถ มขีวญัก าลงัใจ ซึง่จะสง่ผลต่อคุณภาพการศกึษาของผูเ้รยีนต่อไป รวมไปถงึการมวีฒันธรรมองคก์าร     
ทีมุ่่งผลสมัฤทธิ ์เป็นกลัยาณมติรกบัเพื่อนร่วมงาน ร่วมคดิร่วมบรหิาร และบรกิารดว้ยจติสาธารณะ และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของณัชนิช ศรลีาค า [16] ศกึษาวจิยั การบรหิารงานบุคคลในโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 1 ผลการวจิยัพบว่า การบรหิารงานบุคคลในโรงเรยีนขนาดเล็ก 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็น
รายดา้นพบว่าทุกดา้นมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย คอื การสรา้งเสรมิประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัิราชการ การวางแผนอตัราก าลงัและการด ารงต าแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ และการรกัษา
วนิยัและออกจากราชการ 
 3.  ทกัษะบรหิารทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานบุคคลของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 พบว่า ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทกัษะด้านการตัดสนิใจ 
ทกัษะดา้นเทคนิคการท างาน และทกัษะดา้นการสือ่สาร สามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสทิธผิลการบรหิารบุคคลของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 ไดร้้อยละ 83.70 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยเรยีงล าดบัจากทกัษะบรหิารที่ส่งผลมากที่สุดไปยงัทกัษะบรหิารที่ส่งผลน้อย
ทีส่ดุ พบว่า  
 ทกัษะดา้นความคดิรวบยอด ส่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานบุคคลมากที่สุด อาจเป็นเพราะ ทกัษะ
ความคดิรวบยอด คอืความช านาญในการคดิเชงิกลยุทธ์ ที่ช่วยให้ผู้บรหิารสถานศกึษาสามารถคดิได้อย่างเป็น
รปูธรรม มองเหน็ภาพรวมขององคก์ารว่าแต่ละสว่นมคีวามเชื่อมโยงกนัอย่างไร และสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและ
ภายนอกส่งผลกระทบต่อองคก์ารอย่างไร ซึง่จะท าใหผู้บ้รหิารสามารถก าหนดแนวทางในการบรหิารงานบุคคลได้
อย่างเหมาะสมและเกดิประสทิธภิาพสงูสุด ตอบสนองต่อความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างรวดเรว็ ดว้ยเทคนิค
การวนิิจฉัย การบรหิารความเปลี่ยนแปลง และการบรหิารจดัการความเสีย่ง  สอดคล้องกบัแนวคดิของกรฟีฟิน
และฟลีท [13] ได้กล่าวถึงทักษะในการบริหารด้านความคิดรวบยอดไว้ว่า ทักษะด้านความคิดรวบยอดเป็น
ความคดิในเชงินามธรรม ผูบ้รหิารตอ้งเขา้ใจการท างานโดยภาพรวม และสภาพแวดลอ้มขององคก์าร สิง่นี้จะช่วย
ใหผู้บ้รหิารสามารถคดิไดอ้ย่างมกีลยุทธ ์จดัการความเปลีย่นแปลง และวางแผนเพื่อสนองตอบความเปลีย่นแปลง
ต่าง ๆ ไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์ 
 ทกัษะดา้นการตดัสนิใจ นบัเป็นอกีทกัษะบรหิารหนึ่ง ทีผู่บ้รหิารตอ้งใหค้วามส าคญัในการฝึกฝนใหต้นเอง
มคีวามช านาญ เพื่อที่จะได้สามารถรบัรู้และก าหนดปัญหาหรอืโอกาสต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ได้อย่างถูกต้อง แล้วเลอืก
แนวทางในการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมทีส่ดุ เพื่อแกไ้ขปัญหาอย่างสรา้งสรรคใ์นการบรหิารงานบุคลากรของสถานศกึษา 
และสามารถสรา้งประโยชน์จากโอกาสเหล่านัน้ได ้รวมไปถงึความสามารถในการสงบนิ่งภายใต้แรงกดดนั การชัง่
น ้าหนักข้อดีและข้อเสียของสถานการณ์ได้อย่ างรวดเร็วและท าการตัดสินใจได้อย่างมีนัยส าคัญ เพื่อให้เกิด
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการบรหิารงาน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของสมทิ [17] ไดเ้สนอทศันะไวว้่า ทกัษะการ
แกปั้ญหาและการตดัสนิใจ จะช่วยใหผู้บ้รหิารปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างราบรื่น ซึง่จะ
ช่วยลดผลกระทบต่อทมีและองคก์ารโดยภาพรวม  
 ทกัษะดา้นเทคนิคการท างาน นับว่าเป็นอีกทกัษะหนึ่งที่มคีวามส าคญัไม่น้อยไปกว่าทกัษะบรหิารทัง้ 2 
ดา้นทีก่ล่าวมา เพราะทกัษะดา้นเทคนิคการท างาน คอื ความช านาญในวชิาชพีของผูบ้รหิาร เป็นความสามารถที่
เฉพาะเจาะจง สง่ผลใหง้านส าเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมายทีก่ าหนด ควบรวมไปถงึการมทีกัษะในงานดา้นต่าง ๆ ของ
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องคก์าร การมทีกัษะในการมอบหมายงานใหก้บับุคลากร สามารถวางแผนและบริหารเวลาในการปฏบิตังิานอย่าง
เป็นระบบ รวมไปถึงการอบรมให้ความรู้และตอบค าถามที่เกี่ยวขอ้งกบัปัญหาในการปฏิบตัิงานแก่บุคลากรใน
องคก์าร สอดคลอ้งกบัแนวคดิของภารด ีอนนัตน์าว ี[18] ทีไ่ดเ้สนอทศันะไวว้่า ทกัษะวธิกีาร เป็นความรูเ้ฉพาะทาง 
ขัน้ตอนและวธิกีารทีจ่ะท าใหภ้าระงานเกดิผลส าเรจ็ ซึง่สอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกบัแนวคดิของสมัมา รธนิธย ์
[5] ไดอ้ธบิายไวว้่า ทกัษะด้านเทคนิคการท างาน (technical skill) คอื ความสามารถทีจ่ะท างานใดงานหนึ่งอย่าง
เชีย่วชาญ จะตอ้งรูว้ธิแีละกระบวนการท างานอย่างลกึซึง้ ผูม้ทีกัษะดา้นการท างานจะตอ้งผ่านการศกึษาอย่างเป็น
ทางการ และไดร้บัการอบรมมาระดบัหนึ่ง จนมคีวามช านาญในระดบัผูป้ระกอบการวชิาชพี 
 ทกัษะด้านการสื่อสาร เป็นทักษะบริหารอีกด้านหนึ่งที่ไม่อาจจะขาดได้เช่นเดียวกบัทกัษะด้านอื่น ๆ 
ส าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา ในการบรหิารงานบุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล ทัง้นี้เพราะทกัษะดา้น
การสือ่สาร คอื ความช านาญในการถ่ายทอดความคดิและขอ้มลูไปยงัผูบุ้คลากรในสถานศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และสามารถรบัฟังแนวคดิหรอืขอ้มูลจากผูอ้ื่นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเช่นเดยีวกนั เพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและ
วธิกีารท างานของบุคลากรใหด้ยีิ่งขึน้ รวมไปถงึความสามารถในการเจรจาต่อรอง โน้มน้าว หรอืไกล่เกลีย่เพื่อหา
ขอ้ยุติในการปฏบิตัิงานร่วมกนัของบุคลากรในองค์การ สอดคล้องกบัแนวคดิของสมทิ [17] ได้เสนอทศันะไว้ว่า 
ผูน้ าที่มปีระสทิธภิาพจะต้องมคีวามเชีย่วชาญในการสื่อสารทุกรูปแบบ รวมถึงทกัษะการเขยีนค าพูดและการฟัง 
การตดิต่อประสานงานกบัผูค้นทีห่ลากหลายตัง้แต่บุคลากรระดบัเริม่ต้นจนถงึหวัหน้าแผนก และซอีโีอ ผู้บรหิาร
จะต้องท าให้บุคลากรสามารถเขา้ถึงไดอ้ยู่เสมอ เพื่อหารอืเกี่ยวกบัปัญหาหรอืขอ้กงัวลที่เกดิขึน้ และตระหนักถึง
ความส าเรจ็และการมสีว่นร่วมในชวีติของบุคลากรว่าพวกเขามคีุณค่า จะส่งผลใหบ้รรยากาศในทีท่ างานอยู่ในเชงิ
บวก มคีวามสขุและมแีรงบนัดาลใจในการท างาน 
 ดงันัน้ จะเห็นได้ว่า ทักษะบริหารที่ส่งผลต่อประสทิธิผลการบรหิารงานบุคคลของผู้บริหารสถานขัน้
พืน้ฐานสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 ที่กล่าวมาต้น มคีวามส าคญัเป็นอย่างมากต่อการ
พฒันาการบรหิารงานบุคคลของสถานศกึษา เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื ผูบ้รหิารสถานศกึษาและหน่วยงาน
ในสังกัด ควรน าทักษะบริหารดังกล่าว ไปพิจารณาเพื่อก าหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษา และระบบการบรหิารงานบุคคลเพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลทางการบรหิารงาน
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
 1.  ทกัษะบรหิารของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา  
เขต 1 อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนัน้จึงควรน าทักษะบริหารทัง้ 4 ด้าน ไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงาน
สถานศกึษา และควรมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะด้านการสื่อสารกบับุคลากร ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ด้วยการ
ฝึกฝนทกัษะในการฟัง และพูดอย่างต่อเนื่อง และสม ่าเสมอ ซึง่จะช่วยให้ผูบ้รหิารสามารถถ่ายทอดความคดิและ
ข้อมูลต่าง ๆ ไปยังบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และค้นหาแนวทางในการโน้มน้าวหรือจูงใจให้บุคลากร
ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมและวธิกีารปฏบิตัิงานให้ดขีึน้ในการปฏบิตัิงาน เพื่อให้การปฏบิตัิงานบรรลุเป้าหมายของ
สถานศกึษาร่วมกนั รวมการศกึษาวธิไีกล่เกลี่ยขอ้พพิาทที่เกดิขึน้ในสถานศกึษา เพื่อหาขอ้ยุติในการปฏบิตังิาน
ร่วมกนัของบุคลากร และช่วยลดปัญหาความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ 
 2.  ประสทิธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดงันัน้ผู้บริหารสถานศึกษา ควรบริหารงานบุคคลให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยมุ่งเน้นที่การสร้างความเป็นธรรมให้เกดิขึน้ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
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เสรมิสร้างความพึงพอใจในการท างานให้กบับุคลากร ให้บุคลากรมีคุณภาพชวีติที่ดใีนการท างาน  และมีความ
จงรกัภกัดต่ีอสถานศกึษา รวมไปถึงมอบผลตอบแทนจากการปฏิบตัิงานที่เหมาะสม เช่น การเลื่อนขัน้เงนิเดอืน
อย่างเป็นธรรม และมอบสวสัดกิารในดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่บุคลากรอย่างเหมาะสมและเท่าเทยีมกนั เป็นตน้ 
 3.  ทกัษะบรหิารทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานบุคคลของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 ทัง้ 4 ดา้น สามารถพยากรณ์ร่วมกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 ดงันัน้ผู้บรหิารสถานศกึษาควรน าทกัษะบรหิารทัง้ 4 ด้านนี้ ไปปรบัใช้ในการบรหิารงานบุคคลอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสทิธผิลในการพฒันาบุคลากรของสถานศกึษา ให้สามารถสนองตอบต่อนโยบายทาง
การศกึษา และความตอ้งการของผูร้บับรกิารต่อไป 
 4.  ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา และส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานควรใหค้วามส าคญั
กบัการพัฒนาทกัษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทกัษะด้านความคิด               
รวบยอด ทักษะด้านการตัดสนิใจ ทักษะด้านเทคนิคการท างาน และทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อให้การบริหาร
การศกึษามปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรมกีารศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพเกีย่วกบัทกัษะบรหิารทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานบุคคลของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา เพื่อน าผลขอ้มลูการวจิยัทีไ่ดม้าประกอบการพฒันาและแกไ้ขปัญหาการบรหิารงานบุคคลของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหม้ปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ 
 2.  ควรศกึษาความคาดหวงัของครแูละบุคลากรทางการศกึษา ต่อทกัษะบรหิารของผูบ้รหิาร ทีใ่ชใ้นการ
บรหิารงานบุคคล เพื่อร่วมกนัพฒันาการบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิารสถานศกึษาใหม้ปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ 
 3.  ควรศกึษาแนวทางในการพฒันาหรอืส่งเสรมิทกัษะบรหิารกบัการบรหิารงานบุคคลใหม้ปีระสทิธผิล
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
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[18] ภารด ีอนนัตน์าว.ี  (2560). ความเป็นผูน้ าทางการศกึษา.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัย  เรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโรงเรียนแกนน าการอ่าน สังกัด
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียนแกนน าการอ่าน สังกัด
กรุงเทพมหานคร 2) ระดบัการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร และ  3) ปัจจยัการ
บรหิารทีส่่งผลต่อการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง คอื โรงเรยีนแกน
น าการอ่านสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 66 โรงเรยีน ผู้ให้ขอ้มูล คอื ผูอ้ านวยการสถานศกึษา ครบูรรณารกัษ์ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการโรงเรียนแกนน าการอ่าน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและหัวหน้าฝ่าย
บรหิารงานวชิาการ  รวม 330 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลโดย
ใช้ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีรส์นั และการถดถอยพหุคูณแบบ
ขัน้ตอน  
 ผลการวจิยั พบว่า  
 1. ปัจจยัการบรหิารโรงเรยีนแกนน าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ 
ด้านการจดัองค์การ ด้านผู้บรหิาร ด้านบุคลากร ด้านการวางแผน ด้านงบประมาณและด้านการประสานงาน 
ตามล าดบั 
 2. การด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
ครูผู้รบัผิดชอบโครงการโรงเรยีนแกนน าการอ่าน ด้านการจดัสรรทรพัยากรของโรงเรยีนแกนน าการอ่าน ด้าน
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กจิกรรมส่งเสรมิการอ่านของโรงเรยีนแกนน าการอ่าน ดา้นการประเมนิผล ดา้นนักเรยีนและดา้นความร่วมมอืกบั
ชุมชนของโรงเรยีนแกนน าการอ่านตามล าดบั  
 3. ปัจจยัการบรหิารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
ด้านการจดัองค์การ ด้านการประสานงาน และด้านการวางแผน ตามล าดบั อย่างมีนัยส าคญัที่ ระดบั .01 ซึ่งมี
อ านาจการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 25.9 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานทางสถติ ิไดแ้ก่ 
 สมการพยากรณ์พยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Ŷ = 2.491 + .165X1 + .112X5 + .125X4 

 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน �̂� = .262 Z1 + .196 Z5 + .196 Z4 
 
ค าส าคญั : ปัจจยัการบรหิาร, การด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน, สงักดักรุงเทพมหานคร 

 
Abstract 
 The purposes of this research were to study: 1) The level of Administrative factors of reading 
lead school under the Bangkok institute jurisdiction.; 2)  The level of implementation of reading lead 
school under the Bangkok institute jurisdiction.; 3)  Administrative factors affecting implementation of 
reading lead school under the Bangkok institute jurisdiction.The sample of this study were 66 reading 
lead schools under the Bangkok institute jurisdiction. The respondent were school administrators, teacher 
librarian, the teacher responsible for of reading lead school, head of the Thai language learning subject, 
head of academic administration subdivision total 320 persons. The research instruments were 
questionnaires. The statistic used for analyzing were the percentage, mean, standard deviation, Pearson 
product moment correlation and stepwise multiple regression analysis.  

Research findings:  
1. The level of Administrative factors of reading lead school under the Bangkok institute 

jurisdiction were high level in overall were organizing factor, administrator factor, personnel factor, 
planning factor, expenditure factor and coordinating factor.  

2. The level of implementation of reading lead school under the Bangkok institute jurisdiction 
were high level in overall were teacher in charge of reading lead school project factor, allocation of 
reading lead school resources factor, reading promotion activities of reading lead school, evaluate factor, 
student factor and community cooperation of reading lead school.  

3. The administrative factors affecting implementation of reading lead school under the Bangkok 
institute jurisdiction were organizing factor, coordinating factor and planning factor by significant at 0.01 
levels. the predictive power was at 25.9 %. And the regression equation or predicting equation in raw 
scores and standard scores, thus  
 Ŷ = 2.491 + .165X1 + .112X5 + .125X4 

 �̂� = .262 Z1 + .196 Z5 + .196 Z4 
 

Keywords :  Administrative factors, reading lead school, the Bangkok institute jurisdiction 
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ภมิูหลงั 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2553 ได้ให้ความส าคญัต่อการ

ส่งเสรมิการอ่านซึ่งได้ก าหนดไวช้ดัเจนในหมวด 4 มาตรา 24 การจดักระบวนการเรยีนรู ้ให้สถานศกึษาและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งด าเนินการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้ าได ้คดิเป็น ท าเป็น รกัการอ่าน
และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง [1] นอกจากนี้การใหค้วามส าคญักบัการอ่านยงัไดเ้น้นย ้าอยู่ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิแผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารและพระราชบญัญตักิารศกึษาต่างเลง็เหน็ถงึความส าคญัของการ
อ่านใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาการศกึษา โดยต้องการให้นักเรยีนมนีิสยัรกัการอ่าน สามารถอ่านไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 
ดงันัน้ สถานศกึษาและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรมกีารปลูกฝังและส่งเสรมิให้นักเรยีนมนีิสยัรกัการอ่าน เพื่อเป็นการให้
นักเรยีนมพีฒันาการอ่านทีด่ขี ึน้ สอดคล้องกบัการจดัการทดสอบโดยโปรแกรมประเมนิสมรรถนะนักเรยีนมาตรฐานสากล 
(Program for International Student Assessment :PISA) ในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา มีข้อสังเกตที่ส าคัญ 3 ประการ 
คือ ประการแรก ผลการประเมินชี้ว่า ระบบการศึกษาไทยมีส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถในระดบัสงูได ้หากระดบันโยบายสามารถสรา้งความเท่าเทยีมกนัทางการศกึษา โดยขยายระบบการศกึษาทีม่ี
คุณภาพไปใหท้ัว่ถงึ ประเทศไทยกจ็ะสามารถยกระดบัคุณภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีนใหท้ดัเทยีมกบันานาชาตไิด้ ประการ
ที่สอง นักเรยีนไทยทัง้กลุ่มที่มคีะแนนสูงและกลุ่มที่มีคะแนนต ่ามจีุดอ่อนอยู่ที่ด้านการอ่าน ซึ่งใน PISA 2018 เป็นการ
ประเมนิการอ่านเนื้อหาสาระทีม่าจากทัง้แหล่งขอ้มูลเดยีวและหลายแหล่งขอ้มลู อกีทัง้สือ่ทีน่กัเรยีนไดอ้่านส่วนใหญ่อยู่ใน
รปูแบบดจิทิลัซึง่สะทอ้นถงึธรรมชาตขิองการอ่านทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ของโลกและสอดคลอ้งกบัการใชข้อ้มูล
ในชวีติจรงิของผูค้นทัว่โลก ดงันัน้ ระบบการศกึษาไทยจงึควรสง่เสรมิการเรยีนรูด้ว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัเขา้ไปในการเรยีนการ
สอนเพื่อสร้างความคุ้นเคยและยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนในยุคดิจิทัลต่อไป และประการที่
สาม แนวโน้มคะแนนการอ่านของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง และความฉลาดรูด้า้นการอ่านมคีวามสมัพนัธก์บัความฉลาดรูด้า้น
คณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ระบบการศกึษาไทยจงึตอ้งยกระดบัความสามารถดา้นการอ่านของนกัเรยีนอย่างเร่งด่วน [2] 

จากผลการทดสอบทัง้ระดบัโรงเรยีน กลุ่มเครอืข่ายระดบักรุงเทพมหานครและระดบัชาติ ปรากฏว่านักเรยีนมี
ปัญหาในการอ่าน เขยีนและคดิวเิคราะหอ์ยู่ในระดบัมาก (ขัน้วกิฤต) ดว้ยเหตุผลดงักล่าวรฐับาลจงึมนีโยบายแกปั้ญหาโดย
ถอืว่า “การอ่านเป็นวาระแห่งชาต”ิ กรุงเทพมหานครกไ็ดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการอ่านจงึก าหนดนโยบายต่าง  ๆ เพื่อ
ส่งเสรมิการอ่านของนักเรยีนอย่างหลากหลาย เพื่อใหน้ักเรยีนไดร้บัการพฒันาพฤตกิรรมการอ่านและสามารถน าไปใชใ้น
การเรยีนรู ้[3] และเพื่อแกไ้ขปัญหาน้ีส านกัการศกึษากรุงเทพมหานครจงึไดจ้ดัโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิแ์ละคุณภาพการ
เรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละการอ่าน เพื่อมุ่งมัน่พฒันาการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตรแ์ละการ
อ่านของโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครสู่มาตรฐานในระดบัสากล ซึง่การจดัการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่านกเ็ป็น
สว่นหนึ่งของนโยบายทีส่ าคญัของกรุงเทพมหานคร โดยเน้นทีจ่ะพฒันาการอ่านของนกัเรยีน ใหน้กัเรยีนมนีิสยัรกัการอ่าน
และสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้เพราะการอ่านถอืเป็นสิง่ส าคญัในการตดิต่อสือ่สารและการเรยีนรูใ้นสิง่ต่าง  ๆ 

 จากการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่านของกรุงเทพมหานครพบว่ามเีพยีง  80 โรงเรยีน จาก 438 โรงเรยีน 
โดยมเีครอืขา่ยละ 1 โรงเรยีนทีผ่่านเกณฑใ์นการประเมนิใหเ้ป็นโรงเรยีนแกนน าการอ่าน และผลการด าเนินงานโรงเรยีนแกน
น าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร [3] พบว่าโรงเรยีนทีไ่มผ่่านการประเมนินัน้มปัีญหาดา้นการมสีว่นร่วมของผูเ้กีย่วขอ้งใน
การด าเนินงานส่งเสริมนิสยัรกัการอ่าน ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสยัรกัการอ่าน ด้านการบูรณาการการอ่านใน
กระบวนการเรียนรู้และด้านผลการด าเนินงาน ส่วนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินนัน้พบว่าความส าเร็จของการ
ด าเนินงานทีส่่งผลมากทีสุ่ด คอื การบรหิารโรงเรยีนของผูบ้รหิารทีไ่ดม้สีว่นร่วม สนับสนุนการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน า
การอ่าน 

 ซึง่การบรหิารถอืไดว้่าเป็นกระบวนการทีเ่น้นการด าเนินงานของคณะบุคคลทีร่่วมมอืกนัประกอบกจิกรรม โดย
การน าเอาปัจจยัต่างๆมาด าเนินการอย่างมแีบบแผน มปีระสทิธภิาพและเกดิผลบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้สว่นการ
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บรหิารสถานศกึษานัน้ไม่ไดต่้างจากการบรหิารมากนกั แต่จะเน้นกจิกรรมต่างๆทีบุ่คคลหลายคนร่วมมอืกนัด าเนินการเพื่อ
พัฒนาเด็ก เยาวชนในทุกๆด้าน เช่น ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม ค่านิยมหรือคุณธรรมในด้านสงัคม การเมือง 
เศรษฐกจิเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าว เป็นสมาชกิทีด่แีละมปีระสทิธภิาพของสงัคมโดยกระบวนการต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นระเบยีบแบบ
แผนและไม่เป็นระเบยีบแบบแผน [6] โดยอาศยัหลกัการบรหิารจากนกัวจิยัหรอืนกัทฤษฎหีลายๆท่านมาประยุกตใ์ชก้บัการ
บรหิารในสถานศกึษา   

 จากทีก่ล่าวมาผูว้จิยัไดเ้หน็ถงึความส าคญัของการอ่านว่าเป็นสิง่ทีค่วรปลกูฝังให้ผูเ้รยีนตระหนกัถงึความส าคญั
ของการอ่านและมนีิสยัรกัการอ่านตัง้แต่วยัเดก็ ผู้วจิยัจงึสนใจศกึษาปัจจยัการบรหิารทีส่่งผลต่อการด าเนินงานโรงเรยีน
แกนน าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร เพื่อศกึษาว่าโรงเรยีนที่ผ่านการประเมนินัน้ใชก้ารผูบ้รหิารใชก้ารบรหิารแบบใด
หรอืใช้ปัจจยัใดที่ส่งผลในการบรหิารให้โรงเรยีนประสบความส าเรจ็ในการเป็นโรงเรยีนแกนน าการอ่าน โดยจะศกึษาจาก
โรงเรยีนที่ผ่านการประเมนิให้เป็นโรงเรยีนแกนน าการอ่าน นอกจากนี้ยงัสามารถน าผลการศกึษาไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรบัปรุงการบรหิารของโรงเรยีนทีย่งัไม่ผ่านการประเมนิใหเ้ป็นโรงเรยีนแกนน าการอ่านทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้เพื่อเป็นการ
พฒันาให้ผู้เรยีนได้เห็นถึงความส าคญัของการอ่าน และสามารถใช้ประโยชน์จากการอ่านออก อ่านคล่องในการด าเนิน
ชวีติประจ าวนัหรอืใชใ้นการประกอบอาชพีได ้
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาระดบัปัจจยัการบรหิารโรงเรยีนแกนน าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อศกึษาระดบัการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อศกึษาปัจจยัการบรหิารทีส่ง่ผลต่อการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจัย เรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโรงเรียนแกนน าการอ่าน สังกัด
กรุงเทพมหานคร ครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยั โดยแบ่งออกเป็นขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ทบทวนวรรณกรรม ศกึษาเอกสาร และงานวจิยัที่เกีย่วขอ้งกบัปัจจยัการบรหิารและการ
ด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน เพื่อน าทฤษฎีและแนวคดิมาสงัเคราะห์และก าหนดเป็นกรอบแนวคดิในการ
วจิยั ดงัภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ปัจจยัการบริหาร 

1.  ดา้นการจดัองคก์าร 

- 2.  ดา้นบุคลากร 
- 3.  ดา้นผูบ้รหิาร 
- 4.  ดา้นการวางแผน 
- 5.  ดา้นการประสานงาน 
- 6.  ดา้นงบประมาณ 

      

การด าเนินงานโรงเรียนแกนน าการอ่าน 

- - ดา้นครผููร้บัผดิชอบโครงการโรงเรยีนแกนน าการอ่าน 
- - ดา้นการจดัสรรทรพัยากรของโรงเรยีนแกนน าการอ่าน 
- - ดา้นกจิกรรมสง่เสรมิการอ่านของโรงเรยีนแกนน าการอ่าน 
- - ดา้นการประเมนิผล 
- - ดา้นนกัเรยีน 
- - ดา้นความร่วมมอืกบัชมุชนของโรงเรยีนแกนน าการอ่าน 
-       

ตวัแปรพยากรณ์ ตวัแปรเกณฑ ์
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ขัน้ตอนท่ี 2 ด าเนินการศกึษาวจิยัปัจจยัการบรหิารทีส่ง่ผลต่อการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน 
สงักดักรุงเทพมหานคร มขี ัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี้ 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ โรงเรยีนแกนน าการอ่านจากโรงเรยีนเครอืขา่ย 80 
เครอืขา่ย ในสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 80 โรงเรยีน ประจ าปีการศกึษา 2562  

   1.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ โรงเรยีนแกนน าการอ่านจากโรงเรยีนเครอืข่ายในสงักดั
กรุงเทพมหานครจ านวน 66 โรงเรยีน จากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ตารางการประมาณขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างของเครจซี่และมอร์แกน [4] ผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรยีนตัวอย่างประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศกึษา
จ านวน 1 คน ครูบรรณารกัษ์จ านวน 1 คน ผู้รบัผดิชอบโครงการโรงเรยีนแกนน าการอ่านจ านวน 1 คน หวัหน้า
กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ชิาภาษาไทยจ านวน 1 คน และหวัหน้าฝ่ายบรหิารงานวชิาการจ านวน 1 คน รวมทัง้สิน้ 330 
คน ดว้ยวธิกีารสุม่อย่างง่าย (simple random sampling) 

2.  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารและการ

ด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่ยประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามกรอบ
แนวคดิของลเิคริท์ [5] มคี่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.98 

3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
    ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการส่งแบบสอบถามวิจยัให้กับโรงเรียนแกนน าการอ่าน สงักัดกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 66 แห่ง รวมทัง้สิน้ 330 คน ผ่านทางไปรษณีย์แลละแอพพลเิคชัน่กูเกิล้ฟอรม์ แลว้จงึน าแบบสอบถามที่
ไดร้บักลบัคนืมาตรวจสอบความสมบรูณ์จ านวน 320 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 96.97 พรอ้มน าแบบสอบถามมาท าการ
ลงรหสั เพื่อน าไปประมวลผลของขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ

ขัน้ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ช ้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 5 ตอน ดงันี้ 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ วุฒิ

การศกึษา ต าแหน่งปัจจุบนั ประสบการณ์การปฏบิตัิหน้าทีใ่นต าแหน่งปัจจุบนัและขนาดของสถานศกึษาทีส่งักัด 
โดยใชค่้าความถี ่(frequency) และรอ้ยละ (percentage) 

ตอนที่ 2 วเิคราะห์ระดบัปัจจยัการบรหิารโรงเรยีนแกนน าการอ่าน จากการหาค่าเฉลีย่ (mean) และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) เป็นรายดา้นและภาพรวม 

ตอนที่ 3 วเิคราะห์ระดบัการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน จากการหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) เป็นรายดา้นและภาพรวม 

ตอนที่ 4 วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบรหิารกบัการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน 
สงักดักรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 

ตอนที่ 5 วิเคราะห์ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโรงเรียนแกนน าการอ่าน โดยใช้การ
วเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1.  ปัจจยัการบรหิารโรงเรยีนแกนน าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมปัจจยัการบรหิาร
โรงเรยีนแกนน าการอ่านอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การจัดองค์การ รองลงมาคือ ด้านผู้บริหาร ด้านบุคลากร ด้านการวางแผน ด้านงบประมาณ และด้านการ
ประสานงาน ตามล าดบั 
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 2.  การด าเนินงานโรงเรียนแกนน าการอ่าน สงักัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมการด าเนินงาน
โรงเรยีนแกนน าการอ่าน อยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ครูผู้รบัผิดชอบโรงเรียนแกนน าการอ่าน ด้านการจัดสรรทรัพยากรของโรงเรียนแกนน าการอ่าน ด้านการ
ประเมินผล ด้านกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านของโรงเรยีนแกนน าการอ่าน ด้านนักเรยีน และด้านความร่วมมือกบั
ชุมชนของโรงเรยีนแกนน าการอ่าน ตามล าดบั 
 3.  ปัจจยัการบรหิารดา้นการจดัองคก์าร ด้านการวางแผน และดา้นการประสานงาน สามารถร่วมกนั
พยากรณ์การด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มี
ค่าคงที่ของสมการถดถอยในรูปคะแนนดบิ (a) เท่ากบั 2.491โดยมค่ีาสมัประสทิธิก์ารถดถอยของการพยากรณ์ 
เท่ากบั .165 .112 และ.125 ตามล าดบั ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
(β) เท่ากบั .262 .196 และ.196 ตามล าดบั ค่าสหสมัพนัธพ์หุคณู (R) ของตวัแปรเกณฑ ์(การด าเนินงานโรงเรยีน
แกนน าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร) และตวัแปรพยากรณ์ ( X1X5X4) มคี่าเท่ากบั .509 มอี านาจการพยากรณ์
รอ้ยละ 25.9 และค่าความคลาดเคลื่อนทีเ่กดิขึน้จากการพยากรณ์เท่ากบั .19 สามารถสรา้งสมการพยากรณ์ปัจจยั
การบรหิารโรงเรยีนแกนน าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร ในรปูคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน ไดด้งันี้ 
            สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ  Ŷ = 2.491 + .165X1 + .112X5 + .125X4 

            สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน �̂� = .262 Z1 + .196 Z5 + .196 Z4 
 
อภิปรายผล 
 1.  ปัจจยัการบรหิารโรงเรยีนแกนน าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบั
มาก สอดคล้องกบัเกณฑ์ที่ตัง้ไว ้เมื่อพจิารณาตามรายด้าน พบว่าปัจจยัดา้นการจดัองคก์ารอยู่ในระดบัมากเป็น
ล าดับแรก อาจเนื่องจากทุกโรงเรียนต้องมีการก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ที่ให้
ความส าคญักบัโรงเรียนแกนน าการอ่านที่สามารถปฏิบตัิได้จริง มีการก าหนดวตัถุประสงค์ ระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิานโรงเรยีนแกนน าการอ่านทีช่ดัเจนสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิและมกีจิกรรมโครงการโรงเรยีนแกนน าการ
อ่านตรงตามแผนปฏบิตักิาร ดงันัน้ทุกโรงเรยีนจงึต้องมกีารจดัองคก์ารใหเ้หมาะสมเพื่อทีจ่ะไดเ้ตรยีมด าเนินงาน
โรงเรยีนแกนน าการอ่านได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัพสิมยั ดวงพมิาย [6] ไดศ้กึษาเรื่อง การสง่เสรมิการอ่านของโรงเรยีน
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 พบว่า ดา้นที่ปฏบิตัมิากที่สุดคอืดา้นนโยบายและกลยุทธ์
การสง่เสรมิการอ่านทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นการจดัองคก์ารและผูบ้รหิารทีต่อ้งมกีารวางแผนงาน จดัองค์การ คดิกลยุทธ ์
คดินโยบาย ต่อมาคอื ด้านบุคลากรที่ไม่ไดเ้พยีงหมายถงึครูแต่หมายถงึบุคคลทุกคนที่ท าหน้าทีภ่ายในโรงเรยีน
ต่างกม็สีว่นช่วยในการปฏบิตัโิรงเรยีนแกนน าการอ่าน ดา้นการวางแผนกม็สีว่นส าคญั เพราะถา้โรงเรยีนมกีารวาง
แผนการด าเนินกจิกรรมโรงเรยีนแกนน าการอ่านทีก่ระชบั รดักุมกจ็ะท าใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปดว้ยดมีากขึน้ ดา้น
งบประมาณเป็นสิง่ส าคญัในการจดักจิกรรมเช่นเดยีวกนั เพราะไม่ว่าจะเป็นการจดักจิกรรม การด าเนินงานต่างๆ
จ าเป็นต้องมงีบประมาณมาช่วยในการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน ซึ่งงบประมาณในที่นี้ไม่ได้หมายถึง
เพยีงเงนิอย่างเดยีว แต่รวมถงึอุปกรณ์ วสัดุทีใ่ชใ้นการด าเนินงานดว้ย และดา้นการประสานงานทีเ่ป็นดา้นทีอ่ยู่ใน
ล าดบัสุดทา้ย เพราะทางโรงเรยีนจ าเป็นตอ้งมกีารตดิต่อเพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกีย่วกบัโรงเรยีนแกนน าการอ่านแก่
ชุมชนหรอืเครอืข่ายผูป้กครอง ซึง่การตดิต่อเผยแพร่เหล่านี้ต้องอาศยัความร่วมมอืจากชุมชนและบุคคลภายนอก
การด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่านจงึจะได้ผลดมีากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัวารนิ เชญิกลาง [7] ได้ศกึษาเรื่อง 
การสง่เสรมินิสยัรกัการอ่านตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
สระบุร ีพบว่า การสง่เสรมินิสยัรกัการอ่านในสถานศกึษาในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบรุี 
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ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เรยีงจากมากไปน้อย 3 อนัดบั ได้แก่ ด้านผู้บรหิาร ด้านกระบวนการเรยีนการสอน 
และดา้นสภาพแวดลอ้ม สว่นอนัดบัสดุทา้ย ดา้นความสมัพนัธก์บัชุมชนและองคก์รเอกชน 
 2.  การด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบั
มาก สอดคลอ้งกบัเกณฑ์ทีต่ัง้ไว ้เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นครูผูร้บัผดิชอบโรงเรยีนแกนน าการอ่านอยู่
ในระดับมากเป็นล าดับแรก รองลงมาคือ ด้านการจัดสรรทรัพยากรของโรงเรียนแกนน าการอ่าน ด้านการ
ประเมินผล ด้านกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านของโรงเรยีนแกนน าการอ่าน ด้านนักเรยีน และด้านความร่วมมือกบั
ชุมชนของโรงเรยีนแกนน าการอ่าน ตามล าดบั โดยดา้นครผููร้บัผดิชอบโรงเรยีนแกนน าการอ่านอยู่ในล าดบัแรกนัน้ 
อาจเพราะโรงเรยีนแกนน าการอ่านทุกโรงเรยีนนัน้ต้องมคีรผููร้บัผดิชอบอย่างน้อย 1 คนแต่ครทูีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ
ไม่ไดห้มายความว่าจะต้องปฏบิตังิานทุกอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงเรยีนแกนน าการอ่านดว้ยตวัเองทัง้หมด แต่ครนูัน้
ตอ้งสามารถแบ่งงานใหเ้หมาะสมกบับุคลากร คดิสรา้งสรรคก์ารด าเนินงานเพื่อใหน้กัเรยีนเกดินิสยัรกัการอ่านมาก
ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัอรุณิญา นวนคราม [8] ที่ได้กล่าวว่า ความสามารถของบุคลากรแกนน าในสถานศกึษาเป็น
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนน าหรือรับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของ
สถานศึกษา เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงานโครงการส่งเสริมนิสยัรกัการอ่าน และมีความ
รบัผิดชอบสูง มีความสามารถในการประสานงาน กบัทุกฝ่ายอย่างมปีระสทิธิภาพ สามารถชี้แนะและให้ความ
ช่วยเหลือรวมทัง้เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครูได้เป็นอย่างดี มีความตัง้ใจในการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อการ
เปลีย่นแปลงของโลกในยุคโลกาภิวตัน์ จงึถือว่าเป็นบุคคลที่มคีวามส าคญัมากในการด าเนินโครงการให้ประสบ
ผลส าเรจ็ ด้านการจดัสรรทรพัยากรในโรงเรยีนแกนน าการอ่านจะมกีารพฒันาห้องสมุดเป็นแหล่งเรยีนรู้ จดัหา
แหล่งสารสนเทศ สื่อสิง่พมิพแ์ละสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ี่ทนัสมยัเพื่อใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรู้ นอกจากนี้ยงัมกีารปรบัปรุง
แหล่งเรยีนรูต่้าง ๆ ภายในโรงเรยีนใหเ้หมาะสมต่อการเรยีนรูท้างดา้นการอ่านของนกัเรยีน และมกีารจดักจิกรรม
สง่เสรมินิสยัรกัการอ่านอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ ซึง่สอดคลอ้งกบัซลัลแิวนและบราวน์ [9] ศกึษาเรื่อง การอ่านเพื่อ
เป็นโรงเรยีนแกนน าการอ่าน ได้กล่าวว่า โรงเรยีนควรให้ความส าคญักบัห้องสมุดโรงเรยีนเพราะถือเป็นหวัใจ
ส าคญัของวฒันธรรมการอ่านของโรงเรยีน ดา้นการประเมนิผล โครงการ กจิกรรมต่างๆทีไ่ดป้ฏบิตัภิายในโรงเรยีน
จะมกีารบนัทกึผลและประเมนิผลทุกครัง้หลงัจากเสรจ็กจิกรรม ซึง่โรงเรยีนทีไ่ดเ้ป็นโรงเรยีนแกนน าการอ่านจะมี
คณะกรรมการเขา้มาตรวจสอบการด าเนินงานและมเีกณฑก์ารประเมนิทีเ่ชื่อถอืได ้ดา้นกจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน
เป็นสิง่ที่ส าคญัในการช่วยพฒันานักเรียนให้เกิดนิสยัรกัการอ่าน หากสามารถจัดกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้
นักเรยีนรูส้กึสนุกสนาน อยากเขา้ร่วมกจิกรรมกจ็ะท าใหก้ารด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่านประสบผลส าเรจ็
มากขึน้ ดา้นนกัเรยีน ปัจจุบนันักเรยีนยงัขาดความมนีิสยัรกัการอ่าน ขาดความกระตอืรอืรน้ในการอ่านหนังสอื ไม่
ว่าจะเป็นหนังสอืเรยีน วารสาร นิตยสาร หนังสอือ่านเล่นต่างๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัส านักงานสถิตแิห่งชาติ [10] ได้
ส ารวจพบว่าปัจจยัทีส่ าคญัของปัญหาการไม่อ่านพบว่ารอ้ยละ 18.1 ของผูท้ีไ่ม่อ่านหนังสอืเนื่องมาจากคดิว่าการ
อ่านนัน้ไม่ส าคญั สดุทา้ยดา้นความร่วมมอืกบัชุมชนของโรงเรยีนแกนน าการอ่าน จะมาจากความร่วมมอืผูป้กครอง
ของนกัเรยีนในการด าเนินการโรงเรยีนแกนน าการอ่าน แต่ผูป้กครองบางท่านนัน้ยงัไม่เหน็ถงึความส าคญัของการ
อ่าน จงึไม่ค่อยไดใ้ห้ความร่วมมอืเท่าที่ควร ซึง่การที่จะช่วยให้นักเรยีนรกัการอ่านควรเริม่ปลูกฝังตัง้แต่เยาว์วยั 
เพราะจะท าใหเ้กดิทศันคตทิีด่ต่ีอการอ่าน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของออสตนิและแคสเซลเดน [10] ทีศ่กึษาทศันคติ
ดา้นการอ่านและนิสยัรกัการอ่านพบว่า เจตคตเิชงิบวกของพ่อแม่ทีม่ต่ีอการอ่านมผีลต่อเจตคตเิชงิบวกของเดก็ทีม่ี
ต่อการอ่านและการสรา้งนิสยัรกัการอ่านในเดก็ โดยเดก็ทีเ่หน็พ่อแม่อ่านอย่างสม ่าเสมอกจ็ะอ่านเช่นกนั 
 3.  ปัจจยัการบริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร มี
ดว้ยกนั 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการจดัองคก์าร ปัจจยัดา้นการวางแผน และปัจจยัดา้นการประสานงาน 
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      ปัจจยัการบรหิารทีส่่งผลต่อการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร ล าดบั
แรก คอื ด้านการจดัองค์การและสามารถร่วมกนัพยากรณ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 กล่าวคอื การ
จดัการองคก์ารจะมคีวามส าคญัมากในการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน เพราะ โรงเรยีนทีไ่ดเ้ป็นโรงเรยีน
แกนน าการอ่านจะมกีารจดัระบบองคก์ารใหม้แีบบแผน พรอ้มไปดว้ยนโยบาย กลยุทธใ์นการด าเนินงานทีก่ระชบั 
รดักุม สามารถน าไปใช้จรงิได ้ซึง่จะท าให้การด าเนินงานไดผ้ลลพัธ์ทีด่มีากขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพสิมยั 
ดวงพมิาย [6] เรื่อง การสง่เสรมิการอ่านของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยม เขต 2 พบว่า จะให้
ความส าคัญในการก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์มากที่สุด ซึ่งการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ ถือว่ามี
ความส าคญั เพราะถ้าโรงเรียนไม่มีการก าหนดนโยบาย ไม่มีวางแผนกลยุทธ์ ไม่มีแผนการปฏิบัติงาน ไม่มี
จุดมุ่งหมายและไม่มกีารศกึษาขอ้มลูความจ าเป็น จะท าใหง้านทีจ่ะด าเนินการไม่มกีรอบและทศิทางทีจ่ะปฏบิตัิ 
 ปัจจยัการบรหิารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร ด้าน
การวางแผนและสามารถร่วมกนัพยากรณ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 กล่าวคอื โรงเรยีนจะมแีผนการจดั
โครงการโรงเรยีนแกนน าการอ่านมคีวามชดัเจนและยุติธรรม มกีารก าหนดบทลงโทษอย่างรอบคอบ มหีวัหน้า
เพยีงคนเดยีวต่อหนึ่งแผนงานทีม่เีป้าหมายเดยีวกนั แผนมคีวามเป็นเอกภาพ มคีวามต่อเนื่อง ความยดืหยุ่นและมี
ความชดัเจน มกีารท านายการปฏบิตัิและทศิทางขององค์การในอนาคต มกีารพฒันาเคา้โครงและวธิดี าเนินการ
ของสิง่ทีต่้องปฏบิตัใิห้ส าเรจ็ ซึ่งสอดคลอ้งกบัโอภาส สุขหวานและคณะ [12] ทีว่จิยัเรื่อง การส่งเสรมินิสยัรกัการ
อ่านส าหรบัเดก็ไทย กล่าวว่า การพฒันาระบบบรหิารจดัการและกจิกรรมส่งเสรมินิสัยรกัการอ่าน การด าเนินการ
ใช้ระบบบรหิารจดัการและกจิกรรมส่งเสรมินิสยัรกัการอ่านใชว้งจร PDCA ในการด าเนินการ ซึง่ประกอบไปดว้ย
แนวทางในการด าเนินการ ดงันี้ การวางแผน (plan)  ด าเนินการตามแผน (do) การตรวจสอบประเมนิผล (check) 
และการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อการปรบัปรุงแผนการด าเนินการใหม่ (act) 
 ปัจจยัการบรหิารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร ด้าน
การประสานงานและสามารถร่วมกนัพยากรณ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 กล่าวคอื โรงเรยีนมกีารรบัส่ง
ข้อมูลข่าวสารการจัดโรงเรียนแกนน าการอ่านระหว่างองค์กรเครือข่ายหรือชุมชน จัดประชุมเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่านด้านต่าง ๆ ระหว่างผู้บรหิารและบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ จดัการประชุม
เครอืขา่ยการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน บุคลากรทุกคนมสีว่นร่วมรบัรูผ้ลการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน า
การอ่านทุกระยะ โรงเรยีนส่งผ่านขอ้มลูการจดักจิกรรมโครงการใหก้บันักเรยีนอย่างรวดเรว็สรา้งความเชื่อมัน่กบั
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการว่าจะไดร้บัการพฒันาการอ่านอย่างแน่นอนและมเีครอืข่ายวทิยากรที่ประสานงานการเขา้ร่วม
กจิกรรมได้สะดวกและรวดเรว็ ซึ่งสอดคลอ้งกบับทความวชิาการของห้องสมุดแห่งชาติประเทศนิวซแีลนด์ [13] 
เรื่อง Principals: lead summer reading กล่าวว่า โรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทส าคญัในการท าให้
นกัเรยีนอ่านในช่วงวนัหยุดปิดภาคเรยีนฤดรูอ้น โดยโรงเรยีนสามารถจดักจิกรรมการอ่านดงันี้ 1) แบ่งปันขอ้มลูกบั
เจ้าหน้าที่และครอบครวั 2) ให้ค าแนะน าและการสนับสนุนแก่ผู้ปกครองและครอบครวั 3)ให้แน่ใจว่านักเรยีน
สามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มูลการอ่าน 4) ท าการเชื่อมต่อกบัหอ้งสมุดสาธารณะ 5) ส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกคนรกัการ
อ่านและรูจ้กัวรรณกรรมส าหรบัเดก็และผูใ้หญ่ 6) แนะน าหนงัสอืใหก้บันักเรยีนทุกวยัและเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการ
อ่าน 7) พฒันาวธิกีารเชงิกลยุทธก์ารอ่านตามตามนโยบายของโรงเรยีน  

 ส าหรบัปัจจยัการบรหิารทีไ่มส่ง่ผลต่อการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร มี
ด้วยกนั 3 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้านบุคลากร ด้านผู้บรหิารและด้านงบประมาณ การที่ปัจจยั 3 ด้านนี้ไม่ส่งผล มี
ความเป็นไปไดว้่าปัจจยัการบรหิารดา้นบุคลากรและดา้นผู้บรหิารเป็นตวัแปรเดยีวกนักบัการด าเนินงานโรงเรยีน
แกนน าการอ่าน เพราะทัง้ด้านบุคลากรและด้านผู้บรหิารเป็นการกล่าวถึงบุคคล ซึ่งมคีวามคลา้ยคลงึกบัด้านครู
ผูร้บัผดิชอบโครงการโรงเรยีนแกนน าการอ่านทีเ่ป็นตวัแปรตาม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของมนตช์ยั ปาณธปู [14] 
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ได้กล่าวถงึปัจจยัที่บ่งบอกถึงความส าเรจ็ในการจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่านในโรงเรยีนว่าบุคลากร  ประกอบดว้ย 
บรรณารกัษ์ มีหน้าที่รบัผดิชอบงานด้านการพฒันาห้องสมุดให้ด ีได้มาตรฐาน ทนัสมยัและคดิสรา้งสรรค์  ครู มี
หน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการอ่านทุกวิชาและดูแล ช่วยเหลือจดักิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน สม ่าเสมอ 
นักเรียน มีหน้าที่ ให้ความสนใจในกิจกรรมการอ่านที่ได้จัดขึ้นทัง้ในโรงเรียน นอกโรงเรียนและ ตลอดชีวิต 
ผูบ้รหิาร มหีน้าที่ ใหค้วามส าคญัและใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมรกัการอ่านเป็นนโยบายส าคญัและสม ่าเสมอ ส่วน
ปัจจยัการบรหิารด้านงบประมาณทีไ่ม่ส่งผลต่อการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่านนัน้ มคีวามเป็นไปไดว้่ามี
ความคล้ายคลงึกบัด้านการจดัสรรทรพัยากรของโรงเรยีนแกนน าการอ่านที่เป็นตัวแปรตาม เพราะเป็นเรื่องที่
เกีย่วขอ้งกบัวสัดุ สิง่ของและเงนิเหมอืนกนั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของอรุณิญา นวนคราม [8] ว่าทรพัยากรเพื่อการ
เรยีนการสอน หมายถงึ ทรพัยากรที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงนิที่น ามาใชใ้นการจดักจิกรรม ในโครงการส่งเสรมิ
นิสยัรกัการอ่าน จากที่กล่าวมาขา้งต้นจงึท าให้ปัจจยัการบรหิารทัง้ 3 ด้านนี้ไม่ส่งผลต่อการด าเนินงานโรงเรยีน
แกนน าการอ่าน  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
 1. ปัจจยัการบรหิารการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน ารกัการอ่าน สงักดักรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก
ทุกด้าน ควรน าไปใช้ทุกด้านเพื่อพฒันาโรงเรยีน แต่ด้านการประสานงานที่อยู่อนัดบัสุดท้ายและ เป็นตัวแปรที่
สามารถพยากรณ์การบรหิารการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่านได้ ดงันัน้โรงเรยีนควรมกีารพฒันาวธิกีาร
ประสานงานทัง้กบับุคลากรภายในโรงเรยีนดว้ยกนั ทัง้ครกูบันักเรยีน ครูกบัผูป้กครอง นกัเรยีนกบัผูป้กครองและ
โรงเรยีนกบัชุมชนใหค้รอบคลุมและทัว่ถงึ เพื่อจะไดเ้ป็นการพฒันาการด าเนินงานของโรงเรยีนแกนน าการอ่าน 
 2. การด าเนินงานโรงเรียนแกนน าการอ่าน สงักัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากทุกด้าน ควร
น าไปใชทุ้กดา้นเพื่อพฒันาโรงเรยีน แต่ดา้นความร่วมมอืกบัชุมชนของโรงเรยีนแกนน าการอ่านที่อยู่อนัดบัสุดทา้ย 
ดงันัน้ผูบ้รหิารและบุคลากรภายในโรงเรยีนควรมกีารปรบัปรุงดา้นความร่วมมอืกบัชุมชน ซึง่ควรเริม่จากผูป้กครอง
ของนักเรยีน โดยการอธบิายให้ผู้ปกครองได้เหน็ถึงความส าคญัของการอ่าน ประโยชน์จากการอ่านที่จะเกดิต่อ
นักเรยีน เพื่อให้ผูป้กครองไดเ้ป็นต้นแบบที่ดแีก่นักเรยีน เพราะถ้าผูป้กครองเหน็ถงึความส าคญัของการอ่านกจ็ะ
สง่ผลใหน้กัเรยีนเหน็ถงึความส าคญัเช่นเดยีวกนั 
 3. ปัจจยัทางการบรหิารด้านการจดัองค์การ ด้านการประสานงานและด้านการวางแผน สามารถร่วม
พยากรณ์การบรหิารการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่านได ้ดงันัน้โรงเรยีนควรใหค้วามส าคญักบัดา้นดงักล่าว
ใหม้ากยิง่ขึน้ ดงันี้ ผู้บรหิารควรจดัองค์การให้เป็นระบบ มกีารคดิ การวางแผนวสิยัทศัน์ที่ชดัเจนครอบคลุมการ
ด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่านและสามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง  โรงเรยีนควรเพิ่มการประสานงานกบัทาง
สมาคม ชุมชนและองคก์ารใหก้วา้งขวางและหลากหลายวธิมีากขึน้ ผูบ้รหิารและบุคลากรทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งในการ
ด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่านควรมกีารวางแผนการปฏบิตัใิหช้ดัเจน มรีายละเอยีดครบถว้น 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยปัจจยัการบริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโรงเรียนแกนน าการอ่านในเขตพื้นที่
การศกึษาอื่นๆ เพื่อเป็นการเปรยีบเทยีบผลการวจิยัและสามารถพฒันาใหด้ขีึน้ 
 2. ควรศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพถึงปัจจยัการบรหิารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโรงเรยีนแกนน าการอ่าน 
เพื่อใหท้ราบขอ้มลูในเชงิลกึและมคีวามละเอยีดมากขึน้ 
 3. ควรศกึษาวจิยัปัจจยัการบรหิารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโรงเรยีนต้นแบบส่งเสรมินิสยัรกัการอ่าน 
เพื่อเป็นการเปรยีบเทยีบผลในบรบิทต่างๆว่าแตกต่างจากโรงเรยีนแกนน าการอ่านอย่างไร 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างความผูกพนัต่อองค์กรและการมสี่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการ

ของครโูรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษา  กลุ่มบางละมุง สงักดัส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัชลบุร ีมวีตัถุประสงค์
เพื่อศึกษา ระดับความผูกพันต่อองค์กรโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มบางละมุง สงักัดส านักงาน
ศกึษาธกิารจงัหวดัชลบุร ีระดบัการมสี่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการของครโูรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษา 
กลุ่มบางละมุง สงักดัส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัชลบุร ีและความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รและการมี
ส่วนร่วมในการบรหิารงานวิชาการของครูโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศึกษา กลุ่มบางละมุง สงักดัส านักงาน
ศกึษาธกิารจงัหวดัชลบุร ีกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นครใูนโรงเรยีนเอกชนขนาดกลางและขนาดเลก็ จ านวน 
113 คน จาก 152 คน ในกลุ่มโรงเรยีนบางละมุง สงักดัส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัชลบุร ีเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
เป็นแบบสอบถามทีผู่้วจิยัสรา้งขึน้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ได้รบัแบบสอบถามที่
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สมบรูณ์กลบัคนืครบ 113 ฉบบั มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.895 สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ค่า
รอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
 ผลการวจิยัพบว่า 1) ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของครูโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นความเตม็ใจที่
จะทุ่มเทและความพยายามอย่างเต็มทีใ่นการท างานเพื่อประโยชน์ขององค์กร มคี่าเฉลีย่อยู่ในอนัดบัสงูสุด ส่วน
ดา้นความตอ้งการอย่างแรงกลา้ทีจ่ะด ารงความเป็นสมาชกิในองคก์ร มคี่าเฉลีย่ในอนัดบัต ่าสุด 2) ระดบัการมสีว่น
ร่วมในการบรหิารงานวชิาการของครูโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีดา้นการจดัการเรยีนการสอนมคี่าเฉลีย่อยู่ใน
อนัดบัสงูสุด  ส่วนดา้นสื่อการเรยีนการสอน มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัต ่าสุด 3) ความผูกพนัต่อองคก์ร
ของครูในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มบางละมุง สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัการมสีว่นร่วมในการบรหิารงานวชิาการของครูในระดบัค่อนขา้งสงูอย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 
 

ค าส าคญั : ความผกูพนัต่อองคก์ร, การมสีว่นร่วมในการบรหิารงานวชิาการ, โรงเรยีนเอกชน 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study 1) Level of teachers’ organizational commitment in 
private primary schools in Bang Lamung school group under the Chonburi Provincial Education Office.  
2) Level of teachers’ participation in school academic administration. 3) Relationship between teachers’ 
organizational commitment and participation in school academic administration in private primary schools 
in Bang Lamung school group under the Chonburi Provincial Education Office.  A group of 113 teachers 
were drawn from 152 teachers in medium and small sized private primary schools in Bang Lamung 
school group to be the samples for this research.  The research tool is a 5-level rating scale 
questionnaire.  The statistics used were frequency, mean, standard deviation and Pearson’s product 
moment correlation. 

The results of the research were as follows: 1) The overall teacher organizational commitment 
was at high level with the component on continue to work hard for the good of the organization was 
ranked at the highest level while strongly desire to become the organization member was ranked the 
lowest.  2) The level of overall teacher participation in school academic administration was also high with 
the component on instructional management at the top chart with the highest average score.  The lowest 
average score though still at high level was the use of instructional media.  3) The teacher organizational 
commitment and teacher participation in school academic administration of private primary school 
teachers, Bang Lamung school group, Chonburi Provincial Education Office was found to be positively 
related at a relatively high level with a statistical level of significance at .01. 

 

Keywords: Organizational Commitment, Teacher participation in school academic administration, Private 
school 
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ภมิูหลงั 
การบรหิารโรงเรยีนเอกชนในปัจจุบนันี้มีปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องบุคลากรครูใน

โรงเรยีนเอกชนที่ขาดแคลนและเป็นปัญหาส าหรบัทุกโรงเรยีน โดยเฉพาะเมื่อเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็และขนาด
กลางท าใหก้ารบรหิารจดัการยากยิง่ขึน้ ซึง่แต่ละปีมคีรลูาออกจากโรงเรยีนเอกชนเพื่อไปสอบบรรจุเป็นขา้ราชการ
จ านวนมาก  ดงัขอ้มูลขา้ราชการคร ูสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่กษยีณอายุราชการเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 20,808 อัตรา และมีการจัดสรรอัตราบรรจุบุคคลเข้ารบัข้าราชการคร ู
จ านวน 20,588 อตัรา [1] ท าให้ครูโรงเรยีนเอกชนลาออกกนัเป็นจ านวนมากในแต่ละปี โรงเรยีนเอกชนจงึไดร้บั
ผลกระทบและต้องเปิดรบัครูรุ่นใหม่เขา้มาพฒันาความรูค้วามสามารถ  เพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนการด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นไปได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ จากข้อมูลปีการศึกษา 2558 พบว่า ส านักงาน
คณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชนมโีรงเรยีนในสงักดั อยู่ 3,845 แห่ง โรงเรยีนนานาชาต ิ161 แห่ง และ
โรงเรยีนนอกระบบ 8,429  แห่ง แต่จากขอ้มูลการปิดกจิการของโรงเรยีนยอ้นหลงั 3 ปี คอื ปี 2554 ปิดกจิการ 9 
แห่ง ปี 2558 ปิดกจิการ 27 แห่ง และปี 2559 ปิดกจิการ 7 แห่ง ซึง่เกอืบทัง้หมดจะอยู่ในกรุงเทพมหานครขอ้มูล
เหล่านี้เกดิจากปัจจยัหลายดา้น เช่น โรงเรยีนในสงักดัของรฐัมนีโยบายเรยีนฟร ีไม่มคี่าใชจ้่าย นอกจากน้ียงัมกีาร
เกดิของเดก็ไทยทีล่ดน้อยลง เป็นต้น ที่ท าใหโ้รงเรยีนเอกชนต่าง ๆ ต้องพฒันาตนเองใหม้คีุณภาพสงู เพื่อความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

โรงเรยีนเอกชนถือว่าเป็นองค์กรที่มคีวามส าคญั ช่วยแบ่งเบาภาระการจดัการศกึษาให้กบัประเทศ 
โรงเรยีนเอกชนบางแห่งมคีวามเขม้แขง็และมคีุณภาพสงูซึง่ตอ้งอาศยัการลงทุนทีส่งูดว้ยเช่นกนั โดยสถานศกึษา
ได้รบัการสนับสนุนค่าใชจ้่ายรายหวัของนักเรยีนท าให้จ านวนนักเรยีนเป็นสิง่ส าคญัต่อความอยู่รอดของโรงเรยีน
เอกชน โรงเรยีนเอกชนจงึต้องมกีลยุทธใ์นการบรหิารจดัการด้านต่างๆ โดยเฉพาะ การบรหิารงานวชิาการ ซึ่ง
ไดแ้ก่งานตามขอบข่ายของกระทรวงศกึษาธกิาร จากงานวจิยัของสุทธริา เกษมราษฎร์ [2] ดา้นหลกัสตูรและการ
น าไปใช้ ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ดา้นสื่อการเรยีนการสอน และดา้นการวดัผลและประเมนิผล ทัง้นี้ ปัจจยั
หลกัที่ท าให้งานวชิาการของโรงเรยีนประสบความส าเรจ็ได้ เกดิประสทิธผิลต่อตวันักเรยีนและองค์กร สามารถ
พฒันาใหน้กัเรยีนเตบิโตเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาตไิด ้กค็อืครผููส้อนนัน่เอง  

การบรหิารงานวชิาการเป็นหวัใจส าคญัของการบรหิารโรงเรยีน ผลของการบรหิารงานวชิาการทีด่ ีคอื
ผลสมัฤทธิท์ีเ่กดิขึน้กบันกัเรยีน เป็นสว่นส าคญัของการตดัสนิใจเลอืกโรงเรยีนของผูป้กครอง ผูบ้รหิารโรงเรยีนจงึมี
หน้าที่สนับสนุนให้ครูเอาใจใส่นักเรยีน จดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรอย่างมี
ประสทิธภิาพ แต่เนื่องจากความเปลีย่นแปลงในนโยบายการศกึษาและวธิกีารในการปฏริูปการศกึษา ทัง้ในเรื่อง
การปรบัปรุงหลกัสตูรแนวใหม่ การจดัการเรยีนรูท้ีล่ดการสอนลง การออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่พิม่การพฒันา
ทกัษะของนักเรยีนด้วยการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านี้  ครูไม่เคยได้เรยีนรู้จาก
สถาบนัการศกึษามาก่อน ดงันัน้ ครจู าเป็นตอ้งรบัรู ้ท าความเขา้ใจและน าไปปฏบิตัิ แต่โรงเรยีนเอกชนส่วนใหญ่ที่
มขีนาดกลางหรอืขนาดเลก็มกัจะไม่ไดจ้ดัใหม้กีารอบรมพฒันาครูเพราะมจี านวนครูไม่มาก และการเปลีย่นแปลง
เกดิขึน้บ่อย จ าเป็นทีจ่ะต้องอาศยัการพฒันาตนเองของคร ูทีจ่ะตอ้งตดิตามและเรยีนรูใ้หท้นัต่อความเปลีย่นแปลง
เหล่านัน้ นอกจากการติดตามและเรียนรู้แล้ว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างครูกบัผู้บรหิารและกับครู
ดว้ยกนัในขณะที่มสี่วนร่วมในการท างานบรหิารวชิาการของโรงเรยีนกเ็ป็นสิง่ที่ช่วยให้ครูเกดิการพฒันาได้เป็น
อย่างด ี 
 การใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามสีว่นเกีย่วขอ้งในกระบวนการตัดสนิใจ เน้นการมสี่วนเกีย่วขอ้งอย่างแขง็ขนัของ
บุคคลซึง่สอดคลอ้งกบัสมยศ  นาวกีาร [3] คอืทัง้ร่วมวางแผน ร่วมปฏบิตั ิร่วมประเมนิผล และร่วมรบัผลประโยชน์ 
ท าให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความ เชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาการบริหารที่ส าคัญ 
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ผูใ้ต้บงัคบับญัชาจะไดม้สี่วนเกี่ยวขอ้งอย่างแทจ้รงิในกระบวนการตดัสนิใจทีส่ าคญัขององค์การ ยิง่กว่านัน้ การมี
ส่วนร่วมยังก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องท าให้เกิดความคิดเห็นที่
หลากหลาย ท าใหก้ารปฏบิตัมิคีวามเป็นไปได้ ท าใหเ้กดิการต่อต้านน้อยลงเปิดโอกาสใหม้กีารสื่อสารที่สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการท างาน ร่วมกนั ตลอดจนการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนัด้วย 
ดงันัน้ การทีโ่รงเรยีนใหโ้อกาสครไูดม้สีว่นร่วมในการบรหิารงานวชิาการนัน้จงึเป็นการพฒันาบุคลากรทีด่วีธิหีนึ่ง  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัมคีวามเปลี่ยนแปลงในวงการการศกึษาเป็นอย่างมาก ทัง้ในด้านหลกัสูตร การ
จดัการสอน และการจดักจิกรรมนกัเรยีนต่าง ๆ นอกจากนี้การเปลีย่นแปลงยงัเกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่ครคูวรจะได้
เขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิารวชิาการของโรงเรยีนเพื่อจะสามารถตดิตามรบัทราบความเปลีย่นแปลงเพื่อน าปรบั
ใช้ในโรงเรยีน แต่ปัจจุบนัครูโรงเรยีนเอกชนมกัจะเขา้ใจว่าครูมหีน้าที่สอน จงึต้องการท าหน้าที่สอนเพยีงอย่าง
เดยีว และไม่ไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการบรหิารวชิาการของโรงเรยีน ผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งจงูใจครใูหเ้ขา้มามสีว่นร่วม 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นแนวคดิทีส่ าคญัในการจงูใจใหค้รเูขา้มสีว่นร่วมในการ
บรหิารงานของโรงเรยีน ความผกูพนัเป็นจุดเริม่ตน้ทีจ่ะน าองคก์รใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายไวโ้ดย
จะช่วยครูในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันกับทุกคนในองค์กร จนเกิดพฤติกรรมที่
แสดงออกของครู คอื เตม็ใจจะปฏบิตัิตามให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ดงังานวจิยัของชมพูนุท สุบรรณรกัษ์ 
[4] ที่ไดท้ าการวจิยัและสรุป แนวคดิของความผูกพนัต่อองค์กรไว้ว่า เป็นความเชื่อมัน่อย่างสูงในการยอมรบัใน
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทและความพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการท างานเพื่อประโยชน์
ขององค์กร ความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะด ารงความเป็นสมาชิกในองค์กร ซึ่งความผูกพันจะส่งผลให้เกิด
ความรูส้กึเป็นเจา้ของหรอืความจงรกัภกัดทีีม่ต่ีอองคก์ร การยอมรบัเป้าหมายขององคก์รและการประเมนิองคก์ร
ในทางทีด่ ี[5]  
 จากขอ้มูลขา้งต้นผูว้จิยัในฐานะครูและผู้บรหิารโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษา กลุ่มบางละมุงสงักดั
ส านักงานศกึษาธกิารจงัหวดัชลบุร ีจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความผูกพนัต่อองคก์รและการ
มสี่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการของครูโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษา กลุ่มบางละมุง สงักดัศกึษาธกิาร
จงัหวดัชลบุรี เนื่องจากโรงเรียนในกลุ่มนี้เป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญของประเทศ มีการย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองและนักเรียนตลอดเวลา ผลของการศึกษาถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและการมีส่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการจะเป็นประโยชน์ ต่อ
ผู้บรหิารโรงเรยีนในการวางแผน พฒันาปรบัปรุงวธิกีารบรหิารโรงเรยีนเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันา
องคก์รดา้นการศกึษาใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูเ้รยีนต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. ศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของครูโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษา กลุ่มบางละมุงสงักดั
ส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัชลบุร ี
 2. ศกึษาระดบัการมสี่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการของครูโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษา กลุ่ม
บางละมุง สงักดัศกึษาธกิารจงัหวดัชลบุร ี
 3. ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รและการมสีว่นร่วมในการบรหิารงานวชิาการของครู
โรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษา กลุ่มบางละมุง สงักดัส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัชลบุร ี
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ครูผูส้อนในโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษาขนาดกลางและขนาด
เลก็ กลุ่มบางละมุง สงักดัส านักงานศกึษาธกิารจงัหวดัชลบุร ีจ านวน 152 คน จาก 8 โรงเรยีน ไดแ้ก่ 1) โรงเรยีน
เบญจศึกษา 2) โรงเรยีนบุญผึ้ง 3) โรงเรยีนจุฬาเทพ นาเกลอื 4) โรงเรียนสุเฌอ 5) โรงเรยีนทนาพรวทิยา 6) 
โรงเรยีนตน้รกั 7) โรงเรยีนเรณู และ 8) โรงเรยีนอนุบาลบา้นรถไฟ ในการศกึษาครัง้นี้ ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่าง
โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางส าเรจ็รูป ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ซึง่ไดข้นาดตวัอย่าง 113 คน 
จากนัน้ท าการค านวณสดัส่วนแยกตามโรงเรยีน แลว้จงึใชก้ารสุ่มอย่างง่าย โดยมขีัน้ตอนการสรา้งเครื่องมอืวจิยั
ดงันี้ 
 1.  ศกึษาเอกสาร ต ารา หนังสอื และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความผูกพนัต่อองคก์รและการมสี่วนร่วมใน
การบรหิารงานวิชาการของครูเพื่อมาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง แก้ไข หรือปรบัปรุงเนื้อหาของเครื่องมือให้
เหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง 
 2.  ผูว้จิยัไดน้ าองคป์ระกอบของความผูกพนัต่อองคก์รและการมสี่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการของ
คร ูสรา้งตวัชีว้ดัเพื่อสรา้งขอ้ค าถามทีใ่ชใ้นการสรา้งแบบสอบถาม 
 3.  ขัน้ตอนการตรวจสอบความตรง (validity) ของเครื่องมอื ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เสนอต่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการบริหาร
การศกึษาสองท่าน และผูเ้ชีย่วชาญสาขาวจิยัและประเมนิผล สามท่าน เพื่อท าการตรวจสอบเน้ือหาและส านวนการ
ใช้ภาษาตลอดจนความถูกต้อง ให้มีความตรงเชงิเนื้อหา (content validity) โดยขอ้ค าถามทุกขอ้ได้รบัค่า IOC 
ตัง้แต่ 0.6 – 1 ทุกขอ้ ถอืว่าเป็นความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค์ 
 4.  น าแบบสอบถามฉบับร่างไปปรบัปรุงแก้ไข น าไปทดลองใช้ ( try out) กับประชากรที่มีลักษณะ
คล้ายคลงึกบัตวัอย่างจ านวน 30 คน แล้วค านวณหาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) โดยใช้ ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า 
(alpha coefficient) โดยใชส้ตูรของ Cronbach (1990) โดยไดร้บัค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั อยู่ที ่0.895 จากนัน้น าไป
เกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 113 ฉบบั ไดร้บักลบัคนืครบทัง้ 113 ฉบบั 
 5.  ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามและด าเนินการวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทางสถติ ิไดแ้ก่ การหา
ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
 

วิธีการวิเคราะหข์้อมูล 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณหาค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ 
(percentage) จ านวนตามลกัษณะสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง  
 2.  การวเิคราะห์ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของครูโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษา กลุ่มบางละมุง
สงักดัศกึษาธกิารจงัหวดัชลบุร ีซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า (rating scale) น ามาตรวจและให้
คะแนนตามเกณฑ์น ้าหนัก 5 ระดบัจากนัน้น าไปและวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อ
ทราบว่าความผูกพนัต่อองคก์รของครูโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษา กลุ่มบางละมุงสงักดัศกึษาธกิารจงัหวดั
ชลบุร ีอยู่ในระดบัใด แลว้น าผลการวเิคราะหท์ีไ่ดม้า แปลความหมาย รายขอ้ รายดา้น และความหมายในภาพรวม 
การแปรผลค่าหลกัเกณฑข์องช่วงระดบัคะแนน [6]    
 3.  การวเิคราะหร์ะดบัการมสีว่นร่วมในการบรหิารงานวชิาการของครูโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษา 
กลุ่มบางละมุงสงักดัศกึษาธกิารจงัหวดัชลบุรซีึง่เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า (rating scale) น ามา
ตรวจและใหค้ะแนนตามเกณฑน์ ้าหนัก 5 ระดบัจากนัน้น าไปและวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เพื่อทราบว่าการมสีว่นร่วมในการบรหิารงานวชิาการของครโูรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษา  ในกลุ่มบาง
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ละมุงสงักดัศกึษาธกิารจงัหวดัชลบุรอียู่ในระดบัใด แลว้น าผลการวเิคราะหท์ีไ่ดม้าแปลความหมาย รายขอ้ รายดา้น 
และความหมายในภาพรวม การแปรผลค่าหลกัเกณฑข์องช่วงระดบัคะแนน  
 4.  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งความผกูพนัต่อองคก์รและการมสีว่นร่วมในการบรหิารงานวชิาการ
ของครูโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษา กลุ่มบางละมุงสงักดัศกึษาธกิารจงัหวดัชลบุร ีโดยใชก้ารค านวณหาค่า
สมัประสิทธิส์หสมัพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient) การประเมินผลใช้
วิธีการแบ่งช่วงแปลผลตามหลกัของการแบ่งอนัตรภาคชัน้ของชูศรี วงศ์รตันะ [7] ซึ่งใช้เกณฑ์การพิจารณา
ความหมายค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองคก์รและการมสี่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการ
ของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา  กลุ่มบางละมุง สงักัดส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดชลบุร ีสรุปผล 
การศกึษาได ้3 ประเดน็ ดงันี้ 
 1. วเิคราะหค์วามผูกพนัต่อองคก์รของคร ูพบว่า ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของครูโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก พจิารณาในแต่ละดา้นพบว่าความเต็มใจทีจ่ะทุ่มเทและพยายามอย่างเต็มทีใ่นการท างานเพื่อประโยช น์ของ
องคก์รมคี่าเฉลีย่สงูสุด รองลงมาคอื ความเชื่อมัน่อย่างสงูในการยอมรบัในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ส่วน
ความตอ้งการอย่างแรงกลา้ทีจ่ะด ารงความเป็นสมาชกิในองคก์รมคี่าเฉลีย่ในระดบัต ่าสดุ  
  1.1 ระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูด้านความเชื่อมัน่อย่างสูงในการยอมรับในเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์รของครูโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษากลุ่มบางละมุง อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาพบว่ามี
ความมุ่งมัน่ทีจ่ะท างานใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมายโรงเรยีน มคี่าเฉลีย่สงูสดุ สว่นมคีวามพอใจในนโยบายของโรงเรยีน 
มคี่าเฉลีย่ระดบัมาก 
  1.2 ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของครูด้านความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทและความพยายามอย่างเต็มที่ใน
การท างานเพื่อประโยชน์ขององคก์รนัน้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาแต่ละรายขอ้พบว่า เตม็ใจทุ่มเท
ท างานเพื่อช่วยให้โรงเรยีนประสบความส าเรจ็มคี่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดบัมากที่สุด ส่วนใช้ความสามารถพเิศษ
นอกเหนือจากการสอนเพื่อสนบัสนุนงานทัว่ไปของโรงเรยีนมคี่าเฉลีย่ระดบัมากในอนัดบัต ่าสดุ 
  1.3 ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของครูดา้นความตอ้งการอย่างแรงกลา้ทีจ่ะด ารงความเป็นสมาชกิใน
องคก์รโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาพบว่าความภูมใิจทีจ่ะบอกผูอ้ื่นวา่ท างานในโรงเรยีนนี้อยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่สงูสุด สว่น ท างานในโรงเรยีนนี้อย่างสบายใจจนไม่คดิที่จะลาออกมคี่าเฉลีย่ต ่าสุดแต่ยงัคงอยู่
ในระดบัมาก 
 2. การมสีว่นร่วมในการบรหิารงานวชิาการของคร ูมรีะดบัการมสีว่นร่วมในการบรหิารงานวชิาการของครู
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พจิารณาในแต่ละด้านพบว่า การจดัการเรยีนการสอนมคี่าเฉลีย่สงูสุด รองลงมาคอื การ
วดัผลและประเมนิผล รองมา หลกัสตูรและการน าไปใช ้สว่นสือ่การเรยีนการสอนมคี่าเฉลีย่ต ่าสดุ 
  2.1 ระดบัการมสี่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการดา้นหลกัสตูรและการน าไปใช ้โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าดา้นเสรมิกจิกรรมสอดแทรกการสอนท าใหน้ักเรยีนเขา้ใจมากมคี่าเฉลีย่เป็น
อนัดบัสงูสุดอยู่ในระดบัมาก การมสี่วนร่วมในการวเิคราะหห์ลกัสตูรสถานศกึษามคี่าเฉลีย่เป็นอนัดบัต ่าสุด อยู่ใน
ระดบัมาก 
  2.2 ระดบัการมสี่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการดา้นการจดัการเรยีนการสอนโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าดา้นจดัการเรยีนรูโ้ดยมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิมคี่าเฉลีย่เป็นอนัดบั
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สงูสุดอยู่ในระดบัมาก การมสี่วนร่วมในการท าคู่มอืครูและแบบพมิพต่์างๆมคี่าเฉลีย่เป็นอนัดบัต ่าสุด อยู่ในระดบั
มาก 
  2.3 ระดบัการมสีว่นร่วมในการบรหิารงานวชิาการดา้นสือ่การเรยีนการสอนโดยภาพรวม อยู่ในระดบั
มาก เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าดา้นมสี่วนร่วมพจิารณาปรบัปรุงสื่อการเรยีนการสอนเพื่อสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา
บทเรยีนใหเ้ขา้ใจมากขึน้อยู่ในระดบัมาก การมสี่วนร่วมตดิตามการใชส้ือ่การสอนใหบ้รรลุตามเป้าหมายมคี่าเฉลีย่
เป็นอนัดบัต ่าสดุ อยู่ในระดบัมาก 
  2.4 ระดบัการมีส่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการด้านการวดัและประเมนิผลโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าด้านการได้น าเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลมาใช้ตามสภาพจริงใน
หอ้งเรยีนตามทีเ่กณฑ์ก าหนดไวม้คี่าเฉลีย่เป็นอนัดบัสงูสุดอยู่ในระดบัมาก การมสี่วนร่วมในการก าหนดระเบยีบ 
แนวปฏบิตัใินเรื่องการวดัประเมนิผลของโรงเรยีนมคี่าเฉลีย่เป็นอนัดบัต ่าสดุ อยู่ในระดบัมาก 
 3. ความผกูพนัต่อองคก์รของคร ูมคีวามสมัพนัธท์างบวก ระดบัปานกลางค่อนขา้งสงูกบัการมสีว่นร่วมใน
การบรหิารงานวชิาการของครูในโรงเรยีนเอกชน กลุ่มบางละมุง สงักดัศกึษาธกิารจงัหวดัชลบุร ีอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 (r=0.615**) เมื่อพจิารณาองคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์รในแต่ละองคป์ระกอบพบว่า
องคป์ระกอบทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกในอนัดบัสงูสดุคอืความต้องการอย่างแรงกลา้ทีจ่ะด ารงความเป็นสมาชกิใน
องค์กร มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกในระดบัปานกลางกบัการจดัการเรยีนการสอนของครู (r=0.674**) รองลงมาคือ 
ความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทและความพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการท างานเพื่อประโยชน์ขององคก์ร (r=0.665**) สว่นความ
เชื่อมัน่อย่างสงูในการยอมรบัในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัการวดัและประเมนิผลน้อยทีส่ดุ 
(r=0.353**) 
 
อภิปรายผล 
 ผูว้จิยัมขีอ้วจิารณ์ผลการวจิยั ในสามองคป์ระกอบไดแ้ก ่ความเชือ่มัน่อย่างสงูในการยอมรบัในเป้าหมาย
และค่านิยมขององคก์ร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทและความพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการท างานเพือ่ประโยชน์ของ
องคก์ร และดา้นความตอ้งการอย่างแรงกลา้ทีจ่ะด ารงความเป็นสมาชกิในองคก์ร ดงันี้ 

ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของครูโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษากลุ่มบางละมุง ในภาพรวม พบว่า
อยู่ในระดบัมาก แสดงว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนในกลุ่มบางละมุง ใหค้วามส าคญักบับุคลากรครูเป็นอย่างด ีจน
เกิดเป็นความผูกพันระหว่างครูกับโรงเรียน ครูมีความรู้สกึเหมือนเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกนั ประสานความ
ต้องการของครูและโรงเรยีนให้สอดคล้องกนั ท าให้เป็นแรงบนัดาลใจให้ครูปฏิบตัิงานในองค์กรอย่างเต็มที่ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั จริะชยั  ยมเกดิ [8] ทัง้นี้เน่ืองจาก ความรูส้กึผูกพนักบัองคก์รมผีลต่อแรงจูงใจในการท างาน ความ
ตรงต่อเวลาในการท างาน ความตอ้งการของบุคลากรทีจ่ะท างานกบัองคก์รใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายและไม่มคีวาม
ตอ้งการทีจ่ะโยกยา้ยเปลีย่นไปท างานกบัองคก์รอื่น ส่วนองคป์ระกอบทีม่คี่าเฉลีย่รวมต ่าสดุคอื ดา้นความต้องการ
อย่างแรงกลา้ทีจ่ะด ารงความเป็นสมาชกิในองคก์ร ซึง่มคี่าเฉลีย่ในระดบัมากแต่อยู่ในอนัดบัต ่าสุด อาจเป็นเพราะ
ปัจจยัส่วนบุคคล วรรณิภา นิลวรรณ [9] ชี้ให้เห็นว่าเพศ อายุ ระดบัการศึกษาและระยะเวลาที่ปฏิบตัิงาน เป็น
ปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความผูกพนัต่อองคก์รดา้นจติใจ เช่น บุคลากรทีม่กีารศกึษาสงูจะมคีวามยดึมัน่ผูกพนัต่อองคก์ร
ต ่า เพราะ บุคลากรทีม่กีารศกึษาสงูและอายุน้อย จะมคีวามคาดหวงัสงู และเชื่อมัน่ในตนเองว่ามโีอกาสเปลีย่นงาน
ใหม่ไดง้่าย  ซึง่ในการวจิยันี้ ผูต้อบแบบสอบถามมวีุฒทิางการศกึษาสงูสดุในระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 85.0)  และ
เกอืบรอ้ยละหา้สบิ อายุน้อยกว่า 30 ปี จงึอาจจะเป็นผูม้คีวามคาดหวงัทีจ่ะสามารถไปสอบบรรจุเป็นขา้ราชการคร ู
หรอืเปลีย่นงานได ้ท าใหม้รีะดบัความตอ้งการทีจ่ะคงอยู่กบัองคก์ร ต ่ากว่าดา้นอื่น ๆ เลก็น้อย 
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เมื่อพจิารณาประเดน็ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดในแต่ละองคป์ระกอบ พบว่า มคีวามเชื่อมโยงกนั เริม่ตัง้แต่ ดา้น
ความเชื่อมัน่อย่างสูงในการยอมรบัในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรพบว่าระดบัความเชื่อมัน่อย่างสูงในการ
ยอมรบัในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาแต่ละองคป์ระกอบ พบว่ามคีวาม
มุ่งมัน่ทีจ่ะท างานใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมายโรงเรยีน มคี่าเฉลีย่สงูสดุ จากการทีพ่บว่าความมุ่งมัน่ทีจ่ะท างานใหส้ าเรจ็
ตามเป้าหมายโรงเรยีน มคี่าเฉลี่ยสงูสุดอาจเป็นเพราะ โรงเรยีนมวีสิยัทศัน์และเป้าหมายในการด าเนินงานทีมุ่่งสู่
คุณภาพของนักเรยีนและเน้นการดูแลครู สอดคล้องกบัเป้าหมายและความต้องการของครู ท าให้ครูมีความพึง
พอใจและเกดิความเชื่อมัน่และยอมรบั จงึได้มุ่งมัน่ที่จะท างานให้ส าเรจ็ตามเป้าหมายนัน้ ๆ สอดคล้องกบัปัทม
วรรณ ชูสาย (Greenberg) [10] ไดก้ล่าวถงึความผกูพนัดา้นความรูส้กึ (Affective Commitment) ว่าหมายถงึ การ
ทีบุ่คลากรตอ้งการอยู่ท างานกบัองคก์ร เพราะเหน็พอ้งกบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร คนทีม่คีวามผกูพนัดา้น
ความรูส้กึมาก จะเป็นผูท้ีเ่หน็พอ้งกบัสิง่ทีก่ าลงัท าอยู่ และเตม็ใจทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอื   
 ความมุ่งมัน่ทีจ่ะท างานใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมายของครใูนการวจิยัครัง้นี้ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัครัง้นี้ ใน
ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทและความพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการท างานเพื่อประโยชน์ขององคก์ร ซึง่พบว่าโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบพบว่าด้านเต็มใจทุ่มเทท างานเพื่อช่วยให้โรงเรยีนประสบ
ความส าเรจ็มคี่าเฉลีย่ในอนัดบัสงูสุดอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และสอดคล้องกบัดา้นความต้องการอย่างแรงกลา้ทีจ่ะ
ด ารงความเป็นสมาชกิในองคก์รอยู่ในระดบัมาก ซึง่พบว่า ประเดน็รายขอ้เรื่องความภูมใิจทีจ่ะบอกผูอ้ื่นว่าท างาน
ในโรงเรยีนนี้อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่สงูสุด แสดงใหเ้หน็ว่า ครเูอกชนในกลุ่มบางละมุง มคีวามเตม็ใจทีจ่ะ
ทุ่มเทและพยายามเต็มที่ นอกจากนี้ยงัมีความภูมิใจที่จะบอกผู้อื่นว่าท างานในโรงเรียนนี้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ 
โรงเรยีนเอกชนส่วนใหญ่จะมกีารบรหิารงานในเชงิธุรกจิอยู่ดว้ย ดงันัน้ จงึมแีนวคดิแบบผูป้ระกอบการโดยมกีาร
ก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และกลยุทธใ์นการบรหิารเพื่อใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมาย ซึง่ครอบคลุมทัง้กลยุทธใ์นการ
ประชาสมัพนัธโ์รงเรยีน การสรา้งจุดเด่นทัง้ในด้านอาคารสถานที่และการบรกิารผู้ปกครองและครูให้ได้รบัความ
สะดวกสบาย มรีะบบการบรหิารบุคลากรใหไ้ดร้บัความพงึพอใจ ท าใหค้รรููส้กึภูมใิจทีไ่ดป้ฏบิตังิานกบัโรงเรยีน [9] 
วรรณิภา นิลวรรณ ชีใ้หเ้หน็ว่าปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความผกูพนัต่อองคก์รดา้นจติใจ ยงัประกอบดว้ย ลกัษณะของงาน 
(Job Characteristics) พบว่าปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความผูกพนัมากทีส่ดุ คอื ประสบการณ์การท างานทีท่ าใหพ้นกังาน
รูส้กึว่า ความตอ้งการทางสภาวะจติใจของเขาไดร้บัการตอบสนอง เช่น การไดร้บัความสะดวกสบายภายในองคก์ร 
มกีารบรหิารงานทีค่ล่องตวัรวดเรว็ มคีวามหลากหลายเป็นสิง่ที่จูงใจ ท าให้ไม่รูส้กึเบื่อหน่าย ครูจงึมคีวามภูมใิจ 
และเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทใหก้บัโรงเรยีนอย่างเตม็ที ่ 
 ส่วนประเดน็ที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุดในแต่ละดา้น พบว่าทุกประเดน็มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก แต่อยู่ในอนัดบั
สุดทา้ยในดา้นนัน้ ได้แก่  ความพอใจในนโยบายของโรงเรยีน ประเดน็ใช้ความสามารถพเิศษนอกเหนือจากการ
สอนเพื่อสนับสนุนงานทัว่ไปของโรงเรยีน และไดท้ างานในโรงเรยีนนี้อย่างสบายใจจนไม่คดิทีจ่ะลาออก ทัง้นี้อาจ
เน่ืองมาจากบรบิทของโรงเรยีนเอกชนบางโรงเรยีนทีก่ าหนดนโยบายของโรงเรยีนมาจากกลุ่มผูบ้รหิารหรอืเจา้ของ
กจิการ ท าใหค้รูซึง่เป็นผูป้ฏบิตัแิละอยู่ใกล้ชดิกบันักเรยีนไม่ไดม้โีอกาสให้ขอ้มูลปัจจุบนั หรอืแสดงความคดิเหน็ 
การบรหิารงานจงึไม่สอดคล้องกบัความเป็นจรงิหรอืความต้องการของครูอยู่บ้าง  ซึ่งสมัฤทธิ ์กางเพ็ง  [11] ได้
กล่าวถงึประโยชน์ของการบรหิารแบบมสี่วนร่วม โดยการใหค้รูไดม้สี่วนร่วมในการบรหิารไว้ ว่า จะก่อใหเ้กดิการ
ระดมความคดิและอภิปรายร่วมกนัระหว่างผู้เกี่ยวข้องท าให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย การปฏิบตัิมคีวาม
เป็นไปได ้ท าใหเ้กดิการต่อตา้นน้อยลงในเพราะเกดิการยอมรบัแต่แรก   เปิดโอกาสใหม้กีารแลกเปลีย่นขอ้มูลและ
ประสบการณ์ในการท างาน ร่วมกนั เสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ี่ด ีและที่ส าคญัคอื มโีอกาสไดใ้ชค้วามสามารถและ
ทกัษะในการท างาน ร่วมกนั เกดิความมนี ้าใจ (team spirit) และความจงรกัภกัดต่ีอหน่วยงานมากขึน้  
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จากการวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รและการมสีว่นร่วมในการบรหิารงาน
วชิาการของครโูรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษา กลุ่มบางละมงุ สงักดัส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัชลบุร ีผูว้จิยัมี
ขอ้วจิารณ์ผลการวจิยัเกีย่วกบัการมสีว่นร่วมในการบรหิารงานวชิาการ ในสีอ่งคป์ระกอบไดแ้ก่ 1)  หลกัสตูรและ
การน าไปใช ้ 2)  การจดัการเรยีนการสอน 3) สือ่การเรยีนการสอน และ 4) การวดัและประเมนิผล ดงันี้ 
 1. สรุประดบัการมสีว่นร่วมในการบรหิารงานวชิาการของครโูรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษา กลุ่มบาง
ละมุง ในภาพรวม พบว่า มคี่าเฉลีย่ระดบัการมสี่วนร่วมในระดบัมากทุกดา้น รองลงมามคี่าเฉลีย่ใกล้เคยีงกนัไดแ้ก่
ดา้นการวดัและประเมนิผล  ดา้นหลกัสตูรและการน าไปใช้  และต ่าสุดไดแ้ก่ดา้นสื่อการเรยีนการสอน การทีก่ารมี
สว่นร่วมในการบรหิารวชิาการดา้นการเรยีนการสอนอยู่ในอนัดบัสงูสดุ แสดงว่า ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญักบัการให้
ครูมีส่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการเพราะผู้บรหิารสถานศึกษามองเหน็ว่าบุคลากรทุกคนมคีวามสามารถที่
แตกต่างกนั โดยน าความสามารถของ แต่ละบุคคลมาใชป้ระโยชน์ภายใต้บรบิทของสถานศกึษานัน้ๆ เพราะล าพงั
เพียงแต่ผู้บรหิารผู้เดยีวย่อมมีข้อจ ากดั เมื่อผู้เกี่ยวขอ้งมีส่วนร่วมจะเป็นการเพิ่มศกัยภาพทางการบรหิารเป็น
ทวคีูณ ลกัษณะของการใหค้รูมสี่วนร่วม เช่น ร่วมแสดงความคดิเหน็ การตดัสนิใจ และการปฏบิตังิาน ตลอดจน
การประเมนิผล จนัทรานี  สงวนนาม.  [12] ท าใหเ้ป็นการตดัสนิใจทีร่อบคอบ มเีหตุผล และค านึงถงึประโยชน์ของ
องคก์รเป็นหลกั พยายามใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามคีวามรูส้กึว่า พวกเขามคีวามส าคญั  
            เมื่อพิจารณาผลการวิจยัเป็นรายด้านพบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้าน ได้แก่ 1)  ด้าน
หลกัสตูรและการน าไปใช้ ครูมสี่วนร่วมในการวางแผนการสอน โดยประเดน็ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื การมสี่วนร่วม
เสรมิกจิกรรมสอดแทรกการสอนท าใหน้ักเรยีนเขา้ใจมากขึน้   2)  ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ การมสี่วน
ร่วมจดัการเรยีนรูโ้ดยมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ มคี่าเฉลีย่สงูสดุ 3) ดา้นสือ่การเรยีนการสอน   ประเดน็มี
ส่วนร่วมพจิารณาปรบัปรุงสื่อการเรยีนการสอนเพื่อสามารถเชื่อมโยงเน้ือหาบทเรยีนใหเ้ขา้ใจมากขึน้ มคี่าเฉลี่ย
สงูสดุ และ 4) การวดัและประเมนิผล ค่าเฉลีย่สงูสดุคอื การมสีว่นร่วมน าเกณฑก์ารวดัผลและประเมนิผลมาใชต้าม
สภาพจรงิในหอ้งเรยีนตามทีเ่กณฑก์ าหนดไว้ จะเหน็ไดว้่า ครโูรงเรยีนเอกชนไดร้บัโอกาสใหม้สีว่นร่วมบรหิารงาน
วชิาการในเรื่องทีม่คีวามส าคญั ทีจ่ะเพิม่คุณภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน เช่น การเสรมิกจิกรรมสอดแทรกการสอน 
ใหน้ักเรยีนไดป้ฏบิตัจิรงิ การใชส้ื่อการสอนเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาบทเรยีนใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจมากขึน้ และน าเกณฑก์าร
วดัผลและประเมินผลมาใช้ตามสภาพจรงิในห้องเรยีน แสดงให้เหน็ว่า ผู้บรหิารโรงเรยีนสนับสนุนและให้ความ
ไวว้างใจครใูหร้่วมกบัสถานศกึษาในการตดัสนิใจบรหิารงานวชิาการ  
 อย่างไรกต็าม ในภาพรวม ผลการวจิยัในแต่ละด้าน พบว่า ทุกรายการมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก แต่มี
ประเดน็ทีม่คี่าเฉลีย่การมสีว่นร่วมต ่าสุดในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ 1)  ดา้นหลกัสตูรและการน าไปใช ้พบว่าประเดน็การมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย เป็นอนัดับต ่าสุด 2)  ด้านการจดัการเรียนการสอน  
ประเดน็การมีส่วนร่วมในการท าคู่มอืครูและแบบพิมพ์ต่างๆ อยู่ในอนัดบัต ่าสุด   3)  ด้านสื่อการเรยีนการสอน 
ประเดน็มสี่วนร่วมตดิตามการใชส้ื่อการสอนใหบ้รรลุตามเป้าหมาย และ 4)  การวดัและประเมนิผล ประเดน็มสี่วน
ร่วมในการก าหนดระเบียบ แนวปฏบิตัิในเรื่องการวดัประเมินผลของโรงเรยีนอยู่ในอนัดบัต ่าสุด   จะเห็นได้ว่า 
โรงเรยีนเอกชน เปิดโอกาสให้ครูมสี่วนร่วมในการบรหิารวชิาการของโรงเรยีนในบางเรื่องในระดบัมาก เช่น ใน
ขัน้ตอนของการใหข้อ้มูลเพื่อการแกปั้ญหาหรอืตัง้เป้าหมาย ขัน้ตอนการวางแผน การลงมอืด าเนินการและขัน้ตอน
การตรวจสอบผล แต่ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการประเมนิและการก าหนดแนวปฏบิตัต่ิาง ๆ ไดแ้ก่ การวเิคราะหห์ลกัสตูร
สถานศกึษาการท าคู่มือครูและแบบพิมพ์ต่างๆ การนิเทศติดตามการใช้สื่อการสอนให้บรรลุตามเป้าหมาย การ
ก าหนดระเบยีบแนวปฏบิตัใินเรื่องการวดัประเมนิผลของโรงเรยีน  ซึ่งมกัจะเป็นงานที่ผูบ้รหิารต้องการตดัสนิใจ
ก าหนดด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการตัดสินใจที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ เพราะมีความเกี่ยวข้องกบันโยบายและ
เป้าหมายที่ส าคัญทางการบริหารของโรงเรยีน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ การมีส่วนร่วมในบางกรณีอาจมีข้อจ ากัด      
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สนัต ิบุญภริมย ์[13] ไดใ้หแ้นวทางการบรหิารแบบมสี่วนร่วมว่า “ผูบ้รหิารจะตอ้งใชศ้ลิปะในการบรหิารมากกว่าใช้
ศาสตร์ ส าหรับการให้มีส่วนร่วมปริมาณเท่าใด ไม่มีสูตรส าเร็จ ขึ้นอยู่  กับทักษะ ประสบการณ์ รวมถึง
ความสามารถในการจดัการของผู้บรหิารแต่ละคน”  โดยเฉพาะในบรบิทของโรงเรยีนเอกชน ซึ่งมเีรื่องของการ
บริหารจัดการเชิงธุรกิจมาเกี่ยวข้อง  อย่างไรก็ตามผู้บริหารอาจเข้าใจผิดว่า มีการแบ่งอ านาจให้แก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (shared authority) ตามหลกัการแลว้จะท าใหอ้ านาจของผูบ้รหิารลดลง แต่การใหบุ้คลากรมสีว่น
ร่วมนัน้ เป็นการเอื้ออ านาจการตดัสนิใจไปใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชากลบัท าใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชารบัผดิชอบงานมากขึน้ 
เพราะมีความรู้สกึว่าตนมีคุณค่าต่อองค์กร และยนิดีจะร่วมเรยีนรู้และท างานเพื่อโรงเรยีนต่อไป สอดคล้องกบั    
ชาดมงักร เลนค ามี [14] ได้กล่าวว่า งานวชิาการจะมีความสมบูรณ์ได้กต่็อเมื่อผู้บรหิารให้ความส าคญัแก่งาน
วชิาการและเขา้ใจขอบเขตของการบรหิารงานวชิาการเป็นอย่างดี จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีค่รูและผูบ้รหิารจะร่วมงาน
กนัในการบรหิารงานวชิาการ 
 จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนเอกชน กลุ่มบางละมุง สงักัด
ศกึษาธกิารจงัหวดัชลบุร ีมคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัปานกลางค่อนขา้งสงูกบัการมสีว่นร่วมในการบรหิารงาน
วชิาการของครูอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .01 (r=0.615**) เมื่อพจิารณาองคป์ระกอบของความผูกพนัต่อ
องคก์รในแต่ละองคป์ระกอบพบว่าองคป์ระกอบทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกในอนัดบัสงูสดุคอืความตอ้งการอย่างแรง
กล้าที่จะด ารงความเป็นสมาชกิในองค์กร มคีวามสมัพันธ์เชิงบวกในระดบัค่อนข้างสูงกบัการมีส่วนร่วมในการ
บรหิารวชิาการ โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.633 (r=0.633) รองลงมาคอื ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเท
ความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างานเพื่อประโยชน์ขององค์กร  มีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์ เท่ากบั 0.624  
(r=0.624) แสดงว่า การทีค่รจูะความต้องการอย่างแรงกลา้ทีจ่ะด ารงความเป็นสมาชกิในองคก์ร นัน่คอื จะยงัคงอยู่
กบัโรงเรียนไม่ต้องการลาออกนัน้ มีความสมัพันธ์เกี่ยวข้องกับการที่โรงเรียนให้ครูเข้ามีส่วนร่วมบริหารงาน
วชิาการของโรงเรยีน และเนื่องจากผลการวจิยัเป็นไปในเชงิบวก แสดงว่า ทัง้สองตวัแปรจะเปลีย่นแปลงตามกนั
โดยเฉพาะในด้านการเรยีนการสอน แม้ว่าค่าความสมัพนัธจ์ะอยู่ในเกณฑ์ระดบัปานกลาง แต่กอ็ยู่ในระดบัปาน
กลางค่อนขา้งสงู อาจเป็นเพราะในปัจจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงในการบรหิารสถานศกึษาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
แนวคดิใหม่ ๆ ในการปฏริปูการเรยีนการสอน หรอืการเรยีนการสอนในศตวรรษที ่21 ทีท่ าใหค้รมูคีวามไมม่ัน่ใจใน
การตอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีารจดัการเรยีนรู ้ใหน้กัเรยีนมกีารพฒันาเท่ากนักบัววิฒันาการของโลก หากครูไดร้่วมรบัรู ้
ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจกับผู้บริหารโรงเรียนก็จะท าให้ครูสามารถเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและได้
ประสบการณ์เกีย่วกบัความรูใ้หม่ๆ ไปพรอ้มๆ กนั ครจูะมคีวามมัน่ใจในการท างานต่อไป สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของจนัทรจ์ริา วงษ์ชยับุตร [15] ทีไ่ดท้ าการวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัของครกูบัประสทิธผิลของ
โรงเรยีนเอกชน ในก ากบัของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความผูกพนัของครกูบัประสทิธผิลของโรงเรยีนเอกชนในก ากบัของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย 
เขต 1 ภาพรวมของความผกูพนัของครกูบัภาพรวมของประสทิธผิลของโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวก อยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งต ่า (r = .330) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ดงันัน้ผลการวจิยัจงึยอมรบัตามสมมตฐิานของ
การวจิยัในครัง้นี้ทีก่ าหนดไวว้่า ความผกูพนัต่อองคก์รและการมสีว่นร่วมในการบรหิารงานวชิาการของครโูรงเรยีน
เอกชนระดบัประถมศกึษา กลุ่มบางละมุง สงักดัส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัชลบุร ีมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการ
มสีว่นร่วมในการบรหิารงานวชิาการ 
 
 
 
 



 44 วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่17 ฉบบัที ่33 เดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
 1. จากการวจิยัพบว่า ความตอ้งการอย่างแรงกลา้ทีจ่ะด ารงความเป็นสมาชกิในองคก์รมคี่าเฉลีย่ในอนัดบั
ทีต่ ่าทีส่ดุ โดยเฉพาะในประเดน็ ความพงึพอใจในนโยบายของโรงเรยีนและการไดท้ างานในโรงเรยีนน้ีอย่างสบาย
ใจจนไม่คดิที่จะลาออก ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะว่า ผูบ้รหิารควรสรา้งความผูกพนัต่อองคก์รใหเ้กดิขึน้กบัครู โดยเริม่
จากการเปิดโอกาสใหค้รไูดร้่วมรบัรูค้วามเป็นไปของโรงเรยีน ร่วมใหข้อ้มลูและความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัสิง่ทีค่รู
มีบทบาทรบัผิดชอบอยู่ เช่น นโยบายของโรงเรียนด้านการเรียนการสอนซึ่งเป็นหน้าที่หลกัของครู การระดม
ความคดิและอภปิรายร่วมกนัระหว่างผูเ้กีย่วขอ้งท าใหเ้กดิความคดิเหน็ทีห่ลากหลาย การต่อตา้นน้อยลงเพราะเกดิ
การยอมรบัแต่แรก เปิดโอกาสได้แสดงความสามารถ ให้มกีารแลกเปลีย่นขอ้มูลและประสบการณ์ในการท างาน
ร่วมกันระหว่างครู ให้ครูมีโอกาสได้ใช้ความสามารถและทักษะในการท างานร่วมกัน อันเป็นการเสริมสร้าง
ความสมัพนัธท์ีด่คีรจูะรูส้กึว่าตนมคีุณค่าต่อองคก์ร และมคีวามสบายใจในการท างานมากขึน้ 
 2. จากการวจิยัพบว่า การมสีว่นร่วมในการบรหิารงานวชิาการ พบว่าการจดัการเรยีนการสอน มคี่าเฉลีย่
ในอนัดบัสงูสุด โดยมดีา้นสื่อการเรยีนการสอนมคี่าเฉลีย่ในอนัดบัทีต่ ่าสุด ดงันัน้ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะว่า ผูบ้รหิาร
ควรส่งเสรมิใหค้รูใชส้ื่อการเรยีนการสอน ใหค้รูมสี่วนร่วมในการวเิคราะหห์ลกัสตูรสถานศกึษาในการน าไปใชแ้ลว้
เกดิประสทิธภิาพประสทิธผิลอย่างไรบา้ง เพื่อได้ขอ้มูลน ามาพฒันาการจดัการเรยีนการสอนให้สอดคลอ้งกบัการ
จดัตารางสอนของโรงเรยีนน าไปสู่การปฏิบตัิการสอนโดยการติดตามการใช้สื่อการสอนให้บรรลุตามเป้าหมาย
รวมทัง้ให้ครูได้มสี่วนร่วมในการก าหนดระเบยีบแนวปฏบิตัิในเรื่องการวดัประเมนิผลของโรงเรยีนไปในทศิทาง
เดยีวกนั 
 3. จากการวจิยัพบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างความผูกพนัต่อองคก์รและการมสี่วนร่วมในการบรหิารงาน
วชิาการ มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการมสีว่นร่วมในการบรหิารงานวชิาการของคร ูโดยเฉพาะดา้นการเรยีนการ
สอน ดงันัน้ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะว่า ผูบ้รหิารควรสนบัสนุนใหค้รมูสีว่นร่วมในการปฏบิตังิาน ทัง้ดา้นการแสดงความ
คดิเห็น การตัดสนิใจและการปฏิบตัิงาน ตลอดจนการประเมินผล  และร่วมการบรหิารกิจกรรมทางวชิาการใน
สถานศกึษาเกีย่วกบัการปรบัปรุง พฒันาหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน แบบเรยีน สื่อการเรยีนการสอน งาน
วดัผลและประเมนิผล ตลอดจนให้ครูได้รบัรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศในด้านหลกัสูตรและการสอน โดย
ผูบ้รหิารรบัฟังความคดิเหน็ของครูก่อนก าหนดนโยบายและน าความคดิเหน็มาใชเ้พื่อใหเ้กดิประโยชน์ อนัจะเป็น
การสรา้งความผกูพนัและพฒันาศกัยภาพของคร ูท าใหค้รมูคีวามเตม็ใจทีจ่ะร่วมสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลุจุดมุง่หมาย
ของการศกึษาทีก่ าหนด ไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 
 1. ควรท าศกึษาวจิยัปัจจยัอื่น ๆ ทีส่่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของครโูรงเรยีนเอกชนขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ 
 2.  ควรท าศึกษาวิจยัเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของครูที่ส่งผลต่อประสทิธิผลของโรงเรียนเอกชน 
จงัหวดัชลบุร ี
 3.  ควรศกึษาเปรยีบเทยีบระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างความผูกพนัต่อองค์กรและการมสี่วนร่วมในการ
บรหิารงานวชิาการของครใูนโรงเรยีนเอกชนขนาดต่าง ๆ 
 4.  ควรศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองคก์รและการมสี่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการ
ของครูในโรงเรยีนเอกชน โดยใช้วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยัรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการใช้
แบบสอบถาม เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีใ่ชอ้ธบิายเชงิลกึ และสามารถน าผลการวจิยัไปใชห้ลากหลายมากขึน้ 
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บทคดัย่อ  

การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) หาแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการด าเนินงาน 2) ศกึษาระดบัปฏบิตัิในการ
ด าเนินงาน และ 3) เสนอแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานตามโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย 
ของโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการศกึษา คือ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนปฐมวยัในโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 
2 จ านวน 377 คน  

ผลการวจิยั พบว่า  
1. แนวปฏิบตัิที่ดใีนการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยของโรงเรยีน

สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 มแีนวทางในการด าเนินงานโดยแบ่งเป็นประเดน็ 
ดงันี้ ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลติ    
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2. ผลการศกึษาระดบัปฏบิตัใินการด าเนินงานตามโครงการบา้นนักวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทยของ
โรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 พบว่า โรงเรยีนมรีะดบัการปฏบิตัดิ้าน
ปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลติ ในระดบัมากทีส่ดุทัง้ 3 ดา้น 

3. แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ของ
โรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 พบว่า แนวทางในการพฒันาดา้นปัจจยั
น าเขา้ คอื จดัอตัราก าลงัจ านวนครผููส้อนระดบัปฐมวยัใหเ้พยีงพอต่อจ านวนนักเรยีน ส่งเสรมิการพฒันาครผููส้อน 
จดัท าโครงการและสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเน่ืองในการจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ และด าเนินกจิกรรมต่อเน่ืองครบ
ทุกระดบัชัน้ จดับรรยากาศมกีระบวนการการนิเทศตดิตามและรายงานผลอย่างสม ่าเสมอ ดา้นกระบวนการ ควรจดั
กจิกรรมบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย 20 กจิกรรม ต่อปีจดัท าโครงงานโดยใชว้ฏัจกัรการสบืเสาะ 2 วงรอบโดยสง่เสรมิ
เดก็เป็นผูป้ฏบิตักิจิกรรมและน าเสนอผลงานดว้ยตนเองสม ่าเสมอ ดา้นผลผลติ ด าเนินกจิกรรมตามโครงการบา้น
นักวทิยาศาสตร์น้อยโดยมุ่งเน้นการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของเดก็ตามจุดหมายของหลกัสตูรที่ก าหนด
และพฒันาการของเดก็ปฐมวยั  
 

ค าส าคญั: โครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย 
 
Abstract 

The purpose of this research were to 1)  find the development guideline of a Little Scientist 
House Project for schools under the Nakhon Pathom primary educational service area office 2 2)  for 
studying the level in a process of the development guideline of a Little Scientist House Project for 
schools under the Nakhon Pathom primary educational service area office 2, and 3)  to introduce the 
development guideline of a Little Scientist House Project for schools under the Nakhon Pathom primary 
educational service area office 2. The population of this study is a group of 377 administrators and 
kindergarten teachers of schools under the Nakhon Pathom primary educational service area office 2.  

By research result found that 
1. The development of a Little Scientist House Project for schools under the Nakhon Pathom 

primary educational service area office 2 process is divided to 3 subjects including input factor, point of 
process and product factor.  

2. The study result of operating process following the development of a Little Scientist House 
Project for schools under the Nakhon Pathom primary educational service area office 2 shows that the 
schools have the highest level of operating process in all 3 subjects. 

3. The development of a Little Scientist House Project for schools under the Nakhon Pathom 
primary educational service area office 2 shows that the development of input factor is the sufficient of 
workforce planning of teachers comparing with students, the encouragement of teaching development 
project, the continuity of financial supporting for equipment and the continuity of activity operating in each 
educational grade with supervision process and monitoring report. For the point of process, there should 
be at least 20 activities of a Little Scientist House Project a year and the 2-cycle inquiring model project 
in the next academic year which stimulate students to do the activities and present their works by their 
selves frequently. For the product factor, the development of a Little Scientist House Project focuses on 
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the development of study achievement following the objectives as determined by the course and the 
progress of kindergarten students. 

 
Keywords: Little Scientist House Project 

 
ภมิูหลงั 

จากพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดแนวทางการจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่า ผู้เรยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู้และพฒันา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรยีนมีความส าคญัที่สุด กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิให้ผู้เรยีนสามารถพัฒนาตนตาม
ธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ และการจดักระบวนการเรยีนรู้ต้องสอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผู้เรยีนโดย
ค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล [1]  

การศกึษาปฐมวยั เป็นการพฒันาเดก็ตัง้แต่แรกเกดิถึง 6 ปีบรบิูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการอบรม
เลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้                   
เต็มตามศกัยภาพ ภายใต้บรบิทสงัคมและวฒันธรรมที่เดก็อาศยัอยู่ เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชวีติให้เด็กพฒันาไปสู่
ความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ เกดิคุณค่าต่อตนเอง ครอบครวั ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ[2] ถ้าเดก็ไดร้บัประสบการณ์
ที่เหมาะสมกบัวยัและความต้องการ จะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ การจดัประสบการณ์ส าหรบัเด็ก
ปฐมวยัควรให้เด็กเรยีนรู้ผ่านการปฏิบตัิจรงิ มีปฏิสมัพันธ์กบัสิง่แวดล้อม กระบวนการคิด การทดลอง ซึ่งท าให้เด็ก     
เกดิความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัสิง่ต่างๆรอบตวัเดก็[3] ซึ่งการพฒันาเดก็ในช่วงวยันี้ควรจะเป็นการวางรากฐานความรู ้   
ในด้านทกัษะต่างๆโดยเน้นการบูรณาการทกัษะที่มคีวามส าคญัและจ าเป็นต่อเดก็ ไดแ้ก่ ทกัษะการเคลื่อนไหว ทกัษะ
การใชภ้าษา ทกัษะทางสงัคม ทกัษะการคดิ ทกัษะทางคณิตศาสตร ์และทกัษะทางวทิยาศาสตร ์[4]  

วทิยาศาสตรม์บีทบาทส าคญัยิง่ในสงัคมโลกปัจจุบนัและอนาคต วทิยาศาสตรเ์ป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่
ซึ่งเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้ ทุกคนจงึจ าเป็นต้องได้รบัการพฒันาให้รู้วทิยาศาสตร์ [5] การจดัประสบการณ์การเรยีนรู้
วทิยาศาสตรใ์นระดบัปฐมวยัจงึมคีวามส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่เพื่อพฒันาทกัษะทางวทิยาศาสตร ์

โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด ารใิหค้ณะกรรมการน าไปพจิารณารเิริม่
ด าเนินการน าร่องในประเทศไทยโดยไดท้อดพระเนตรตวัอย่างโครงการ คราวเสดจ็พระราชด าเนินเยอืนประเทศเยอรมนี 
เมื่อปี พ.ศ. 2552 ซึง่เป็นโครงการความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน ทีป่ลกูฝังนิสยัรกัวทิยาศาสตรใ์หก้บัเดก็ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยขยายผลไปสู่โรงเรยีนอนุบาลจ านวนมากในเวลาอนัสัน้ และสามารถควบคุมมาตรฐานไดอ้ย่างด ี
นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรมที่เชื่อมโยงกบัพ่อแม่ ผูป้กครองอกีด้วย นับว่าเป็นการส่งเสรมิการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์น
ระดบัพืน้ฐานทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างยิง่ [6]  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานเห็นความส าคัญของโครงการดังกล่าวจึงร่วมกับมูลนิธิ       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ องคก์ารพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตรแ์ห่งชาติ กลุ่มบรษิัท บ.ีกรมิ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และ
บรษิทันานมบีุ๊คส ์จ ากดั ไดด้ าเนินโครงการบ้านนักวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย ตัง้แต่ปี 2554 – ปัจจุบนั โดย ในแต่
ละปีโรงเรียนในโครงการจะได้รบัการประเมินเพื่อรบัตราพระราชทาน “บ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ตาม
เกณฑข์องโครงการ ซึ่งมโีรงเรยีนเขา้ร่วมโครงการ “บา้นนักวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย” ตัง้แต่ ปีงบประมาณ 2554-
2561 จ านวน 8 รุ่น มโีรงเรยีนเขา้ร่วมโครงการแลว้จ านวน 19,655 โรงเรยีน คงเหลอืโรงเรยีนทีย่งัไม่เขา้ร่วมโครงการฯ 
จ านวน 7,425 โรงเรยีน [7]  
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ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ไดด้ าเนินการเพื่อสนองนโยบายดงักล่าว โดย
ได้จดัอบรมครูแกนน าและผลกัดนัให้เกิดการด าเนินการตามโครงการบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยใน
สถานศกึษา ตัง้แต่ ปีการศกึษา 2554 จนถงึปัจจุบนั โดยแบ่งจ านวนรุ่นในการพฒันาครูแกนน าจากสถานศกึษาใน
เขตพื้นที่ออกเป็น 8 รุ่น และจากการด าเนินการพบว่า มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรบัตราพระราชทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ซึ่งผ่านการคงสภาพ จ านวน 4 โรงเรียน จากจ านวนโรงเรียนในเขตพื้นที่ทัง้หมด 120 
โรงเรยีน คดิเป็นจ านวนโรงเรยีนทีป่ระสบความส าเรจ็จนสามารถเป็นตวัแบบในการด าเนินงานไดเ้พยีงรอ้ยละ 3.33   

จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจในการศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามโครงการบ้าน
นักวทิยาศาสตร์น้อยของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 เพื่อหาแนว
ปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ศึกษาระดบัปฏิ บัติ  ในการ
ด าเนินงานตามโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย และเพื่อเสนอแนวทางในการพฒันาการด าเนินงาน
ตามโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครปฐม เขต 2 ให้โรงเรยีนสามารถน าไปพฒันาต่อยอดในการด าเนินโครงการให้ประสบความส าเรจ็และเป็น
ประโยชน์ต่อการจดัการศกึษาในระดบัปฐมวยั 

 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อหาแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการด าเนินงานตามโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทยของ
โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 
 2. เพื่อศกึษาระดบัปฏบิตัใินการด าเนินงานตามโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทยของ
โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 
 3. เพื่อเสนอแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานตามโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย 
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง แยกตามขัน้ตอนการเกบ็ขอ้มลู ดงันี้  
   1.1 ขัน้หาแนวปฏบิตัิที่ดีในการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย ของ

โรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 โดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศกึษา
และครผููส้อนปฐมวยั ในโรงเรยีนทีร่บัตราพระราชทานบา้นนักวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย จ านวน 4 โรงเรยีน 
โดยการเลอืกผูใ้หข้อ้มลูหลกัแบบเจาะจงจ านวน 5 คน  

   1.2 ขัน้ศกึษาระดบัปฏบิตัใินการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทยของ
โรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 โดยการสอบถามผูบ้รหิารสถานศกึษา
และครปูฐมวยั จ านวน 120 โรงเรยีน ประชากรทีเ่ป็นแหล่งขอ้มลูจ านวนทัง้สิน้ 377 คน ท าการสุม่ตวัอย่างโดยใช้
ตารางเครซี่มอรแ์กน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีนจากนัน้ท าการเทยีบบญัญัติไตรยางค์กบัจ านวนตามขนาดของ
โรงเรยีนได ้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 190 คน  

   1.3 ขัน้เสนอแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานตามโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อยประเทศไทย 
ของโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยการสมัภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศกึษาและครผููส้อนปฐมวยัซึง่เป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกั แบบเจาะจงจ านวน 5 คน 
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2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ แบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
   2.1 แบบสมัภาษณ์แนวปฏบิตัิที่ดใีนการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศ

ไทย ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ โดยแบ่งขอ้ค าถามออกเป็น 3 ดา้น คอื ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลติ  
   2.2 แบบสอบถามระดบัปฏบิตัใินการด าเนินงานตามโครงการบา้นนักวทิยาศาสตรน้์อยประเทศไทยที่

ผูว้จิยั สรา้งขึน้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลเิคอรท์ โดยแบ่งขอ้ค าถามออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยั
น าเขา้ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลติ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.73  

   2.3 แบบสมัภาษณ์แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทยของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ที่ผูว้จิยัสร้างขึน้ โดย
สมัภาษณ์เกีย่วกบัแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานตามโครงการบา้นนักวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย ของ
โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ตามจุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันาโดยแบ่ง
ประเดน็การสมัภาษณ์ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลติ 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูโดย 
   3.1 ผู้วจิยัน าแบบสมัภาษณ์ไปเก็บข้อมูล ด้วยแบบสมัภาษณ์แนวปฏิบตัิที่ดีในการด าเนินงานตาม

โครงการบ้านนักวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย โดยเกบ็ขอ้มูลการสมัภาษณ์ผู้ใหข้อ้มูลหลกัในโรงเรยีนทีม่แีนว
ปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษา นครปฐม เขต 2 จ านวน 4 โรงเรยีนดว้ยตนเอง ในเดอืนตุลาคม 2562 จากนัน้น าขอ้มลูมา
สรุป และวเิคราะหเ์ชงิภาษา 

   3.2 ผู้วจิยัจดัส่งแบบสอบถามระดบัปฏบิตัิในการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ไปยงัโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา นครปฐม เขต 2 จ านวน 74 โรงเรยีน 
เพื่อสอบถามกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 190 คน โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์และเกบ็
ขอ้มลูดว้ยตนเองบางสว่น ในระหว่างเดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม 2562  

   3.3 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมแบบสอบถามตามเวลาทีน่ดัหมาย คอื วนัที ่31 มกราคม 2563 ไดแ้บบสอบถาม
จ านวนทัง้สิ้น 190 ฉบับ ครบตามจ านวนที่ส่งไปเก็บรวบรวมข้อมูล จากนัน้ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม และน ามาวเิคราะหข์อ้มลู 

   3.4 ผู้วจิยัน าแบบสมัภาษณ์แนวทางในการพฒันาการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวทิยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทยของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ไปเกบ็ขอ้มูลโดย
การสมัภาษณ์ผู้บรหิารสถานศกึษาและครูซึง่เป็นผู้ให้ขอ้มูลหลกัทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 5 คน โดยเกบ็ขอ้มูล
ดว้ยตนเองในเดอืนมนีาคม 2563 และน ามาวเิคราะหข์อ้มลู เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการพฒันา 

4. การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัน าขอ้มลูทัง้แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูตาม
ขัน้ตอนดงันี้ 

   4.1 วเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์ โดยการวเิคราะหเ์ชงิภาษา วเิคราะหโ์ดยการจ าแนกชนิดขอ้มูล
เพื่อหาแนวปฏบิตัทิีด่ ี

   4.2 วเิคราะห์การด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย จากการเกบ็ขอ้มูล
จากแบบสอบถามด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนัน้เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
ปฏบิตัใินการด าเนินงานตามโครงการบา้นนักวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย จ าแนกตามแต่ละดา้นโดยเทยีบกบั
เกณฑ ์ดงันี้ 

  คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.50   หมายถงึ  ระดบัน้อยทีส่ดุ 
  คะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50  หมายถงึ  ระดบัน้อย 
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  คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50   หมายถงึ  ระดบัปานกลาง 
  คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถงึ  ระดบัมาก 
  คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายถงึ  ระดบัมากทีส่ดุ 
   4.3 วเิคราะหแ์นวทางในการพฒันาการด าเนินงานตามโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย

จากการเกบ็ขอ้มลูจากแบบสมัภาษณ์ และเสนอเป็นแนวปฏบิตัิ 
 

สรปุผลการวิจยั 
การวจิยัเรื่อง แนวทางในการพฒันาการด าเนินงานตามโครงการบา้นนักวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย 

ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 สามารถสรุปผลได ้ดงันี้  
ผลการศึกษาแนวปฏิบติัท่ีดีในการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตรน้์อย ประเทศ

ไทยของโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
น าเสนอขอ้มลูจากการสมัภาษณ์โดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนปฐมวยั ในโรงเรยีน

ทีร่บัตราพระราชทานบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย จ านวน 4 โรงเรยีน โดยการเลอืกผูใ้หข้อ้มลูหลกัแบบ
เจาะจงจ านวน 5 คน จากการสมัภาษณ์พบว่า ผูใ้หข้อ้มลูสว่นใหญ่มแีนวคดิไปในทศิทางเดยีวกนั สามารถสรุปเป็น
ประเดน็ไดด้งันี้ 
 1. ดา้นปัจจยัน าเขา้  

   1) มจี านวนครผููส้อนระดบัปฐมวยัเพยีงพอต่อจ านวนนกัเรยีน (5 คน) 
   2) มกีารพฒันาครผููส้อนระดบัปฐมวยัโดยเขา้รบัการอบรมโครงการบา้นนักวทิยาศาสตรน้์อยจากผูน้ า

เครอืขา่ยทอ้งถิน่ทุกครัง้ (5 คน) 
   3) มกีารขยายผลการอบรมโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อยในระดบัโรงเรยีนเป็นประจ า (5 คน) 
   4) มกีารรายงานผลเกีย่วกบัการด าเนินโครงการบา้นนักวทิยาศาสตรน้์อยในการประชุมครูในโรงเรยีน     

อย่างสม ่าเสมอ (5 คน) 
   5) มกีารจดัท าโครงการและสนบัสนุนงบประมาณของโครงการในแผนงานอย่างต่อเนื่อง (5 คน) 
   6) มีการจดัมุมวิทยาศาสตร์ มุมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย หรือนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในบริเวณ

โรงเรยีนอย่างสม ่าเสมอ (5 คน) 
   7) มวีสัดุอุปกรณ์ทีเ่พยีงพอและเหมาะสมในการด าเนินโครงการบา้นนักวทิยาศาสตรน้์อยและการท า

โครงงานตามความสนใจของเดก็เสมอ (5 คน) 
   8) มกีารจดักจิกรรมร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ ในทอ้งถิน่อย่างสม ่าเสมอ (5 คน) 
   9) มกีารเชญิผูป้กครอง คนในชุมชน นกัวทิยาศาสตรพ์ีเ่ลี้ยง มาร่วมกจิกรรมบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย        

ในโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง (4 คน) 
   10) มกีารเชญิครูผู้สอนวทิยาศาสตรใ์นระดบัชัน้อื่นในโรงเรยีน มาร่วมกจิกรรมบ้านนักวทิยาศาสตร์

น้อย    เป็นประจ า (2 คน) 
   11) มกีารจดักจิกรรมบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อยครบทุกชัน้เรยีนอย่างต่อเนื่อง (5 คน) 
   12) มกีารนิเทศตดิตามการจดักจิกรรมโดยฝ่ายวชิาการของโรงเรยีน (5 คน) 
   13) มกีารนิเทศตดิตามการจดักจิกรรมโดยฝ่ายบรหิารของโรงเรยีน (5 คน) 
   14) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย             

อย่างสม ่าเสมอ (4 คน) 
   15) รายงานผลการด าเนินโครงการใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบอย่างสม ่าเสมอ (5 คน) 
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2. ดา้นกระบวนการ 
   2.1 การปฏบิตักิจิกรรมบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย 
        1) ท ากจิกรรมบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย 20 กจิกรรม ต่อปีอย่างต่อเนื่อง (5 คน) 
        2) ก าหนดจุดประสงคส์อดคลอ้งและครอบคลุมกจิกรรมทีท่ าทุกครัง้ (5 คน) 
        3) ก าหนดขัน้ตอนการปฏบิตักิจิกรรมสอดคลอ้งกบัเรื่องและวตัถุประสงคเ์สมอ (5 คน) 
        4) เดก็เป็นผูป้ฏบิตักิจิกรรมและน าเสนอผลงานดว้ยตนเองสม ่าเสมอ (5 คน) 
        5) การรายงานแสดงใหเ้หน็ถงึการปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเองของเดก็เป็นประจ า (5 คน) 
        6) บนัทกึบรรยากาศขณะท ากจิกรรมทุกขัน้ตอนสม ่าเสมอ (5 คน) 
        7) ผลของการจดักจิกรรมตรงตามจุดประสงคข์องกจิกรรมทุกครัง้ (5 คน) 
        8) ครูบันทึกผลที่เกิดขึ้นกับเด็กตามจุดประสงค์ของกิจกรรมและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย            

อย่างต่อเนื่อง (5 คน) 
        9) สรุปผลการจดักจิกรรมตามรปูแบบของโครงการอย่างถูกตอ้งทุกครัง้ (5 คน) 
       10) รายงานภาพถ่ายการท ากจิกรรมครบทุกขัน้ตอนตามทีก่ าหนดทุกครัง้ (5 คน) 
       11) กจิกรรมที่น ามาจดัและรายงานผลเป็นกจิกรรมการทดลองในกล่องบ้านนักวทิยาศาสตรน้์อย

ประเทศไทยทุกครัง้ (5 คน) 
        12) จดักจิกรรมการทดลอง20กจิกรรมและรายงานผลการจดักจิกรรมโดยครคูนเดยีวทุกกจิกรรม (3 คน) 
       13) กจิกรรมทีจ่ดัสอดคลอ้งกบัความสามารถพืน้ฐาน 4 ดา้นของเดก็ทุกครัง้ (5 คน) 
       14) กจิกรรมทีจ่ดัสง่เสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยัครบทัง้ 4 ดา้นอย่างต่อเนื่อง (5 คน) 
       15) รายงานผลการจดักจิกรรมใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบอย่างต่อเนื่อง (5 คน) 
   2.2 การท าโครงงานวฏัจกัรวจิยั 
        16) โครงงานเกดิจากความสงสยั สนใจของเดก็เป็นผูร้เิริม่ทุกกจิกรรม (5 คน) 
        17) บนัทกึหลกัฐานทีม่าของขอ้สงสยัและความสนใจทีท่ าโครงงานอย่างสม ่าเสมอ (5 คน) 
        18) เดก็มสี่วนร่วมในการออกแบบการสบืเสาะหาความรูท้ีส่อดคลอ้งกบัค าถามในการท าโครงงาน   

อย่างสม ่าเสมอ (5 คน) 
        19) การคาดคะเนค าตอบหรอืตัง้สมมตฐิานสอดคลอ้งกบัค าถามในการท าโครงงานเสมอ (5 คน) 
        20) ใชว้ฎัจกัรการสบืเสาะ 2 วงรอบ ในการท าโครงการอย่างสม ่าเสมอ (5 คน) 
        21) คร ูสน ับสนุนการเร ียนรู ้เพื ่อให ้เด ็กเก ิดข ้อค ้นพบที ่สงสยั  สนใจด ้วยตนเองอย่าง

สม ่าเสมอ (5 คน) 
        22) สงัเกตและบรรยายสิง่ทีพ่บจากการสบืเสาะทีส่อดคลอ้งกบัขอ้ค าถามอย่างสม ่าเสมอ (5 คน) 
        23) บนัทกึผลการสบืเสาะดว้ยภาพวาด, ตาราง, ขอ้ความและภาพถ่ายเป็นประจ า (5 คน) 
        24) ครแูละเดก็ร่วมกนัตรวจสอบผลทีไ่ดจ้ากการสบืเสาะร่วมกนัทุกครัง้ (5 คน) 
        25) กระบวนการในการสบืเสาะเริม่ตน้ละจบทีแ่หล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนเสมอ (5 คน) 
        26) สรุปและอภปิรายผลการสบืเสาะหาความรูท้ีส่อดคลอ้งกบัขอ้ค าถามทุกครัง้ (5 คน) 
        27) รายงานการท าโครงการในรปูแบบเอกสาร วดีทีศัน์ หรอืรปูแบบอื่นๆ ทุกครัง้ (5 คน)  
        28) การสบืเสาะหาความรูป้ระสบผลส าเรจ็ ไดค้ าตอบของขอ้ค าถามทุกครัง้ (5 คน)  
        29) ครสูง่เสรมิสนบัสนุนใหเ้ดก็ใชก้ระบวนการกลุ่มในการท าโครงการอย่างสม ่าเสมอ (5 คน) 
        30) ท าโครงการวทิยาศาสตรโ์ดยใชว้ฏัจกัรการสบืเสาะทุกปีการศกึษา (5 คน) 
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3. ดา้นผลผลติ 
   3.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของเดก็ 
        1) เดก็ไดร้บัการพฒันาตามจุดหมายของหลกัสตูรทีก่ าหนดผ่านกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง (5 คน) 
        2) เด็กได้รบัการพฒันาคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่หลกัสูตรก าหนดผ่านกจิกรรม        

ตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (5 คน)  
   3.2 พฒันาการของเดก็ปฐมวยั 
         3) เดก็ไดร้บัการพฒันาความสามารถดา้นการเรยีนรูผ้่านกจิกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (5 คน) 
        4) เดก็ไดร้บัการพฒันาความสามารถดา้นภาษาผ่านกจิกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (5 คน) 
        5) เดก็ไดร้บัการพฒันาความสามารถดา้นสงัคมผ่านกจิกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (5 คน) 
        6) เด็กได้รบัการพฒันาด้านการเคลื่อนไหวและทกัษะการรบัรู้ของประสาทสมัผสัผ่านกิจกรรม         

ตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (5 คน) 
        7) เดก็ไดร้บัการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรผ์่านกจิกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง (5 คน) 

 ผลการศึกษาระดบัปฏิบติัในการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตรน้์อย ประเทศ
ไทยของโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัปฏบิตัิในการด าเนินงานตามโครงการ       
บา้นนักวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทยของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 
2 ดา้นปัจจยัน าเขา้ 

รายการ x  S.D. แปลผล 
1. จดัอตัราก าลงัจ านวนครผููส้อนระดบัปฐมวยัใหเ้พยีงพอต่อจ านวนนกัเรยีนอย่างต่อเนื่อง 4.77 0.42 มากทีส่ดุ 
2. สง่เสรมิการพฒันาครผููส้อนระดบัปฐมวยัโดยใหเ้ขา้รบัการอบรมโครงการ              
บา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อยจากผูน้ าเครอืขา่ยทอ้งถิน่ทุกครัง้  

5.00 0.00 มากทีส่ดุ 

3. ครปูฐมวยัจดักจิกรรมการขยายผลการอบรมโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อยในระดบั
โรงเรยีนเป็นประจ า  

4.78 0.41 มากทีส่ดุ 

4. ครปูฐมวยัรายงานผลเกีย่วกบัการด าเนินโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อยในการ
ประชุมครใูนโรงเรยีนอย่างสม ่าเสมอ  

4.82 0.38 มากทีส่ดุ 

5. จดัท าโครงการและสนบัสนุนงบประมาณของโครงการในแผนงานโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง  4.77 0.42 มากทีส่ดุ 
6. จดัมุมวทิยาศาสตร ์มมุบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย หรอืนิทรรศการวทิยาศาสตรใ์นบรเิวณ
โรงเรยีนอย่างสม ่าเสมอ 

4.74 0.44 มากทีส่ดุ 

7. จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ใหเ้พยีงพอและเหมาะสมในการด าเนินโครงการบา้น 
นกัวทิยาศาสตรน้์อยและการท าโครงงานตามความสนใจของเดก็อย่างต่อเนื่อง 

4.77 0.42 มากทีส่ดุ 

8. จดักจิกรรมร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆในทอ้งถิน่อย่างสม ่าเสมอ  4.80 0.40 มากทีส่ดุ 
9. เชญิผูป้กครอง คนในชมุชน นกัวทิยาศาสตรพ์ีเ่ลีย้ง มารว่มกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 4.64 0.48 มากทีส่ดุ 
10. เชญิครผููส้อนวทิยาศาสตรใ์นระดบัชัน้อื่นในโรงเรยีน มารว่มกจิกรรม 
บา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อยเป็นประจ า 

4.73 0.45 มากท่ีสุด 

11. ด าเนินการจดักจิกรรมบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อยครบทุกชัน้เรยีนอย่างต่อเนื่อง 4.73 0.45 มากทีส่ดุ 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
รายการ x  S.D. แปลผล 

12. มกีระบวนการการนิเทศตดิตามการโดยฝ่ายวชิาการของโรงเรยีนอย่างสม ่าเสมอ 4.76 0.43 มากทีส่ดุ 
13. มกีระบวนการนิเทศตดิตามการจดักจิกรรมโดยฝ่ายบรหิารของโรงเรยีนอย่างสม ่าเสมอ 4.72 0.45 มากทีส่ดุ 
14. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามร่วมมอืในการด าเนินงานโครงการอย่างสม ่าเสมอ 4.64 0.48 มากทีส่ดุ 
15. ครปูฐมวยัรายงานผลการด าเนินโครงการใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบอย่างสม ่าเสมอ 4.70 0.46 มากทีส่ดุ 

รวม 4.76 0.43 มากท่ีสุด 
           จากตารางที่ 1 พบว่า โรงเรยีนมรีะดบัปฏบิตัิในการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวทิยาศาสตรน้์อย 
ประเทศไทยของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ดา้นปัจจยัน าเขา้โดย
เฉลีย่ อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัปฏบิตัิในการด าเนินงานตามโครงการ       
บา้นนักวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทยของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 
2 ดา้นกระบวนการ 

รายการ x  S.D. แปลผล 
1. จดักจิกรรมบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย 20 กจิกรรม ต่อปีอย่างต่อเนื่อง 5.00 0.00 มากทีส่ดุ 
2. ครกู าหนดจุดประสงคส์อดคลอ้งและครอบคลุมกจิกรรมทีท่ าทกุครัง้ 4.70 0.46 มากทีส่ดุ 
3. ครกู าหนดขัน้ตอนการปฏบิตักิจิกรรมสอดคลอ้งกบัเรื่องและวตัถุประสงคเ์สมอ 4.70 0.46 มากทีส่ดุ 
4. เดก็เป็นผูป้ฏบิตักิจิกรรมและน าเสนอผลงานดว้ยตนเองสม ่าเสมอ 4.59 0.49 มากทีส่ดุ 
5. ครสูนบัสนุนใหเ้กดิการรายงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง   ของ
เดก็เป็นประจ า 

4.77 0.42 มากทีส่ดุ 

6. ครบูนัทกึบรรยากาศขณะท ากจิกรรมทุกขัน้ตอนสม ่าเสมอ 4.92 0.27 มากทีส่ดุ 
7. ผลของการจดักจิกรรมตรงตามจุดประสงคข์องกจิกรรมทุกครัง้ 4.76 0.43 มากทีส่ดุ 
8. ครบูนัทกึผลทีเ่กดิขึน้กบัเดก็ตามจุดประสงคข์องกจิกรรมและพฒันาการของเดก็
ปฐมวยัอย่างต่อเนื่อง 

4.73 0.45 มากทีส่ดุ 

9. ครสูรุปผลการจดักจิกรรมตามรปูแบบของโครงการอย่างถูกตอ้ง ทุกครัง้ 4.92 0.27 มากทีส่ดุ 
10. ครรูายงานภาพถ่ายการท ากจิกรรมครบทุกขัน้ตอนตามทีก่ าหนดทุกครัง้ 4.89 0.31 มากทีส่ดุ 
11. กจิกรรมทีน่ ามาจดัและรายงานผลเป็นกจิกรรมการทดลองในกล่องบา้น
นกัวทิยาศาสตรน้์อยประเทศไทยทุกครัง้ 

4.80 0.40 มากทีส่ดุ 

12. จดักจิกรรมการทดลอง 20 กจิกรรม และรายงานผลการจดักจิกรรมโดยครคูนเดยีว  
ทุกกจิกรรม 

3.57 0.58 มาก 

13. กจิกรรมทีจ่ดัสอดคลอ้งกบัความสามารถพืน้ฐาน 4 ดา้นของเดก็ทุกครัง้ 4.72 0.45 มากทีส่ดุ 
14. กจิกรรมทีจ่ดัสง่เสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยัครบทัง้ 4 ดา้นอย่างต่อเนื่อง 4.72 0.45 มากทีส่ดุ 
15. ครปูฐมวยัรายงานผลการจดักจิกรรมใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบอย่างต่อเนื่อง 4.70 0.46 มากทีส่ดุ 
16. โครงงานเกดิจากความสงสยั สนใจของเดก็เป็นผูร้เิริม่ทุกกจิกรรม 4.76 0.43 มากทีส่ดุ 
17. ครสูนบัสนุนใหเ้ดก็บนัทกึหลกัฐานทีม่าของขอ้สงสยัและความสนใจทีท่ าโครงงานนัน้
มาจากแหล่งใดอย่างสม ่าเสมอ 

4.72 0.45 มากทีส่ดุ 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
รายการ x  S.D. แปลผล 

18. เดก็มสีว่นร่วมในการออกแบบการสบืเสาะหาความรูใ้นการท าโครงงานอย่าง
สม ่าเสมอ 

4.70 0.46 มากทีส่ดุ 

19. การคาดคะเนค าตอบหรอืตัง้สมมตฐิานสอดคลอ้งกบัค าถามในการท าโครงงานเสมอ 4.61 0.49 มากทีส่ดุ 
20. ใชว้ฎัจกัรการสบืเสาะ 2 วงรอบ ในการท าโครงการอย่างสม ่าเสมอ 4.74 0.44 มากทีส่ดุ 
21. ครสูนบัสนุนการเรยีนรูเ้พื่อใหเ้ดก็เกดิขอ้คน้พบทีส่งสยั สนใจดว้ยตนเอง 
อย่างสม ่าเสมอ 

4.58 0.50 มากทีส่ดุ 

22. ครสูง่เสรมิใหเ้ดก็สงัเกตและบรรยายสิง่ทีพ่บจากการสบืเสาะทีส่อดคลอ้งกบัขอ้
ค าถามอย่างสม ่าเสมอ 

4.68 0.47 มากทีส่ดุ 

23. ครสูง่เสรมิใหเ้ดก็บนัทกึผลการสบืเสาะดว้ยภาพวาด, ตาราง,ขอ้ความทุกครัง้ 4.68 0.47 มากทีส่ดุ 
24. ครแูละเดก็ตรวจสอบผลทีไ่ดจ้ากการสบืเสาะร่วมกนัทุกครัง้ 4.64 0.48 มากทีส่ดุ 
25. กระบวนการในการสบืเสาะเริม่ตน้ละจบทีแ่หล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนเสมอ 4.70 0.46 มากทีส่ดุ 
26. ครสูนบัสนุนใหเ้ดก็สรุปและอภปิรายผลการสบืเสาะหาความรูทุ้กครัง้ 4.62 0.49 มากทีส่ดุ 
27. ครปูฐมวยัจดัท ารายงานการท าโครงการ 4.62 0.49 มากทีส่ดุ 
28. กระบวนการสบืเสาะหาความรูป้ระสบผลส าเรจ็ ไดค้ าตอบของขอ้ค าถามทุกครัง้ 4.51 0.50 มากทีส่ดุ 
29. ครสูง่เสรมิสนบัสนุนใหเ้ดก็ใชก้ระบวนการกลุ่มในการท าโครงการอย่างสม ่าเสมอ 4.55 0.50 มากทีส่ดุ 
30. ท าโครงการวทิยาศาสตรโ์ดยใชว้ฏัจกัรการสบืเสาะทุกปีการศกึษา 4.70 0.46 มากทีส่ดุ 

รวม 4.71 0.48 มากท่ีสุด 
จากตารางที ่2 พบว่า ระดบัปฏบิตัใินการด าเนินงานตามโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย

ของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ด้านกระบวนการอยู่ในระดบัมาก
ทีส่ดุ  

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัปฏบิตัิในการด าเนินงานตามโครงการ       
บา้นนักวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทยของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 
2 ดา้นผลผลติ 

รายการ x  S.D. แปลผล 
1. สง่เสรมิใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาตามจุดหมายของหลกัสตูรทีก่ าหนดผ่านกจิกรรมตาม
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

4.76 0.43 มากทีส่ดุ 

2. สง่เสรมิใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามมาตรฐานทีห่ลกัสตูร
ก าหนดผ่านกจิกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 

4.76 0.43 มากทีส่ดุ 

3. สง่เสรมิใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาความสามารถดา้นการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 4.47 0.43 มาก 
4. สง่เสรมิใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาความสามารถดา้นภาษาผ่านกจิกรรมตามโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 

4.58 0.50 มากทีส่ดุ 

5. สง่เสรมิใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาความสามารถดา้นสงัคมผ่านกจิกรรมตามโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 

4.73 0.45 มากทีส่ดุ 

6. สง่เสรมิใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาดา้นการเคลื่อนไหวและทกัษะการรบัรูข้องประสาท
สมัผสัผ่านกจิกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 

4.89 0.31 มากทีส่ดุ 
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ตารางที ่3 (ต่อ)  
รายการ x  S.D. แปลผล 

7. สง่เสรมิใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรผ์่าน
กจิกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 

4.64 0.48 มากทีส่ดุ 

รวม 4.69 0.46 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที ่3 พบว่า ระดบัปฏบิตัใินการด าเนินงานตามโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อยประเทศไทย
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ดา้นผลผลติอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 

ผลการเสนอแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตรน้์อย         
ประเทศไทย ของโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ด้านปัจจยัน าเข้า  
ฝ่ายบุคคลต้องวางแผนและจัดอตัราก าลงัจ านวนครูผู้สอนระดบัปฐมวยัและส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ครผููส้อนระดบัปฐมวยัโดยเขา้รบัการอบรมโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อยและน ามาขยายผลการอบรมในระดบั
โรงเรยีนเป็นประจ า และด าเนินการโครงการครบทุกชัน้ ฝ่ายวชิาการควรเสนอใหเ้ป็นโครงการหลกัของโรงเรยีน มี
การนิเทศติดตามอย่างสม ่ าเสมอ จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ มีการ
ประชาสมัพนัธโ์ครงการบา้นนักวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทยในโรงเรยีนใหผู้ป้กครองและเครอืข่ายชุมชนไดร้บั
ทราบขอ้มูลและส่งเสรมิให้ผู้ปกครองและชุมชนมสี่วนร่วมในการให้ความรูก้บั เดก็ในการสบืเสาะหาความรูน้อก
หอ้งเรยีน เช่น การน าเดก็ไปทศันศกึษาแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน  

ด้านกระบวนการ 
ครผููส้อนระดบัปฐมวยัตอ้งจดักจิกรรมบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย 20 กจิกรรม จากการทดลองในกล่องบา้น

นักวทิยาศาสตรน้์อยประเทศไทย ต่อปีอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดจุดประสงค์ในการจดักจิกรรมให้สอดคลอ้งและ
ครอบคลุมความสามารถพื้นฐาน 4 ด้านของเด็ก และพฒันาการเด็กปฐมวยัครบทัง้ 4 ด้าน ตามมาตรฐานการ
เรยีนรู้และตวัชี้วดัของเดก็ปฐมวยัลงในแผนการจดัการเรยีนรู้ พรอ้มทัง้ก าหนดปฏทินิการด าเนินกจิกรรมตลอด
ภาคเรยีน 

การท าโครงงานวฏัจกัรวจิยัครูต้องมุ่งเน้นให้โครงงานเกดิจากความสงสยั สนใจของเดก็โดยครูต้องใช้
เทคนิคในการดึงความสงสยัและความสนใจของเดก็ และสนับสนุนให้เดก็บนัทึกหลกัฐานที่มาของขอ้สงสยัและ
ความสนใจทีท่ าโครงงานนัน้อย่างสม ่าเสมอ ผ่านการวาดรูปบนัทกึผลทีส่งัเกตได้,การบนัทกึลงตาราง, การเขยีน
ขอ้ความและภาพถ่าย ส่งเสรมิให้เดก็มสี่วนร่วมในการออกแบบการสบืเสาะหาความรู ้โดยให้เดก็เสนอวธิใีนการ
หาคต าอบในสิง่ทีส่งสยั สนบัสนุนใหเ้ดก็สงัเกตและบรรยายสิง่ทีพ่บจากการสบืเสาะ ใหพ้ดูสรุปและอภปิรายผลการ
สบืเสาะหาความรูทุ้กครัง้   ครเูขยีนแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้ฎัจกัรการสบืเสาะ 2 วงรอบ ในการท าโครงการ
ทุกปีการศกึษา  

ด้านผลผลิต 
เด็กจะต้องได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรที่ก าหนดผ่านกิจกรรมตามโครงการ มี

ความสามารถพื้นฐานและคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามมาตรฐานที่หลกัสตูรก าหนด และไดร้บัการพฒันาพฒันา
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรผ์่านกจิกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยพฒันาผ่านกระบวนการในการจดั
กจิกรรมและประเมนิผลระหว่างกจิกรรมและหลงัจบกจิกรรม ตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีค่รเูขยีนขึน้ 
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อภิปรายผล 
การวจิยัเรื่อง แนวทางในการพฒันาการด าเนินงานตามโครงการบา้นนักวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย 

ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 สามารถอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
1. แนวปฏิบตัิที่ดใีนการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยของโรงเรยีน

สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 มแีนวทางในการด าเนินงานโดยแบ่งเป็นประเดน็ 
ดงันี้ ด้านปัจจยัน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ทัง้นี้เนื่องจาก ผู้วจิยัได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบั
ทฤษฎีระบบและโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย พบว่า เกณฑ์การประเมินโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยมีความสอดคล้องกบัการด าเนินงานภายในโรงเรยีนอย่างเป็นระบบ  แสดงให้เห็นว่าการ
ด าเนินโครงการให้บรรลุวตัถุประสงค์นัน้เกดิจากปัจจยัต่างๆร่วมกนั สอดคลอ้งกบั วจิติร ศรสีอา้น (2523) [8]  ที่
กล่าวว่า โรงเรยีนเป็นองคก์ารทีเ่ป็นระบบ โดยแสดงใหเ้หน็ถงึปัจจยัส าคญัของระบบ ไดแ้ก่ ตวัป้อน กระบวนการ 
และ สอดคลอ้งกบัราตร ี ศรไีพรวรรณ และ พฤทธิ ์ศริบิรรณพทิกัษ์ (2555) [9] ไดท้ าการศกึษาการพฒันากลยุทธ์
การบรหิารสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรยีนมาตรฐานสากลระดบัประถมศกึษา ผลการวจิยัพบว่า กลยุทธก์ารบรหิารสู่
ความเป็นเลศิของโรงเรยีนมาตรฐานสากลระดบัประถมศกึษา ประกอบด้วย 3 กลยุทธห์ลกั ได้แก่ กลยุทธผ์ูกใจ
ผูป้ฏบิตังิาน กลยุทธป์รบัปรุงการบรหิารผลการด าเนินงาน และกลยุทธ ์ปรบัปรุงระบบและกระบวนการ  

    2. ผลการศกึษาระดบัปฏบิตัิในการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย
ของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 พบว่า โรงเรยีนมรีะดบัการปฏบิตัิ
ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ในระดับมากที่สุดทัง้ 3 ด้าน เนื่องจาก โครงการบ้าน
นักวทิยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการที่มีผู้รบัผดิชอบหลกั มวีตัถุประสงค์และขัน้ตอนในการด าเนิน
โครงการอย่างชดัเจน ท าให้โรงเรยีนสามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนได ้มกีารจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่ครูปฐมวยั มกีาร
จดัตัง้ศูนย์พี่เลี้ยงเพื่อดูแล และมีกระบวนการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่า ง
ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบันิตยา  ภูชุม (2559) [10]  ไดท้ าการศกึษา การประเมนิโครงการบา้นนักวทิยาศาสตรน้์อย 
ประเทศไทย รุ่นที่ 1-4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยจ าแนกตาม
สถานภาพ ขนาดโรงเรียน และรุ่นที่เข้าร่วมโครงการ    ผลการศึกษาพบว่า การประเมินโครงการบ้าน
นักวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-4 สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 1  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และผลการเปรยีบเทยีบการประเมนิโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย รุ่นที ่
1-4 สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพและรุ่นที่เขา้ร่วม
โครงการ โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคลอ้งกบั ร าไพ แสงนิกุล 
(2558) [11] ได้ท าการศกึษาการประเมนิโครงการบา้นนักวทิยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย : กรณีศกึษาส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 2 ผลการวจิยัพบว่า ผลการประเมนิดา้นบรบิทโดยภาพรวมมคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  

3. แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ของ
โรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 พบว่า แนวทางในการพฒันาดา้นปัจจยั
น าเขา้ คอื   จดัอตัราก าลงัจ านวนครผููส้อนระดบัปฐมวยัใหเ้พยีงพอต่อจ านวนนกัเรยีน สง่เสรมิการพฒันาครผููส้อน 
จดัท าโครงการและสนบัสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และด าเนินกจิกรรมต่อเนื่องครบทุกระดบัชัน้ มกีระบวนการ
การนิเทศติดตามและรายงานผลอย่างสม ่าเสมอ ด้านกระบวนการ ควรจดักจิกรรมบ้านนักวทิยาศาสตรน้์อย 20 
กจิกรรม ต่อปีจดัท าโครงงานโดยใชว้ฎัจกัรการสบืเสาะ 2 วงรอบโดยส่งเสรมิเดก็เป็นผูป้ฏบิตักิจิกรรมและน าเสนอ
ผลงานด้วยตนเองสม ่าเสมอ ดา้นผลผลติ ด าเนินกจิกรรมตามโครงการบ้านนักวทิยาศาสตรน้์อยโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียนของเด็กตามจุดหมายของหลักสูตรที่ก าหนดและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
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เนื่ องจากการจัดกิจกรรมการจะส่งผลต่อการพัฒนาของเด็กสอดคล้องกับอาลา และคณะ (2008) [12] ที่
ท าการศกึษาธรรมชาตกิารเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการสบืเสาะทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั โดยใชก้จิกรรมสบืเสาะ
วงจรชวีติผีเสือ้จกัรพรรด ิผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่า เดก็ในกลุ่มทดลองมคีวามเขา้ใจกระบวนการสบืเสาะทาง
วทิยาศาสตรแ์ละความคดิรวบยอดเกีย่วกบัวทิยาศาสตรใ์นชวีติประจ าวนัสอดคลอ้งกบัมาเรยี แฮมลนิ (2012) [13] 
ไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบั การคดิทางวทิยาศาสตรข์องเดก็วยัหดัเดนิและเดก็ก่อนวยัเรยีนผ่านการเล่นไวว้่า การเล่น
มบีรบิททีห่ลากหลายส าหรบัเดก็มสี่วนร่วมในการสรา้งองค์ประกอบของการสบืเสาะทางวทิยาศาสตร ์เพราะโดย
ธรรมชาติเด็กใช้ความเข้าใจในชีวิตประจ าวนัมาสร้างกิจกรรมที่เป็นการเล่น ในกรณีเด็กที่ มปีระสบการณ์ด้าน
วทิยาศาสตร์ การเล่นตามประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์จะช่วยให้เกิดกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร ์
น าไปสูก่ารมคีวามคดิรวบยอดซึง่ใชใ้นการแกปั้ญหาและเป็นพืน้ฐานในการเรยีน  

 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
 1. ส าหรบัผู้ที่จะน าแนวทางในการพฒันาไปใช้ ควรท าการศกึษาโครงการบ้านนักวทิยาศาสตรน้์อย 

เพื่อความเขา้ใจในขัน้ตอนการด าเนินโครงการก่อน จงึค่อยน าแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานตามโครงการ
บา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทยไปใช ้ 

 2. ควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัน าเขา้และกระบวนการใหม้ากเพื่อใหเ้กดิผลผลติทีม่คีุณภาพสงูสดุ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป  
 ควรมกีารศกึษาเพื่อเปรยีบเทยีบการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย 

ในหลายๆเขตพืน้ที่ เพื่อใหเ้หน็ถึงความพรอ้มและกระบวนการด าเนินโครงการในบรบิททีแ่ตกต่างกนัเพื่อพฒันา
แนวทางการด าเนินโครงการใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุในการน ารปูแบบไปจดัการกจิกรรมเรยีนรู้ 
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บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาและชมุชนในการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ “ช่าง
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THE SCHOOL ADMINISTRATORS AND COMMUNITY’S ROLES ON 
EXPERIENCE ENHANCEMENT ACTIVITIES“PROFESSTIONAL ARTISANS” 
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บทคดัย่อ 
บทความนี้เป็นการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกบับทบาทผู้บรหิารสถานศึกษาและชุมชนในการจดักิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ “ช่างมอือาชพี” ซึง่ถือเป็นสิง่ส าคญัของการจดัการศกึษา เพราะผูบ้รหิารสถานศกึษาและชุมชนมบีทบาท
หน้าที่ในการมีส่วนร่วมในก าหนดแนวทางการปฏิบตัิในการจดัการเรยีนการสอนและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ใน
สถานศึกษาเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  ประกอบด้วย 1) สงัเคราะห์กจิกรรมเสรมิประสบการณ์/วชิาชีพ 2) 
พจิารณากจิกรรมเสรมิประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัวชิาชพี 3) ระบุกจิกรรมในปฏทินิงานประจ าปี 4) ด าเนินการกจิกรรม
เสรมิประสบการณ์ และ 5) สรุปและประเมนิผลกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ 
 

ค าส าคญั : ผูบ้รหิารสถานศกึษา; ชุมชน; กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ 
 

Abstract 
This article presents the content about the school administrators and community’s roles 

on experience enhancement activities “Professional artisans” which is important of educational 
management because the school administratorsand community have the roles of participation in 
setting guidelines to instruction and experience enhancement activities in schools for achieve the 
stated goals consisted of 1) experience enhancement activities synthesis, 2) consider the 
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experience activities that are consistent with the profession, 3) specify the events on the yearly 
calendar, 4) conduct experience enhancement activities and 5) summarize and evaluate 
experience enhancement activities. 

 

Keywords: Administrators; Community; Experience Enhancement Activities 
 
บทน า 

ในสถานการณ์โควิด -19 ระบาด การเรยีนรู้ยงัต้องด าเนินอยู่ แม้ผู้เรียนไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติ ใน
ประเทศประกาศมาตรการปิดโรงเรยีน รฐับาลออกมาตรการด้านการเรยีนรูม้ารองรบั ด้วยการเรยีนทางไกล รูปแบบต่าง  ๆ
โดยพิจารณาจากเงื่อนไขความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมของพ่อแม่ และความพร้อมตามช่วงวยัของเด็ก ดงันัน้
ประเทศไทยมคีวามทา้ทายในการเปลีย่นครัง้นี้ ไม่ใช่แค่การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์โควดิ -19 เท่านัน้ แต่
ควรเป็นการ “เปลีย่นวกิฤตใิห้เป็นโอกาส” ในการพฒันาคุณภาพการเรยีนแค่กระบวนการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน แต่ต้องปรบั
ใหญ่ทัง้ระบบการเรยีนรูท้ีต่้องสอดคล้องกนัและเชื่อมโยงกบัการเรยีนรูข้องเดก็ โดยผูบ้รหิารสถานศกึษา ครู และชุมชนต้องมี
บทบาทร่วมกันในการด าเนินการ ดังนี้ 1) กระชับหลักสูตร ปรบัให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19 และสื่อสารให้
ผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาคส่วนทราบ 2) เพิม่ความยดืหยุ่นของโครงสรา้งเวลาเรยีนและความหลากหลายของรปูแบบการเรยีนรู ้
3) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และสอนอย่างมีแผนที่เหมาะสม 4) ยกระดบัการประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative 
Assessment) เพื่อไม่ใหผู้เ้รยีนเสยีโอกาสพฒันาความรูแ้ละทกัษะ และ5) การประเมนิเพื่อรบัผดิชอบ (Assessment 
for Accountability) ยงัคงควรไว ้แต่ควรใหน้ ้าหนกัการประเมนิโอกาสการเรยีนของผูเ้รยีนมากกว่าการวดัความรูด้ว้ย
คะแนนสอบ[1] สอดคลอ้งกบัแผนการศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาศกัยภาพคนทุก
ช่วงวยั และการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีวตัถุประสงค์หนึ่งคือ เพื่อให้คนทุกช่วงวยัได้รบัการพัฒนาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพทีเ่หมาะสมกบัแต่ละช่วงวยั โดยผู้เรยีนไดร้บัการพฒันาอย่างมคีุณภาพทัง้ความรูท้กัษะอาชพี 
โดยผูบ้รหิารสถานศกึษาและชุมชนร่วมกนัจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์ “ช่างมอือาชพี” ใหก้บัผูเ้รยีนมทีกัษะชวีติ ทกัษะการ
ท างานที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทัง้มีคุณธรรมจรยิธรรม มีจติสาธารณะ และสามารถ
ปรบัตวัอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมได[้2]  

เนื่องด้วยแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดังกล่าว ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครผููส้อนบุคลากรทางการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งและชุมชนต้องมบีทบาทร่วมกนัจดักจิกรรมการเรยีนการสอน รวมถงึการ
จดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์ใหเ้หมาะสมกบัความสนใจ ความต้องการ ความถนัดของผูเ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนได้รบั
ประโยชน์สงูสดุ สอดคลอ้งกบัมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ข ฉบบัที ่2 พ.ศ. 
2545 ได้ก าหนดให้สถานศกึษาจดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความต้องการ ความถนัด
ของผูเ้รยีน โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ 
และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการ
ปฏบิตั ิคดิเป็น ท าเป็น รกัการอ่าน และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง ส่งเสรมิสนับสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ
สภาพแวดลอ้ม สือ่การเรยีน และอ านวยความสะดวก เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนักบัสือ่การเรยีนการสอน
และแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ จดัการเรยีนรูใ้ห้เกดิขึน้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ประสานความร่วมมอืกบับดิา มารดา 
ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อพฒันาการเรยีนรูต้ามศกัยภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาติ[3]อนึ่ง ตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
29 กล่าวไว้ว่า ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคลครอบครวั ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น สง่เสรมิความเขม้แขง็ของชุมชน โดยจดั



 

62 วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่17 ฉบบัที ่33 เดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563 

กระบวนการเรยีนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมกีารอบรม มกีารแสวงหาความรู ้ขอ้มูล ข่าวสาร และรูจ้กัเลอืกสรรภูมิ
ปัญญาและวทิยาการต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาและความต้องการ รวมทัง้วธิกีารสนับสนุนใหม้ี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พฒันาระหว่างชุมชน[4] ดงันัน้จ าเป็นอย่างยิง่บทบาทหน้าที่ของผู้บรหิารสถานศกึษา
ตอ้งมกีารสง่เสรมิใหชุ้มชนมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรมต่างๆ เช่น กจิกรรมการเรยีนการสอน กจิกรรมการสง่เสรมิทกัษะ
และสรา้งประสบการณ์อาชพีของผู้เรยีน เป็นต้น เพื่อเตรยีมคนใหม้ทีกัษะและศกัยภาพใหส้ามารถสู่โลกแห่งการศกึษา
ต่อและมงีานท าอย่างมคีุณภาพ ตลอดจนไดส้มัผสัและเรยีนรูอ้าชพีจากภูมปัิญญา สถานประกอบการและแหล่งเรยีนรูต้าม
สภาพจริง  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรยีนสามารถวางแผนและตัดสนิใจเลือกเส้นทางการศึกษาการประกอบอาชีพในอนาคตได้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจ ความถนดัของผูเ้รยีน สง่เสรมิการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รยีน 

ส าหรบักิจกรรมการส่งเสริมทักษะและสร้างประสบการณ์อาชีพของผู้เรียนที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น มีหลาย
หน่วยงานทางการศกึษาที่ได้ท ากจิกรรมเสริมประสบการณ์ “ช่างมืออาชพี” ได้แก่ โรงเรยีนนาขามวิทยา อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์, โรงเรยีนแสงประทีปวทิยามูลนิธิ อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปัตตานี และโรงเรยีนศาลาพัน 
อ าเภอเมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งได้จดัท าโครงการฝึกประสบการณ์อาชพี (Work  Experience) : กิจกรรม “ช่างมืออาชีพ” 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6-มธัยมศกึษาปีที ่3 ผูป้กครองนักเรยีน ชุมชน องคก์รปกครองทอ้งถิน่ เอกชน และ
สถาบนัต่างๆ  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู้ หรอืมีการสัง่สมประสบการณ์ อนัน าไปสู่การประกอบ
วชิาชีพในอนาคตอย่างมัน่คง  และเพื่อสร้างความสมัพันธ์อนัดีระหว่างโรงเรยีน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่น เอกชน และสถาบันต่างๆ จากเหตุผลดงักล่าวท าให้ผู้เขยีนมีความสนใจน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับ
บทบาทผูบ้รหิารสถานศกึษาและชุมชนในการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์“ช่างมอือาชพี”ซึง่น่าจะเป็นประโยชน์ในการ
พฒันาการศกึษา รวมทัง้สามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นสถานศกึษาเพื่อความมปีระสทิธผิลของการจดัการศกึษาโดยรวม
ต่อไป 

 

บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษาถือเป็นบุคลากรทางการศกึษาที่ส าคญัทีสุ่ดในสถานศกึษาที่จะสามารถท าใหม้หีลกัสตูร 
กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในโรงเรียนเกิดขึ้นได้ส าเร็จอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนใน
กระบวนการ และเมื่อโลกมคีวามเจรญิกา้วหน้า เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ดงันัน้บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ย่อมมกีารเปลี่ยนแปลงไปด้วย  ซึ่งมผีู้กล่าวถึงบทบาทของผู้บรหิารสถานศกึษาไว้ 3 ประการ ดงันี้ บทบาทตามอุดมคต ิ
(The Socially Prescribed or Ideal Role) เป็นบทบาททีก่ าหนดสทิธแิละหน้าทีข่องต าแหน่งทางสงัคมไว้ บทบาททีส่อง คอื 
บทบาททีค่วรกระท า (The Perceived Role) เป็นบทบาททีแ่ต่ละบุคคลเชื่อว่าควรจะกระท าหน้าทีข่องต าแหน่งนัน้  ๆซึง่อาจจะไม่
ตรงตามบทบาทหน้าทีก่ าหนดไว ้ไม่ตรงตามอุดมคตทิุกประการและอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคลกไ็ด้ และบทบาททีก่ระท า
จรงิ  (The Performed Role)   เป็นบทบาททีแ่ต่ละบุคคลไดก้ระท าไปจรงิตามความเชื่อ ความคาดหวงั ตลอดจนความกดดนัโอกาสทีจ่ะ
กระท าในแต่ละสงัคมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง [5] จากความหมายของบทบาทดงักล่าว ท าให้แต่ละบุคคลที่ประกอบอาชพีใน
หน่วยงานทีแ่ตกต่างกนั ย่อมปฏบิตัหิน้าที ่หรอืมบีทบาททีแ่ตกต่างกนัด้วย ยกตวัอย่างเช่น ผู้บรหิารสถานศกึษาเป็น
บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษา ซึง่มบีทบาทในฐานะผูน้ าสามารถควบคุมและ
ดแูลการด าเนินงานในดา้นบรหิารจดัการภายในสถานศกึษา ใหบ้รรลุตามแผนและนโยบายทีว่างไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
[6] สอดคล้องกบันักการศกึษาอกีท่านหนึ่งที่กล่าวว่า ผู้บรหิารมบีทบาทในการบรหิารจดัการเรยีนรู้ โดยยึดหลกัการ
แนวคดิและจุดเน้นของการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นแนวทาง
ในการจดัการเรยีนรูข้องสถานศกึษา โดยเป็นผูก้ าหนดนโยบาย กระบวนการจดัการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ ครบวงจร 
ให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุด[7]และในยุคไทยแลนด์ 4.0 นัน้ผู้บรหิารสถานศกึษาเป็นผู้ที่มบีทบาท
ส าคญัต่อความส าเร็จในการบริหารการศึกษา เพราะนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสถานศึกษาแล้ว 
ผู้บริหารสถานศึกษายงัเป็นผู้เชื่อมนโยบายกับการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในการจดัการศึกษา ดังนัน้ผู ้บร ิหาร
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สถานศกึษานอกจากจะต้องมคีุณลกัษณะทีด่แีลว้ ต้องมคีวามรู ้ความสามารถ เป็นผูน้ าครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา ตลอดจนผูป้กครองและชุมชนใหร้่วมมอืส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้[8] 
 สอดคล้องกบังานวจิยั เรื่อง ความเป็นผู้บรหิารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสมุทรสงคราม ในบรบิทการจดัการศกึษาของประชาคมอาเซยีน พบว่า ความเป็นผูบ้รหิารมอือาชพี
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นทีม่คี่าเฉลีย่จากมากไปหา
น้อย ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ดา้นวสิยัทศัน์ ดา้นการบรหิารงานงบประมาณ ดา้นการบรหิารงานบุคคล ดา้นการ
บรหิารงานด้านความสมัพนัธ์กบัชุมชน ด้านการบรหิารวชิาการ ด้านการบรหิารกิจการนักเรยีน และด้านการสื่อสาร
ภาษาองักฤษ ตามล าดบั และมแีนวทางการพฒันาความเป็นผูบ้รหิารมอือาชพีของผู้บรหิารสถานศกึษา ประกอบดว้ย 1) 
สง่เสรมิใหน้ าผลงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการเรยีนรูม้าพฒันาหลกัสตูร 2) ควรสรา้งขวญัก าลงัใจใหบุ้คลากรทุกคนในโรงเรยีน 3) 
ควรมีการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียนที่หลากหลายตรงกับความต้องการ 4) ควรวางแผนประชุมการบริหารงาน
งบประมาณ 5) ควรมกีารเผยแพร่ขา่วสารประชาสมัพนัธข์องโรงเรยีน และเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง ชุมชน เสนอแนะความ
คิดเห็น 6) ควรให้ความยุติธรรม และความเสมอภาคกบับุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทัง้รบัฟังความคิดเห็นของ
บุคลากร 7)ควรก าหนดกจิกรรมที่เป็นนวตักรรม และก าหนดกลยุทธใ์นการบรหิารการศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสมสูป่ระชาคม
อาเซียน และ 8) พัฒนาผู้บริหารให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ โดยจัดหาวิทยากรมาพัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษแก่ผู้บริหาร และบุคลากรภายในโรงเรยีน[9] สอดคล้องกบัผลงานวิจยัที่ระบุว่า ผู้บรหิารสถานศึกษา
จ าเป็นต้องมบีทบาทในการบรหิารสถานศึกษา ได้แก่ บทบาทในการบรหิารงานวชิาการ การบรหิารงบประมาณ การ
บรหิารงานบุคคล การบรหิารทัว่ไป รวมถึงการเป็นผู้ก าหนดทิศทาง เป็นนักจดัองค์การ เป็นผู้แก้ปัญหา เป็นผู้สร้าง
แรงจูงใจ และที่ส าคญัการพฒันาหลกัสูตรและการเรยีนการสอน จงึจะน าพาสถานศกึษาประสบความส าเรจ็[10] ดงันัน้
ผู้บรหิารสถานศกึษามบีทบาทส าคญัในการปฏิรูปการเรยีนรู้อย่างยิง่ เพราะหากผู้บรหิารสถานศกึษามคีวามรู ้
ความเข้าใจ ความมุ่งมัน่ เห็นความส าคญัของการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัแล้ว ก็จะแสดง
บทบาทใหก้ารสง่เสรมิสนบัสนุนอย่างเตม็ที ่ในทีส่ดุการปฏริปูการเรยีนรูก้จ็ะประสบความส าเรจ็[11] 
 สรุปไดว้่า ผูบ้รหิารสถานศกึษามหีลายบทบาททีจ่ะตอ้งปฏบิตั ิและเป็นผูม้บีทบาทส าคญัเปรยีบไดว้่าเป็นจอม
ทพัที่จะน าองค์การให้ก้าวไปได้อย่างมีเกยีรติและศกัดิศ์ร ีรวมถึงการเป็นผู้ก าหนดทิศทาง เป็นนักจดัองค์การ เป็นผู้
แกปั้ญหา เป็นผูส้รา้งแรงจูงใจ และเป็นผูพ้ฒันาหลกัสตูร ส่งเสรมิสนับสนุนในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั โดยสรา้งความร่วมมอืกบัทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ผูป้กครอง ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองทอ้งถิน่ 
เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น ไดม้าเสนอแนะความคดิเหน็
วางแผนก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร ์จงึจะน าพาสถานศกึษาประสบความส าเรจ็ได้ ซึง่ในการจดักจิกรรมเสรมิ
ประสบการณ์อาชพี “ช่างมอือาชพี” ผูบ้รหิารสถานศกึษามบีทบาทหน้าทีส่ง่เสรมิและร่วมมอืกบัชุมชน ในการส ารวจ
และพจิารณาอาชพีที่จ าเป็นในการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์อาชพี “ช่างมอือาชพี” ส าหรบันักเรยีน เพื่อให้มี
ความเป็นไปไดแ้ละไดผ้ลเป็นไปตามทีน่กัเรยีนตอ้งการน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ 
 

ชุมชน (Community) 
 มนีกัการศกึษากล่าวถงึชุมชนว่า หมายถงึ กลุ่มคน หรอืครอบครวัหลายๆ  ครอบครวัทีม่ารวมกนัอยู่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั 
โดยมขีนบธรรมเนียมประเพณี และบรรทดัฐานทางสงัคมร่วมกนั ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระบบ คือ 1) ชุมชนเมือง เป็นชุมชนที่
รวมกนัอยู่ และมอีาคารบา้นเรอืนหนาแน่นอยู่ในเขตปกครองแบบใดแบบหนึ่ง และประชาชนมกัประกอบอาชพีทีแ่ตกต่างกนั มคีวาม
เจรญิเป็นศูนย์กลาง และ 2) ชุมชนชนบท เป็นชุมชนที่อยู่นอกเขตเมอืง ซึ่งเป็นเขตที่มคีวามเจรญิทางด้านวตัถุไม่มาก ผู้คนมกั
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แวดล้อมไปด้วยความเป็นธรรมชาติต่างๆ  มากกว่าชุมชนเมืองและวิถีชวีิต ค่านิยม ความเชื่อ จารีต
ประเพณี และทศันคติต่าง  ๆที่เป็นแบบเดยีวกนั[12] ซึ่งแสดงให้เหน็ถึงความแตกต่างของชุมชนเมอืงและชุมชนชนบท แต่
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อย่างไรกต็ามไม่ว่าจะเป็นชุมชนเมอืงหรอืชุมชนชนบท ต่างกม็แีนวทางการมสีว่นร่วมในสถานศกึษา เพื่อร่วมมอืกนัในการ
จดัการศกึษา ดงันี้ การสรา้งเสรมิความสมัพนัธก์บัชุมชนเป็นการด าเนินกจิกรรมโครงการของสถานศกึษา และหน่วยงาน
ตลอดจนบุคคลในชุมชนมสีมัพนัธภาพและสบืสานความสมัพนัธต่์อกนัอย่างต่อเนื่องดว้ยด ีการสรา้งเสรมิความสมัพนัธ์
กบัชุมชนมีประโยชน์ คือ สร้างเจตคติที่ดีของชุมชนต่อสถานศึกษา ยอมรบัในคุณค่าของตนต่อการสนับสนุนการจดั
การศึกษา มีความรู้ที่ถูกต้องในการร่วมมือกบัสถานศึกษาเพื่อพฒันาเดก็ เข้าใจหลกัการจดัการเรยีนรู้ของโรงเรยีน เข้าใจ
ธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องเดก็ และส่งเสรมิไดอ้ย่างถูกต้อง ไดรู้จ้กัและท าความเขา้ใจกบัสื่อการเรยีนรู้ เพื่อช่วยพฒันาเดก็ได ้
การให้ชุมชนเขา้มาเยี่ยมชมโรงเรยีน การร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศกึษา การร่วมกจิกรรมของสถานศึกษา การร่วม
ด าเนินงานสถานศึกษา กิจการของสถานศึกษาครอบคลุมงานบริหาร 6 งาน  การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และจัด
ประสบการณ์การเรยีนรู้[13] แม้ว่าชุมชนจะแนวทางการมสี่วนร่วมในสถานศกึษา กย็งัต้องค านึงถึงปัจจยัและเงื่อนไข
บางประการ ดงัที่นักการศึกษาได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานของโรงเรยีน
ประถมศึกษา : การสร้างทฤษฎีจากฐานราก พบว่า ปัจจยัและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดั
การศกึษาขัน้พื้นฐาน ประกอบด้วย ปัจจยัและเงื่อนไขภายในโรงเรยีน ได้แก่ ปัจจยัด้านผู้บริหาร ปัจจยัด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปัจจยัด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน และปัจจยัด้านโรงเรยีน ปัจจยัและเงื่อนไข
ภายนอกโรงเรยีน ประกอบด้วย1) ปัจจยัด้านชุมชน 2) ปัจจยัด้านการเมือง 3) ปัจจยัด้านงบประมาณ 4) ปัจจยัด้าน
วฒันธรรม 5) ปัจจยัดา้นทรพัยากรและสภาพแวดลอ้มในชุมชน 6) ปัจจยัดา้นสื่อและเทคโนโลย ีและ 7) ปัจจยัทีเ่กดิจาก
ขอ้เสนอแนะของส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) รวมทัง้กล่าวถงึ การเขา้มา
มสี่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศกึษา ประกอบด้วย 4 ลกัษณะ คอื 1) การมสี่วนร่วมในการร่วมคดิและตดัสนิใจ 2) 
การมสี่วนร่วมในการสนับสนุนและร่วมด าเนินงาน 3) การมสีว่นร่วมควบคุม ตรวจสอบการด าเนินงานของโรงเรยีน และ 
4) การมสีว่นร่วมในการรบับรกิารและรบัความช่วยเหลอืจากโรงเรยีน[14] 

ส าหรบัความร่วมมอืการจดัการศกึษาระหว่างผูบ้รหิารสถานศกึษากบัชุมชนในสถานศกึษาภายใตน้โยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2563 มหีลกัการให้สถานศกึษาทุกประเภทและทุกระดบัสนับสนุนและสรา้ง
กจิกรรมทีม่คีวามร่วมมอืกบัชุมชน ดงัมรีายละเอยีด เพื่อใหเ้หน็ความแตกต่างในแต่ละระดบั[15] ดงันี้  

1. ระดบัอนุบาล เน้นสรา้งความร่วมมอืกบัพ่อแม่ ผูป้กครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกจิกรรมการพฒันาทกัษะ
ทีส่ าคญัดา้นต่างๆ เช่น ทกัษะทางสมอง ทกัษะความคดิความจ า ทกัษะการควบคุมอารมณ์ ทกัษะการรูจ้กัและประเมนิ
ตนเอง  
 2. ระดบัประถมศกึษา มุ่งค านึงถงึพหุปัญญาของผูเ้รยีนรายบุคคลทีห่ลากหลายตามศกัยภาพ ประกอบดว้ย 8 
ขอ้ ทัง้นี้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชุมชน คอื ขอ้ 4 เรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร Active Learning เพื่อพฒันากระบวนการคดิ การเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์จรงิและจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมอืปฏบิตัแิละเปิดโลกทศัน์มุมมองร่วมกนัของผูเ้รยีนและครู
ด้วยการจดัการเรยีนการสอนในเชงิแสดงความคิดเหน็ให้มากขึ้นและข้อ 8 จดัให้มโีครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรยีน
คุณภาพ โดยเน้นปรบัสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกบรเิวณโรงเรยีนใหเ้อือ้ต่อการสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม 
และจติสาธารณะ 
 3. ระดบัมธัยมศึกษา มุ่งต่อยอดระดบัประถมศึกษา โดยจดัการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทกัษะ
พืน้ฐานทีเ่ชื่อมโยงสูก่ารสรา้งอาชพีและการมงีานท า  
 4. ระดบัอาชวีศกึษา มุ่งจดัการศกึษาเพื่อการมงีานท าและสรา้งนวตักรรมตามความต้องการของพื้นที่
ชุมชนภูมภิาคหรอืประเทศ รวมทัง้การเป็นผูป้ระกอบการเอง 
 5. การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั มุ่งสรา้งโอกาสใหป้ระชาชนผูเ้รยีนทีส่ าเรจ็หลกัสตูร 
สามารถมงีานท า 
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 สรุป ชุมชน เป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทส าคัญต่อสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการจัด
การศกึษาอย่างไดผ้ลและประสบความส าเรจ็ในการบรหิารงาน การทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาสามารถน าชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาได้ นับว่าเป็นการสร้างเสรมิความสมัพนัธ์ที่ดีกบัชุมชน และมีประโยชน์มากๆ ท าให้
สถานศกึษานัน้เป็นส่วนหนึ่งของสงัคม เกดิความผูกพนัและรูส้กึถงึการเป็นเจา้ของ ท าใหเ้ป็นทีน่ิยมของผู้ปกครอง
และนักเรียนได้ ซึ่งในการจดักิจกรรมเสรมิประสบการณ์อาชีพ “ช่างมืออาชีพ” ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ความ
ร่วมมอืกบัผู้บรหิารสถานศกึษาส ารวจและวเิคราะห์พิจารณาอาชพีที่จ าเป็นในการจดักิจกรรมเสรมิประสบการณ์
อาชพี “ช่างมอือาชพี” ส าหรบันักเรยีน ก าหนดเนื้อหาสาระ การจดัประสบการณ์อาชพี การประเมนิผล รวมทัง้การ
ใหค้วามรูใ้นกจิกรรมเสรมิประสบการณ์อาชพี “ช่างมอือาชพี” ทีม่คีวามเชีย่วชาญเพื่อใหม้นีักเรยีนไดร้บัความรู้และ
สามารถน าไปใชป้ระกอบอาชพีในชวีติประจ าวนัและตดัสนิใจเลอืกอาชพีในอนาคตได ้
 

การมีส่วนร่วม 
 การมสี่วนร่วม หมายถงึ การเปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยี เขา้มาร่วมด าเนินกจิกรรม ตัง้แต่การศกึษา
ปัญหา การวางแผนด าเนินการ การตัดสนิใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกนั เพื่อขบัเคลื่อนให้กิจกรรมนัน้
ด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยยดึหลกัการมสี่วนร่วม คอื หลกัร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมรบัผดิชอบ[16] 
ซึง่จากการศกึษาความหมายของการมสี่วนร่วมดงักล่าว ท าใหม้องเหน็ประโยชน์ที่สถานศกึษาจะไดร้บัสงูสุด กล่าวคอื
ถ้าหากสถานศกึษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสถาบนัสงัคมอื่นๆ มาร่วมกนัในการจดัการศกึษาในสถานศกึษา ตาม
หลกัการส าคญัประการหนึ่งของการปฏริปูการศกึษาตามแนวทางของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 กค็อื การใหทุ้กส่วนของสงัคมมสีว่นร่วมพฒันาผูเ้รยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่
พ่อแม่ ผูป้กครอง ซึง่เป็นผูท้ีอ่ยู่ใกลช้ดิกบัเดก็มากทีสุ่ด ทัง้นี้ไดบ้ญัญตัสิาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสี่วนร่วมของพ่อแม่ 
ผูป้กครอง ในการจดัและพฒันาการศกึษาไวห้ลายมาตรา ดงัต่อไปนี้ 1) หลกัการจดัการศกึษามาตรา 8(2) บญัญตัวิ่า 
ใหส้งัคมมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา 2) การจดัระบบโครงสรา้งและกระบวนการจดัการศกึษามาตรา 9(6) บญัญตัิ
ว่า ใหย้ดึหลกัการมสี่วนร่วมของบุคคล ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เอกชน องคก์ร
เอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น 3) หน้าทีข่องบดิา มารดา ผูป้กครอง
มาตรา 11 บญัญตัวิ่า บดิา มารดา หรอืผูป้กครอง มหีน้าทีจ่ดัให้บุตรหรอืบุคคลซึง่อยู่ในความดูแลไดร้บัการศกึษา
ภาคบงัคบัตามมาตรา17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งตลอดจนให้ได้รบัการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาค
บงัคบัตามความพรอ้มของครอบครวั 4) หน่วยจดัการศกึษามาตรา 12 บญัญตัวิ่า นอกเหนือจากรฐั เอกชน และองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น มสีทิธใินการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 5) 
สทิธทิี่บดิา มารดา หรอืผู้ปกครองได้รบัมาตรา 13 บญัญัติว่า บดิา มารดา หรอืผู้ปกครอง มสีทิธไิด้รบัสทิธปิระโยชน์
ดงัต่อไปนี้ (1) การสนบัสนุนจากรฐั  ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการอบรมเลีย้งดแูละการใหก้ารศกึษาแก่บุตรหรอืบุคคล
ซึง่อยู่ในความดูแล (2) เงนิอุดหนุนจากรฐัส าหรบัการจดัการศกึษาขัน้พื้นฐานของบุตรหรอืบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลที่
ครอบครวัจดัให ้ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายก าหนด 3) การลดหย่อนหรอืยกเวน้ภาษสี าหรบัค่าใชจ้่ายการศกึษา ตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด และ มาตรา18(3) บญัญัติว่า การจดัการศกึษาปฐมวยัและการศกึษาขัน้พื้นฐานให้จดัในศูนย์การเรยีน ได้แก่ 
สถานทีเ่รยีนทีห่น่วยงานจดัการศกึษานอกโรงเรยีน บุคคล ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบนัทางการแพทย์ สถาน
สงเคราะห์ และสถาบนัสงัคมอื่น 6) แนวการจดัการศกึษามาตรา 23 บญัญตัิว่า การจดัการศกึษาทัง้การศกึษา
ในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั ตอ้งเน้นความส าคญัทัง้ความรู ้คุณธรรม กระบวนการเรยีนรูแ้ละ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศกึษา ในเรื่องดงัต่อไปนี้ (1) ความรูเ้รื่องเกี่ยวกบัตนเองและความสมัพนัธ์
ของตนเองกบัสงัคม ได้แก่ ครอบครวั ชุมชน ชาติ และสงัคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกบัประวตัิศาสตร์ ความเป็นมาของ
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สงัคมไทยและระบบการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข (2) ความรูแ้ละทกัษะ
ด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมทัง้ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจดัการการบ ารุงรกัษา และการใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลยัง่ยนื (3) ความรู ้เกีย่วกบัศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม การ
กฬีา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา  (4) ความรู้และทกัษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง (5) ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชวีติอย่างมคีวามสุข 7) กระบวนการ
เรยีนรูม้าตรา 24(6) บญัญตัวิ่า ใหส้ถานศกึษาจดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดทุ้กเวลาทุกสถานที ่มกีารประสานความร่วมมอื
กบับดิามารดา ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ 8) หลกัสตูรมาตรา 27 วรรค
สอง บญัญัติว่า ให้คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานเพื่อความเป็น
ไทย ความเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาต ิการด ารงชวีติ และการประกอบอาชพี ตลอดจนเพื่อการศกึษาต่อใหส้ถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานมหีน้าทีจ่ดัท าสาระของหลกัสตูรตามวตัถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและ
สงัคม ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์เพื่อเป็นสมาชกิทีด่ขีองครอบครวัชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ9) 
ความเขม้แขง็ของชุมชนมาตรา 29 บญัญัติว่า ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครวั ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น 
ส่งเสรมิความเขม้แขง็ของชุมชน โดยจดักระบวนการเรยีนรูภ้ายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมกีารจดัการศกึษาอบรม มกีาร
แสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกัเลอืกสรรภูมิปัญญาและวทิยาการต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชนให้สอดคล้องกบั
สภาพปัญหาและความต้องการ รวมทัง้หาวธิกีารสนับสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณ์การพฒันาระหว่างชุมชน 
10)การส่งเสรมิหน่วยจดัการศกึษามาตรา38 บญัญตัิว่า ในแต่ละเขตพื้นที่การศกึษา ให้มคีณะกรรมการและส านักงาน
การศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มอี านาจหน้าทีส่ง่เสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาของบุคคล 
ครอบครวั องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพีสถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่นทีจ่ดั
การศกึษาในรปูแบบทีห่ลากหลาย 11)การบรหิารการศกึษามาตรา 38 วรรคสอง บญัญตัวิ่า คณะกรรมการการศกึษา
เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวชิาชพีคร ูผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวชิาชพีบรหิารการศกึษา ผูแ้ทนสมาคมผูป้กครองและคร ู
ผู้น าทางศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศกึษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม12) การบรหิารสถานศึกษามาตรา 40 
บญัญัติว่า ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาของแต่ละ
สถานศกึษาและสถานศกึษาอาชวีศกึษา เพื่อท าหน้าทีก่ ากบัและสง่เสรมิสนับสนุนกจิการของสถานศกึษา ประกอบดว้ย 
ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนคร ูผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูแ้ทนศษิยเ์ก่าของสถานศกึษา 
และผูท้รงคุณวุฒ[ิ4] 

ส าหรบัการมสี่วนร่วมของชุมชนในการบรหิารงานต่างๆ ของสถานศกึษานัน้ มนีักการศกึษาได้ศกึษา
งานวิจยั เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบรหิารงานของโรงเรยีนบ้านหนองโสนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษานครปฐมเขต 1 มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการมสี่วนร่วมของชุมชนในการบรหิารงานของโรงเรยีนบ้าน
หนองโสนและเพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาเสนอต่อผู้บรหิารส าหรบัเป็นแนวทางในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านหนองโสนหมู่ 6 และหมู่10 จ านวน 50 คน 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถามสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าความถีแ่ละค่ารอ้ยละ 
ผลการศกึษาพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชายมีอายุ 41–50 ปีวุฒกิารการศกึษาระดบัประถมศกึษามี
อาชพีเกษตรกร 2) การมสี่วนร่วมของชุมชนในการบรหิารงานของโรงเรยีนบา้นหนองโสน ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษานครปฐมเขต 1 ในภาพรวมทัง้ 4 ดา้น คดิเป็นรอ้ยละ 67.30 ดา้นทีม่สีว่นร่วมมากอนัดบั 1 คอื ดา้นบรหิารงาน
ทัว่ไปคดิเป็นรอ้ยละ 89.40 อนัดบัที่ 2  คอื ด้านวชิาการคดิเป็นร้อยละ 65.40 อนัดบัที่ 3 คอื ด้านบรหิารงานบุคคลคดิ
เป็นร้อยละ 58.40 และอันดับที่ 4 คือ ด้านงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 56.00 3) ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
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เกี่ยวกบัการบรหิารงานทัง้ 4 ด้าน คือ (1) ในด้านบรหิารงานวิชาการโรงเรยีน ควรมีการจดักิจกรรมที่ให้ความรู้อย่าง
หลากหลายและน่าสนใจโรงเรยีน ควรส่งเสรมิด้านคุณธรรมและจรยิธรรมใหก้บันักเรยีนอย่างเตม็ที่ (2) ดา้นงบประมาณ 
จะเป็นการสนับสนุนงบประมาณมาใช้ในการจดักจิกรรมทศันศกึษาใหม้ากยิง่ขึน้ (3) ดา้นบรหิารบุคลากร ใหคุ้ณครูทุก
ท่านควรมีวนิัยในตนเองและตรงต่อเวลา (4) ด้านบรหิารทัว่ไปโรงเรยีน ควรมกีารจดัป้ายนิเทศเกี่ยวกบัความรู้ต่างๆ 
เพื่อใหน้กัเรยีนไดค้น้ควา้หาความรู[้17] 

สรุป การจดัการศกึษาใหเ้กดิผลด ีจ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการมสีว่นร่วมมาใช ้ซึง่พระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 กล่าวถงึการมสี่วนร่วมไวใ้นมาตรา 8 (2) ใหส้งัคมมสี่วน
ร่วมในการจดัการศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ไดบ้ญัญตัเิรื่องการมี
ส่วนร่วมไว้ว่า บุคคลย่อมมีสทิธมิีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรฐั ในการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองอนัมผีลหรอือาจมผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของตน พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ ระบุว่าสถานศกึษา
ทีจ่ดัการศกึษาทุกระดบัจงึต้องปฏบิตัิตามโดยการเปิดโอกาสใหป้ระชาชน ชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา 
เพราะจะช่วยขบัเคลื่อนใหก้ารบรหิารจดัการศกึษาด าเนินกจิกรรมต่างๆ ไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ การจดักจิกรรม
เสรมิประสบการณ์อาชีพ “ช่างมืออาชีพ” จึงเป็นบทบาทของผู้บรหิารสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมกบัชุมชนในการจดั
กจิกรรมเสรมิประสบการณ์อาชพี “ช่างมอือาชพี” ใหก้บันักเรยีนตามอาชพีจ าเป็นตามความต้องการของนักเรยีนเพื่อให้
สามารถน าไปใช้ในชวีติประจ าวนัได้ และผูบ้รหิารสถานศกึษาคณะกรรมการการสถานศกึษาและชุมชนสามารถบูรณา
การร่วมหลกัสูตรแกนกลาง ใหค้รูบูรณาการเนื้อหาในวชิาเรยีนเพื่อน าไปประกอบการตดัสนิใจเลอืกเรยีนในสายอาชพี 
และเลอืกประกอบอาชพีทีม่คีวามมัน่คงเป็นการต่อยอดใหน้กัเรยีนทีม่คีวามสามารถดา้นสายอาชพีได้จรงิในอนาคต  
 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
 กจิกรรมเสรมิประสบการณ์เป็นกจิกรรมเพื่อพฒันาผู้เรยีน เป็นกจิกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสรมิความรู ้ทกัษะ
และประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รยีนนอกเหนือจากการเรยีนในห้องเรยีนตามปกต ิกจิกรรมที่พฒันาผูเ้รยีนเดมิเรยีกว่า 
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร (Co – Curriculum Activities) แต่ไดม้ผีูใ้ช ้“กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร” แตกต่างกนัออกไปให้
สอดคลอ้งกบัสภาพของสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกจิ ความกา้วหน้าทางวชิาการ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เช่น
ค าว่า “กจิกรรมนักเรยีน” หรอื “กจิกรรมเสรมิประสบการณ์” เป็นต้น มนีักการศกึษากล่าวถงึกจิกรรมว่า หมายถงึ 
การที่ผู้เรยีนปฏบิตัิการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการเรยีนรู้[18] สอดคล้องกบั กจิกรรมพฒันาผู้เรยีนตามหลกัสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอย่าง
รอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ ทัง้ร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์ และสงัคม เสรมิสรา้งให้เป็นผูม้ศีลีธรรม 
จรยิธรรม มรีะเบยีบวนิัย ปลูกฝังและสรา้งจติส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสงัคม สามารถจดัการตนเองได ้และ
อยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมุ่งพฒันาผูเ้รยีนใหใ้ชอ้งคค์วามรู ้ทกัษะ และเจตคตจิาก
การเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้และประสบการณ์ของผูเ้รยีนมาปฏบิตักิจิกรรมเพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิสมรรถนะ
ส าคญั ไดแ้ก่ ความสามารถในการสือ่สาร ความสามารถในการคดิ ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใช้
ทกัษะชวีติ และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีซึง่จะสง่ผลในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ไดแ้ก่ 
รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์ซื่อสตัยส์ุจรติ มวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยู่อย่างพอเพยีง มุ่งมัน่ในการท างาน รกัความเป็นไทย และมจีติ
สาธารณะ เกดิทกัษะการท างาน และอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสขุในฐานะพลเมอืงไทยและพลโลก 

ส าหรบัการด าเนินกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนให้มปีระสทิธภิาพ จ าเป็นอย่างยิง่ทีต่้องก าหนดบทบาทหน้าที่
ของบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งสถานศกึษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏบิตัไิดต้ามความเหมาะสม ดงันี้ 1) 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา มบีทบาทก าหนดแผนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไวใ้นหลกัสตูรสถานศกึษาและโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย ชี้แจง ท าความเขา้ใจ และสรา้งความตระหนักให้บุคลากรและผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งทุกคนเห็น
คุณค่าและร่วมมอืในการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีน พฒันาและส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูมคีวามรู้ ความสามารถ ความ
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เชี่ยวชาญ และมีความทนัสมยัในการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีนที่หลากหลายสอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรยีนและ
สถานการณ์ปัจจุบนัอย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ  สรา้งเครอืข่ายและประสานความร่วมมอืและความเขา้ใจอนัดี
ระหว่างสถานศึกษากบัผู้เรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครฐั และภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการจดักจิกรรม 
นิเทศ ตดิตาม ใหค้ าปรกึษา ประเมนิผล และสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่ผูป้ฏบิตังิานในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส าเรจ็กบัหน่วยงานและบุคลากรที่เกีย่วขอ้ง 2) ครูผู้รบัผดิชอบ
กจิกรรม มบีทบาทศกึษาหลกัการ วตัถุประสงค ์ขอบข่าย แนวการจดักจิกรรม การประเมนิผลพฒันาผูเ้รยีน และ
จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุตามเป้าหมาย ชีแ้จงและท าความเขา้ใจกบัผูเ้รยีนและผูป้กครองเกีย่วกบัการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  ร่วมกบัผูเ้รยีนออกแบบกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั ความสนใจของ
ผูเ้รยีน และเป็นไปตามหลกัการ ปรชัญา และแนวการจดักจิกรรมพฒันานกัเรยีน ส่งเสรมิ กระตุน้ และอ านวยความ
สะดวกให้ผู้เรยีนแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระในการจดัท าแผนงาน โครงการ ร่วมปฏบิตัิกจิกรรม และการประเมนิผล 
ให้ค าปรกึษา ดูแล ตดิตาม ประสานงาน และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้เรยีนในการร่วมกจิกรรมให้เป็นไปตาม
แผน ประเมนิผลการเขา้ร่วมกจิกรรมของผูเ้รยีน และซ่อมเสรมิกรณีที่ผู้เรยีนไม่ผ่านเกณฑ์ พร้อมจดัท าเอกสาร
หลกัฐานการประเมนิ รายงานผลการด าเนินกจิกรรมใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ แลว้น าผลการจดักจิกรรมมาพฒันาและ
ปรบัปรุงแกไ้ข แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเผยแพร่ผลงานทีป่ระสบผลส าเรจ็กบัหน่วยงานและบุคลากรที่เกีย่วขอ้ง  3) 
นักเรียน มีบทบาทศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และ
ความสามารถ หรอืตามขอ้เสนอแนะของสถานศกึษา เขา้รบัการปฐมนิเทศจากครผููร้บัผดิชอบกจิกรรม ร่วมประชุม
เลือกตัง้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามลกัษณะของกิจกรรม ร่วมประชุมจดัท าแผนงาน โครงการและปฏิบัติ
กจิกรรมดว้ยความเอาใจใสอ่ย่างสม ่าเสมอ ร่วมประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมและน าผลมาพฒันาตนเองและน าเสนอ
ผลการปฏิบตัิกจิกรรมต่อครูผู้รบัผิดชอบ และ แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ถอดประสบการณ์ ทบทวน และสะท้อนความรู้สกึ
ภายหลงัการปฏิบตัิกจิกรรม (After Action Review : AAR) รวมทัง้สร้างเครอืข่ายจิตอาสาและขยายผลต่อยอดสู่ความ
ยัง่ยืน 4) คณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการก าหนดวางแผนด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีนตามความเหมาะสม 5) ผู้ปกครองและชุมชนมบีทบาทมสี่วนร่วมในการวาง
แผนการจดักิจกรรม และอาสาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ยอมรบัในศกัยภาพของผู้เรียน ให้โอกาสให้
ผูเ้รยีนได้ส ารวจตนเองเพื่อประกอบการตดัสนิใจในการเลอืกแผนการเรยีน การศกึษาต่อ และการประกอบอาชพี  ดแูล 
เอาใจใสผู่เ้รยีน และใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันา และแกไ้ขปัญหาของผูเ้รยีน เป็นทีป่รกึษาหรอืแนะแนวทางการ
ด าเนินชีวติที่ดีงามให้แก่ผู้เรยีน และร่วมมอืกบัสถานศึกษาเพื่อติดตามประเมินผลพฒันาและการปฏิบตัิกิจกรรมของ
ผูเ้รยีน [19]  

นอกจากนี้มนีักการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนดว้ยกจิกรรม ซึง่ต่างพบว่า การใชก้จิกรรมประกอบการสอน
เป็นปัจจยัหนึ่งทีช่่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเนื้อหาของบทเรยีนไดเ้ป็นอย่างดีและสง่ผลใหท้กัษะการเรยีนรูแ้ละความมัน่ใจของ
ผูเ้รยีนเพิม่มากขึน้ อกีทัง้มแีรงจูงใจในการเรยีนรูม้ากขึน้ดว้ย ดงันัน้ผูส้อนต้องมกีารปรบัเปลีย่นวธิกีารสอนโดยค านึงถงึ
หลกัการเรยีนรูโ้ดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั เพื่อให้ได้รบัประโยชน์จากการเรยีนและจดจ าเนื้อหาในห้องเรยีนได้มากทีสุ่ด 
กล่าวคอืต้องใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมนัน้ๆ ดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัปิรามดิการเรยีนรู ้(Learning Pyramid) 
การเรยีนรูแ้บบการฟังบรรยาย จะจดจ าเนื้อหาไดร้อ้ยละ 5 การเรยีนรูแ้บบการอ่านดว้ยตนเอง จะจดจ าเนื้อหาไดร้อ้ยละ 10 
การเรยีนรูแ้บบการได้ยนิ-ไดเ้หน็ จะจดจ าเนื้อหาไดร้อ้ยละ 20 การเรยีนรูแ้บบการสาธติ จะจดจ าเนื้อหาไดร้อ้ยละ 30 
การเรยีนรูแ้บบอภปิรายกลุ่มจะจดจ าเนื้อหาไดร้อ้ยละ 50 การเรยีนรูโ้ดยการไดล้งมอืท าปฏบิตัจิะจดจ าเนื้อหาไดร้อ้ยละ 75 
และการเรยีนโดยการน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปสอนผูอ้ื่นหรอืน าไปใชจ้ะจดจ าเนื้อหาไดร้อ้ยละ 95[20] ส าหรบัผูท้ีไ่ดเ้รยีนรูง้าน
ช่าง เป็นการเรยีนรูแ้บบลงมอืท าปฏบิตั ิและน าความรูไ้ปประยุกต์ใชต่้อไป จะไดป้ระโยชน์ ดงันี้ ไดค้วามรู ้ความสามารถที่
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จะใชเ้ครื่องมอืเครื่องใชไ้ดอ้ย่างถูกต้อง เขา้ใจคุณสมบตัิของวสัดุไดด้ ีช่วยให้เกดิความประหยดั ท าใหย้ดือายุการใช้งาน
ของเครื่องมอืเครื่องใช ้สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาซ่อมแซม แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งทีเ่กดิกบัอุปกรณ์ต่าง  ๆได ้สามารถตรวจสอบ
ความบกพร่องของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านได้และถ้าหากผู้เรยีนสามารถพฒันาฝีมอืความรู้จนเกดิความช านาญกย็งั
สามารถทีจ่ะเพิม่รายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครวั โดยประกอบเป็นอาชพีเสรมิควบคู่กบังานประจ า ซึง่เป็นรายไดห้ลกักจ็ะ
ท าใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุขึน้ไดใ้นอนาคต[21] 

ตามทีไ่ดก้ล่าวมาเบือ้งต้น การเรยีนการสอนดว้ยกจิกรรมงานช่าง เป็นกจิกรรมพฒันาทกัษะของผูเ้รยีน มี
หลกัการส าคญั ดังนี้ มีเป้าหมายของการจดักิจกรรมที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และครอบคลุมผู้เรียนทุกคน เป็น
กจิกรรมทีผู่เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองอย่างรอบดา้นเตม็ตามศกัยภาพ ตามความสนใจ ความถนัด ความต้องการ เหมาะสม
กบัวยัและวุฒิภาวะ และเป็นกจิกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคมใน
ลกัษณะต่างๆ ที่สอดคล้องกบัวถิีชีวิต ประเพณี และวฒันธรรมอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ และเป็นกิจกรรมที่ยึด
หลกัการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กร และหน่วยงานอื่น มี
สว่นร่วมในการจดักจิกรรม [22] 

ส าหรบักิจกรรมเสรมิประสบการณ์เป็นกิจกรรมเพื่อพฒันาผู้เรยีนนัน้ มีหลายหน่วยงานทางการศกึษาเห็น
ความส าคญั และชุมชนมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรมตามหลกัการ แนวทางการเสรมิทกัษะและสรา้งเสรมิประสบการณ์
อาชีพให้กบันักเรยีนได้ท างานจรงิผ่านประสบการณ์อาชพีต่างๆ รวมทัง้พฒันาองค์ความรู้ ทกัษะอาชีพและทกัษะที่
จ าเป็น (soft skills) ทีส่อดคลอ้งกบัความถนัดและศกัยภาพของบุคคล[23] โดยมกีารจดับรูณาการเนื้อหาในรายวชิาเรยีน
เป็นการแนะแนวทางในสายอาชพีส าหรบันักเรยีน เพื่อน าไปประกอบการตดัสนิใจเลอืกเรยีนในสายอาชพีและประกอบ
อาชพีในอนาคตได ้ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูชุมชน และสถาบนัต่าง  ๆมคีวามจ าเป็นตอ้งร่วมมอืกนัชีแ้นะใหน้กัเรยีน
ได้เหน็ภาพรวมของการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิประสบการณ์อาชพีและการเรยีนรายวชิากลุ่มการงานอาชพีที่สถานศกึษา
ก าหนดไวใ้นหลกัสตูร เพราะสามารถท าใหน้ักเรยีนมคีวามมัน่คงและต่อยอดใหม้คีวามสามารถดา้นสายอาชพี อย่างไรก็
ตามกม็หีลายหน่วยงานทางการศกึษาจดัโครงการร่วมกบัชุมชนให้นักเรยีนไดค้้นควา้ด้วยตนเองและเรยีนรูจ้ากภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ในชุมชนเกีย่วกบัการเสรมิทกัษะทางอาชพีภายในชุมชน ไดแ้ก่ การจดัท ากจิกรรมเสรมิทกัษะอาชพี 
เช่น การท าน ้ายาลา้งจาน การท าขนมไทย เป็นต้น รวมทัง้มกีารจดัให้นักเรยีนท าโครงงานเสรมิสรา้งทกัษะทาง
อาชพี โครงงานที่เป็นกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน และการจดักจิกรรมบูรณาการร่วมกบัหลกัสูตรแกนกลาง ที่พฒันา
ทกัษะทางอาชพีใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละปฏบิตัจิรงิ โดยใหน้กัเรยีนสามารถน าความรูไ้ปต่อยอดไดจ้รงิ ยกตวัอย่างเช่น 
โครงการสรา้งประสบการณ์อาชพี (Work Experience) : กจิกรรม “ช่างมอือาชพี” โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้นักเรยีนเกดิ
การเรียนรู้ หรือมีการสัง่สมประสบการณ์ อันน าไปสู่การประกอบวิชาชีพในอนาคตอย่างมัน่คง และเพื่อสร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างโรงเรยีน ผู้ปกครองนักเรยีน ชุมชน องคก์รปกครองทอ้งถิน่ เอกชน และสถาบนัต่างๆ ได้แก่ 
โรงเรยีนนาขามวทิยา อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์วนัที ่20 สงิหาคม 2563 มผีูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 120 คน 
ประกอบด้วย นักเรยีน 67 คน ครู/อาจารย์ 28 คน และผู้ปกครองนักเรยีน ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน และ
สถาบนัต่างๆ 25 คน และผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ แสดงความคดิเหน็ในแบบสอบถามความพงึพอใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากที่สุด ( x = 4.54) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื สถานที่จดักจิกรรม“ช่างมอือาชพี” 
ครัง้นี้มคีวามเหมาะสม ( x = 4.79) รองลงมา คอื วทิยากรมคีวามรู ้ความสามารถในกจิกรรม“ช่างมอือาชพี” ( x = 
4.69) และกจิกรรม“ช่างมอือาชพี”เป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน ผูเ้รยีน และชุมชน ( x = 4.66) ตามล าดบั ส าหรบัความ
คดิเหน็ปลายเปิด พบว่า เวลาในการจดักจิกรรมน้อยเกนิไป ควรขยายเวลามากกว่านี้ และทางโรงเรยีนควรมกีจิกรรมอื่นๆ 
น ามาจดัให้นักเรยีนมากกว่านี้[24] จากผลของการจดักจิกรรม “ช่างมอือาชพี” ดงักล่าวเบื้องต้น แสดงให้ทราบว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้รยีน โรงเรยีน ชุมชน องคก์รปกครองทอ้งถิน่ เอกชน และสถาบนัต่างๆ สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของเชาวน์
เพชร  เจ๊ะสอเหาะและคณะ ไดก้ล่าวว่า ส านกังานการศกึษาเอกชนอ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปัตตานี ประกอบดว้ย โรงเรยีน
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บากงพิทยา โรงเรยีนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธ ิ
โรงเรยีนสง่เสรมิอสิลามศกึษา โรงเรยีนปัตตานีดารุสลาม  โรงเรยีนศาสน์สามคัค ีและโรงเรยีนอลัฮุสนียะหอ์สิลามวทิยา ได้
จดักิจกรรม “ช่างมืออาชีพ” วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน และสถาบันต่างๆ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  227 คน 
ประกอบด้วย นักเรยีน 200 คน  ครู/อาจารย์ 8 คน และผู้ปกครองนักเรยีน ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน และ
สถาบนัต่างๆ 19  คน และแสดงความคิดเหน็ในแบบสอบถามความพงึพอใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 
4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรม“ช่างมืออาชีพ” เป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน 
ผูเ้รยีน และชุมชน ( x = 4.28) รองลงมา คอื กจิกรรม “ช่างมอือาชพี” สามารถน าไปประกอบอาชพีไดจ้รงิ ( x = 4.22) 
และสถานที่จ ัดกิจกรรม“ช่างมืออาชีพ”ครัง้นี้มีความเหมาะสม ( x = 4.16) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเห็น
ปลายเปิด พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ต้องการใหม้กีารจดัโครงการเช่นนี้อกีตลอดไปทุกปี และใหม้ีการจดัโดยเพิม่
เวลาใหม้ากกว่านี้  จากความคดิเหน็ดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่า ผูเ้รยีนเกดิความตระหนัก สนใจ และชอบในการเรยีนรูจ้าก
กิจกรรม เพราะเป็นการฝึกปฏิบตัิประสบการณ์ตรงที่ชดัเจน[25]และผลของกิจกรรมสอดคล้องกบัผลของกิจกรรมที่
โรงเรยีนศาลาพนั จงัหวดัปทุมธานี น าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มาใชใ้นการจดัการสถานศกึษา ตัง้แต่การบรหิาร
สถานศกึษา การสรา้งวฒันธรรมองค์กร การจดัสภาพแวดล้อม และการจดัการเรยีนรู ้ผ่านหลกัสูตรการเรยีนการสอน
และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ไดจ้ดักจิกรรม “ช่างมอือาชพี” วนัที ่16 กนัยายน 2563 ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 - 
มธัยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ปกครองนักเรยีน ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน และสถาบนัต่างๆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 71 คน ประกอบด้วย นักเรยีน 57 คน ครู/อาจารย ์9 คน และผูป้กครองนักเรยีน ชุมชน องคก์รปกครองทอ้งถิ่น 
เอกชน และสถาบนัต่างๆ 5 คน และแสดงความคดิเหน็ในแบบสอบถามความพงึพอใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด ( x = 4.54) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 6  ขอ้ โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงันี้ สถานที่
จดักิจกรรม“ช่างมืออาชีพ” ครัง้นี้มีความเหมาะสม ( x =4.76) รองลงมา คือ กิจกรรม “ช่างมืออาชีพ” สามารถน าไป
ประกอบอาชพีไดจ้รงิ ( x = 4.68) และ ภาพรวมความพงึพอใจในการจดักจิกรรมครัง้นี้ ( x = 4.67) ตามล าดบั และ
อยู่ในระดบัมาก 4 ขอ้ โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงันี้ การประชาสมัพนัธก์จิกรรม“ช่างมอือาชพี” โดยภาพรวม 
( x =4.45) รองลงมา คอื กจิกรรม“ช่างมอือาชพี”เป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน ผู้เรยีน และชุมชน ( x = 4.39) และ 
วทิยากรมคีวามรู้ ความสามารถในกจิกรรม“ช่างมอือาชพี” ( x = 4.37) ตามล าดบั ส าหรบัความคดิเหน็ปลายเปิด พบว่า 
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ให้ความคดิเหน็ว่า กจิกรรมช่างมอือาชพีเป็นการสรา้งพื้นฐานให้แก่นักเรยีนน าไปสู่การประกอบวชิาชพี
ตามหลกัการเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นการมงีานท า มอีาชพี  สอดคลอ้งกบัพระบรมราโชบาย : ด้านการศกึษาในพระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณฯ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั ในหลวงรชักาลที่10 นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2563  ขอ้ 2 จดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เพื่อสรา้งทกัษะพืน้ฐานทีเ่ชื่อมโยงสูก่ารสรา้งอาชพี และ
การมงีานท า [26] 

สรุป กจิกรรมโครงการสรา้งประสบการณ์อาชพี (Work Experience) : กจิกรรม “ช่างมอือาชพี”จดัในโรงเรยีน 3 
โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรียนนาขามวทิยา จงัหวดักาฬสนิธุ์ วนัที่ 20 สงิหาคม 2563, ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ
หนองจกิ จงัหวดัปัตตานี ประกอบดว้ย โรงเรยีนบากงพทิยา โรงเรยีนจรยิอสิลามศกึษาอนุสรณ์ โรงเรยีนมูลนิธชิุมชน
อสิลามศกึษา โรงเรยีนแสงประทปีวทิยามลูนิธ ิโรงเรยีนส่งเสรมิอสิลามศกึษา โรงเรยีนปัตตานีดารุสลาม โรงเรยีนศาสน์
สามคัค ีและโรงเรยีนอลัฮุสนียะหอ์สิลามวทิยา วนัที ่24 สงิหาคม 2563 และโรงเรยีนศาลาพนั จงัหวดัปทุมธานี วนัที ่16 
กนัยายน 2563 ตามล าดบั โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรู ้หรอืมกีารสัง่สมประสบการณ์ อนัน าไปสู่
การประกอบวชิาชพีในอนาคตอย่างมัน่คง  และเพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างโรงเรยีน ผูป้กครองนักเรยีน ชุมชน 
องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน และสถาบนัต่างๆผลสรุปของกจิกรรม “ช่างมอือาชพี” ทัง้สามโรงเรยีน พบว่า ผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมฯ ใหค้วามคดิเหน็ตรงกนั คอื สถานทีจ่ดักจิกรรม“ช่างมอือาชพี” ครัง้นี้มคีวามเหมาะสม, กจิกรรมเป็นประโยชน์ต่อ
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โรงเรยีน ผู้เรยีน และชุมชน และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้จรงิ ตามล าดบั แสดงให้เหน็ว่า กจิกรรมโครงการสร้าง
ประสบการณ์อาชพี (Work Experience) : กจิกรรม “ช่างมอือาชพี”เป็นกจิกรรมทีด่ ีและเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน ผูเ้รยีน 
และชุมชน ซึง่ตรงตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ าหนดไว ้

จากผลของกิจกรรมโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) : กิจกรรม “ช่างม ือ
อาชีพ” ดงัที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนัน้ แสดงให้เห็นถึงบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถวางแผน ตัดสนิใจ 
และด าเนินการที่ท าให้ชุมชนเข ้ามามบีทบาทและมีส่วนร่วมในการพิจารณาน ากิจกรรมด้านอาชีพมาจดั
เพิ ่ม เต ิม  ซึ ่งจะท าให ้น ักเร ียน เร ียนรู ้อาช ีพอย่างหลากหลาย รวมถ ึงการท าให ้น ักเร ียนได ้สร ้างเสร ิม
ประสบการณ์อาชีพ และได้ค้นพบความสนใจ ความถนัดของตนเอง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบสมัมาอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในอนาคต ดงันัน้ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชนจึงต้องร่วมมือกนัในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทกัษะอาชีพในสถานศึกษา รวมทัง้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุก
ระดบัม ีโอกาสฝึกทกัษะและประสบการณ์ในอาช ีพต่างๆ และม ีทกัษะสอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงานและแนวโน้มลกัษณะงานในอนาคต การพ ิจารณาเลือกจดัเสร ิมทกัษะอาช ีพในหลกัสูตร
สถานศึกษา มีข ัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี้ [27] 
 ขัน้ตอนด าเนินงาน 
 ขัน้ตอนที ่1 ส ารวจและวเิคราะหง์านอาชพีทีน่กัเรยีนสนใจ  

ขัน้ตอนที ่2 ประสานความร่วมมอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งร่วมก าหนดความรู ้ทกัษะ และคุณลกัษณะอาชพีทีจ่ าเป็น  
ขัน้ตอนที ่3 ด าเนินการเป็นสว่นหนึ่งของหลกัสตูรสถานศกึษา  
ขัน้ตอนที ่4 ก าหนดเนื้อหา สาระ และแนวทางการวดัและประเมนิผล  
สรุป บทบาทผูบ้รหิารสถานศกึษาและชุมชนต้องร่วมมอืกนัในการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์ “ช่างมอื

อาชพี” เพราะเป็นกจิกรรมมุ่งใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาทกัษะการเรยีนรู ้ ฝึกการท างานและอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม และฝึกใหผู้เ้รยีนได้
แกปั้ญหา ใชเ้หตุผลและฝึกปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิความคดิรวบยอดเกีย่วกบัเรื่องและเนื้อหาทีเ่รยีน โดยผ่านการจดักจิกรรมดว้ย
วธิกีารหลากหลาย รวมทัง้ท าใหผู้้เรยีนไดพ้ฒันาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศกัยภาพ ความสนใจ ความถนัด ความ
ต้องการ เหมาะสมกบัวัยและวุฒิภาวะปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคมใน
ลกัษณะต่างๆ โดยยดึหลกัการมสี่วนร่วม เปิดโอกาสใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา ครู พ่อแม่ ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน องค์กร และหน่วยงานอื่น มีส่วนร่วมในการจดักจิกรรม ซึ่งกิจกรรมเสริมประสบการณ์“ช่างมืออาชีพ” มี
ขัน้ตอนด าเนินการ ดงัแสดงในภาพที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 ภาพท่ี 1 บทบาทผูบ้รหิารสถานศกึษาและชุมชนในการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์ “ช่างมอือาชพี” 
 

จากภาพดงักล่าว ผูบ้รหิารสถานศกึษาและชุมชนมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์ “ช่างมอื
อาชพี” ใหก้บัผูเ้รยีนไดด้งันี้ 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์“ช่างมืออาชีพ” 
- สงัเคราะหก์จิกรรมเสรมิประสบการณ์/วชิาชพี  
- พจิารณากจิกรรมเสรมิประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัวชิาชพี  
- ระบุกจิกรรมในปฏทินิงานประจ าปี  
- ด าเนินการกจิกรรมเสรมิประสบการณ์  
- สรุปและประเมนิผลกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ 

 

บทบาท 
- ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
- ชุมชน 
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ขัน้ตอนที่ 1  สงัเคราะห์กจิกรรมเสรมิประสบการณ์/วชิาชพี โดยผู้บรหิารสถานศกึษา ครู และชุมชนร่วมกนั
วิเคราะห์และสงัเคราะห์กิจกรรมจากการส ารวจงานอาชีพที่นักเรียนสนใจ เพื่อพิจารณาร่วมกันในการจดักิจกรรม
ประสบการณ์อาชพี “ช่างมอือาชพี” ใหก้บันกัเรยีน  

ขัน้ตอนที ่2 พจิารณากจิกรรมเสรมิประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัวชิาชพี โดยผูบ้รหิารสถานศกึษา ชุมชน และผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งร่วมกนั เพื่อพจิารณากจิกรรมเสรมิประสบการณ์อาชพี “ช่างมอือาชพี” ทีส่อดคลอ้งกบัวชิาชพีทีน่กัเรยีน
สนใจ 

ขัน้ตอนที ่3 ระบุกจิกรรมในปฏทินิงานประจ าปี โดยผูบ้รหิารสถานศกึษา และชุมชน ร่วมกนัจดักจิกรรมเสรมิ
ประสบการณ์อาชพี “ช่างมอือาชพี” น าไปก าหนดไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูรสถานศกึษา และการจดัการเรยีนการสอน 
เพื่อใหเ้ป็นกจิกรรมต่อเนื่องในปฏทินิงานประจ าปี 

ขัน้ตอนที่ 4 ด าเนินการกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ โดยผู้บรหิารสถานศกึษา ครู คณะกรรมการสถานศกึษา 
และชุมชนร่วมกนัก าหนดความรู ้ทกัษะ และคุณลกัษณะอาชพีทีจ่ าเป็นใหแ้ก่นักเรยีน และด าเนินการกจิกรรมเสรมิ
ประสบการณ์อาชพี “ช่างมอือาชพี” ดว้ยการเชญิผูท้ีม่คีวามรู ้เช่น ภูมปัิญญาท้องถิน่ เป็นต้น มาสอนใหค้วามรูแ้ก่
นกัเรยีน 

ขัน้ตอนที ่5  สรุปและประเมนิผลกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา และชุมชนร่วมกนัสรุป วดัผลและประเมนิผลของการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์อาชพี “ช่างมอือาชพี 
เพื่อเป็นขอ้มูลน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการจดักิจกรรมเสรมิประสบการณ์ให้มีประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลด้าน
อาชพีตามนกัเรยีนตอ้งการในครัง้ต่อไป 
 
บทสรปุ 

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญมากในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์“ช่างมอือาชพี” เพื่อมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาทกัษะการเรยีนรู ้ฝึกการท างานและอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ผูเ้รยีน
ได้พฒันาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศกัยภาพ ความสนใจ ความถนัด ความต้องการ เหมาะสมกบัวยัและวุฒิภาวะ 
ปลูกฝังและส่งเสรมิจติส านึกบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และน าไปสู่การประกอบวชิาชพีในอนาคตได ้รวมทัง้
เป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดต่ีอกนัระหว่าง โรงเรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานอื่น ในการร่วมกนัจดั
กจิกรรมทกัษะและสร้างเสรมิประสบการณ์อาชพีให้กบัผู้เรยีน ซึ่งม ี5 องค์ประกอบ ดงันี้1) สงัเคราะห์กจิกรรมเสริม
ประสบการณ์/วิชาชีพ 2) พิจารณากิจกรรมเสรมิประสบการณ์ที่สอดคล้องกบัวิชาชีพ 3) ระบุกิจกรรมในปฏิทินงาน
ประจ าปี 4) ด าเนินการกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ และ 5) สรุปและประเมนิผลกจิกรรมเสรมิประสบการณ์  
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แนวปฏิบติัตามเกณฑใ์นการสร้างต้นแบบโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล  
ของโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
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บทคดัย่อ  

การวิจยัในครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวปฏิบตัิตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล เพื่อศกึษาการปฏบิตัติามเกณฑใ์นการสรา้งต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล และเพื่อเสนอแนว
ทางการพฒันาในการสรา้งต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บรหิารสถานศึกษาและครูผู้รบัผิดชอบโครงการ
โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 จ านวน 
274 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์แนวปฏบิตัติามเกณฑ์ในการสรา้งต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพ
ประจ าต าบล แบบสอบถามการปฏิบัติตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และแบบ
สมัภาษณ์เกีย่วกบัแนวทางการพฒันาในการสรา้งตน้แบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรยีนสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ วเิคราะหข์อ้มูลจากการสมัภาษณ์แนวปฏบิตัติาม
เกณฑใ์นการสรา้งตน้แบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลโดยการวเิคราะหเ์ชงิภาษา วเิคราะหก์ารปฏบิตัติามเกณฑ์
ในการสร้างต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรยีบเทียบ
ค่าเฉลีย่ของคะแนน การปฏบิตัิเทยีบกบัเกณฑ์ในการด าเนินงานตามโครงการโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลแต่ละ
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ดา้น และวเิคราะหแ์นวทางการพฒันาในการสรา้งต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลจากการเกบ็ขอ้มูลจากแบบ
สมัภาษณ์ดว้ยโดยการวเิคราะหเ์ชงิภาษา และเสนอเป็นแนวทางการพฒันา 

ผลการวจิยั พบว่า  
1. โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2      

มีแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ในการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  7 ด้าน ดังนี้  1. ด้านบุคลากร                   
2. ด้านงบประมาณ  3. ด้านวสัดุอุปกรณ์  4. ด้านการบรหิาร 5. ด้านการจดัการเรยีนการสอน 6. ด้านการนิเทศ
ตดิตาม  และ 7. ดา้นคุณภาพผูเ้รยีน 

2. การปฏบิตัิตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 พบว่า โรงเรยีนมรีะดบัการปฏบิตั ิในระดบัมากทีส่ดุทัง้ 7 ดา้น 

3. แนวทางการพฒันาในการสรา้งตน้แบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขต
พื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 พบว่า ควรบรหิารจดัการงบประมาณให้เพยีงพอ ประเมินการใช้
งบประมาณ และน าผลมาปรับปรุงการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและจัดท าโครงการเพื่อรับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกอย่างสม ่าเสมอ จดัให้มสีื่อเทคโนโลยเีหมาะสมตามความต้องการ
พื้นฐาน จดัท าแผนการพฒันาโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลและก าหนดเป้าหมายหลกัการพฒันาคุณภาพของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สอดแทรกทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในหลักสูตร
สถานศึกษา จดัการเรยีนการสอนโดยเน้น Active Learning/STEM/วทิยาการค านวณ เพื่อ ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมี
ความรูด้า้นเทคโนโลย ีดา้นภาษา สามารถคน้พบทกัษะอาชพีตามความถนัดเพื่อสามารถประกอบอาชพีเพื่อสร้าง
รายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครวัไดอ้ย่างสม ่าเสมอ 

 
 

ค าส าคญั: โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล 

 
Abstract 
 The purpose of this research are to study the criterions for being 1tambon 1school model, to study 
the operation following the criterions for being 1tambon 1school model, and to introduce the development for 
being 1tambon 1school model for schools under the Nakhon Pathom primary educational service area office 
2. The population of this study is a group of 274 administrators and teachers responsible person of 1tambon 
1school of schools under the Nakhon Pathom primary educational service area office 2. The implements that 
were used included the interview form of the criterions for being 1tambon 1school model, the questionnaire of 
the operation following the criterions for being 1tambon 1school model and the suggestive interview form of 
the development for being 1tambon 1school model that were created by the researcher. The data of operating 
process following the criterions for being 1tambon 1school model is analyzed in a point of language, 
Typological Analysis. The data of the operation following the criterions for being 1tambon 1school model 
analyzing process with computing the mean (X ), standard deviation (S.D.), and analysis of the development 
for being 1tambon 1school model from interview is analyzed in a point of language, Typological Analysis, and 
used in this study to introduce the procedure. 
 By research result found that 
 1. The 1tambon 1school under the Nakhon Pathom primary educational service area office 2 
has 7 subjects which following the criterions for being 1tambon 1school model including 1. Personnel 2. 
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Budget 3. Equipment 4. Administration 5. Instructional management 6. Supervision and 7. Student’s 
quality 
 2. The operating process following the criterions for being 1tambon 1school model for schools 
under the Nakhon Pathom primary educational service area office 2 shows that the schools have the 
highest level of operating process in all 7 subjects. 
 3. The introduce the development for being 1tambon 1school model schools under the Nakhon 
Pathom primary educational service area office 2 shows that, there should be an approximation for the 
sufficient budget allocation and adjusting for the highest efficiency, and the projects for earning out source 
budget frequently. Moreover, there should be an instructional technology which can support the basic need for 
creating 1tambon 1school model development and the directions of the 1tambon 1school quality development 
interpolating occupation skills that are demanded in local community. The schools should process the courses 
by emphasizing the Active Learning/STEM/computing science to stimulate students having the knowledge in 
technology, language and finding out their skill for getting income to support oneself and their family. 
 
 

Keywords : 1TAMBON 1SCHOOL 
 
ภมิูหลงั 
 จากพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 ก าหนดแนวทาง   
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็ม
ศกัยภาพ และการจดักระบวนการเรยีนรูต้อ้งสอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยมกีารฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการสถานการณ์และประยุกต์ความรูม้าใชเ้พื่อ
ป้องกนัและแกปั้ญหาโดยฝึกปฏบิตัิใหค้ดิเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาได ้เกดิการเรยีนรู้อย่างต่อเน่ือง และ ก าหนดว่า 
การจดัการศกึษา ต้องจดัใหบุ้คคลมสีทิธแิละโอกาสเสมอกนัในการรบัการศกึษา ขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่าสบิสองปีที่
รฐัตอ้งจดัใหอ้ย่างทัว่ถงึและมคีุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย [1] 
 แต่จากปัญหาของระบบการศกึษาของไทยมทีีพ่บว่าปัญหาในหลายดา้น ซึง่ปัญหาทีม่กัจะถูกหยบิยกมา
พูดถึงก็คือ ปัญหาด้านปรมิาณ ซึ่งหมายถึง ปัญหาที่เด็กไทยไม่สามารถเขา้ถึงการศึกษาได้มากเพียงพอที่จะ
สนับสนุนการท างานในอนาคต และอีกปัญหาหนึ่งที่มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากนัและได้รบัความสนใจ คือ 
ปัญหาดา้นคุณภาพซึง่ผลการสอบวดัทกัษะพืน้ฐานในระดบันานาชาต ิเช่น การประเมนิความรูข้องนักเรยีนในวชิา
คณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรภ์ายใต้โครงการ TIMSS (The Trends in International Mathematics and Science 
Study) บ่งชี้ถึงปัญหาว่า ความสามารถของเด็กนักเรียนไทยยังอยู่ในระดับแย่ และมีทักษะไม่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน แม้ว่าทัง้สองมิติปัญหาจะมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
การศึกษาของไทย แต่ยังมีอีกมิติหนึ่งที่เป็นปัญหาที่ส าคัญทางด้านการศึกษาที่ควรได้รับการจัดการแก้ไข
เช่นเดยีวกนั มติทิีส่ าคญัดงักล่าว กค็อื มติคิวามเหลื่อมล ้าทางการศกึษา ซึง่หมายถงึ ความแตกต่างในผลลพัธข์อง
การศกึษา อนัเป็นผลเกีย่วเนื่องมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีม่ากกว่าแค่คุณภาพของการเรยีนการสอน แต่ครอบคลุมไป
ถึงปัจจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด ตัง้แต่ปัจจยัเฉพาะของนักเรยีนแต่ละคน ปัจจยัทางด้านครอบครวั ไปจนถึง
ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานศกึษา [2] 
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 การลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาเป็นนโยบายส าคญัของรฐับาล โดยเรื่องหลกัที่ด าเนินการ คอื ประกนั
โอกาสทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการประกันประสิทธิภาพการศึกษา ซึ่งภาพรวมของการ
ด าเนินงานขององคก์รหลกักระทรวงศกึษาธกิารทีม่สีถานศกึษาในก ากบัดแูล พบว่าผลการด าเนินงานเป็นทีพ่งึพอใจ ซึง่
เรื่องที่ถอืว่าประสบผลส าเรจ็อย่างมาก คอื การน าประชากรวยัเรยีนทีอ่ยู่นอกระบบการศกึษาเขา้สู่ระบบการศกึษา โดย
เริม่ตน้จากพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึง่ไดม้อบนโยบายใหข้ยายผลไปสูภู่มภิาคอื่นๆ โดยมสี านักงานการศกึษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเป็นเจ้าภาพหลกัด าเนินการ และบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานในกระทรวงศกึษาธกิาร 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงสาธารณสขุ  [3] 
 นอกจากนี้โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล ซึ่งเป็นโครงการที่เกดิขึน้ตามนโยบาย “1 ต าบล 1 
โรงเรยีนคุณภาพ” โดยมวีตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาโรงเรยีนในท้องถิ่นระดบัต าบลให้เป็นโรงเรยีนคุณภาพประจ า
ต าบล ภายใตแ้นวคดิ “1 ต าบล 1 โรงเรยีนคุณภาพ” ใหม้คีวามเขม้แขง็ทางวชิาการและมคีวามพรอ้มในการพฒันา
ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม งานอาชพีและสขุภาพอนามยั สามารถใหบ้รกิารการศกึษาแก่นกัเรยีนและชุมชน และเพิม่
โอกาสการเขา้ถงึการศกึษาทีม่คีุณภาพ ลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา แกปั้ญหาความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิ
และสงัคม ส าหรบันักเรยีนในท้องถิ่นชนบท และส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ เอกชน บ้าน วดั รฐั โรงเรยีน เพื่อ
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพ  
 โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลมจีุดเน้น คอื พฒันาโรงเรยีนให้มคีุณภาพและได้มาตรฐานตาม
บรบิทของตนเอง ลดความเหลื่อมล ้าใหเ้กดิความเท่าเทยีมและครอบคลุมทุกพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ  สรา้งโรงเรยีนให้มี
ความพรอ้มในการจดัการเรยีนการสอน มอีุปกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้เน้นผูบ้รหิารและ
ครูทีม่ปีระสทิธภิาพ ส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพใหก้บัผูเ้รยีน
โดยโรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการจะไดร้บัการสนับสนุน งบประมาณ สถานที ่แหล่งเรยีนรู ้องคค์วามรู ้บุคลากร จ าแนก
เป็น 3 ดา้นส าคญั คอื โครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการศกึษา และการสรา้งเครอืขา่ยการมสีว่นร่วม [4] 

การพฒันาโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลนัน้มเีป้าหมายในปีการศกึษา 2562 ว่า จะพฒันาโรงเรยีนให้เกดิ
โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล และในปีการศกึษา 2563 จะพฒันาใหเ้กดิต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 กระทรวงศกึษาธกิารได้ด าเนินการคดัเลือกโรงเรยีนที่มคีุณสมบตัิตามที่กระทรวงศกึษาธกิาร
ก าหนด พรอ้มผ่านการพจิารณาของกระบวนการประชาคม 3 ระดบั (ระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ และระดบัจงัหวดั) รวม
ทัง้สิ้น 7,983 โรงเรยีน แบ่งเป็นโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา 6,843 โรงเรยีน และโรงเรยีนระดบัมธัยมศึกษา 1,140 
โรงเรยีน โดยโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาควรมคีุณสมบตัใินหลายส่วน อาท ิตัง้อยู่ศูนยก์ลางชุมชน การคมนาคมและ
การสื่อสารสะดวก มพีื้นทีเ่พยีงพอต่อการจดัการเรยีนการสอน ตลอดจนได้รบัความร่วมมอืและสนับสนุนจากองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่และชุมชน เพื่อการพฒันาคุณภาพการศกึษาและบรหิารจดัการโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง [5] 
 ผลการพิจารณาในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2 ผ่านการคดัเลอืกเป็นโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล จ านวนทัง้สิน้ 55 โรงเรยีน โดยแบ่งเป็น โรงเรยีน
ขนาดเลก็ จ านวน 6 โรงเรยีน ขนาดกลาง จ านวน 41 โรงเรยีน ขนาดใหญ่ จ านวน 6 โรงเรยีน และขนาดใหญ่พเิศษ 
จ านวน 2 โรงเรยีน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากจ านวนต าบลทัง้หมดในพื้นที่รบัผิดชอบของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ปรากฏว่า ม ี3 ต าบลทีไ่ม่มโีรงเรยีนผ่านเกณฑเ์ป็นโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล ไดแ้ก่ 
ต าบลนครชยัศร ีต าบลบางแกว้ และต าบลดอนแฝก แสดงให้เหน็ว่ามพีื้นที่ในการรบัผดิชอบของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ที่ยงัไม่เกิดโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล จึงควรเร่งพัฒนาให้มีโรงเรยีน
คุณภาพประจ าต าบลครบทุกต าบล [6] 

จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการศกึษาแนวปฏบิตัติามเกณฑใ์นการสรา้งต้นแบบโรงเรยีน
คุณภาพประจ าต าบล การปฏบิตัติามเกณฑใ์นการสรา้งต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล และเสนอแนวทาง
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ในการพฒันาต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครปฐม เขต 2 ใหเ้กดิโรงเรยีนตน้แบบประจ าต าบลในพืน้ทีใ่หค้รอบคลุมในทุกต าบลตามแนวนโยบายในการลด
ความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาและช่วยพฒันาคุณภาพของนกัเรยีนในพืน้ทีต่่อไป 

 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรียน           
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 

2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรียน           
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 

3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรียน                
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง แยกตามขัน้ตอนการเกบ็ขอ้มลู ดงันี้  
       1.1 ขัน้ศึกษาแนวปฏบิตัิตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรยีน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 โดยการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกัซึง่เป็นผูบ้รหิาร
สถานศกึษาและครูผูร้บัผดิชอบโครงการทีเ่ป็นโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล ตามขนาดของโรงเรยีน จ านวน 55 
โรงเรยีน มปีระชากรทีเ่ป็นแหล่งขอ้มลูจ านวนทัง้สิน้ 136 คน ท าการสุม่ตวัอย่างโดยใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้
ภูมจิ าแนกตามขนาดโรงเรยีน ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 9 คน แบ่งเป็นผู้บรหิารสถานศกึษาจ านวน 6 คน และครู
ผูร้บัผดิชอบโครงการ จ านวน 3 คน 
       1.2 ขัน้ศึกษาการปฏบิตัิตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรยีน
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 โดยการสอบถามผู้บรหิารสถานศกึษาและครู
ผูร้บัผดิชอบโครงการโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล มปีระชากรทีเ่ป็นแหล่งขอ้มลูจ านวนทัง้สิน้ 274 คน ท าการสุ่ม
ตวัอย่างโดยใชต้ารางเครซี่ มอรแ์กน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีนจากนัน้ท าการเทยีบบญัญตัไิตรยางศก์บัจ านวน
ตามขนาดของโรงเรียนได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 160 คน แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 90 คน และครู
ผูร้บัผดิชอบโครงการ จ านวน 70 คน 

   1.3 ขัน้เสนอแนวทางพัฒนาในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรยีนสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 โดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีเ่ป็นโรงเรยีน
คุณภาพประจ าต าบล ซึง่เป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Personal key) โดยการสุม่อย่างง่าย ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 5 คน 

2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ แบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
   2.1 แบบสมัภาษณ์ เรื่อง แนวปฏบิตัติามเกณฑใ์นการสรา้งต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลของ

โรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ผู้วิจ ัยสร้างขึ้น โดยจ าแนกราย
องค์ประกอบจ านวน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลากร, งบประมาณ, วสัดุ อุปกรณ์, กระบวนการบรหิาร, กระบวนการ
จดัการเรยีนการสอน, กระบวนการนิเทศและตดิตามประเมนิผล และคุณภาพผูเ้รยีน    
      2.2 แบบสอบถามการปฏบิตัติามเกณฑใ์นการสรา้งตน้แบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรยีนสงักดั
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ที่ผู้วจิยัสรา้งขึน้ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน 
ดงันี้ ตอนที ่1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที ่2 ระดบัการปฏบิตัติามเกณฑใ์น
การสรา้งตน้แบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบัของลเิคอรท์ โดยแบ่งเป็น 7 
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ดา้น ดงันี้ ด้านบุคลากร จ านวน 15 ขอ้, ด้านงบประมาณ จ านวน 10 ขอ้,  ดา้นวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 7 ขอ้, ดา้น
การบรหิาร จ านวน 8 ขอ้, ดา้นการจดัการเรยีนการสอนจ านวน 8 ขอ้, ดา้นการนิเทศตดิตาม จ านวน 4 ขอ้, ดา้น
คุณภาพผูเ้รยีน จ านวน 11 ขอ้ รวมขอ้ค าถามทัง้ฉบบัจ านวน 63 ขอ้ มคี่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.71 

   2.3 แบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัแนวทางการพฒันาในการสรา้งต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลของ
โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ โดยสมัภาษณ์เกีย่วกบั
แนวทางพฒันาในการสรา้งต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาโดยแบ่งเป็น 7 ด้าน คือ ด้านบุคลากร, ด้าน
งบประมาณ,ด้านวสัดุอุปกรณ์, ด้านการบริหาร, ด้านการจัดการเรียนการสอน, ด้านการนิเทศติดตาม, ด้าน
คุณภาพผูเ้รยีน 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูโดย 
       3.1 ผูว้จิยัน าแบบสมัภาษณ์ไปเกบ็ขอ้มลู ดว้ยแบบสมัภาษณ์แนวปฏบิตัติามเกณฑใ์นการสรา้งตน้แบบ
โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 โดย      
เกบ็ขอ้มลูการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกั ในโรงเรยีนทีเ่ป็นโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน      
ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 9 คน ดว้ยตนเอง จากนัน้น าขอ้มลูมาสรุป และวเิคราะหเ์ชงิภาษา 
       3.2 ผูว้จิยัจดัส่งแบบสอบถามการปฏบิตัติามเกณฑใ์นการสรา้งต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล 
ไปยงัโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา นครปฐม เขต 2 ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยเกบ็ขอ้มูล
ดว้ยตนเองบางสว่น และบางสว่นสง่ทางไปรษณียแ์ละไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 
       3.3 ผู้วจิยัเกบ็รวบรวมแบบสอบถามตามเวลาทีน่ัดหมาย ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
และน ามาวเิคราะหข์อ้มลู 
       3.4 แบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัแนวทางการพฒันาในการสรา้งต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลของ
โรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 โดยการสอบถามผูบ้รหิารสถานศกึษาที่
เป็นโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลซึง่เป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Personal key) ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 5 คน โดยเกบ็
ขอ้มลูดว้ยตนเองและน ามาวเิคราะหข์อ้มลู เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการพฒันา 

4. การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัน าขอ้มูลทัง้แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูตาม
ขัน้ตอนดงันี้ 
       4.1 วเิคราะหข์อ้มูลจากการสมัภาษณ์ โดยการวเิคราะหเ์ชงิภาษา วเิคราะหโ์ดยการจ าแนกชนิดขอ้มูล
เพื่อน ามาสรา้งแบบสอบถาม 
       4.2 วิเคราะห์การปฏิบัติตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  จาก
แบบสอบถามดว้ยการหาค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน จากนัน้เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนกบัระดบัใน
การด าเนินงาน   ตามโครงการโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลแต่ละดา้น จ าแนกตามแต่ละดา้นโดยเทยีบกบัเกณฑ ์
ดงันี้ 
  คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.50   หมายถงึ  ระดบัน้อยทีส่ดุ 
  คะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50  หมายถงึ  ระดบัน้อย 
  คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50   หมายถงึ  ระดบัปานกลาง 
  คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถงึ  ระดบัมาก 
  คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายถงึ  ระดบัมากทีส่ดุ 
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      4.3 วเิคราะหแ์นวทางการพฒันาในการสรา้งต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลจากการเกบ็ขอ้มูล
จากแบบสมัภาษณ์ดว้ยโดยการวเิคราะหเ์ชงิภาษา และเสนอเป็นแนวทางการพฒันา 
 
สรปุผลการวิจยั 

ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันี้ 
1. ผลการศึกษาแนวปฏิบติัตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลของ

โรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 น าเสนอขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููร้บัผดิชอบโครงการทีเ่ป็นโรงเรยีนคุณภาพ
ประจ าต าบล จ านวน 9 คน พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่มแีนวคดิไปในทศิทางเดยีวกนั สามารถสรุปเป็นประเดน็ได้
ดงันี้ 

1.1 ดา้นบุคลากร  
  1) ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครมูคีวามมุ่งมัน่ ศรทัธาในวชิาชพี มทีกัษะวชิาชพี ประพฤตตินเป็น

แบบอย่างทีด่ ีปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู(9 คน) 
 2) ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นผูม้ภีาวะผูน้ า ทัง้ในดา้นการประพฤตปิฏบิตัตินในทางทีด่ ีและมภีาวะผูน้ า      

ในการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ (9 คน) 
 3) ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รเูป็นผูม้สีว่นรว่มในการบรหิารจดัการดา้นการจดัการเรยีนรู ้และ     

การพฒันาผูเ้รยีนในโรงเรยีน (9 คน) 
 4) ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหใ้ชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอน และเป็นผูน้ าในการใช้

เทคโนโลยใีนการบรหิารจดัการโรงเรยีน (9 คน) 
 5) ครจูดัการเรยีนรูต้รงตามหลกัสตูรสถานศกึษา (9 คน) 
 6) ครมูกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง (9 คน) 
 7) มกีารเตรยีมความพรอ้มดา้นจ านวนครูเพื่อใหค้รคูรบชัน้, ครบวชิาเอก, ครบวชิาชพี และครบเฉพาะทาง 

(9 คน) 
 8) ครมูคีวามคดิสรา้งสรรคน์วตักรรมการบรหิารจดัการเรยีนการสอน มคีลงันวตักรรมในจดัการเรยีนการ

สอน (9 คน) 
 9) ครมูจีรรยาบรรณ มทีกัษะวชิาชพีในการพฒันาหลกัสตูร และการจดัการเรยีนการสอนอย่างมี

ประสทิธภิาพ    มกีารใชว้สัดุ สือ่อุปกรณ์ นวตักรรมและเทคโนโลยทีนัสมยั ส่งเสรมิความกระตอืรอืรน้ใฝ่เรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน (9 คน) 

 10) ครมูเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี เอาใจใสด่แูลช่วยเหลอืผู้เรยีนตามระบบดแูลช่วยเหลอื (9 คน) 
 11) ครมูกีารร่วมมอืกนัในการพฒันาตนเองแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง (9 คน) 
 12) โรงเรยีนไดร้บัการยอมรบัและมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และชุมชน (9 คน) 
 13) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และชุมชนใหค้วามร่วมมอืและสนบัสนุนการพฒันาโรงเรยีนในดา้น

ดา้นงบประมาณ (อาหารกลางวนั อาหารเสรมินม) กจิกรรมค่ายต่าง ๆ (9 คน) 
 14) กรรมการขัน้พืน้ฐาน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และชุมชนมสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการ

โรงเรยีน  ในดา้นต่าง ๆ สม ่าเสมอ (9 คน) 
 15) มคีวามร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในการรว่มมอืพฒันาโรงเรยีน (9 คน) 
1.2 ดา้นงบประมาณ 
     1) จดัท าแผนการใชง้บประมาณและรายจ่ายของโรงเรยีน (9 คน) 
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     2) จดัท าแผนปฏบิตักิารของโรงเรยีนรายปี (9 คน) 
     3) มกีารระดมทรพัยากรตามแผนทีว่างไวแ้ละเสนอส านกังานเขตพืน้ทีร่บัทราบ (9 คน) 
     4) มงีบประมาณเพยีงพอในการบรหิารจดัการในแต่ละปีการศกึษา (7 คน) 
     5) ใชง้บประมาณอย่างประหยดัและคุม้ค่า (9 คน) 
     6) ด าเนินการใชง้บประมาณอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้(9 คน) 
     7) มกีารก ากบัตดิตามการใชง้บประมาณภายในสถานศกึษา (9 คน) 
     8) มกีารก ากบัตดิตามการใชง้บประมาณจากหน่วยงานภายนอกสถานศกึษา (9 คน) 
     9) ประเมินการใช้งบประมาณทุกปีงบประมาณ และน าผลมาปรบัปรุงการใช้งบประมาณให้เกิด

ประสทิธภิาพสงูสดุ (9 คน) 
     10) ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกอย่างสม ่าเสมอ (3 คน) 
1.3 ดา้นวสัดุ อุปกรณ์  
     1) โรงเรยีนมวีสัดุ อุปกรณ์ในการจดัการเรยีนรูค้รบถว้น (7 คน) 
     2) โรงเรยีนมวีสัดุ อุปกรณ์เพยีงพอในการบรหิารจดัการ (9 คน) 
     3) โรงเรยีนมสีือ่เทคโนโลยทีีม่คีุณภาพ ทนัสมยั (5 คน) 
     4) โรงเรยีนมสีือ่เทคโนโลยเีหมาะสมตามความตอ้งการพืน้ฐาน (4 คน) 
     5) โรงเรียนมีพื้นที่ เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนรู้และการท ากิจกรรมต่างๆ มีการจัด

หอ้งปฏบิตักิาร หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์หอ้งปฏบิตักิารงานอาชพี หอ้งปฏบิตักิาร
ทางภาษา หอ้งดนตรสีากล หอ้งดนตรไีทย หอ้งนาฏศลิป์ โรงอาหาร (9 คน) 

     6) โรงเรยีนมศีูนยก์ารเรยีนรู ้เช่น หอ้งสมุด สวนหย่อมแปลงเกษตร โรงเพาะเหด็ ผนังพูดได ้(ผนัง
ความรู)้ ศนูยก์ารเรยีนรูป้ฐมวยั แปลงพชืผกัสวนครวั สหกรณ์โรงเรยีน (9 คน) 

     7) โรงเรยีนมศีนูยฝึ์กทกัษะอาชพี (9 คน) 
1.4 ดา้นกระบวนการบรหิาร  
     1) โรงเรยีนเน้นกระบวนการบรหิารแบบมสีว่นรว่ม (9 คน) 
     2) โรงเรยีนจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการบรหิารจดัการและการเรยีนรู ้(9 คน) 
     3) โรงเรยีนเน้นกระบวนการบรหิารแบบมสีว่นรว่ม (9 คน) 
     4) มแีผนการพฒันาสถานศกึษา และก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายและตวัชีว้ดั (9 คน) 
     5) มแีผนการพฒันาโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลและก าหนดเป้าหมายหลกัการพฒันาคุณภาพของ

โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล (9 คน) 
     6) สง่เสรมิและพฒันานกัเรยีนแต่ละคนอย่างเท่าเทยีมกนั (9 คน) 
     7) มงีานประกนัคุณภาพการศกึษาและด าเนินการตามระบบประกนัคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

(9 คน) 
     8) มแีผนบรหิารจดัการในการรองรบัการเพิม่/ลดของจ านวนนกัเรยีน (9 คน) 
1.5 ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอน  
      1) มหีลกัสตูรสถานศกึษาทีเ่กดิจากการมสีว่นร่วมของผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูกรรมการขัน้พืน้ฐาน 

และชุมชน (9 คน) 
     2) มกีารประเมนิและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง (9 คน) 
     3) ปรบัปรุงและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาใหเ้ป็นปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางและ

หลกัสตูรทอ้งถิน่ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (9 คน) 



 83 วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่17 ฉบบัที ่33 เดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563 

     4) มกีารสอดแทรกทกัษะอาชพีที่สอดคลอ้งกบัความต้องการของชุมชนในหลกัสูตรสถานศกึษา 
(9 คน) 

     5) ใชส้ือ่นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอนอยู่เสมอ (9 คน) 
     6) มกีารวดัผลและประเมนิผลในการจดัการเรยีนการสอนตามสภาพจรงิ (9 คน) 
     7) มกีารพฒันาการจดัการเรยีนการสอนผ่านกระบวนการวจิยั โดยครทู าวจิยัในชัน้เรยีนทุกภาคเรยีน

หรอืทุกปีการศกึษา (9 คน) 
     8) จดัการเรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิผูเ้รยีนใหเ้กดิทกัษะในศตวรรษที ่21 เช่น เน้น Active Learning 

STEM วทิยาการค านวณ (9 คน) 
1.6 ดา้นกระบวนการนิเทศและตดิตามประเมนิผล  
     1) มกีารนิเทศตดิตามการจดัการเรยีนการสอนโดยผูบ้รหิาร ฝ่ายวชิาการ หวัหน้าระดบัชัน้ หวัหน้า

กลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ย่างสม ่าเสมอ (9 คน) 
     2) มกีารนิเทศตดิตามจากหน่วยงานภายนอก เช่น ส านกังานเขตพืน้ทีฯ่ (9 คน) 
      3) น าผลการนิเทศตดิตามมาปรบัปรุงและพฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอนและการบรหิาร

จดัการโรงเรยีน (9 คน) 
     4) มกีารประเมนิโรงเรยีนจากสมศ. (9 คน) 
1.7 ดา้นคุณภาพผูเ้รยีน   
     1) ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถตามหลกัสตูรก าหนด (9 คน) 
      2) ผูเ้รยีนมคีวามรูด้า้นเทคโนโลย ีสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้ควา้หาความรู ้และใชอ้ยา่งถูกทาง 

(9 คน) 
     3) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถดา้นภาษา สามารถสือ่สารโดยใชภ้าษาองักฤษได ้(9 คน) 
     4) ผูเ้รยีนคน้พบความสามารถของตนเองมทีกัษะอาชพีตามความถนดัของตน (9 คน) 
     5) ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิค านวณ การสือ่สาร และการใชภ้าษาอย่างถูกตอ้งเหมาะสม (9 คน) 
     6) ผูเ้รยีนมทีกัษะในศตวรรษที ่21 (9 คน) 
     7) ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูรและค่านยิม 12 ประการ มคีุณลกัษณะตาม

สถานศกึษาก าหนด มสีขุภาวะทางกาย จติ และสงัคมทีด่ ี(9 คน) 
     8) ผูเ้รยีนสามารถสอบเขา้รบัการศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ไป (9 คน) 
     9) ผูเ้รยีนสามารถประกอบอาชพีเพื่อสรา้งรายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครวัได ้(9 คน) 
    10) ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีน (9 คน) 
    11) โรงเรยีนมจี านวนนกัเรยีนเพิม่มากขึน้ (3 คน) 

 2. ผลการศึกษาการปฏิบติัตามเกณฑใ์นการสรา้งต้นแบบโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบลของ
โรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ผลการวิเคราะห ์ดงัน้ี 
 ตารางที่ 1 แสดงระดับการปฏิบัติตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลของ
โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 แต่ละดา้นโดยเฉลีย่ 
 

รายการ x  S.D. แปลผล 
1. ดา้นบุคลากร 4.80 0.40 มากทีส่ดุ 
2. ดา้นงบประมาณ 4.71 0.48 มากทีส่ดุ 
3. ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ 4.65 0.55 มากทีส่ดุ 
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 ตารางที ่1 (ต่อ) 
รายการ x  S.D. แปลผล 

4. ดา้นกระบวนการบรหิาร 4.71 0.58 มากทีส่ดุ 
5. ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 4.69 0.53 มากทีส่ดุ 
6. ดา้นกระบวนการนิเทศและตดิตามประเมนิผล 4.66 0.47 มากทีส่ดุ 
7. ดา้นคุณภาพผูเ้รยีน 4.62 0.58 มากทีส่ดุ 

 

 จากตารางที ่1 พบว่า โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 มรีะดบั      
การปฏบิตัติามเกณฑใ์นการสรา้งตน้แบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรยีนโดยเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด        
ทัง้ 7 ดา้น โดยดา้นทีม่รีะดบัการปฏบิตัโิดยเฉลีย่สงูทีสุ่ด 3 ล าดบั คอื ดา้นบุคลากร รองลงมาคอื ดา้นงบประมาณ 
และ ดา้นกระบวนการบรหิาร ดา้นทีม่รีะดบัปฏบิตัโิดยเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ดา้นคุณภาพผูเ้รยีน  
 3. ผลการเสนอแนวทางการพัฒนาในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยน าเสนอข้อมูลการ
สมัภาษณ์ผูบ้ริหารได้ผลการวิเคราะหด์งัน้ี 
 3.1 ดา้นบุคลากร 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ีปฏบิตัิตนตามจรรยาบรรณวชิาชพีครู มี
ความรกัและศรทัธาในวชิาชพี ควรส่งเสรมิสนับสนุนใหเ้กดิการพฒันาครูในทุก ๆ ด้าน ส่งเสรมิการใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลอืนกัเรยีนในการดแูลนกัเรยีน ส่งเสรมิใหใ้ชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอนในทุกระดบัชัน้เป็นผูน้ า
ในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจดัการโรงเรียน  และวางแผนในการเตรียมความพร้อมด้านจ านวนครูอย่าง
ต่อเนื่อง ครคูวรจดัการเรยีนรูต้รงตามหลกัสตูรสถานศกึษา พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องและร่วมมอืกนัในการพฒันา
ตนเองแบบชุมชนแห่งการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาวชิาชพี (PLC) อย่างต่อเนื่อง  
 3.2 ดา้นงบประมาณ 

จดัท าแผนการใชง้บประมาณและรายจ่ายของโรงเรยีนอย่างต่อเน่ือง จดัท าแผนปฏบิตัิการของโรงเรยีน
รายปี จดัท าโครงการและประมาณการรายจ่ายแต่ละ บรหิารจดัการงบประมาณในแต่ละปีการศกึษาอย่าง มกีาร
ก ากบัติดตามการใช้งบประมาณจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศกึษาอย่างสม ่าเสมอ ประเมนิการใช้
งบประมาณทุกปีงบประมาณ และน าผลมาปรบัปรุงการใชง้บประมาณใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุอย่างต่อเนื่อง   
 3.3 ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ 

วเิคราะห์พื้นที่ของโรงเรยีนเพื่อวางแผนในการบรหิารจดัการพื้นที่เพื่อรองรบัการจัดการเรยีนการสอน
และการท ากจิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรยีน จดัท าและพฒันาศูนยก์ารเรยีนรูใ้หม้คีวามเพยีงพอต่อการใชง้าน สง่เสรมิ
ให้มศีูนย์ฝึกทกัษะอาชพีที่สอดคล้องกบัความต้องการของนักเรยีนหรอืบรบิทของชุมชน ส่งเสรมิและจัดให้มสีื่อ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมต่อความตอ้งการพืน้ฐาน นกัเรยีนสามารถเขา้ถงึสือ่และเทคโนโลยไีด ้
 3.4 ดา้นกระบวนการบรหิาร 

บริหารจัดการโดยเน้นกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างสม ่ าเสมอ จัดท าแผนการพัฒนา
สถานศึกษา และก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและตวัชี้วดั จดัระบบงานประกนัคุณภาพการศกึษาและ
ด าเนินการตามระบบประกนัคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ือง มกีารบูรณาการแผนบรหิารจดัการในการรองรบัการ
เพิม่/ลดของจ านวนนักเรยีนอย่างต่อเนื่องร่วมกนัทุกฝ่ายบรหิาร จดัท าแผนการพฒันาโรงเรยีนคุณภาพประจ า
ต าบลและก าหนดเป้าหมายหลกัการพฒันาคุณภาพของโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลอย่างต่อเนื่อง 
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 3.5 ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 
จดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาทีเ่กดิจากการมสี่วนร่วมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครู กรรมการ สถานศกึษา

ขัน้พื้นฐาน และชุมชน ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศกึษาใหเ้ป็นปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางและหลกัสูตรท้องถิน่ของเขตพื้นที่การศกึษา จดัการ
เรยีนการสอนสอดคล้องกบับรบิทของผู้เรยีนและของชุมชน สอดแทรกคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ค่านิยม 12 
ประการ และคุณธรรมจรยิธรรมในการจดัการเรยีนรู้และกจิกรรมต่างๆในโรงเรยีน จดัการเรยีนการสอนโดยเน้น 
Active Learning/STEM/วิทยาการค านวณ สอดแทรกทักษะอาชีพที่สอดคล้องกบัความต้องการของชุมชนใน
หลกัสตูรสถานศกึษา วดัผลและประเมนิผลในการจดัการเรยีนการสอนตามสภาพจรงิ มกีารจดักระบวนการซ่อม
เสรมิใหก้บันักเรยีนทีว่ดัผลไม่ผ่านเกณฑ ์พฒันาการจดัการเรยีนการสอนผ่านกระบวนการวจิยั โดยครูท าวจิ ัยใน
ชัน้เรยีนทุกภาคเรยีนหรอืทุกปีการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
 3.6 ดา้นกระบวนการนิเทศและตดิตามประเมนิผล 

จดัการนิเทศการสอนระหว่างครูดว้ยกนัอย่างกลัยาณมติรเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นด้านการจดัการเรยีน
การสอน นิเทศตดิตามการจดัการเรยีนการสอนโดยผูบ้รหิาร ฝ่ายวชิาการ หวัหน้าระดบัชัน้ หวัหน้ากลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้มกีารนิเทศตดิตามจากหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานเขตพื้นทีฯ่ น าผลการนิเทศตดิตามมาปรบัปรุง
และพฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอนและการบรหิารจดัการโรงเรยีน รบัการประเมนิภายนอกจากสมศ. 
 3.7 ดา้นคุณภาพผูเ้รยีน   

ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมีความรูค้วามสามารถตามหลกัสูตรก าหนด มทีกัษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลกัษณะ                  
อนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูรและค่านิยม 12 ประการ มคีุณลกัษณะตามสถานศกึษาก าหนดมคีวามรูด้า้นเทคโนโลย ี
สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้ควา้หาความรู ้และใชอ้ย่างถูกทาง มคีวามสามารถดา้นภาษา สามารถสื่อสารโดย
ใชภ้าษาองักฤษได ้ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนคน้พบความสามารถของตนเองมทีกัษะอาชพีตามความถนดัของตน มทีกัษะ
การคิดค านวณ การสื่อสาร และการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม มสีุขภาวะทางกาย จติ และสงัคมที่ดอีย่าง
สม ่าเสมอ ส่งเสรมิใหผู้้เรยีนสามารถสอบเข้ารบัการศกึษาต่อในระดบัที่สงูขึน้ไป หรอืสามารถประกอบอาชพีเพื่อ
สรา้งรายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครวัได ้ตดิตามความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาของโรงเรยีน
อย่างต่อเนื่อง 

 
อภิปรายผล 

การวจิยัเรื่อง แนวปฏบิตัติามเกณฑใ์นการสรา้งตน้แบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรยีนสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 สามารถอภปิรายผลไดด้งัต่อไปนี้ 

1. โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม 
เขต 2 มแีนวปฏบิตัติามเกณฑ์ในการพฒันาต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล 7 ด้าน ดงันี้ 1. ดา้นบุคลากร  
2. ด้านงบประมาณ 3. ด้านวสัดุอุปกรณ์ 4. ด้านการบรหิาร  5. ด้านการจดัการเรยีนการสอน 6. ด้านการนิเทศ
ตดิตาม  7. ดา้นคุณภาพผูเ้รยีน ทัง้นี้เน่ืองจากผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งตน้แบบและการ
พฒันาโรงเรยีน ทีต่้องมกีระบวนการในการบรหิารจดัการในองคป์ระกอบต่าง ๆ ของโรงเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง ส่งเสรมิ
และสนับสนุนกนั สอดคลอ้งกบัศริาภรณ์  ช่วยบ ารุง  [7] ทีศ่กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรรีมัย์ เขต 1 ผลการวจิยัพบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั  
ด้านกระบวนการบริหาร ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา มี
ความสมัพนัธท์างบวกอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้งกบั ไกรพนัธ ์พลูพนัธช์ ู[8] ไดศ้กึษารปูแบบ
การบรหิารงานวชิาการสถานศึกษาต้นแบบพฒันาสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ผลการวจิยั  
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พบว่า องคป์ระกอบรปูแบบการบรหิารงานวชิาการสถานศกึษาตน้แบบพฒันาสูป่ระชาคมอาเซยีนของสถานศกึษา
ขัน้พื้นฐาน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คอื การมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษา การวางแผนการจดัการศกึษา 
การบริหารจัดการศึกษา การสร้างงานวิจัย การแนะแนวการศึกษา การนิเทศการศึกษา และการวัดผลและ
ประเมนิผล สอดคล้องกบัการศกึษาของแคธรนี เดเดอรงิ และซาบเินอ มลึเลอร์ [9] ที่ศกึษาการพฒันาโรงเรยีน
ภายใต้การควบคุมและข้อมูลเชิงลึกส่วนแรกจากการสงัเกตภายในเยอรมนี ผลการส ารวจระบุว่า การบรหิาร 
งบประมาณ และรายได้สนับสนุนการพฒันาคุณภาพของโรงเรยีนที่ผู้ศึกษา ท าการสงัเกต ส่งผลต่อปัจจยัการ
พฒันาคุณภาพโรงเรยีน สอดคลอ้งกบันิวตัร นาคะเวช [10] ทีศ่กึษาการพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการโรงเรยีน
ในฝัน ผลการวจิยัพบว่า รูปแบบการบรหิารจดัการโรงเรยีนในฝันที่สร้าง ม ี5 องคป์ระกอบ คอื หลกัการบรหิาร
จดัการ วตัถุประสงค์ของโรงเรยีน โครงสรา้งของโรงเรยีน กลยุทธข์องโรงเรยีน เงื่อนไขความส าเรจ็ ผลที่ไดจ้าก
ผูท้รงคุณวุฒพิบว่า องคป์ระกอบรปูแบบการบรหิารจดัการ มลีกัษณะแนวคดิเชงิระบบ ประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ 
3 องคป์ระกอบ คอื วตัถุประสงคข์องโรงเรยีน หลกัการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการบรหิาร ปัจจยักระบวนการ 
1 องคป์ระกอบ คอื กลยุทธก์ารด าเนินงาน ปัจจยัผลผลติ 1 องคป์ระกอบ คอื ภาพความส าเรจ็ 2 องคป์ระกอบ คอื 
สภาพแวดล้อม และ การประเมิน ปรบัปรุง และพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกบัเกณฑ์ในการพัฒนาต้นแบบโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 7 ดา้น 
 2. ผลการศกึษาการปฏบิตัิตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรยีน
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 พบว่า โรงเรยีนมรีะดบัการปฏบิตั ิในระดบัมาก
ทีส่ดุทัง้ 3 ดา้น เนื่องจากแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เกดิจากการน าขอ้มลูการสมัภาษณ์ในขอ้ที ่1. น ามาวเิคราะหแ์ละ
แยกประเดน็ ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรม เพื่อสรา้งขอ้ค าถามในแบบสอบถาม และผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมอืโดยผูเ้ชีย่วชาญ มกีารน าไปทดลองใชเ้พื่อหาค่าความเชื่อมัน่ท าใหแ้บบสอบถามมคีุณภาพ เมื่อน าไป
เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล จงึไดร้บัขอ้มลูทีม่ี
ความน่าเชื่อถือจากการปฏิบัติจริงซึ่งผลการศึกษาที่ได้รับสอดคล้องกับสุมาลี  ศรีจันทร์  [11] ที่ศึกษาการ
ด าเนินงานของโรงเรยีนตน้แบบในฝันตามโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรยีนในฝัน ในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 27 ผลการวจิยัพบว่า การด าเนินงานของโรงเรยีนต้นแบบ ในฝันตามโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่ง
โรงเรียนในฝัน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศกึษาและครูโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูกว่าดา้นอื่น ๆ 
โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย คอื ดา้นกระบวนการบรหิารและจดัการภายในโรงเรยีนด้านการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรพัยากรทางการศึกษา  ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและด้านพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับศิราภรณ์   
ช่วยบ ารุง  [7] ท าการศกึษาปัจจยั ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร ด้าน
กระบวนการเรยีนการสอน ดา้นกระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษา มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 และปัจจยัแต่ละปัจจยัมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพการศกึษา อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติทีร่ะดบั .01 พจิารณาตวัแปรปัจจยัที่มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธส์ูงสุดคอื ดา้นกระบวนการประกนัคุณภาพ
ทางการศกึษา และดา้นกระบวนการบรหิารพบว่า มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงู ดา้นกระบวนการเรยีนการสอนมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง และปัจจยัด้านกระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษา  และด้านกระบวนการ
บรหิารร่วมกัน มีความสมัพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับสูง และสามารถพยากรณ์คุณภาพ
การศกึษาได้ร้อยละ 81 นัน่คือคุณภาพการศกึษาเป็นผลที่เกดิจากการปฏิบตัิในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลเป็นโครงการที่มจีุดเน้นในการพฒันาใหผู้้บรหิาร และครูมคีวามพรอ้มใน
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การจดักระบวนการเรยีนรู ้ภายใต้บรบิททีส่มบูรณ์พรอ้มเหมาะสมส าหรบัชุมชนนัน้ ๆ เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน
ในทุกพืน้ทีเ่พื่อลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา แกปั้ญหาความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิและสงัคมในทอ้งถิน่ชนบท 
นอกจากนี้โครงการยงัเกิดจากแนวคิดของรฐับาล จึงท าให้มีหน่วยงานในการดูแลรบัผิดชอบอย่างชัดเจน มี
เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องโครงการอย่างเหมาะสม มกีารตดิตามและประเมนิผลจากส านักงานเขตพืน้ทีแ่ละ
จากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโครงการอยู่เสมอ รวมทัง้เป็นโครงการทีเ่กดิจากความร่วมมอืของหลายๆหน่วยงานใน
ภาครฐั จงึมคีวามเขม้แขง็ในการผลกัดนัใหเ้กดิการปฏบิตัใินระดบัโรงเรยีน  

3. แนวทางการพฒันาในการสรา้งตน้แบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขต
พื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 พบว่า ควรบรหิารจดัการงบประมาณให้เพยีงพอ ประเมินการใช้
งบประมาณ และน าผล  มาปรบัปรุงการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและจดัท าโครงการเพื่อรบั
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกอย่างสม ่าเสมอ จดัให้มสีื่อเทคโนโลยเีหมาะสมตามความต้องการ
พืน้ฐาน จดัท าแผนการพฒันาโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลและก าหนดเป้าหมายหลกั  การพฒันาคุณภาพของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สอดแทรกทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ  ความต้องการของชุมชนในหลักสูตร
สถานศกึษา จดัการเรยีนการสอนโดยเน้น Active Learning/STEM/ วทิยาการค านวณ เพื่อ ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมี
ความรูด้า้นเทคโนโลย ีดา้นภาษา สามารถคน้พบทกัษะอาชพีตามความถนดัเพื่อสามารถประกอบอาชพี เพื่อสรา้ง
รายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครวัไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ในสว่นของขอ้เสนอแนะนัน้สอดคลอ้งกบัจรีะนุช โคเบนท ์ [12] 
ทีศ่กึษาความพรอ้มของโรงเรยีนเครอืข่ายสุจรติ ในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 1  เพื่อเป็นโรงเรยีนต้นแบบผลการศกึษามขีอ้เสนอแนะคอื ควรมกีารวางแผนในการพฒันาหรอืปรบัปรุงการ
เตรยีมความพร้อมเพื่อเป็นโรงเรยีนต้นแบบให้บรรลุผลและมปีระสทิธภิาพมากขึ้น โดยให้ความส าคญักบัการ
จดัสรรงบประมาณที่เพียงพอ จดัหาสื่อ  การเรยีนรู้ที่เกี่ยวกบัโครงการ โรงเรยีนสุจรติ ปลูกฝังให้นักเรยีนเห็น
ความส าคญั และใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโครงการใหม้ากขึน้ รวมทัง้จดักจิกรรมเพิม่เตมิเพื่อพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รยีน 5 
ประการ แสดงใหเ้หน็ว่างบประมาณมคีวามส าคญัจ าเป็นในการบรหิารจดัการ และการปลูกฝังความรูแ้ละทกัษะ
ต่าง ๆ ใหก้บันกัเรยีนกม็คีวามส าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการน าไปใชพ้ฒันาโรงเรยีนเพื่อลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาในพืน้ที ่ดงันี้ 
 1. โรงเรยีนทีย่งัไม่ไดเ้ป็นโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลควรประเมนิระดบัปฏบิตัติามเกณฑใ์นการสรา้ง
ตน้แบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลก่อน เพื่อใหท้ราบระดบัปฏบิตัขิองตนและทราบแนวทางทีจ่ะพฒันาดว้ยการ
ปฏบิตัติามเกณฑ์ในการสรา้งต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลตามบรบิทของโรงเรยีน และก าหนดสิง่ทีต่้อง
พฒันาลงในแผน     กลยุทธแ์ละแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน เพื่อพฒันาใหเ้กดิโรงเรยีนทีม่คีุณภาพ
ในรปูแบบเดยีวกบัโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลครอบคลุมในทุกพืน้ที ่
 2. ส าหรบัโรงเรยีนทีเ่ป็นโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลอยู่แลว้ ควรประเมนิระดบัการปฏบิตัติามเกณฑใ์น
การสรา้งตน้แบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลในทุกปีการศกึษา เพื่อเปรยีบเทยีบและพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 ในการท าการวจิยัครัง้ต่อไปเพื่อพฒันาคุณภาพของโรงเรยีน ดงันี้ 
 1. ควรศึกษาแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในเขตพื้นที่
การศกึษาอื่นเพิม่เตมิ 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อระดบัการปฏิบตัิตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพ
ประจ าต าบล เพื่อน ามาวางแผนพฒันาการปฏบิตัิตามเกณฑ์ในการสรา้งต้นแบบโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล
ต่อไป 
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คุณลกัษณะและพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21        
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขนัสูง      
สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  
EFFECTS OF TRAITS AND BEHAVIORS OF THE 21st CENTURY SCHOOL 
ADMINISTRATORS ON TEACHER PERFORMANCE IN HIGH COMPETITIVE 
SCHOOL, SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1. 

 

ขวญัฤดี  ฐิตาปุรเชษฐ1์, อ.ดร.ประภาวรรณ ตระกลูเกษมสขุ2, รศ.ดร.รตันา ดวงแกว้3 
Khwanrudee Titapurachet1, Prapawan Trakulkasemsuk2, Ratana Daungkaew3

 

1 นักศกึษาหลกัสูตรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาวะผู้น าการบรหิารและการจดัการการศกึษา สถาบนัการ
จดัการปัญญาภวิฒัน์ 
2 ทีป่รกึษาหลกั อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาภาวะผูน้ าการบรหิารและการจดัการการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์สถาบนัการ
จดัการปัญญาภวิฒัน์ 
3 ทีป่รกึษาร่วม อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาคุณลกัษณะของผู้บรหิารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 ตามการ
รบัรูข้องครูโรงเรยีนแข่งขนัสงู สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 2) ศกึษาพฤตกิรรมการบรหิาร
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 ตามการรบัรูข้องครูโรงเรยีนแข่งขนัสงู สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 1 3) ศกึษาประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของครใูนโรงเรยีนทีม่อีตัราการแขง่ขนัสงู สงักดัส านกังานเขต
พื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 4) ศกึษาคุณลกัษณะและพฤติกรรมของผู้บรหิารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 ที่
สง่ผลต่อประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของครูโรงเรยีนแข่งขนัสงู สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 
และด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างคอืครูผูส้อนในโรงเรยีนแขง่ขนัสงูสงักดัส านกังาน
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เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 จ านวน 405 คน วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติคิ่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน 
   ผลการวจิยั พบว่า 

1. คุณลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 ตามความคดิเหน็ของครใูนภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความเพียรพยายาม 
รองลงมา คือด้านการมีคุณธรรมและจรยิธรรม ด้านความเชื่อมัน่ในตนเอง ด้านการมีวสิยัทศัน์ ด้านความสามารถ
ร่วมมอืกบัผูอ้ื่น ดา้นการมทีกัษะการสือ่สาร ดา้นการเป็นผูรู้ ้และการปรบัตวั ตามล าดบั 

2. พฤตกิรรมการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 ตามความคดิเหน็ของครใูนภาพรวม
อยู่ในระดบัมากเมื่อพจิารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื พฤติกรรมการ
จดัการทัว่ไป รองลงมา คอื พฤตกิรรมการจดัการเพื่อเป้าหมายของโรงเรยีน พฤตกิรรมการจดัการเพื่อความรบัผดิชอบ
ทีเ่ชื่อถอืได ้ดา้นที ่2 พฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอน และ พฤตกิรรมการก ากบันิเทศการสอน ตามล าดบั 

3. ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของครูในโรงเรยีนทีม่อีตัราการแข่งขนัสงู ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดย
ดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพีมคี่าเฉลีย่สงูทีส่ดุ และอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ส่วนดา้นการจดัการเรยีนการสอน
และดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีนค่าเฉลีย่เท่ากนั และอยู่ในระดบัมาก 

4. คุณลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของครู มี
ดงันี้ คอื คุณลกัษณะดา้นความเพยีรพยายามและคุณลกัษณะดา้นความเชื่อมัน่ในตนเอง ส่งผลต่อประสทิธผิลในการ
ปฏบิตังิานของครอูย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดบิ(b) เท่ากบั.142 
และ .137 ตามล าดบั ในรูปคะแนนมาตรฐาน  (  ) เท่ากับ .208 และ .204 ตามล าดบั ส่วนพฤติกรรมการบริหาร
สถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 ดา้นการจดัการเพื่อเป้าหมายของโรงเรยีน สง่ผลต่อประสทิธผิล
ในการปฏบิตังิานของครอูย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคณูในรปูคะแนนดบิ(b) เท่ากบั.
252 ในรูปคะแนนมาตรฐาน  ( ) เท่ากบั .336 ทัง้สามตวัแปรสามารถอธบิายความแปรปรวนของประสทิธผิลในการ
ปฏบิตังิานของครใูนโรงเรยีนทีม่อีตัราการแขง่ขนัสงู ในภาพรวมไดร้อ้ยละ 49.5 

                ค าส าคญั: คุณลกัษณะ, พฤตกิรรมการบรหิาร, ผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21, ประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to examine 1) the traits of the 21st century school administrators 
on teacher perception in high competitive school, secondary educational service area 1 2) the behaviors of 
the 21st century school administrators on teacher perception in high competitive school, secondary 
educational service area 1 3) the efficiency of teacher performance in high competitive school, secondary 
educational service area 1 4) the traits and behaviors the 21st century school administrators on teacher 
performance in high competitive school, secondary educational service area 1. The data were collected 
questionnaire from target group which were 405 teachers in high school competitive, secondary educational 
service area 1. All collected data were analyzed through frequency, percentage mean, arithmetic mean, 
standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. 
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 The research findings were as follows 
 1. The traits of the 21st century school administrators from teachers’ view were rated at high level 
and all characters also were rated at high level. The trait that was rated highest was endeavor and the 
second was ethics and morals following by self-confidence, wide-vision, collaboration, communication, 
knowledgeable person, and adaptation respectively. 
 2. The behaviors of the 21st century school administrators from teachers’ view were rated at high 
level and all types also were rated at high level. The trait that was rated highest was general management 
and the second was school’s goals management following by accountable management, instructional 
management, and direct supervision of instruction in the school respectively. 
 3. The efficiency of teacher performance in high competitive school was rated at high level and all 
aspects were rated at high level. The aspect that was rated highest was individual and career development. 
Instruction and classroom management were rated the same high level.  
 4. The traits of the 21st century school administrators that affected on teacher performance 
perseverance and self-confidence. Moreover, the traits of the 21st century school administrators significantly 
affected on teacher performance at 0.01 level. Coefficient of multiple regression in raw score (b) were .142 
and .137 respectively and in standard score ( ) were .208 and .204 respectively. The behaviors of the 21st 
century school administrators that affected on teacher performance were school’s goals management at 0.01 
level. Coefficient of multiple regression in raw score (b) were .252 and in standard score ( ) were .336 The 
coefficient can explain variance of teacher performance in 49.5 percent. 
 

Keywords: trait, behavior of administrator, 21st century school administrators, efficiency of performance. 

 
ภมิูหลงั 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39  1 ได้
ก าหนดใหก้ระทรวงศกึษาธกิารกระจายอ านาจในการบรหิารจดัการศกึษาดา้นการบรหิารงานวชิาการ การบรหิารงาน
บุคคล การบรหิารงานงบประมาณ และการบรหิารงานทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา และ
สถานศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษาให้มากขึน้ นัน่คอืมคีวามเป็นเอกภาพด้านนโยบายและมคีวามหลากหลายในการ
ปฏบิตัิตามอตัลกัษณ์และศกัยภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา ดงัแสดงให้เหน็ในการก าหนด
วสิยัทศัน์ทางการศกึษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 ที่ว่า “เป็นผู้น าในการพฒันาคุณภาพ
การศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ บนพืน้ฐานความเป็นไทย” โดยก าหนดเป้าประสงคด์า้นผูเ้รยีนไวว้่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
8 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งูเป็นอนัดบัหนึ่งของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  2 นอกจากผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนทีส่งูแลว้ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 ยงัมโีรงเรยีนภายใตก้ารควบคุมดแูลทีไ่ดร้บัการประกาศ
เป็นโรงเรยีนที่มอีตัราการแข่งขนัสงูถึง 27 โรงเรยีน ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  
ซึง่สะทอ้นถงึประสทิธผิลทางการเรยีนจนไดร้บัความนิยมจากผูป้กครอง เป็นทีแ่น่ชดัว่าประสทิธผิลทางการศกึษานัน้
เป็นผลมาจากปัจจยัหลายดา้นประกอบกนั พรสุดา พรหมกุล 3  กล่าวว่าประสทิธภิาพเป็นส่วนประกอบส าคญัของ
ประสทิธผิล การวดัประสทิธผิลขององคก์ารคอืการศกึษาเปรยีบเทยีบอตัราสว่นระหว่างปัจจยักบัผลงาน เพื่อดูว่าผลที่
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ไดร้บัมากหรอืน้อยกว่าเป้าหมายดว้ยเหตุนี้ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาต่าง ๆ จงึใหค้วามส าคญัในการพฒันาผูบ้รหิาร
สถานศึกษา ครูและทรพัยากร เพื่อยกระดับผลสมัฤทธิท์างการเรียนให้สูงมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ประสิทธิผลจึงมี
ความส าคญัต่อองคก์ารหรอืหน่วยงานมาก ถา้ประสทิธผิลของบุคคลมคีุณภาพ กส็่งผลต่อประสทิธผิลขององคก์ารทีม่ี
คุณภาพเช่นกนั ซึง่ทัง้สองสิง่นี้จะเป็นตวัชีว้ดัความส าเรจ็ขององคก์ารได ้จงึอาจกล่าวไดว้่าประสทิธผิลของสถานศกึษา
กเ็ป็นผลมาจากประสทิธผิลในการปฏบิตัิงานของครูและบุคลากรทางการศกึษาภายในสถานศกึษานัน่เอง ซึง่ในการ
บรหิารสถานศกึษาพบว่าผูบ้รหิารโรงเรยีนเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิง่เพราะเป็นผูท้ีท่ าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนขององคก์ารและ
เป็นศูนย์รวมแห่งพลงัร่วมของบุคลากรในองค์การ จากปัญหาดงักล่าวผู้บรหิารโรงเรยีนนับเป็นกลไกส าคญัและมี
อทิธพิลสงูต่อคุณภาพของผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากระบบการศกึษา ประสทิธภิาพของการบรหิารการศกึษาและประสทิธผิลของ
องคก์ารทางการศกึษา สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ จกัร ีศรจีารุเมธญีาณ และคณะ 4   

ด้วยสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งต้น ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาคุณลกัษณะและพฤติกรรมของผู้บรหิาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสทิธิผลของครูในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขนัสูง สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 1 เพื่อน าผลการศกึษาครัง้นี้ไปสู่ขอ้คน้พบว่าผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนทีม่อีตัราการแข่งขนัสงู 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 ใชคุ้ณลกัษณะและพฤตกิรรมใดบา้งในการบรหิารจดัการใหก้าร
ท างานของครเูกดิประสทิธผิล ซึง่เป็นประโยชน์ส าหรบัใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา
สบืไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศกึษาคุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการรบัรู้ของครูโรงเรียนแข่งขนัสูง 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบรหิารของผู้บรหิารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการรบัรู้ของครูโรงเรียน
แขง่ขนัสงู สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  

3. เพื่อศกึษาประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของครใูนโรงเรยีนทีม่อีตัราการแขง่ขนัสงู สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  

4. เพื่อศกึษาคุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 ทีส่่งผลต่อประสทิธผิลใน
การปฏบิตังิานของครโูรงเรยีนแขง่ขนัสงู สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ครผููส้อน
ในโรงเรยีนที่มีอตัราการแข่งขนัสูงสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 จ านวน 27 โรงเรยีน รวม
จ านวนประชากรทัง้สิน้ 2,452 คน ขอ้มลูประจ าปีการศกึษา 2561 ผูว้จิยัจงึด าเนินการ (1) ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง ดงันี้  

ขัน้ตอนที่ 1 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยพจิารณาจากจ านวนครูผูส้อนในโรงเรยีนทีม่อีตัราการแข่งขนัสูง
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 รวมทัง้สิน้ 2,452 คน ค านวณเบื้องต้นด้วยสูตรของยามาเน่  
ที่ขอบเขตความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.05 ได้ 344 คน ผู้วจิยัจงึท าการปรบัจ านวนกลุ่มตัวอย่างจาก 344 คน ให้มี
จ านวนทัง้สิน้ 405 คน  
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ขัน้ตอนที่ 2 คดัเลือกโรงเรยีนที่จะท าการเก็บข้อมูล โดยพิจารณาจากโรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ
ระดบัชาต ิ(O-Net) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 สงูสดุ 10 อนัดบัแรก เน่ืองจากผลคะแนนการทดสอบระดบัชาตเิป็นหนึ่ง
ในขอ้บ่งชีถ้งึประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของครู 
 ขัน้ตอนที ่3 คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างครูจากโรงเรยีนแข่งขนัสงู 10 โรงเรยีน ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขัน้ตอนที ่2 โดย
วธิกีารสุ่มแบบแบ่งสดัส่วน (Proportionate Random Sampling) จากจ านวนครูทัง้โรงเรยีน จงึไดร้ายชื่อโรงเรยีนและ
จ านวนครูดังต่อไปนี้ โรงเรยีนสตรวีิทยาและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนละ 53 คน, โรงเรยีนสามเสน
วทิยาลยั 51 คน, โรงเรยีนศึกษานาร ี47 คน, โรงเรยีนโยธินบูรณะ 38 คน, โรงเรยีนเทพศรินิทร์ 36 คน, โรงเรยีน
มธัยมวดันายโรง 33 คน, โรงเรยีนบางปะกอกวทิยาคม 32 คน, โรงเรยีนโพธสิารพทิยากรและโรงเรยีนนวมนิทราชนูิ
ทศิ สตรวีทิยา พุทธมณฑล โรงเรยีนละ 31 คน 

(2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยันี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่พัฒนามาจากงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับ
คุณลกัษณะและพฤติกรรมการบรหิารงานของผู้บรหิารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสทิธิผลในการ
ปฏบิตังิานของครูในโรงเรยีนทีม่อีตัราการแขง่ขนัสงู โดยโครงสรา้งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ตอนที ่1 ขอ้มูล
พื้นฐานส่วนบุคคลของครูผู้สอน  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วยคุณลักษณะ 8 ประการ ได้แก่ 1) มีความสามารถร่วมมือกับผู้อื่นได้ 2) ปรบัตัวเก่ง 3) เป็นผู้รู้ 4) มี
คุณธรรม ซื่อสตัย ์5) มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง 6) มคีวามเพยีรพยายาม 7) มวีสิยัทศัน์ และ 8) มทีกัษะการสือ่สาร รวม
ทัง้สิน้ 42 ขอ้ ตอนที่ 3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการบรหิารงานของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ที่ ประกอบด้วยพฤติ
กรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ 1) พฤติกรรมการจดัการเพื่อเป้าหมายของโรงเรียน 2) 
พฤติกรรมการจดัการกบัการเรยีนการสอน 3) พฤติกรรมการนิเทศการเรยีนการสอน 4) พฤติกรรมการจดัการเพื่อ
ความรบัผดิชอบทีเ่ชื่อได ้และ 5) พฤตกิรรมการจดัการทัว่ไป รวมทัง้สิน้ 31 ขอ้ ตอนที ่4 ขอ้มลูเกีย่วกบัประสทิธผิลใน
การปฏบิตังิานของครู ประกอบดว้ย 1) ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 2) ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน และ 3) ดา้น
การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ รวมทัง้สิ้น 30 ขอ้ โดยมกีารก าหนดให้คะแนนเป็น 5 ระดบัตาม ลเิคริ์ท สเกล 
(1932) จากนัน้น าไปทดสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา (Content Validity Test) จากผลการทดสอบพบว่าขอ้ค าถามที่
มคี่า IOC ตัง้แต่ 0.67-1.00  และน าไปท าการทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability Test) โดยการหาค่าสมัประสทิธแ์อลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าความเชื่อมัน่รวมทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.98 แลว้จงึน าไปใช ้

(3) เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทีก่ าหนดไวใ้นขา้งตน้ 
(4) การวิเคราะห์ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวจิยั คือ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Description 

Statistic) อธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ของครูในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โดยใช้สถิติค่าความถี ่
(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage), ศกึษาระดบัคุณลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21  ศกึษาระดบั
พฤตกิรรมการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 และศกึษาระดบัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของ

ครูในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean: x ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation: S.D.) ศกึษาอทิธพิลของคุณลกัษณะและพฤตกิรรมการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 
ที่ส่งผลต่อประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียนที่มีอตัราการแข่งขนัสูง โดยใช้สถิติเชิงอนุมานด้วยการ
วเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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สรปุผลการวิจยั 
 การวจิยัเรื่อง คุณลกัษณะและพฤติกรรมการบรหิารงานของผู้บรหิารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 ทีส่่งผล
ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขนัสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 1 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยั ดงันี้  
      1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรก์ลุ่มตวัอย่างจ านวน 405 คน พบว่า เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
241 คน (รอ้ยละ 59.5) รองลงมา เป็นเพศชาย จ านวน 164 คน (รอ้ยละ 40.5) ตามล าดบั อายุ สว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 
30-40 ปี จ านวน 232 คน (ร้อยละ 57.3) รองลงมา มอีายุต ่ากว่า 30 ปี จ านวน 100 คน (รอ้ยละ 24.7)  อายุระหว่าง 
51-60 ปี จ านวน 47 คน (ร้อยละ 11.6) และอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 26 คน (ร้อยละ 6.4) ตามล าดบั  ระดับ
การศกึษา สว่นใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 234 คน (รอ้ยละ 57.8) รองลงมา คอื ระดบัปรญิญาโท จ านวน 168 
คน (รอ้ยละ 41.5) และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 3 คน (รอ้ยละ 0.7) ตามล าดบั ต าแหน่งทางวชิาการ สว่นใหญ่เป็นคร ู
คศ.1 จ านวน 183 คน (รอ้ยละ 45.2) รองลงมาคอื ครู คศ.2 จ านวน 122 คน (รอ้ยละ 30.1) ครผูู้ช่วย จ านวน 66 คน 
(ร้อยละ 16.3) และครู คศ.3 จ านวน 34 คน (ร้อยละ 8.4) ตามล าดบั ประสบการณ์การสอน ส่วนใหญ่ต ่ากว่า 10 ปี 
จ านวน 243 คน (รอ้ยละ 60.0) รองลงมาคอืระหว่าง 10-20 ปี จ านวน 107 คน (รอ้ยละ 26.4) 31 ปีขึน้ไปจ านวน 29 
คน (รอ้ยละ 7.2) และ ระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 26 คน (รอ้ยละ 6.4) ตามล าดบั 
      2. คุณลกัษณะของผู้บรหิารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคดิเหน็ของครูในภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก ( x = 3.83, S.D.= .77) และ เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด คอื 

ดา้นความเพยีรพยายาม ( x =3.97, S.D.= .79) รองลงมา คอื ดา้นการมคีุณธรรมและจรยิธรรม ( x =3.94, S.D.= . 79) 

ด้านความเชื่อมัน่ในตนเอง ( x = 3.87, S.D.= .80) ด้านการมีวิสยัทัศน์ ( x = 3.81, S.D.= .86) ด้านความสามารถ

ร่วมมอืกบัผูอ้ื่น ( x = 3.78, S.D.= .81) ดา้นการมทีกัษะการสือ่สาร ( x = 3.77, S.D.= .87) ดา้นการเป็นผูรู้ ้( x = 3.75, 
S.D.= .84) และ การปรบัตวั (x= 3.66, S.D.= .90) ตามล าดบั  

      3. พฤติกรรมการบรหิารงานของผู้บรหิารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 
3.86, S.D.= .74) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านที่ 5 

พฤติกรรมการจดัการทัว่ไป ( x = 3.95, S.D.= .76) รองลงมา คอื ด้านที่ 1 พฤติกรรมการจดัการเพื่อเป้าหมายของ

โรงเรยีน ( x = 3.94, S.D.= .71), ด้านที่ 4 พฤติกรรมการจดัการเพื่อความรบัผิดชอบที่เชื่อถือได้ ( x = 3.90, S.D.= 

.80), ด้านที่ 2 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน  ( x = 3.82, S.D.= .80) และ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 3 

พฤตกิรรมการก ากบันิเทศการสอน ( x = 3.70, S.D.= .86) ตามล าดบั  

               4. ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของครใูนโรงเรยีนทีม่อีตัราการแขง่ขนัสงู ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 
4.18, S.D.= .54) โดยดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพีอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคี่าเฉลีย่สงูทีส่ดุ คอื ( x =4.23, 

S.D.= .59) ส่วนด้านการจดัการเรยีนการสอนและดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีนค่าเฉลี่ย เท่ากนั คอื x = 4.16 และ 
S.D.= .59 และ .58 ) ตามล าดบั 
               5. คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อ
ประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานของครูมีค่า  R2 เท่ากบั .495 สามารถอธบิายความแปรปรวนของประสทิธิผลในการ
ปฏบิตัิงานของครูในโรงเรยีนที่มอีตัราการแข่งขนัสูง ในภาพรวมได้รอ้ยละ 49.5 โดยพฤติกรรมการบรหิารงานของ
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.204 
.208 

.336 

R2 = .495 

ผู้บรหิารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 ด้านการจดัการเพื่อเป้าหมายของโรงเรยีน (X11) ส่งผลต่อประสทิธผิลในการ
ปฏบิตัิงานของครูอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 มีค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดบิ (b) เท่ากบั 
.252 และในรปูคะแนนมาตรฐาน ( ) เท่ากบั .336 ล าดบัต่อมาคอื คุณลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่
21 ดา้นความเพยีรพยายาม (X7) สง่ผลต่อประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของครอูย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มี
ค่าสมัประสทิธิก์ารทดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดบิ (b) เท่ากบั .142 และในรูปคะแนนมาตรฐาน ( ) เท่ากบั .208 
คุณลกัษณะของผู้บรหิารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 ด้านความเชื่อมัน่ในตนเอง (X6) ส่งผลต่อประสทิธผิลในการ
ปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มีค่าสมัประสทิธิก์ารทดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ (b) 
เท่ากบั .137 และในรปูคะแนนมาตรฐาน ( ) เท่ากบั .204  ตามล าดบั 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
                   ภาพประกอบที ่1 คุณลกัษณะและพฤตกิรรมการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 
รายดา้น ทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของคร ู

ผลการทดสอบภาวะร่วมเสน้ตรงพหุของตัวแปรอสิระซึ่งพิจารณาจากค่า Collinearity Statistics พบว่าค่า 
Tolerance เท่ากบั .266,  .273 และ .220  ตามล าดบั ซึ่งมคี่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 และค่า VIF เท่ากบั 3.758,  3.663 และ 
4.540 ตามล าดบั ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 5.3 ทุกตวัแปรแสดงว่าตวัแปรอสิระทุกตัวไม่มปัีญหาภาวะรวมเสน้ตรงพหุ (นง
ลกัษณ์  วริชัชยั, 2553) ซึง่สามารถสรา้งสมการพยากรณ์ ไดด้งันี้ 

สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ (Unstandardized Score) 
Y1 =  2.087 +.252X11

 + .142X7 + .137X6  
สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) 
Z’Y = .336ZX11

 + .208ZX7 + .204ZX6 

 

อภิปรายผล 
จากขอ้คน้พบการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดน้ าประเดน็ส าคญัมาอภปิรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันี้ 
1. จากผลการวเิคราะหร์ะดบัคุณลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้น คาดการณ์ได้ว่าเป็นผลเน่ืองมาจากส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ไดก้ าหนด นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ที่ชดัเจน กเ็ป็นแนวทางในการพฒันาระดบั
คุณลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 ใหอ้ยู่
ในระดบัทีม่าก ผ่านกระบวนการฝึกอบรม ศกึษาดูงาน แลกเปลีย่นเรยีนรูข้องผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่อียู่อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สมรรถพงศ์ ขจรมณี  [5]  (2558, น. 78) พบว่าบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบทุกด้านมี

พฤตกิรรมการบรหิารงานดา้นการจดัการเพือ่เป้าหมายของโรงเรยีน(X11) 

คุณลกัษณะดา้นความเพยีรพยายาม (X7) 

คุณลกัษณะดา้นความเชือ่ม ัน่ในตนเอง (X6) 

ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของคร ู

ในโรงเรยีนทีม่อีตัราการแขง่ขนัสงู 
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ความสมัพนัธก์บัการก าหนดเป้าหมาย โดยบุคลกิภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการก าหนด
เป้าหมาย ที่สะท้อนให้เห็นว่า เป้าหมายที่ดีจะน าทางคุณลกัษณะของบุคคล เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่าด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด คอื 1) ความเพยีรพยายาม รองลงมา คอื 2) การมคีุณธรรมและจรยิธรรม 3) ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ตามล าดบั ทัง้นี้ระดบัคุณลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 ด้านความเพยีรพยายามอยู่ในระดบัมาก
และมคี่าเฉลี่ยสงูทีสุ่ด คาดการณ์ได้ว่าเป็นผลเน่ืองมาจากความเพยีรพยายามเป็นคุณลกัษณะทีค่รูสามารถสงัเกตได้
ชดัเจน เพราะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัความส าเรจ็ของงาน ครทูุกคนมาโรงเรยีนเพื่อท างาน ความส าเรจ็ของงานจงึเป็นสิง่ที่
ครูทุกคนคาดหวงัและผูบ้รหิารทีม่คีวามเพยีรพยายามกจ็ะแสดงออกซึง่ความเพียรพยายามเสมอไม่ว่าเป้าประสงคน์ัน้
จะยากหรอืง่าย หากความเพยีรพยายามทีผู่บ้รหิารใชเ้ป็นเครื่องมอืท าใหง้านส าเรจ็ ท าใหค้รูมรีะดบัการรบัรูด้า้นความ
เพียรพยายามของผู้บรหิารสถานศกึษาในระดบัมากครูย่อมรู้สกึประทบัใจ เกิดความตรงึตราตรงึใจต่อตัวผู้บริหาร 
ตลอดจนเกดิความรกัต่อองคก์รได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พระบุญเพง็ สทิธวิงษา [6] (2562, น. บทคดัย่อ) ทีศ่กึษา
เรื่องการใชห้ลกัอทิธบิาท 4 ในการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ของบุคลากรองคก์ารบรหิาร ส่วนต าบลสอีอ อ าเภอกุมภวาปี 
จงัหวดัอุดรธานี พบว่าบุคลากรมีการใช้หลกัอิทธิบาท 4 ในการบรหิารจดัการองค์กรส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดบัมาก 
งานวจิยัระบุถงึดา้นวริยิะ (ความเพยีรพยายาม) จ าเป็นจะตอ้งใหบุ้คลากรมคีวามจรงิใจในการบรหิารจดัการทอ้งถิน่และ
สรา้งเสรมิความรบัผดิชอบในตวับุคลากร  

       ซึง่จะเหน็ไดว้่าคุณลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
ด้านความเพียรพยายาม ด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความเชื่อมัน่ในตนเอง คาดการณ์ได้ว่าเป็นผล
เน่ืองมาจากส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 เป็นเขตการศกึษาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นเมอืง
หลวงของประเทศไทยมคีวามเจรญิ และความพรอ้มทางดา้นการศกึษาทีม่ากกว่าส านกังานพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขตอื่น ๆ มโีรงเรยีนที่มีอตัราการแข่งขนัสูงจ านวนมากถึง 27 โรงเรยีนตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ท าใหค้วามตอ้งการยา้ยเขา้มาด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษาในเขตพืน้ที่นี้มมีาก ฉะนัน้ท าให้
เกิดการแข่งขนัเรื่องของคุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับสูงมาก ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะโดดเด่น มี
ประสบการณ์ดา้นการบรหิาร มผีลสมัฤทธิท์างการบรหิารงานสงูจงึจะไดเ้ป็นผูร้บัเลอืกใหม้าปฏบิตังิานในส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 ดว้ยเหตุนี้เองจงึท าใหผู้้บรหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนที่มอีตัราการแข่งขนัสูงของ
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 ต้องพฒันาคุณลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาใหอ้ยู่ในระดบัมากอยู่
เสมอด้วยบรบิทของสถานศกึษาที่ตนเองควบคุมดูแล และคุณลกัษณะด้านความเพียรพยายาม การมคีุณธรรมและ
จรยิธรรม ความเชื่อมัน่ในตนเองต่างกเ็กีย่วขอ้งกบัความส าเรจ็ของงาน คุณลกัษณะทัง้ 3 ดา้นน้ีจงึอยู่ในระดบัมากจาก
การรบัรู้ของครูในโรงเรยีนที่มีอตัราการแข่งขนัสูง สอดคล้องกบัการศึกษาเรื่องการคดัสรรผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานในทศวรรษหน้า ของธวชั แสงสวุรรณ [7] (2561, น.บทคดัย่อ) พบว่าแนวคดิในการคดัสรรผูบ้รหิารสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานในทศวรรษหน้า ควรมกีารพฒันาเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้สู่ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศกึษา โดยเน้น
การพฒันาผ่านการปฏบิตัจิรงิ การสบัเปลีย่นงาน การสอนงานและการฝึกอบรม เพื่อใหข้า้ราชการมคีวามพรอ้มและมี
ศกัยภาพทางดา้นการบรหิาร  

       2. จากผลการวเิคราะห์ระดบัพฤติกรรมการบรหิารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้น คาดการณ์ไดว้่าเป็นผลเน่ืองมาจาก การแสดงพฤติ
กรรมการบรหิาร มาจากพฤตกิรรมดา้นทกัษะกลไกของร่างกาย 7 ระดบั เริม่ตัง้แต่ระดบัต ่าสุดจนถงึระดบัสงูสุด โดยที่
พฤติกรรมระดับสูงจะต้องอาศัยพฤติกรรมระดับขัน้ต ่ าที่มีมาก่อนแล้ว ได้แก่ 1) การรับรู้ (Perception) 2) การ
เตรยีมพรอ้มปฏบิตั ิ(Set) 3) การตอบสนองทีม่กีารน า (Guided Response)  4) การปฏบิตัจินเป็นทกัษะ(Mechanism) 
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5) การตอบสนองที่ซับซ้อน (Complex Overt Response) 6) การดัดแปลงให้เหมาะสม (Adaptation) 7) การรเิริ่ม 
(Origination) ซึ่งผู้บรหิารสถานศกึษาทุกท่านในโรงเรยีนที่มอีตัราการแข่งขนัสูง สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 1 ต่างกต็้องรบัรูว้ธิกีารบรหิารสถานศกึษาจากการศกึษาเกี่ยวกบัศาสตรท์างดา้นการบรหิารมาก่อน 
และเมื่อได้รบัต าแหน่งทางการบรหิารสถานศกึษาต่างกต็้องมกีารเตรยีมพรอ้มปฏบิตัิ อาทเิช่น การศกึษาวฒันธรรม
องคก์รทีไ่ปปฏบิตังิาน ใหม้คีวามพรอ้มทางดา้นสมอง ทางดา้นร่างกายและทางดา้นอารมณ์ เมื่อลงมอืปฏบิตังิานต้อง
อาศยัการตอบสนองทีม่กีารน า โดยการการเลยีนแบบและการลองผดิลองถูก และปฏบิตังิานจนเป็นทกัษะ สะทอ้นจาก
ประสบการณ์ของผู้บรหิารแต่ละท่านกว่าจะมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่มีอตัราการแข่งขนัสูงซึ่งทุก
โรงเรยีนเป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษสงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 ต้องด ารงต าแหน่งเป็น
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษตามล าดบั ซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อ
สถานศกึษานัน้ ๆ อยู่ในบรบิทสถานศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ ย่อมมคีวามซบัซอ้นทางดา้นการบรหิารมากยิง่ขึน้ ท าให้
ผูบ้รหิารตอ้งมกีารตอบสนองทีซ่บัซอ้น มกีารดดัแปลงทีเ่หมาะสมต่อปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาตอ้ง
เผชญิ รวมถงึการเป็นการรเิริม่รูปแบบการเคลื่อนไหวใหเ้กดิเป็นแบบใหม่ ทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์เฉพาะเรื่อง โดย
อาศยัความรู ้ ความเขา้ใจ  ความสามารถและความสนใจ  ซึง่จดัเป็นทกัษะขัน้สงู เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่าดา้นทีม่ี
ค่าเฉลี่ยสงูที่สุด 3 อนัดบัแรก คอื พฤติกรรมการจดัการทัว่ไป รองลงมาคอื พฤติกรรมการจดัการเพื่อเป้าหมายของ
โรงเรยีน พฤตกิรรมการจดัการเพื่อความรบัผดิชอบทีเ่ชื่อถอืได้ ตามล าดบั คาดการณ์ไดว้่าเป็นผลเน่ืองมาจากโรงเรยีน
ที่มีอตัราการแข่งขนัสูงสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษาเขต 1 เป็นโรงเรียนรฐับาลที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของกระทรวงศกึษาธกิาร และตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 27 ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาเป็นผูบ้งัคบับญัชา
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา และมอี านาจและหน้าที่ ควบคุม ดูแลให้การบรหิารงาน
บุคคลในสถานศกึษาสอดคลอ้งกบันโยบาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ กรวชิญ์ กลิน่บุญ [8] 
(2559, น. 34) ที่ท าการศกึษาเรื่องระบบราชการกบัประสทิธผิลการปฏบิตัิงานของข้าราชการกองบญัชาการหน่วย
บญัชาการทหารพฒันา พบว่า อยู่ในระดบัมากทีส่ดุทุกขอ้ โดยเรยีงล าดบัดงันี้ งานตามภารกจิของหน่วยงาน รองลงมา
งานตามที่ผู้บงัคบับัญชามอบหมายเป็นพิเศษ และงานตามแผนการปฏิบตัิราชการประจ าปีของหน่วย ตามล าดบั 
สะท้อนว่าการจดัการของสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 ยงัคงต้องเกี่ยวขอ้งกบัระบบราชการเสมอ และรองลงมาคือ
พฤตกิรรมการจดัการเพื่อเป้าหมายของโรงเรยีน ซึง่คาดการณ์ไดว้่าโรงเรยีนทีม่อีตัราการแข่งขนัสงูย่อมมเีป้าหมายที่
สูงขึ้นกว่าสถานศึกษาอื่น ๆ ในสงักดัเดียวกนัท าให้ ผู้บรหิารต้องบรหิารจดัการงานของโรงเรยีนให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของโรงเรยีน โดยสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ครวู่าการสอนของครใูนชัน้เรยีนตอ้งมจีุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของหลกัสตูร ส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูใช้ผลการเรยีนรูข้องนักเรยีนเพื่อก าหนดเป้าหมายของโรงเรยีน กระตุ้นให้ครูมี
ความรบัผิดชอบร่วมกนัในการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตร และให้ความส าคญักบักิจกรรมการพฒันาวชิาชพีครูที่
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของโรงเรยีนและวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร ท าใหค้รสูามารถรบัรูร้ะดบัพฤตกิรรมการจดัการเพื่อ
เป้าหมายของโรงเรยีนว่าอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศกึษาของฐาปณัฐ อุดมศร ี[9] (2558, น.173) พบว่ามกีาร
ก าหนดเป้าประสงคใ์นระดบัโรงเรยีนสงูที่สุด รองลงมาคอืเป้าประสงค์ระดบับุคคล เช่นเดยีวกบัการศกึษาของ  ปนิดา 
เนื่ องพะนอม [10] (2560, น.122) ที่พบว่าด้านการวางแผนและด้านการน าไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ด้านการ
ประเมินผลอยู่ในระดบัปานกลาง  เป็นสิง่ที่ยนืยนัเป็นอย่างดีว่าพฤติกรรมการจดัการเพื่อเป้าหมายของโรงเรยีนมี
ความส าคญัต่อการบรหิาร  
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       3. จากผลการวเิคราะห์ระดบัประสทิธิผลในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนที่มีอตัราการแข่งขนัสูง ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากคาดการณ์ไดว้่าโรงเรยีนทีม่อีตัราการแขง่ขนัสงูไดร้บัความนิยมจากบณัฑติจากคณะครุศาสตร ์
ศึกษาศาสตร์ผู้ที่ต้องการเข้ารับบรรจุแต่งตัง้ในต าแหน่งครู และตามแบบแผนการเรียกบรรจุของส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานนัน้ใชร้ะบบผูท้ีม่คีะแนนสอบสงูจะไดส้ทิธใินการเลอืกโรงเรยีนเพื่อบรรจุแต่งตัง้ก่อน
ผูส้อบทีม่คีะแนนต ่าเสมอ ฉะนัน้ท าใหค้รูทีม่คีวามรูค้วามสามารถมากกว่าจะไดเ้ขา้ไปด ารงต าแหน่งครใูนโรงเรยีนที่มี
อตัราการแขง่ขนัสงู โดยใชก้ารจดัล าดบัตามคะแนนสอบเป็นเกณฑ ์จงึท าใหเ้มื่อวดัระดบัประสทิธผิลในการท างานแลว้
ครูในโรงเรยีนทีม่อีตัราการแขง่ขนัสงูจงึมปีระสทิธผิลในการท างานทีส่งู เมื่อพจิารณารายดา้น ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด 
คอื การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพีอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ คาดการณ์ไดว้่าเป็นผลเน่ืองมาจากทฤษฎโีครงสรา้งทาง
จติของซกิมนัด ์ฟรอยด ์[11] (Sigmund Freud, 1930) เมื่อครเูป็นมนุษยธ์รรมดาอนัมโีครงสรา้งทางจติตามทฤษฎขีอง
ซกิมนัด ์ฟรอยด ์ย่อมมคีวามปรารถนาทีจ่ะเป็นครูที่ดคีรูที่เก่ง และคาดหวงัทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน 
ครูส่วนใหญ่จงึต้องควบคุมพฤตกิรรมโดยใช้กระบวนการในการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพีต่าง ๆ เพื่อไปให้ถึง
เป้าหมายในชวีติเหล่านัน้สอดคล้องกบัการศึกษาของ ชื่น สกุลปัน  [12] (2560, น. 48)  พบว่าความต้องการพฒันา
ตนเองของครผููส้อน ของโรงเรยีนเอกชนในเครอืมูลนิธไิทไชโย ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
โดยเรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การสรา้งผลงานทางวชิาการ ดา้นการศกึษาดูงาน การฝึกอบรม การ
ประชุมสมัมนา และการศกึษาต่อ ตามล าดบัซึง่สิง่เหล่านี้ต้องอาศยัการพฒันาตนเองเป็นเครื่องมอืสู่ความส าเรจ็ทัง้สิน้ 
เช่นเดียวกบัการศึกษาของ ธรภพ อาสนทอง [13] (2553, น.49) พบว่าระดบัความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม
คุณภาพในการบรกิาร ไม่น่าแปลกใจเลยทีก่ารพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพีจะมคี่าเฉลีย่สงูสดุ เมื่อครูในโรงเรยีนทีม่ี
อตัราการแข่งขนัสงูต้องพฒันาตนเองตลอดเวลาใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงขององคค์วามรู ้เพื่อสนองต่อความต้องการ
ของผูเ้รยีนทีม่คีวามพรอ้มและมคีวามสามารถทางการเรยีนรูท้ีส่งูกว่าปกติ 

        4. จากผลการวเิคราะห ์คุณลกัษณะและพฤตกิรรมการบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 ใน
ภาพรวมส่งผลต่อประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานของครู คาดการณ์ได้ว่าคุณลกัษณะและพฤติกรรมการบริหารของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 เป็นสิง่ทีค่รสูามารถสงัเกต รบัรูไ้ดจ้ากผูบ้รหิารและเมื่อผูบ้รหิารแสดงคุณลกัษณะ
และพฤติกรรมการบรหิารที่ครูเลง็เหน็ว่าเป็นประโยชน์ และส่งผลดต่ีองานกจ็ะท าให้ครูเกดิความเชื่อถือศรทัธาในตวั
ผูบ้รหิาร เคารพรกัและแสดงตนเป็นพลงัพรอ้มที่จะปฏบิตัตินตามนโยบายของผูบ้รหิารสถานศกึษา เมื่อครูปฏบิตัติน
ตามนโยบายไดแ้ลว้กจ็ะส่งผลใหป้ระสทิธผิลในการปฏบิัตงิานของครสูงูขึน้อกีทัง้เป้าหมายของสถานศกึษาบรรลุไปได้
ดว้ยความราบรื่นสอดคลอ้งกบั สุธารตัน์ ทองเหลอืและกาญจนา บุญสง่. [14] (2559, บทคดัย่อ) พบว่าคุณลกัษณะและ
พฤตกิรรมการบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่ง่ผลต่อวฒันธรรมคุณภาพของสถานศกึษา แสดงใหเ้หน็ว่าวฒันธรรม
คุณภาพของสถานศกึษาขึน้อยู่กบัคุณลกัษณะและพฤตกิรรมการบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวิจยัไปใช้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรหมัน่ฝึกฝนตนเองเพื่อสร้างเสริมคุณลกัษณะมีความเพียร

พยายามและเชื่อมัน่ในตนเอง และควรหมัน่ฝึกฝนตนเองเพื่อสรา้งเสรมิพฤติกรรมการบรหิารงานเกีย่วกบัการจดัการ
เพื่อเป้าหมายของโรงเรยีนใหม้รีะดบัมากทีสุ่ด กจ็ะท าใหส้ามารถน าเอาคุณลกัษณะและพฤตกิรรมเหล่านี้ ไปบรหิาร
จดัการบุคลากรใต้บงัคบับญัชาให้มีประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานระดบัสูงขึ้นได้ และส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
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มธัยมศกึษาซึง่เป็นหน่วยงานต้นสงักดัสามารถออกแบบหลกัสตูรในการพฒันาคุณลกัษณะมคีวามเพยีรพยายามและ
เชื่อมัน่ในตนเองของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมดูแล และส่งเสรมิพฤตกิรรมการจดัการเพื่อเป้าหมาย
ของโรงเรยีนของผูบ้รหิารสถานศกึษาภายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา อนัจะส่งผลต่อการปฏบิตังิานของครภูายในเขตพืน้ที่
การศกึษาสงูขึน้ และผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสงูขึน้ตามล าดบั 

2. ผู้บรหิารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรส่งเสรมิให้ครูได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วชิาชพี เช่น กระบวนการฝึกอบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน เพื่อน าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บั มาพฒันาการจดัการ
เรยีนการสอนและการบรหิารจดัการชัน้เรยีนใหม้ปีระสทิธผิลสงูขึน้ 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมกีารศกึษาคุณลกัษณะและพฤตกิรรมการบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 ทีส่ง่ผลต่อ

ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของครใูนโรงเรยีนทีม่บีรบิทแตกต่างออกไป 
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาควบคู่กับการศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหาร

สถานศกึษา เนื่องจากคุณลกัษณะและพฤติกรรมของมนุษย์กเ็ป็นผลมาจากการท างานทางจติทยา และส่งผลหรอืมี
อทิธพิลต่อคนรอบขา้งเสมอ 

3. เน่ืองจากคุณลกัษณะและพฤตกิรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษามสีว่นซอ้นทบั เกีย่วสมัพนัธก์นั บางกรณียาก
ทีจ่ะแยกออกจากกนั การวเิคราะหจ์งึควรใชส้ถติขิ ัน้สงูในการวเิคราะห ์เพื่อก าจดัตวัแปรสอดแทรกเหล่านัน้ 
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บทคดัย่อ  
 การวจิยัครัง้นี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษา 1) ระดบัภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจของผู้บรหิารวทิยาลยั
ชุมชน และทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาของ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 2) ภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนที่ส่งผลต่อทักษะ
ความสมัพนัธ์และความรบัผดิชอบของนักศกึษาวิทยาลยัชุมชน และ  3) แนวทางในการพฒันาภาวะผู้น าแบบ
กระจายอ านาจของผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชน โดยรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 387 คน วเิคราะห์ขอ้มูล
โดยใชค้่ารอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบล าดบัขัน้ 
 ผลการวจิยัพบว่า 1) ระดบัภาวะผูน้ าแบบกระจายอ านาจของผู้บรหิารวทิยาลยัชุมชน โดยรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดบัมากทุกด้าน ค่าเฉลี่ยเรยีงล าดบัจากน้อยไปมากได้แก่ ด้านการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้น า ผู้ตาม 
และสถานการณ์ต่าง ๆ  ด้านการให้โอกาสผู้อื่นในการแสดงความสามารถ ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจให้เกิด
วสิยัทศัน์ร่วม ด้านการขยายขอบเขต และดา้นการปฏบิตัภิาวะผูน้ า และระดบัทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล
และความรบัผดิชอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาของนกัศกึษาวทิยาลยัชุมชน โดยรวมและรายขอ้ 
อยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะขอ้ นักศกึษามคีวามตัง้ใจที่จะท างานให้ส าเรจ็ รองลงมาคอืนักศกึษารูจ้กัหน้าที่ของ
ตนเอง ส่วนล าดับสุดท้ายคือ นักศึกษาทราบถึงความถนัดของสมาชิกในทีม    2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาของนกัศกึษาวทิยาลยั
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ชุมชน มดีงันี้คอื ปัจจยัดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กดิวสิยัทศัน์ร่วม (X4) ปัจจยัดา้นการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูน้ า 
ผูต้าม และสถานการณ์ต่าง ๆ (X3) และปัจจยัดา้นการใหโ้อกาสผูอ้ื่นในการแสดงความสามารถ (X5) 
สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ              �̂� =   .987 + .329X4 +.253X3 +.195X5 
สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน      �̂�y =   .361Z4 +.273Z3 +.213Z5 
และ 3) แนวทางในการพฒันาภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจของผู้บรหิารวทิยาลยัชุมชน คือ สถาบนัวิทยาลยั
ชุมชนควรส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดวสิยัทศัน์ร่วมกนัในการพฒันาการท างานใน
องค์กร ควรส่งเสริมให้วิทยาลยัชุมชนเกิดการศึกษาและเรยีนรู้ซึ่งกนัและกนั โดยผ่านกระบวนการการจดัการ
ความรู้ ในส่วนวทิยาลยัชุมชนและครูในวทิยาลยัชุมชน ควรส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักศกึษาได้มโีอกาสแสดง
ความสามารถในการจดัโครงการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนที่นักศกึษาอาศยัอยู่ใหม้ากที่สุด ซึง่จะเป็น
การพฒันาภาวะผูน้ าของนกัศกึษาใหเ้กดิขึน้ผ่านกระบวนการในการท างานร่วมกนั  
 

ค าส าคญั : ภาวะผูน้ าแบบกระจายอ านาจ, ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ, วทิยาลยัชุมชน 

 
Abstract 
 This research was to study 1) the level of distributed leadership of directors of Community 
college and the Community college students' interpersonal skills and responsibility 2) distributed 
leadership and its impacts on Community college students’ interpersonal skills and responsibility and 3) 
guidelines for improving distributed leadership of directors of Community college. The sample group 
consists of 387.  The data were investigated using descriptive and inferential statistics, namely mean 
scores, standard deviation, and stepwise regression analysis. 
           The results were found to be 1) The distributed leadership both overall and specific aspects 
were at a high level. Interaction between Leaders and Followers had the highest mean scores, followed 
by Enabling People to Act, Inspiring a Shared Vision, Boundary spanning. Lastly, Leadership Practices 
had the lowest mean scores. The level of Community College students’ interpersonal skills and 
responsibility both overall and specific aspects were at a high level. Getting things Done had the highest 
mean score, followed by Responsibility. Lastly, Knowing Team Strength had the lowest mean score. 2) 
distributed leadership factors, affecting Community College students’ interpersonal skills and 
responsibility, were Inspiring a Shared Vision (X4), Interaction between Leaders and Followers (X3), and 
Enabling Others to Act (X5)  
Regression equation or predictive equation in raw scores �̂� =   .987 + .329X4 +.253X3 +.195X5  
Regression equation in standard score   �̂�y =   .361Z4 +.273Z3 +.213Z5 

and 3) guidelines for improving distributed leadership of directors of Community college are Institute of 
Community College should engage their personnel to achieve shared goals in developing the 
organization and support Community Colleges to learn from each other by their knowledge management, 
while Community Colleges should enable their students to perform projects which are suitable for their 
community's needs, in order to develop leadership through working together. 
 
Keywords: Distributed Leadership, Interpersonal skills and responsibility, Community College 
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ภมิูหลงั 
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารในยุคปัจจุบนัท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
สงัคมอย่างรวดเรว็ การเรยีนการสอนในยุคปัจจุบนักเ็ช่นเดยีวกนั ผู้เรยีนในยุคนี้จงึไม่ยดึติดอยู่กบัการเรยีนการ
สอนในห้องเรยีนเพยีงอย่างเดยีว จงึเกดิลกัษณะของผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 ที่มกีารเปลีย่นแปลงไป จากเดมิที่มี
ครเูป็นผูค้อยสอน คอยบอกความรู ้เปลีย่นเป็นผูเ้รยีนสามารถสบืคน้ความรูต่้าง ๆ ไดด้ว้ยตนเองผ่านอนิเทอรเ์น็ท 
หรอืผ่านสื่อเทคโนโลยต่ีาง ๆ เช่น ในเวปไซต์ ในเฟซบุ๊ก ในไลน์ เป็นต้น [1] เป็นผลใหผู้เ้รยีนต้องมทีกัษะต่าง ๆ 
เพิม่ขึน้มากมายจากการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เช่น ทกัษะด้านการคดิวจิารณญาณ ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะดา้นการ
ท างานร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาก็ยังคงมีหน้าที่ที่ส าคัญเหมือนเดิม เพียงแต่บทบาทได้
เปลีย่นแปลงจากเดมิทีม่หีน้าทีส่อนเป็นผูช้่วยเหลอืมากขึน้ [2] 
  เราไม่อาจปฏเิสธได้ว่าความเปลี่ยนแปลงดงักล่าวเป็นความทา้ทายของการจดัการศกึษาในศตวรรษที ่
21 ของผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชนเช่นกนั บรบิททางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลานัน้ สง่ผลใหผู้บ้รหิารวทิยาลยั
ชุมชนเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้สอดรบักบับริบทของการจดัการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน การบรหิาร
การศกึษาใหป้ระสบผลส าเรจ็นัน้ ผูบ้รหิารทีป่ระสบความส าเรจ็จ าเป็นต้องใชท้ัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ เพื่อใหก้ารบรหิาร
จดัการสิง่ต่าง ๆ ในสถานศกึษาบรรลุเป้าหมายและเกดิผลส าเรจ็ วทิยาลยัชุมชนเป็นสถาบนัการศกึษาหนึ่งของรฐั
ที่จดัการศึกษาระดบัต ่ากว่าปรญิญา จดัฝึกอบรมทัง้ด้านวชิาการและวชิาชพีที่สอดคล้องกบัความต้องการของ
ชุมชน และใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนร่วม โดยมปีรชัญาเบือ้งต้นว่าบุคคลทุกคนมศีกัยภาพอยู่ในตวั  นโยบายหลกัคอื
เปิดกว้างให้คนในชุมชนได้เรยีนรู้และฝึกทกัษะอย่างกว้างขวาง มหีลกัสูตรหลากหลาย เน้นคุณภาพและการใช้
ประโยชน์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนในการพฒันาเศรษฐกจิและชุมชน ซึง่ปัจจุบนัไดผ้ลติบณัฑติเขา้สู่
สงัคมจ านวนมากตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2559 เป็นตน้มา [3] โดยไดท้ าหน้าทีผ่ลติบณัฑติป้อนเขา้สูส่งัคม ซึง่บณัฑติเหล่านี้
เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาชุมชน พฒันาสงัคม และพฒันาประเทศ ด้วยบณัฑิตที่จบการศกึษาจากวทิยาลยั
ชุมชน ทัง้ 20 แห่งทัว่ประเทศนี้ จ าเป็นต้องมคีุณลกัษณะของบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศกึษา
มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา ระดบัอนุปรญิญา หรอืทีเ่รยีกว่า TQF (Thailand Qualifications Framework 
: TQF) ซึง่กรอบมาตรฐานดงักล่าวนี้เป็นหลกัประกนัของคุณภาพบณัฑติตามเจตนารมณ์ของหลกัสตูรอนุปรญิญา
สถาบนัวทิยาลยัชุมชน ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2562 โดยไดม้กีารก าหนดมาตรฐานผลการเรยีนรู ้5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
คุณธรรม จรยิธรรม ดา้นความรู ้ด้านทกัษะปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
และดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  
 จากกรอบมาตรฐานในการพฒันานักศกึษาและความเปลีย่นแปลงดา้นการจดัการเรยีนรูด้งักล่าว ท าให้
ผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชนตอ้งขบัเคลื่อนการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรทางดา้นดจิทิลั มกีารวางแผนปรบัปรุง
ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานระบบสารสนเทศเพื่อรองรบัการบรหิารจดัการและการจดัการศกึษาในยุคดจิทิลั [4] เพื่อให้
ทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยทีีก่า้วกระโดด และเพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีย่ ัง่ยนืต่อไป ซึง่แสดงใหเ้หน็
ว่าการท างานร่วมกนัเป็นทมีของผูบ้รหิาร ครู และบุคลากรทางการศกึษามสี่วนส าคญัในการด าเนินนโยบายทาง
การศกึษาของวทิยาลยัชุมชน จงึใหค้วามส าคญัดา้นคุณภาพการศกึษาเป็นหลกั เพราะเชื่อว่าคุณภาพการศกึษา
เป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะสามารถน าพาองคก์รใหอ้ยู่รอดท่ามกลางกระแสโลกาภวิตัน์ ถงึแมผู้บ้รหิารวทิยาลยัชุมชนจะเป็น
ผู้มอี านาจสูงสุดในการตัดสนิใจรวมทัง้มสี่วนส าคญัในความส าเรจ็นัน้  แต่การรวมอ านาจเบ็ดเสรจ็ไว้แต่เพียงผู้
เดยีว คงไม่สามารถท าให้กจิการของวทิยาลยัชุมชนบรรลุเป้าหมายที่ตัง้เอาไว้ได้ [5] เนื่องจากขอบข่ายงานใน
สถานศกึษานัน้มคีวามซบัซ้อนตามขอบเขตของงานดา้นต่าง ๆ เช่น งานอ านวยการ งานนโยบายและแผน งาน
พฒันาวิชาการ งานกิจการนักศึกษา งานวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นต้น ผู้บริหารจงึควรมีการ
กระจายอ านาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบ สร้างเครอืข่ายกลุ่มและขยายกิจกรรมให้หลากหลาย  สร้างความ
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ร่วมมอื [6] รวมไปถึงการกระจาย และส่งเสรมิความเป็นผู้น าออกไปสู่บุคลากรในทุกระดบั เพื่อใหบุ้คลากรสรา้ง
ภาวะผู้น าของตนเองซึ่งเป็นสมรรถนะส าคญัในการปฏิบตัิงาน โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอีกหนึ่ง
บทบาทส าคญัในวทิยาลยัชุมชนม ีภาระงานสอน งานฝึกอบรม งานการพฒันาการเรยีนการสอน และงานพฒันา
นกัศกึษา [7] เป็นก าลงัส าคญัทีจ่ะสามารถฝึกใหน้ักศกึษาไดฝึ้กฝนทกัษะต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการเรยีนรู ้ฝึกฝนการ
ท างานเป็นทมี ไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึง่จะส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รยีนในดา้นการศกึษา ดา้นทกัษะชวีติ และในดา้น
อื่น ๆ เช่น ฝึกความเป็นผูน้ า การหาเป้าหมาย และการท างานอย่างมคีวามรบัผดิชอบในหน้าทีข่องตนเอง เป็นตน้ 
 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ปัจจยัหนึ่งที่มคีวามส าคญัมากต่อการน าพาองค์กรผ่านความท้าทายดงักล่าวได้คือ 
ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร ซึง่สิง่นี้จะสง่ผลต่อความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารในแง่มุมต่าง ๆ [8] ทัง้ในดา้น
คุณภาพการศกึษา กระบวนการจดัการเรยีนรู้ของบุคลากรทางการศกึษา และต่อผลสมัฤทธิข์องผู้เรยีน [9-13] 
 นกัศกึษาในยุคศตวรรษที ่21 นี้ค่อนขา้งใหค้วามสนใจกบัการเรยีนรูเ้ฉพาะในเรื่องทีต่นเองมคีวามสนใจ 
จงึท าให้ค่อนข้างขาดความสนใจการเรียนรู้จากผู้สอนผ่านชัน้เรียน ซึ่งผู้เรียนจ าเป็นต้องมีคุณลกัษณะส าคัญ  
เช่น ความรบัผดิชอบและการพึ่งพาตนเองสูง (Autonomous Learning) ซึ่งหมายถึงการตัง้เป้าหมายการเรยีนรู ้
และการไปใหถ้งึเป้าหมายทีว่างไวโ้ดยไม่ต้องใหใ้ครมาบงัคบั การท างานร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวาม
กระตอืรอืรน้ แสดงออกอย่างเหมาะสม ถูกกาลเทศะ เพื่อทีจ่ะสามารถท าใหต้นเองเกดิการพฒันา และสามารถอยู่
ในสงัคมไดอ้ย่างเป็นสขุ  
 จากความเป็นมาดงักล่าวท าให้ผู้วจิยัเห็นความส าคญัของการศึกษาภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจที่
เชื่อมโยงกบัการพฒันานักศกึษาตามกรอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่ างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ ว่ามคีวามส าคญัและน่าสนใจ เน่ืองจากภาวะผูน้ าแบบกระจายอ านาจเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัการพฒันาขึน้
เพื่อตอบสนองววิฒันาการของภาวะผูน้ าในสถานศกึษา และจากแนวคดิผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืก
กรอบแนวคดิลกัษณะของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 ดงักล่าว และน ามาเป็นประเด็นส าคญั ในการก าหนดกรอบ
แนวคิดส าหรบังานวิจยัชิ้นนี้ ให้มีความสอดคล้องกบัแนวคิดของภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจของผู้บริหาร
วทิยาลยัชุมชน ว่าปัจจยัด้านภาวะผู้น าดงักล่าวนัน้สามารถถ่ายทอดและส่งผลต่อคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการเรยีนการสอนหรอืไม่ และเพื่อหา
แนวทางในการพฒันากระบวนการภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารเพื่อพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องบณัฑติวทิยาลยั
ชุมชน และเป็นแนวทางในการท างานวจิยัดา้นภาวะผูน้ าต่อไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน  และระดับทักษะ
ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล และความรบัผิดชอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา
วทิยาลยัชุมชน   
 2. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจของผู้บรหิารวทิยาลยัชุมชนที่ส่งผลต่อทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาของนกัศกึษาวทิยาลยัชุมชน   
 3. เพื่อศกึษาแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าแบบกระจายอ านาจของผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชน 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ขอบเขตเน้ือหา 
 ปัจจยัด้านภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจ 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) การปฏบิตัภิาวะผูน้ า 2) การขยายขอบเขต  
3) การปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้น า ผู้ตามและสถานการณ์ต่าง ๆ  4) การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดวิสยัทัศน์ร่วม  
5) การใหโ้อกาสผูอ้ื่นในการแสดงความสามารถ 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ นกัศกึษาวทิยาลยัชุมชน 20 แห่ง ทีศ่กึษาระดบัอนุปรญิญา จ านวน 11,310 คน  
 กลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษาวทิยาลยัชุมชน 20 แห่ง ปีการศกึษา 2561 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจาก
ตารางส าเรจ็ของทาโร่ ยามาเน่ ทีร่ะดบัความคลาดเคลื่อน 5% แลว้สุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมติามวทิยาลยัชุมชน
จากนัน้สุม่ตวัอย่างอย่างง่ายโดยใชว้ธิกีารจบัฉลากไดก้ลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาจ านวน 387 คน  
 กลุ่มตวัอย่างในการสมัภาษณ์ ได้แก่ บุคลากรของสถาบนัวทิยาลยัชุมชน และวทิยาลยัชุมชน ทัง้สิน้ 7 
คน จ าแนกเป็น เพศชาย 1 คน และ เพศหญงิ 6 คน จ าแนกตามต าแหน่ง ไดแ้ก่ ทีป่รกึษาสถาบนัวทิยาลยัชุมชน 
1 คน นกัวชิาการศกึษา จ านวน 2 คน และขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา จ านวน  4 คน  
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม และ แบบสมัภาษณ์ โดยแบบสอบถามนักศกึษามี  3 ตอน 
ตอนที ่1 ถามสถานภาพของผูต้อบ ตอนที ่2 ถามเกีย่วกบัปัจจยัภาวะผูน้ าแบบกระจายอ านาจ ใน 5 ดา้น ตอนที ่3 
ถามเกีย่วกบัทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ แบบสอบถามมคีวามตรงเชงิเนื้อหา (Content 
Validity) โดยการหาค่าดชันีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index) มคี่าเท่ากบั 0.84 และจากการ
ทดลองใช ้(Try out) กบันักศกึษาซึง่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน ในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา แล้ว
น ามาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่ามคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.99 ซึ่งถือได้ว่าแบบสอบถามมีค่าความ
เชื่อมัน่สงู การเกบ็รวมรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามใชว้ธิกีารเกบ็รวมขอ้มลูผ่านการตอบแบบสอบถามออนไลน์ 
 ในส่วนของแบบสมัภาษณ์นัน้ ผู้วจิยัได้ก าหนดค าถามตามโครงสร้างค าถามที่จะใช้สมัภาษณ์ไว้ม ีข้อ
ค าถามอยู่ 3 ส่วนด้วยกนัได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกบัภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจ ส่วนที่ 2 ขอ้ค าถาม
เกีย่วกบัทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบของนกัศกึษา และสว่นที ่3 ขอ้ค าถามเกีย่วกบัแนว
ทางการพฒันาภาวะผูน้ าแบบกระจายอ านาจของผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชน จากนัน้ใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหา 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Index-Objective Congruence) หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยการหาค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 2. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งมาตรฐาน  
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ การวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple 
Regression) 
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สรปุผลวิจยั 
 1. ภาวะผูน้ าแบบกระจายอ านาจของผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชนและทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบของนกัศกึษา พบว่า 
    1.1 ภาวะผูน้ าแบบกระจายอ านาจของผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชน อยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่
รายดา้นทัง้ 5 ดา้น จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูน้ า ผูต้ามและสถานการณ์ต่างๆ ดา้นการ
ใหโ้อกาสผูอ้ื่นในการแสดงความสามารถ ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กดิวสิยัทศัน์ร่วม ดา้นการขยายขอบเขต 
และดา้นการปฏบิตัภิาวะผูน้ า มรีายละเอยีดแต่ละดา้น ดงันี้ 
     1.1.1 ดา้นการปฏบิตัภิาวะผูน้ า ในภาพรวมในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื ผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชนแสดงออกถงึความภาคภูมใิจที่
ได้เป็นส่วนหนึ่งของวทิยาลยั รองลงมา คอื ผู้บรหิารวทิยาลยัชุมชนสร้างความจงรกัภกัดใีห้เกดิขึน้ในวทิยาลยั   
สว่นขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสดุ คอื ผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชนพรอ้มรบัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้จากการทดลองสิง่ใหม่  
     1.1.2 ดา้นการขยายขอบเขต ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คอื ผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชนวางจุดประสงคก์ารท างานที่
ชดัเจน รองลงมา คอื ผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชนแบ่งหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบไปสู่สมาชกิในทมี ส่วนขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่
ต ่าสดุ คอื ผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชนระบุขอบเขตและวธิกีารท างานทีช่ดัเจน  
     1.1.3 ด้านการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผู้น า ผู้ตาม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คอื  ผู้บรหิาร
วทิยาลยัชุมชนใหเ้กยีรตบิุคคลอื่น รองลงมา คอื ผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชนเป็นมติรกบับุคคลอื่น ส่วนขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่
ต ่าสดุ คอื ผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชนก ากบัตดิตามการแกปั้ญหาได ้ 
     1.1.4 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คอื ผู้บรหิารวทิยาลยั
ชุมชนมคีวามภาคภูมใิจในการปฏบิตัหิน้าที ่รองลงมา คอื ผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชนวางแผนการท างานทีส่อดคลอ้ง
กบัเป้าหมายของตนเอง ส่วนขอ้ที่มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด คอื ผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชนคาดการณ์สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้อย่างเป็น
ระบบ 
     1.1.5 ด้านการให้โอกาสผู้อื่นในการแสดงความสามารถ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คอื ผู้บรหิารวทิยาลยั
ชุมชนให้ความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ รองลงมา คอื ผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชนสรา้งโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ
ของสมาชกิในทมีบนความต้องการของสมาชกิ ส่วนขอ้ที่มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด คอื ผู้บรหิารวทิยาลยัชุมชนประเมนิผล
งานของสมาชกิในทมีเป็นระยะ  
 1.2 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบของนกัศกึษาวทิยาลยัชุมชน ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย 
คอื นกัศกึษาวทิยาลยัชุมชนรูจ้กัหน้าทีข่องตนเอง รองลงมา คอื นกัศกึษามคีวามตัง้ใจทีจ่ะท างานใหส้ าเรจ็ และขอ้
ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสดุ คอื นกัศกึษาทราบความถนดัของสมาชกิในทมี  
 2. ภาวะผูน้ าแบบกระจายอ านาจของผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชนทีส่ง่ผลต่อทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล
และความรบัผดิชอบของนักศกึษาวทิยาลยัชุมชน คอื ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กดิวสิยัทศัน์ร่วม (X4) ดา้น
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้น า ผู้ตาม และสถานการณ์ต่าง ๆ (X3) และด้านการให้โอกาสผู้อื่นในการแสดง
ความสามารถ (X5) โดยสามารถพยากรณ์ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรบัผดิชอบของนักศกึษา
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วทิยาลยัชุมชน ได้รอ้ยละ 68.9 (R2 = .689) เขยีนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานได ้
ดงันี้ 
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ 
            �̂� =   .987 + .329X4 +.253X3 +.195X5 
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน 
 �̂�y =   .361Z4 +.273Z3 +.213Z5 
 3. แนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าแบบกระจายอ านาจของผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชน สรุปไดว้่า ภาวะผูน้ า
แบบกระจายอ านาจทัง้ในระดบัสถาบนัวทิยาลยัชุมชนซึง่เป็นหน่วยงานต้นสงักดั และระดบัวทิยาลยัชุมชนซึง่เป็น
หน่วยงานในพืน้ที ่ควรมกีารกระจายอ านาจไปสู่วทิยาลยัชุมชนผ่านการจดัท าแผนนโยบายยุทธศาสตร ์20 ปี และ 
แผนกลยุทธ ์5 ปี โดยผูบ้รหิารวทิยาลยัชมุชนเป็นตวัขบัเคลื่อนทีส่ าคญัใหบุ้คลากรวทิยาลยัชมุชน รวมทัง้นกัศกึษา
วทิยาลยัชุมชนร่วมกนัพฒันาพืน้ทีใ่นชุมชนดว้ยกระบวนการการมสีว่นร่วมเพื่อแกปั้ญหาในชุมชนอย่างยัง่ยนื 

 
อภิปรายผล 
 1. ภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจของผู้บรหิารวิทยาลยัชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ปัจจยัทัง้ 5 ด้าน อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านการปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้น า ผู้ตามและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ดา้นการใหโ้อกาสในการแสดงความสามารถ ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจให้เกดิวสิยัทศัน์ร่วม 
ดา้นการขยายขอบเขต และดา้นการปฏบิตัภิาวะผูน้ า ตามล าดบั ทัง้นี้เน่ืองจากบทบาทของผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชน
นัน้เปรยีบเสมอืนเป็นตวักลางระหว่างสถาบนัวทิยาลยัชุมชนกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีในวทิยาลยัชุมชน ในการด าเนินการ
จดัการศกึษา และสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน เพื่อใหชุ้มชนสามารถสรา้งอาชพีและรายได ้และตรงึคนใหอ้ยู่ใน
พื้นที่เพื่อพฒันาชุมชนของตนเองให้ตอบโจทย์ชุมชนตามยุทธศาสตร์ของจงัหวดั โดยพื้นที่เป้าหมายของการ
ท างานต้องเน้นให้เกิดความมัน่คงอยู่บนพื้นฐานของชุมชน ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
เทพวรนิทร์ เขื่อนปัญญา [14] ที่ได้ศกึษารูปแบบการบรหิารที่เน้นการกระจายอ านาจในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 
ผลการวจิยัพบว่า สภาพการกระจายอ านาจดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบรหิารงานบุคคล และดา้นการ
บรหิารทัว่ไปอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศุภกานต์ ประเสรฐิรตันะ [15] ที่ได้ศึกษาเรื่องโมเดล
สมการโครงสรา้งภาวะผูน้ าแบบกระจายอ านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวจิยัพบว่า ระดบัการ
แสดงออกภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ  
พชัราพร ศิริพันธ์บุญ [16] ที่ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจที่ส่งผลต่อโรงเรยีนสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
สถานศกึษามภีาวะผูน้ าแบบกระจายอ านาจ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่สงูสดุคอื การจดัโปรแกรม
การสอน และค่าเฉลีย่ต ่าสุดคอื การปฏบิตัภิาวะผูน้ า และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรอนงค ์พรหมเดช [17] ทีไ่ด้
ศกึษาเรื่องการกระจายภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารทีส่มัพนัธก์บัองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องสถานศกึษาสงักดัเทศบาล
นครศรธีรรมราช ผลการวจิยัพบว่า การกระจายภาวะผูน้ า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ตามล าดบัต่อไปนี้ การกระจาย
ภาวะผู้น า การมพีนัธกจิวสิยัทศัน์และเป้าหมายร่วมกนั วฒันธรรมการท างานเป็นทมี และการปฏบิตัิภาวะผูน้ า
เน่ืองมาจาก ผู้บรหิารวทิยาลยัชุมชนเป็นผูน้ าขององค์กรที่มคีวามส าคญัและมบีทบาทมากในการน าองค์กรไปสู่
ทศิทางที่ประสบผลส าเรจ็ สอดคลอ้งกบัรายงานผลการประกนัคุณภาพภายในวทิยาลยัชุมชนประจ าปีการศกึษา 
2560 [18] ในองค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ ตวับ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาวทิยาลยัชุมชนและ
ผูอ้ านวยการวทิยาลยัชุมชน มผีลการประเมนิคุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก (KPI = 4.90) เน่ืองมาจากวทิยาลยัชุมชน
มโีครงการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรสถาบนัวทิยาลยัชุมชนตามแนวยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการเชงิรุก
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และธรรมาภบิาลซึง่มเีป้าประสงคใ์นการกระจายอ านาจการบรหิารจดัการ สรา้งวฒันธรรมองคก์รทีเ่ขม้แขง็ มุ่งเน้น
ผลลพัธ ์สรา้งค่านิยมในดา้นการมสี่วนร่วม การมภีาวะผูน้ า การท างานเป็นทมีและการมคีวามรกั ความผูกพนัใน
องคก์ร  
 ผลการวจิยัในดงักล่าวยงัสะทอ้นแนวทางการด าเนินการของวทิยาลยัชุมชนตามพระราชบญัญตัสิถาบนั
วทิยาลยัชุมชน พ.ศ.2558 [19] ที่ยดึการบรหิารงานและจดัการศกึษาบนพื้นฐานของการประสานความร่วมมือ
ระหว่างรฐักบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และชุมชน ตลอดจนสถานประกอบการ สถาบนัศาสนา และหน่วยงานอื่น
ของรฐัทัง้ในประเทศหรอืต่างประเทศ มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการระดบั
วทิยาลยัชุมชน ผ่านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการสภาวทิยาลยัชุมชน ซึ่งเป็นผู้แทนจากพหุภาค ี
ได้แก่ ชุมชน องค์กรภาครฐั สถาบนัอุดมศึกษา องค์กรไม่แสวงหาผลกก าไร และองค์กรธุรกิจ  ก่อให้เกิดการ
บรหิารแบบร่วมมอืจากหลายๆภาคสว่น 
 แต่อย่างไรกด็เีน่ืองจากรูปแบบการบรหิารจดัการของวทิยาลยัชุมชนนัน้อยู่ในระบบราชการมโีครงสรา้ง
การด าเนินงานออกเป็น 4 ส่วน คอื สถาบนัวทิยาลยัชุมชน วทิยาลัยชุมชน หน่วยจดัการศกึษา บุคลากร มกีาร
แบ่งงานกนัท าตามสายงานและความเชี่ยวชาญในหน้าที่ของตนเอง อกีทัง้ยงัมอี านาจที่ลดหลัน่ชดัเจนตามสาย
บงัคบับญัชาจากระดบับนถึงระดบัล่าง ท าให้ผู้บรหิารมีระบบของวธิกีารด าเนินงานที่ชดัเจนในรูปแบบของ กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศต่าง ๆ ซึง่มคีวามแตกต่างจากรูปแบบอทิธพิลของภาวะผูน้ าแบบกระจายอ านาจ 
[20] ที่อธบิายว่ารูปแบบการกระจายอ านาจนัน้ไม่ได้มีลกัษณะจากบนลงล่าง แต่กลบัมกีารเคลื่อนที่ในลกัษณะ
ไหลเวยีนไปทัว่ทัง้องคก์ร ดงันัน้ระบบการท างานในรูปแบบพระราชบญัญตัิสถาบนัวทิยาลยัชุมชนของวทิยาลยั
ชุมชนดงักล่าวจงึมอีทิธผิลของภาวะผูน้ าแบบกระจายอ านาจทีแ่ตกต่างกนัอยู่ตามทรรศนะดงักล่าว 
 2. ทกัษะความสมัพนัธแ์ละความรบัผดิชอบของนักศกึษาวทิยาลยัชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เป็นเพราะว่า นอกจากการศกึษาหาความรูด้า้นวชิาการ นักศกึษาวทิยาลยัชุมชนมกีารเรยีนรูผ้่านกจิกรรม เน้นให้
นักศกึษาได้ลงมอืปฏบิตัิจากสถานการณ์จรงิ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้พฒันาตนเอง ทัง้ด้านร่างกาย  อารมณ์ 
สงัคมและบุคลกิภาพให้เต็มตามศกัยภาพ และเป็นกจิกรรมที่ต้องการใหน้ักเรยีนไดค้ดิ วเิคราะห์ เพื่อเสรมิสรา้ง
ประสบการณ์ เพิม่ทกัษะในการใชช้วีติ เสรมิความมจีติสาธารณะ จงึท าใหท้กัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบของนักศกึษาอยู่ในระดบัมากทุกด้าน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชชัวรี ์แก้วมณี [21] ที่ไดศ้กึษา
เรื่องรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสรมิสร้างทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขา
การศกึษาปฐมวยั ผลการวจิยัพบว่าการปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น การท างานกลุ่ม และทกัษะทางสงัคมอยู่ในระดบัมาก
ทุกดา้น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวสัสกิา รุมาคม [22] ไดศ้กึษายุทธศาสตรก์ารบรหิารเพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะ
ทีพ่งึประสงคข์องนิสตินักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติของคณะครุศาสตรแ์ละคณะศกึษาศาสตร ์ผลการวจิยัพบว่า 
สภาพปัจจุบันของทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบของนิสตินักศึกษาอยู่ในระดบัมาก 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ กาสกั เต๊ะขันหมาก [23] ได้ศกึษาการพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบโดยการสร้างโอกาสให้ท างานเป็นทีมในรายวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม 
ผลการวจิยัพบว่า การจดักระบวนการเรยีนรูโ้ดยการสรา้งโอกาสใหน้ักศกึษาไดท้ างานเป็นทมีท าให้นกัศกึษาเกดิ
การพัฒนาทกัษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบดีขึ้นภาพรวมร้อยละ 59.69 รายด้านพบว่า
หลกัการท างานเป็นทีมดขีึ้น ร้อยละ 68.70 และวิธกีารท างานเป็นทีมดีขึ้นร้อยละ 57.61 นักศึกษาในทุกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมทีกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบดขีึน้ แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของมินท์มนัตรา หิรณัย์ณภัทร์ [24] ที่ได้ศึกษาเปรยีบเทียบทกัษะทางปัญญาและทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคล และความรบัผดิชอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) และความพงึพอใจของ
การเรยีนรูโ้ดยใช้กจิกรรมกลุ่มในรายวชิาการเงนิธุรกจิ ผลการวจิยัพบว่าทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
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ความรบัผดิชอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF) ก่อนใชก้จิกรรมกลุ่มในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง แต่หลงัจากใชก้จิกรรมกลุ่มพบวา่ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF) สงูกว่าก่อนใชก้จิกรรมกลุ่มอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .00 
 สรุปได้ว่า ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ เป็น 1 ใน 5 ของคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลกัสูตรวทิยาลยัชุมชน ซึ่งได้ถูกก าหนดไวเ้ป็นเป้าหมายหนึ่งในยุทธศาสตรด์า้นการจดัการศกึษา
ตลอดชวีติเพื่อเสรมิสร้างและพฒันาศกัยภาพชุมชนของวทิยาลยัชุมชนในประเทศไทย ท าให้การจดัการศกึษา
ดงักล่าว ไม่เพียงจ าเป็นต้องพฒันาคุณภาพบณัฑิตในเรื่องความรู้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ยงัมุ่งหวงัที่จะพัฒนา
บณัฑติใหเ้กดิทกัษะและความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม มคีวามเป็น
ผูน้ า สามารถวางแผนและรบัผดิชอบการเรยีนรูข้องตนเองได ้เพื่อน าพาตนเองไปสูก่ารพฒันาชุมชนทีต่นเองอาศยั
อยู่ ตลอดจนน าไปสูก่ารเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลงของชุมชนทีส่ามารถสรา้งความเขม้แขง็ไปสูชุ่มชนไดใ้นอนาคต  
 3. ภาวะผูน้ าแบบกระจายอ านาจของผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชนทีส่ง่ผลต่อทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล
และความรบัผดิชอบของนักศกึษาวทิยาลยัชุมชน พบว่า ปัจจยัดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจให้เกดิวสิยัทศัน์ร่วม 
ดา้นการใหโ้อกาสผูอ้ื่นในการแสดงความสามารถ และดา้นการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูน้ า ผูต้าม และสถานการณ์ต่าง 
ๆ สง่ผลต่อทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
    3.1 ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัภาวะผูน้ าแบบกระจายอ านาจของผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชน ดา้นการสรา้ง
แรงบนัดาลใจให้เกิดวสิยัทศัน์ร่วม เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อทกัษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคลและความรบัผิดชอบ 
เพราะว่าการสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กดิวสิยัทศัน์ร่วมเป็นหลกัส าคญัของผูบ้รหิารวทิยาลยัชุมชน และเป็นวฒันธรรม
องคก์รทีส่รา้งขึน้เพื่อใหบุ้คลากรมเีป้าหมายในการท างานร่วมกนั ซึง่คอืการจดัการศกึษาเพื่อตอบสนองต่อชุมชน
ในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม มกีารสรา้งงานและอาชพีให้เกดิขึน้ในชุมชน โดยมคีวามคาดหวงัว่าเมื่อมกีาร
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหเ้กดิขึน้ในชมุชน เมื่อชุมชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้ ประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในชุมชนมคีวามเป็นอยู่
ทีด่ขี ึน้ ไม่ละทิง้ถิน่ฐานของตนเอง มคีวามต้องการทีจ่ะสรา้งชุมชนใหเ้กดิความเขม้แขง็ สง่ผลใหชุ้มชนเกดิปัญหา
สงัคมลดน้อยลง เช่น ปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพตดิ เป็นตน้ 
    3.2 ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจของผู้บรหิารวทิยาลยัชุมชน ด้านการให้
โอกาสผูอ้ื่นในการแสดงความสามารถ เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคลและความรบัผดิชอบ 
ทัง้นี้เนื่องจากหลกัการส าคญัในการจดัตัง้วทิยาลยัชุมชนคือการใช้ทรพัยากรที่มอียู่ทัง้ของรฐัและเอกชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จงึได้มกีารเปิดโอกาสให้บุคลากรของวทิยาลยัชุมชนร่วมมอืกนัปฏบิตังิาน การยอมรบัฟังความ
คดิเหน็ของทมี ก่อใหเ้กดิการประสานงานร่วมกนั อกีทัง้ยงัท าใหเ้กิดการดงึเอาศกัยภาพของสมาชกิในทมีออกมา
ใช้ให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด เพื่อการผลิตก าลงัคนและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของชุมชนและ
ตลาดแรงงานในชุมชน สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร ์ระยะ 20  ปี ของวทิยาลยัชุมชน [4] ทีต่อ้งการเหน็การผนึกก าลงั
ของทุกภาคส่วนเพื่อการสร้างสรรค์นวตักรรมสู่ชุมชนและเป็นวิทยาลยัชุมชนที่มีความเป็นเลิศ เฉพาะทางที่
สอดคลอ้งกบับรบิทของชุมชนและเป็นทีย่อมรบั 
    3.3 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจของผู้บริหารวิทยาลยัชุมชน ด้านการ
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูน้ า ผูต้าม และสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคลลและ
ความรบัผดิชอบ เน่ืองจากการมปีฏสิมัพนัธต่์อเพื่อนร่วมงาน การสรา้งและพฒันาสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอเพื่อนร่วมงาน 
เป็นหนึ่งในสีค่่านิยมหลกัขององคก์ร (Core Value) ทีส่รา้งความเขม้แขง็ใหเ้กดิขึน้ตามหลกัการบรหิารจดัการเชงิ
รุกทีเ่น้นธรรมาภบิาล ทัง้นี้หลกัการส าคญัของวทิยาลยัชุมชนดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Muhovich [25] ที่
ได้ท าการวจิยักรณีศกึษาภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจในโรงเรยีนที่ประสบความส าเรจ็ในการบรกิารช่วยเหลอื
นกัเรยีนดอ้ยโอกาส ผลจากการศกึษาพบว่าคุณลกัษณะของโรงเรยีนทีน่ าไปสู่ความส าเรจ็ในการใชภ้าวะผูน้ าแบบ
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กระจายอ านาจ ไดแ้ก่ การอุทศิเวลาและสถานทีใ่นการท างานร่วมกนั และ มเีครอืขา่ยในการท างานร่วมกนั และมุ่ง
เป้าหมายในการพฒันาผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน อกีทัง้ยงัมโีครงสร้างการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ และมวีฒันธรรม
ของโรงเรยีนในทางบวก ก่อใหเ้กดิความรกัและความผกูพนัต่อองคก์ร 
 
ข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
   1. สถาบันวิทยาลยัชุมชน ควรส่งเสรมิ สนับสนุน เรื่องการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดวิสยัทัศน์
ร่วมกนั (Working together to create something new in support of a shared vision) ในการพฒันาการท างาน
ในองค์กร เนื่องจากเป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อการพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์และความรบัผดิชอบของ
นักศกึษาวทิยาลยัชุมชน และการสรา้งวสิยัทศัน์ร่วมกนัจะส่งผลให้วทิยาลยัชุมชนท างานไปในทิศทางเดยีวกนั  
เพื่อตอบสนองต่อวสิยัทศัน์ของสถาบนัวทิยาลยัชุมชนทีต่อ้งการพฒันาคนและสงัคมอย่างยัง่ยนื 
   2. สถาบนัวทิยาลยัชุมชนเป็นตัวกลางที่จะสามารถเชื่อมโยงบุคลากรของแต่ละวิทยาลยัชุมชนเข้า
ด้วยกนั ควรส่งเสรมิให้วทิยาลยัชุมชนเกดิการศกึษาและเรยีนรู้ซึ่งกนัและกนั โดยผ่านกระบวนการการจดัการ
ความรู ้ส่งเสรมิถ่ายทอดบทเรยีนผลงานของวทิยาลยัชุมชนทีป่ระสบผลส าเรจ็ เช่นการจดันิทรรศการ การประชุม 
สมัมนา ถอดบทเรยีน best practice ต่าง ๆ เป็นต้น โดยการเชื่อมโยงบุคลากรดงักล่าวจะสง่ผลใหบุ้คลากรเขา้ถงึ
ขอ้มลูทีส่ าคญั ไดร้บัประโยชน์จากความช านาญและประสบการณ์ทีม่อียู่ และลดการท างานทีซ่ ้าซอ้นได ้
   3. วิทยาลยัชุมชนและครูในวทิยาลยัชุมชน ควรส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถในการจดัโครงการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนที่นักศกึษาอาศยัอยู่ใหม้ากที่สุด ซึง่จะเป็น
การพัฒนาภาวะผู้น าของนักศึกษาให้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการในการท างานร่วมกัน (Collaboration not 
cooperation) 
   ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
  1. ควรศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อภาวะผูน้ าแบบบกระจายอ านาจ เพื่อใหท้ราบว่าตวัแปรใดบา้งทีม่ผีลต่อ
ภาวะผูน้ าแบบกระจายอ านาจ เช่น ปัจจยัสว่นบุคคล ปัจจยัภายนอก และปัจจยัดา้นจติวทิยา 
  2. ควรศึกษารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจ 
เพื่อให้ทราบถงึความสมัพนัธ์เชงิโครงสร้างระหว่างตวัทีว่ดัได ้กบัโครงสร้างที่แฝงอยู่ของตวัแปรที่เกี่ยวขอ้ง กบั
ปัจจยัภาวะผูน้ าแบบกระจายอ านาจ 
  3. ควรศกึษาภาวะผูน้ าแบบกระจายอ านาจทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลของสถานศกึษา โดยเลอืกพจิารณาตวั
แปรเพิม่ เช่น ปัจจยัดา้นงบประมาณ ปัจจยัดา้นบุคคลากร ปัจจยัดา้นการบรหิารวชิาการ เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศที่
ครอบคลุมมากขึน้ในการบรหิารสถานศกึษาอย่างมคีุณภาพ 
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บทคดัย่อ 
ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาในครสิต์ศตวรรษที ่21 ซึง่ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นกลไกส าคญัและเป็นตวั

แปรส าคญัในดา้นการจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพและมอีทิธพิลสงูสุดต่อคุณภาพที่เกดิจากการบรหิาร ดงันัน้ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จงึต้องมคีุณลกัษณะที่โดดเด่นเหมาะสม มทีกัษะบทบาทหน้าที่ มคีุณธรรมและ
ประสบการณ์ทางการบรหิารการศกึษายุคใหม ่เพื่อน าพาสถานศกึษาใหป้ระสบผลส าเรจ็ มคีุณลกัษณะและพฤตกิรรมที่
ส าคญัสรุปได ้ดงันี้   

1) ผู้น าในศตวรรษท่ี 21 สรุปได ้ดงันี้ 1. ผู้น าเชงิวสิยัทศัน์ 2. ผูน้ าการเปลีย่นแปลง 3. ผูน้ าเชงิสรา้งสรรค ์                    
4. ผูน้ าแบบเหนือชัน้ และ 5. ผูน้ าทางการเรยีนการสอน  

2) รปูแบบของภาวะผู้น าทางการศึกษา สรุปได ้ดงันี้ 1. รูปแบบภาวะผูน้ านักบรกิาร 2. รปูแบบภาวะผูน้ า
แบบร่วมแรงร่วมใจ 3. รปูแบบภาวะผูน้ าเชงิยุทธศาสตร ์4. รูปแบบภาวะผูน้ าแบบหุน้ส่วน และ 5. รูปแบบภาวะผูน้ า
แบบสมดุล 

3) คุณลกัษณะและพฤติกรรมของภาวะผู้น า สรุปได้ ดงันี้ 1. นักสร้างสรรค์ 2. นักการสื่อสาร 3. นักคิด
วเิคราะห์ 4. สร้างชุมชน 5. การมวีสิยัทศัน์ 6. การสร้างความร่วมมอืและการติดต่อ 7. สร้างพลงัเชงิบวก 8. ความ
เชื่อมัน่ 9. ความมุ่งมัน่และความพากเพยีร 10. ความเตม็ใจทีจ่ะเรยีนรู ้11. ต้องเป็นนักประกอบการคดิสรา้งสรรคแ์ละ
นวตักรรม 12. นักรเิริม่งาน 13. ความสามารถในการสรา้งแรงบนัดาลใจ 14. การเจยีมเนื้อเจยีมตวั และ 15. ตวัแบบ 
ทีด่ ี 

4) ทกัษะของผู้บริหารในสถานศึกษา สรุปได้ ดงันี้ 1. ทกัษะการท างานเป็นทมี 2. ทกัษะการแก้ปัญหา                       
3. ทกัษะดา้นการคดิวเิคราะหแ์ละสรา้งสรรค ์4. ทกัษะดา้นการสือ่สาร 5. ทกัษะดา้นนวตักรรมเพื่อการเรยีนรู ้6. ทกัษะ
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ดา้นการใช้ดจิติอล 7. ทกัษะการก าหนดทศิทางองค์กร 8. ทกัษะการเรยีนรูไ้ดเ้รว็ 9. ทกัษะการพจิารณาตดัสนิ และ 
10. ทกัษะมุ่งผลสมัฤทธิ ์ 

5) ทกัษะด้านเทคโนโลยีของผู้บริหาร สรุปได ้ดงันี้ 1. ผูน้ าต้องมทีกัษะดา้นการเรยีนรูแ้ละดา้นนวตักรรม                      
2. ผูน้ าตอ้งมทีกัษะดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 3. ผูน้ าตอ้งมทีกัษะชวีติและอาชพีเพื่อความส าเรจ็ทัง้ดา้นการท างาน
และการด าเนินชวีติ 4. ผูน้ าต้องมทีกัษะการพฒันาโรงเรยีนใหเ้ป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู ้5. ผูน้ าต้องมทีกัษะการสรา้ง
เครอืข่ายและส่งเสรมิการเรยีนรู ้6) ผู้น าต้องมทีกัษะการสรา้งวสิยัทศัน์และมคีวามคดิสรา้งสรรค ์7) ผู้น าต้องมทีกัษะ
ความสามารถ ในการบรหิารและจดัการแบบบูรณาด้านเทคโนโลยใีนโรงเรยีน และ 8) ผู้น าในยุคโลกาภิวตัน์ต้องมี
ทกัษะแรงจงูใจในการบรหิารงานองคก์ารใหป้ระสบความส าเรจ็  

6) คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น าในศตวรรษท่ี 21 สรุปได ้ดงันี้ 1. มคีวามซื่อสตัย์ต่อตนเองและผู้อื่น                     
2. มกีารฝึกปฏบิตักิารตดัสนิใจและมจีรยิธรรมในวชิาชพีของตน 3. มรีูปแบบการปลูกฝังจรยิธรรมทัง้ทางทฤษฎ ีการ
ปฏิบตัิ 4. มีความรบัผิดชอบในกฎกติกาทางจรยิธรรม และ 5. มกีารส่งเสรมิให้บุคลากรมีความรู้ด้านคุณธรรมและ
จรยิธรรม 
 

ค าส าคญั:  ภาวะผูน้ า, ผูบ้รหิารสถานศกึษา, ครสิตศ์ตวรรษที ่21 

 
Abstract 
 The leadership of school administrators in the 21st century, which the school administrators are                               
an important mechanism and important factors in the quality of education. Moreover, they have the highest 
influence on the quality of the result of the administration. Therefore, school administrators in a new era in 
the 21st century consisted of the dominant feature appropriate, theoretical knowledge, skills, moral, roles and 
experience in educational administration in a new era in order to bring schools to be successful. There are 
important traits and behaviours, which can be summarized as follows  

1) Leaders in the 21st century was summarized as follows: 1. Visionary leader 2. Transformational 
leader 3. Creative leader 4. Transcendental leader, and 5. Instructional leader  

2) Educational leadership model was summarized as follows: 1. Administrative leadership model                                
2. Collaborative leadership model 3. Strategic leadership model 4. Share Holder leadership model, and                        
5. Balanced leadership model  

3) Characteristics and behaviours of leadership were summarized as follows: 1. Creative                                
2. Communicator 3. Critical thinker 4. Builds community 5. Visionary 6. Collaboration and connection 7. 
Positive energy 8. Confidence 9. Commitment and persistence 10. Willingness to learn 11. Entrepreneurial, 
creative and innovative 12. Intuitive 13. Ability to inspire 14. Be humble, and 15. Good model  

4) Skills of school administrators was summarized as follows: 1. Teamwork skills 2. Problem-solving 
skills 3. Analytical and creative thinking skills 4. Communication skills 5. Innovation skills for learning 6. 
Digital usage skills 7. Organizational direction skills 8. Fast learning skills 9. Judging skills, and 10. Result 
based skills  
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5) Technology skill of administrators was summarized as follows: 1. Leaders must have the learning 
and innovation skills 2. Leaders must have the information and technology skills 3. Leaders must have life 
and career skills successfully for both work and life 4. Leaders must have the school development skills as a 
learning community 5. Leaders must have the skills of creating a network and promote learning 6. Leaders 
must have the skills of visioning and creative thinking 7. Leaders must have the skill of administrative 
competency and integrate technology in the school, and 8. A globalized leader must have the skills and 
motivation to manage a successful and organization. 

6) Morality and ethics of leadership in the 21st century were summarized as follows: 1. Self-honesty 
and other-honesty 2. The practice of decision-making and ethical conduct in their profession 3. There is a 
cultivated ethics model both in theory and practice 4. Responsible for ethical rules, and 5. Encouraged 
personnel’s ethics and moral. 
 

Keywords :  Leadership, School Administrators, the 21st Century 

 
ภมิูหลงั 
 ในศตวรรษที ่21 เป็นโลกแห่งการเปลีย่นแปลงการเปลีย่นแปลง คอื ความเป็นจรงิของสงัคมใหม่ทีม่ปัีญหาทา้
ทายส าหรบัผูบ้รหิาร [1] ซึง่ผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 ต้องมคีุณลกัษณะทีโ่ดดเด่น มทีกัษะและบทบาทใน
การบรหิารการเปลีย่นแปลงใหไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การใชข้อ้มูลและสารสนเทศเพื่อใชก้ารก าหนดยุทธศาสตรแ์ละ
น าไปสู่การปฏบิตัใินอนาคต จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัของนักวชิาการทัง้ในและต่างประเทศ สามารถ
ก าหนดประเดน็ศกึษา ทีส่ าคญั 4 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ คุณลกัษณะความเป็นผูน้ ายุคใหม่ ทกัษะยุคใหม่ บทบาทหน้าที ่และ
คุณธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 [2] และบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษา เพื่อการจดัการศกึษาใหม้ี
ประสทิธภิาพมากทีส่ดุ เพื่อความสอดคลอ้งและเหมาะสมต่อการจดัการศกึษาในศตวรรษที ่21 สถานศกึษาตอ้งพฒันา
ผูเ้รยีนทัง้ในดา้นสาระวชิาหลกั และทกัษะในศตวรรษที ่21 ซึง่ประกอบดว้ยทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ทกัษะชวีติ
และอาชพีทกัษะดา้นสารสนเทศเทคโนโลย ีดงันัน้ บทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารจงึเป็นภาระทีส่ าคญัต่อการจดัการศกึษา
ใหม้ปีระสทิธภิาพ ซึง่ผูบ้รหิารจะต้องรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง พฒันาตนเองใหเ้ป็นผูน้ ายอดเยีย่ม ปรบัเปลีย่นองคก์ร
ให้ทนัสมยั พฒันาทมีงานให้เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้พฒันากระบวนทศัน์ใหม่ให้เกดิขึน้ในองค์กร ขบัเคลื่อนด้วย
ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการใหม่ๆ ส่งเสรมิสนบัสนุนทัง้ ดา้นงบประมาณสื่ออุปกรณ์อย่างเพยีงพอ ใหค้วามส าคญักบั
ความสมัพนัธข์องผูป้ฏบิตังิานในองคก์รและนอกองคก์ร ใหค้วามสนใจต่อวฒันธรรมองคก์รทีมุ่่งผลสมัฤทธิ ์ปรบัเปลีย่น
วธิสีอนของครใูหม้เีทคนิคใหม่ๆ พฒันาหลกัสตูรสง่เสรมิดา้นเทคโนโลยแีละการบรูณาการทกัษะทางสงัคม ทกัษะชวีติ 
รวมทัง้ปรบับทบาทในการสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา เครอืขา่ยผูป้กครอง ชมรมศษิย์
เก่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการที่จะส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล [3] สถานศกึษาเป็นสถาบนัทางสงัคมทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุในการพฒันานกัเรยีนใหม้ี
คุณภาพ เน่ืองจากสถานศกึษาเป็นแหล่งประสทิธิป์ระสาทวชิา ถ่ายทอดความรูว้ฒันธรรม ฝึกทกัษะอาชพี เสรมิสรา้ง
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์เพื่อการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม และฝึกทกัษะชวีติอนัจ าเป็นในการด ารงชพีใหก้บันกัเรยีน 
สรรคส์รา้งบุคลกิภาพทางสงัคมใหแ้ก่นักเรยีน เพื่อใหส้ามารถปรบัตนในการตดิต่อสมัพนัธก์บับุคคลอื่นและปฏบิตัติน
ใหม้คีุณค่าแก่สงัคม เป็นทรพัยากรมนุษยต์ามความต้องการทางสงัคม โดยมผีูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นผู้บรหิารจดัการ 
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คอยก ากบัตดิตาม และดูแลการด าเนินการของโรงเรยีน อกีทัง้พยายามทุกวถิทีางที่จะด าเนินการทุกอย่างที่เกีย่วกบั
การศกึษาใหม้ผีลผลติ คอื นักเรยีนทีม่คีุณภาพในทีสุ่ด [4] นอกจากนี้ สถาบนัต่างๆ จงึจ าเป็นต้องปลูกฝังคุณลกัษณะ
ของคนไทยใหส้ามารถตา้นทานวกิฤตทิางสงัคมเพือ่ไม่ใหเ้กดิความรุนแรง ทัง้สถาบนัทางครอบครวั สถาบนัทางศาสนา 
ตลอดจนสถาบันทางการศึกษา โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนควรมีบทบาทในการปลูกฝัง
คุณลกัษณะส าคญัของนักเรยีนและผู้ที่มบีทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายดงักล่าว ได้แก่  
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าที่สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและให้ทัน    
ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 และภาคการศึกษาจ าเป็นต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมจดัการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการ
ด ารงชวีติ ในศตวรรษที ่21 เพื่อสามารถด ารงชวีติไดอ้ย่างปกตสิุข ทกัษะส าคญั เช่น ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 
ทกัษะสารสนเทศ สือ่และเทคโนโลย ีทกัษะชวีติและอาชพี ทกัษะการปรบัตวั ทกัษะทางสงัคมและสงัคมขา้มวฒันธรรม 
ทกัษะความรบัผดิชอบ และทกัษะความเป็นตวัแบบและเป็นผูน้ าคนอื่น ทกัษะภาวะผูน้ าเป็นคุณลกัษณะทีจ่ าเป็นเพื่อ
น าไปสูก่ารปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ ประเทศไทยไดก้ าหนดใหภ้าวะผูน้ าเป็นทกัษะในการพฒันาคุณภาพชวีติและได้
ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) แผนพฒันาการศกึษาแห่งชาต ิ(พ.ศ.
2545-2559) วสิยัทศัน์ การปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (2552-2561) และแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่
2 (พ.ศ.2551-2565) ต่างมุ่งใหส้มาชกิในสงัคมเรยีนรูแ้ละพฒันาภาวะผูน้ าสะทอ้นใหเ้หน็ว่าประเทศใหค้วามส าคญักบั
ทกัษะภาวะผูน้ าเป็นอย่างมาก [5]  
 

ภาวะผูน้ า 
ไดม้ผีูท้รงคุณวุฒแิละนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้ าไวห้ลากหลายและแตกต่างกนั ดงันี้ 
ฮาลปิน (Halpin, 1966: 27-28) ได้ให้ความหมายของผู้น าไว้ 5 ประการ คอื 1. ผู้น า คอื บุคคลที่มบีทบาท

หรอือทิธพิลต่อบุคคลในหน่วยงานมากกว่าบุคคลอื่น 2. ผูน้ า คอื บุคคลทีม่บีทบาทเหนือคนอื่น 3. ผูน้ า คอื บุคคลทีม่ี
บทบาทส าคญัทีส่ดุในการท างาน เพื่อใหห้น่วยงานด าเนินการไปสูจุ่ดมุ่งหมายและบรรลุจุดมุง่หมายทีว่างไว ้4. ผูน้ า คอื 
บุคคลทีร่บัการคดัเลอืกจากบุคคลอื่นๆ ใหเ้ป็นผูน้ า และ 5. ผูน้ า คอื บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้าในหน่วยงาน [6] 
สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ จาคอรป์และจาคอรช์ (Jacobs & Jaques: 1990) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการ
ใหจุ้ดมุ่งหมาย (ทศิทางทีม่คีวามหมาย) เพื่อใหเ้กดิการรวมพลงัความพยายาม และความเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายาม
นัน้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย [7] สอดคล้องกบัแนวความคดิของ เฮอรซ์ี่และบลนัชาร์ด (Hersey and Blanchard, 1993: 
83) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้ า หมายถงึ กระบวนการสรา้งอทิธพิล จูงใจคนหรอืกลุ่ม เพื่อให้เกดิความพยายาม
ร่วมกนัด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง [8] สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ดชัและพ
รชัส ์(Drath and Palus, 1994: 23) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถงึ กระบวนการทีผู่น้ าท าใหผู้ค้นในองคก์ารตระหนกัถงึ
สิ่งที่จะต้องกระท าร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความมุ่งมัน่ที่จะท างานให้กับองค์การ  [9] สอดคล้องกับ
แนวความคดิของ เบส (Bass, 1997: 27) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถงึ กระบวนการในการมอีทิธพิลต่อกจิกรรมกลุ่ม
เหนือความคาดหวงั [10] สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของกรนีเบอรก์และบารร์อน (Greenberg and Baron, 2000: 445) 
กล่าวว่า ภาวะผูน้ า คอื กระบวนการทีบุ่คคลหนึ่งซึง่มกัเป็นผูน้ ามอีทิธพิลต่อผูต้ามในทางการทีไ่ม่ใช่การบงัคบัเพื่อมุ่ง
ไปสูเ่ป้าหมายทีบุ่คคลนัน้ตอ้งการ [11] สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ แม๊กซเ์วล (Maxwell: 1998) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า 
คอื ความสามารถของผูน้ าทีจ่ะชกัจูงบุคคลอื่นทัง้ผู้ใต้บงัคบับญัชาและผูท้ีอ่ยู่แวดลอ้ม [12] สอดคลอ้งกบัแนวความคดิ
ของ ดารฟ์ (Daft, 2003: 5) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถงึ ความสมัพนัธท์ีม่อีทิธพิลระหว่างผูน้ าและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซึง่
ท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั [13]  นอกจากนี้ สมุทร ช านาญ (2557: 43) ได้กล่าวว่า 
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บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากกลุ่มซึง่อาจได้มาจากการเลอืกตัง้ แต่งตัง้และไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่ม สามารถกระตุ้น 
ชกัจงูหรอืชีน้ าใหส้มาชกิภายในกลุ่มร่วมกนัปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็ตามก าหนดเป้าหมายไวด้ว้ยความเตม็ใจ [14] 

จากความหมายของ ภาวะผูน้ า หมายถงึ ความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีจ่ะสามารถน าคนอื่น กลุ่ม
หรอืสมาชกิของกลุ่มรวมพลงัเพื่อปฏบิตัภิารกจิต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคต่์างๆ โดยใชก้ารชกัชวน จูงใจให้
บุคคลปฏบิตัิตามความคดิเหน็ตามความต้องการของผู้บรหิารด้วยความเต็มใจและยนิดทีี่จะให้ความร่วมมอื ซึ่งผู้น า
ตอ้งมอีทิธพิลต่อบุคคลทีก่่อใหเ้กดิการท ากจิกรรมหรอืการเปลีย่นแปลงเป็นผูน้ าสรา้งสรรคส์ิง่ต่างๆ ใหส้ าเรจ็และบรรลุ
จุดมุ่งหมายทีว่างไว ้และตอ้งเป็นผูส้รา้งวฒันธรรมทีด่ใีหแ้ก่องคก์าร  
 ภาวะผูน้ าในครสิตศ์ตวรรษที ่21 ตามทศันะของ กรอีอร ์(George, 2010) เหน็ว่าในช่วงต้นศตวรรษที ่20 อนั
เป็นผลจากสงครามโลกและการตกต ่าทางเศรษฐกจิท าให้ภาวะผู้น าองค์กรเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชาจากบน 
ลงล่างมุ่งผลในระยะสัน้มากกว่าผลในระยะยาว แต่ในระยะยี่สบิกว่าปีที่ผ่านมาอนัเนื่องจากผลการเปลี่ยนแปลงทาง
วสิยัทศัน์จากการท างานแบบมุ่งผูถ้อืหุน้ เป็นมุ่งผูบ้รโิภคหรอืลูกคา้มากขึน้ และเน่ืองจากการเกดิขึน้ของแนวคดิความ
เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้(learning organization) ท าใหค้นในองคก์รไม่ยอมรบัแนวคดิภาวะผูน้ าแบบบนลงล่างต่าง
แสวงหาโอกาสเพื่อความเป็นผูน้ าและการท างานทีไ่ม่มุ่งเฉพาะเรื่องผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิซึง่สง่ผลต่อภาวะผูน้ าส าหรบั
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเขาเหน็ว่าควรมคีุณลกัษณะพเิศษ 4 ประการ ดงันี้ 1) มุ่งไปในแนวทางเดยีวกนั (aligning) ถอืเป็น
งานทีย่ากทีสุ่ดส าหรบัผูน้ าทีจ่ะท าใหค้นในองคก์รมคีวามผกูพนักบัพนัธกจิและค่านิยมขององคก์รร่วมกนั 2) เสรมิพลงั
อ านาจ (empowering) หากเป็นภาวะผูน้ าตามสายการบงัคบับญัชาจะมกีารมอบอ านาจหน้าทีน้่อยมาก แต่ส าหรบัผูน้ า
ศตวรรษที ่21 จะมกีารเสรมิพลงัอ านาจใหค้นอื่นๆ ในองคก์รในทุกระดบัรวมทัง้ระบบความรบัผดิชอบทีจ่ะท าใหผู้ค้นมี
ความผูกพนักบัพนัธกจิและค่านิยมขององค์กรร่วมกนั 3) ให้บรกิาร (serving) ดงัค ากล่าวที่ว่า “ภาระหน้าทีแ่รกของ
ผูน้ าไม่ใช่เพื่อผู้ถอืหุน้ แต่เพื่อลูกคา้” อนัเป็นหวัใจทีจ่ะน าไปสู่ความเตบิโตอย่างยัง่ยนืและส่งผลต่อมูลค่าของผูถ้อืหุ้น
ด้วย และ 4) ความร่วมมอื (collaborating) องค์กรในปัจจุบนัมคีวามซบัซ้อนเกนิไปที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยบุคคลหรอื
องคก์รแบบเดีย่วจะตอ้งอาศยัหลกัความร่วมมอืระหว่างองคก์รกบัลกูคา้ ผูน้ าจะตอ้งสง่เสรมิวญิญาณความร่วมมอื ขจดั
การเมอืงภายในสง่เสรมิความร่วมมอืภายใน [15] สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ เมยเ์ยอร ์(Myers: 2012) ไดก้ล่าวว่า 
ความแตกต่างในประเด็นที่เกี่ยวกับตัวบุคคลและสไตล์ของตัวบุคคล ดังนี้  1) ผู้จ ัดการบริหารจัดการ ผู้น าสร้าง
นวัตกรรม 2) ผู้จดัการมุ่งบ ารุงรกัษา ผู้น ามุ่งการพัฒนา 3) ผู้จ ัดการเน้นที่ระบบและโครงสร้าง ผู้น าเน้นที่คน 4) 
ผูจ้ดัการอาศยัการควบคุม ผู้น าบนัดาลใจความไวว้างใจ 5) ผู้จดัการมทีศันะในระยะสัน้ ผู้น ามทีศันะในระยะยาว 6) 
ผูจ้ดัการตัง้ค าถามถึงอย่างไรและเมื่อไร ผู้น าถามถึงอะไร และท าไม 7) ผู้จดัการมองลงล่าง ผู้น ามองไปขา้งหน้า 8) 
ผูจ้ดัการเลยีนแบบ ผูน้ ารเิริม่ 9) ผู้จดัการยอมรบัสภาพทีเ่ป็นอยู่ ผู้น ามุ่งการเปลี่ยนแปลง 10) ผูจ้ดัการเป็นทหารที่ด ี
ผูน้ าเป็นตวัของตวัเอง และ 11) ผูจ้ดัการมุ่งท าใหถู้กต้อง ผูน้ ามุ่งท าสิง่ ทีถู่กต้อง [16] สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ 
สต๊อร์ค (Strock, 2013) ได้กล่าวว่า หลักการ 10 ประการส าหรบัภาวะผู้น าศตวรรษที่ 21 สรุปได้ ดังนี้ 1) ทุกคน
สามารถเป็นผูน้ าเพราะทุกคนสามารถใหบ้รกิาร 2) ทรพัยากรทีม่คีุณค่ามากทีส่ดุ ขององคก์ร คอื คน 3) เราก าลงัอยู่ใน
ระยะการเปลีย่นผ่านจากโลกทีย่ดึการจดัการเป็นฐานกลายเป็นโลกทีย่ดึความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลเป็นฐาน 4) ภาวะ
ผูน้ าเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างผู้มอี านาจกบัผู้ทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัอ านาจ 5) ภาวะผู้น าเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างกนั
อย่างมพีลวตั 6) ไม่มแีบบภาวะผูน้ าทีเ่ป็นทัว่ไปทีส่ามารถน าไปใชไ้ดใ้นทุกสถานการณ์ 7) บทบาทภาวะผูน้ าเป็นหวัใจ
ส าคญั 8) ภาระงานของผูน้ า คอื การมจีนิตนาการและการท าใหก้า้วหน้าในวสิยัทศัน์ 9) ความรกัเป็นระดบัสูงสุดของ
ความสมัพนัธท์างภาวะผูน้ า และ 10) คุณลกัษณะพเิศษเน้นความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ [17]  
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 โดยสรุป ภาวะผู้น าของผู้บรหิารสถานศึกษาในครสิต์ศตวรรษที่ 21 มีคุณลกัษณะและพฤติกรรมที่ส าคญั 
ได้แก่ 1. ผู้น าในศตวรรษที่ 21 2. รูปแบบของภาวะผู้น าทางการศกึษา 3. คุณลกัษณะและพฤติกรรมของภาวะผูน้ า  
4. ทกัษะของผูบ้รหิารในสถานศกึษา 5. ทกัษะดา้นเทคโนโลยขีองผูบ้รหิาร และ 6. คุณธรรมและจรยิธรรมของผูน้ าใน
ศตวรรษที ่21 โดยมรีายละเอยีดแต่ละดา้น ดงันี้ 
 

ผูน้ าในศตวรรษท่ี 21  
 มนีกัวชิาการและนกัการศกึษา สรุปได ้ดงันี้ 

1. ผูน้ าเชิงวิสยัทศัน์ (Visionary leadership) มแีนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งตามแนวคดิของนักวชิาการไดใ้ห้
ความหมายของภาวะผู้น าเชงิวสิยัทศัน์ไว้ ดงันี้ รอ็บบนิส ์(Robbins, 2003: 344-345) ได้กล่าวว่า ผู้น าเชงิวสิยัทศัน์ 
หมายถงึ ความสามารถของผูน้ าในการสรา้งและสือ่สารภาพในอนาคตขององคก์ารทีต่อ้งการ โดยชีใ้หเ้หน็ว่าองคก์ารจะ
เจริญเติบโตและมีสภาพดีขึ้นจากปัจจุบนัอย่างน่าเชื่อถือน่าสนใจและท าให้เป็นจริงได้และวิสยัทัศน์นี้จะเป็นพลัง
ขบัเคลื่อนต่อการสรา้งอนาคตขององค์การซึ่งในกระบวนการนี้ ประกอบด้วย ทกัษะ พรสวรรค์ และทรพัยากรจะถูก
น ามาใช้ไปอย่างเต็มที่เพื่อท าให้ภาพในอนาคตปรากฏเป็นจริง [18] สอดคล้องกับแนวความคิดของ มนัสเสส ์
(Manasse: 1986) ได้กล่าวว่า เป็นพลงัที่เกดิจากการหลอมความหมาย (Molds meaning) ของทุกคนในองค์การนัน้
และด้วยเหตุที่ฐานส าคัญของการเป็นผู้น า คือ ต้องเป็นผู้น าเชิงวิสยัทัศน์ และอธิบายเพิ่มเติมว่าวิ สยัทัศน์ที่ผู้น า
เกีย่วขอ้งประกอบดว้ยวสิยัทศัน์ 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1. วสิยัทศัน์องคก์าร ซึง่เกีย่วขอ้งและครอบคลุมการมภีาพทีส่มบรูณ์
ขององคก์ารอย่างมรีะบบ มกีารระบุองคป์ระกอบย่อยๆ และสรา้งความเขา้ใจถงึความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบย่อย
เหล่านัน้ 2. วสิยัทศัน์เชงิอนาคต เป็นวสิยัทศัน์ทีบ่่งบอกถงึภาพทีส่มบูรณ์ทีค่วรเป็นในอนาคตขององคก์าร รวมถงึรูว้่า
ในสภาพแวดล้อมที่องค์การตัง้อยู่ในอนาคตนัน้เป็นอย่างไร และการท าหน้าที่ของส่วนต่างๆ ภายในขององค์การใน
อนาคตเป็นเช่นไร 3. วสิยัทศัน์สว่นบุคคล ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์สว่นตวัของผูน้ าทีม่คีวามปรารถนาอย่างแรงกลา้ต่อองคก์าร 
รวมทัง้การกระท าของบุคคลอื่นทีช่่วยผูน้ าในการปฏบิตักิารเพื่อใหอ้งคก์ารปัจจุบนัสามารถเชื่อมโยงเขา้กบัภาพทีเ่ป็น
วสิยัทศัน์ในอนาคตขององคก์าร และ 4. วสิยัทศัน์เชงิกลยุทธ ์ไดแ้ก่ แนวทางทีท่ าใหเ้กดิการเชื่อมต่อระหว่างความเป็น
จรงิปัจจุบนักบัความน่าจะเป็นไปไดใ้นอนาคต ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะกบัทัง้ต่อองคก์ารและต่อตวัผูน้ าดว้ย [19] 

ทีก่ล่าวมาสรุปไดว้่า ความส าเรจ็ของงานอยู่ทีก่ารน า ทกัษะ วสิยัทศัน์ นโยบาย และแผนไปปฏบิตัใิหไ้ดโ้ดย
มองผลกระทบต่อภาพรวมใหส้อดคลอ้งกบัเวลาและสถานการณ์ทีเ่หมาะสม วสิยัทศัน์จะเป็นพลงัขบัเคลื่อนต่อการสรา้ง
อนาคตขององค์การ วิสยัทัศน์ที่ดีจะเสนอทัศนะให้มีความชัดเจนและปฏิบัติได้ สมาชิกในองค์การจะต้องเชื่อว่า
วสิยัทศัน์สามารถบรรลุเป้าหมายและเป็นจรงิได ้วสิยัทศัน์เป็นสิง่ทีท่า้ทายความสามารถ วสิยัทศัน์ทีม่ีการสือ่สารชดัเจน
และมจีนิตนาการทีท่รงพลงัมแีนวโน้มท าใหผู้ต้ามเขา้ใจและยอมรบัไดง้่าย 

2. ผู้น าการเปล่ียนแปลง (Transformational leadership) ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาแนวคิดทฤษฎีที่
เกีย่วขอ้งมนีกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงไว ้ซึง่สรุปได ้ดงันี้  ส านักคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (2552: 31) กล่าวว่า ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง หมายถงึ ผู้ทีว่างแผนและท าใหก้ารเปลีย่นแปลงนัน้เกดิขึน้
เป็นผู้ที่มบีทบาทด าเนินการต่างๆ เพื่อขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นผลส าเรจ็รวมทัง้การควบคุมดูแลกจิกรรม
ต่างๆ ของการเปลีย่นแปลงนัน้ใหด้ าเนินไปดว้ยด ีสอดคลอ้งกนัเป็นผูป้ระสานงานและตวักลางในการสือ่สารระหว่างผู้
อุปถมัภ์การเปลีย่นแปลง ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และผูถู้กเปลีย่นแปลง ผูส้นับสนุนการเปลี่ยนแปลง จะเหน็ว่า
ผูน้ าการเปลีย่นแปลงเป็นเสมอืนคนกลางทีต่อ้งท าหน้าทีใ่นการขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทัง้การวางแผนปรบัแผนและ                      
การด าเนินการ ทัง้นี้ผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรบัการเปลี่ยนแปลงหนึ่งๆ จะมีได้หลายคนโดยท างานในลักษณะ



 

119 วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่17 ฉบบัที ่33 เดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563 

ประสานกบัหวัหน้าทมีต่างๆ ทีดู่แลงานย่อยๆ กจ็ดัเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลงดว้ย สิง่ทีผู่น้ าการเปลีย่นแปลงต้องม ีคอื 
เขา้ใจการเปลี่ยนแปลงนัน้ มคีวามสามารถในการวางแผนบรหิารจดัการการเปลี่ยนแปลงนัน้ในด้านต่างๆ เช่น การ
วางแผนการสือ่สาร การใหร้างวลั และการใหก้ าลงัใจ เป็นต้น ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นในการเปลีย่นแปลงและแกไ้ขปัญหา                          
มคีวามสามารถในการประสานงานทัง้กบัระดบับนและระดบัล่าง [5] สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ เบส (Bass, 1985:             
35-55) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม                       
โดยเปลีย่นแปลงความพยายามของผูร้่วมงานและผู้ตามให้สงูขึน้กว่าความพยายามทีค่าดหวงั พฒันาความสามารถ
ของผูร้่วมงานและผูต้ามไปสูร่ะดบัทีส่งูขึน้ และศกัยภาพมากขึน้ท าใหเ้กดิการตระหนกัรูใ้นภารกจิและวสิยัทศัน์ของกลุ่ม
และขององค์การ จูงใจให้ผูร้่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกนิกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มของ
องคก์ารและสงัคม [20] สอดคล้องกบัแนวความคดิของ เบสและเอโวลโิอว ์(Bass & Avolio, 1994: 2) กล่าวว่า ภาวะ
ผูน้ าการเปลีย่นแปลง หมายถงึ การกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจในระหว่างผูร้่วมงานและผูต้ามใหม้องงานของพวกเขาใน
แง่มุมใหม่ๆ ท าใหเ้กดิการตระหนักรูใ้นเรื่องภารกจิ (Mission) และวสิยัทศัน์ (Vision) ของทมีและองคก์ารมกีารพฒันา
ความสามารถของผูร้่วมงานและผูต้ามไปสูร่ะดบัความสามารถทีส่งูขึน้ มศีกัยภาพมากขึน้ ชกัน าใหผู้ร้่วมงานและผูต้าม
มองใหไ้กลเกนิกว่าความสนใจของพวกเขาไปสูส่ิง่ทีจ่ะท าให้กลุ่มไดป้ระโยชน์ ผูน้ าการเปลีย่นแปลงจะชกัน าผูอ้ื่นใหท้ า
มากกว่าทีพ่วกเขาตัง้ใจตัง้แต่ตน้ และบ่อยครัง้มากกว่าทีพ่วกเขาคดิว่ามนัจะเป็นไปได้ ผูน้ ามกีารทา้ทายความคาดหวงั
และจะน าไปสู่การบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น  [21] สอดคล้องกับแนวความคิดของ เชาว์สและเชาว์ส (Schultz, and 
Schultz, 1998: 211) กล่าวว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลง คอื ความเป็นผู้น าซึ่งผู้น าไม่ได้ลูกครอบง าจากการรบัรู้ของผู้
ตามแต่มอีสิระในการคดิและการกระท าซึง่มกีารเปลีย่นแปลงหรอืปรบัเปลีย่นรปูแบบในมุมมองของผู้ตาม [22] 

   ทีก่ล่าวมาสรุปไดว้่า ผูน้ าการเปลีย่นแปลง หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่น้ าแสดงใหเ้หน็ในการจดัหรอืการท างาน
เป็นกระบวนการที่ผูน้ ามอีทิธพิลต่อผู้ร่วมงานโดยการเปลีย่นสภาพหรอืเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูร้่วมงานให้
สงูขึน้กว่าความพยายามที่คาดหวงั โดยพฒันาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดบัที่สูงขึน้และให้มศีกัยภาพมาก
ยิง่ขึน้ ท าใหเ้กดิการตระหนักรูใ้นภารกจิและวสิยัทศัน์ของกลุ่ม รวมทัง้จูงใจใหผู้้ร่วมงานมองความสนใจของพวกเขา
ไปสูป่ระโยชน์ของกลุ่มหรอืองคก์ารและกระบวนการทีผู่น้ ามอีทิธพิลต่อผูร้่วมงาน 

3. ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ (Creative leadership) มีนักวิชาการและนักการศึกษาสรุปได้ ดังนี้  แดนเนอร ์
(Danner, 2008: 34) กล่าวไว้ว่า ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ จ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและความไว้วางใจในวิธีการและ
กระบวนการในภาพรวม นอกจากนี้ ยงัเกี่ยวขอ้งกบัการสนับสนุนการท างานร่วมกนัเป็นการสนับสนุนให้เกดิความ
สรา้งสรรคจ์ากบุคคลหนึ่งไปอกีบุคคลหนึ่ง [23] สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ บารซ์าดูว ์(Basadur, 2008: 144) ได้
สรุปแนวคดิเกีย่วกบัภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรคไ์วใ้นบทความในหวัขอ้ “Leading others to think innovatively together: 
Creative leadership” ไดส้รุปแนวคดิและสาระส าคญัไดว้่า ผูน้ าเชงิสรา้งสรรคเ์ป็นการน าบุคคลอื่น (Leading people) 
ผ่านกระบวนการหรอืวธิกีารร่วมกนัเป็นการคน้หาปัญหาอย่างละเอยีดถีถ่ว้นและการด าเนินการแกปั้ญหาดว้ยแนวทาง
ใหม่ๆ (New solutions) เป็นกระบวนการที่จ าเป็นที่จะต้องใช้ภาษาในการสื่อสารร่วมกันระหว่างบุคคลอย่างมี
ประสทิธภิาพ สามารถท าความเขา้ใจไดอ้ย่างรวดเรว็ว่า รูจ้กักระบวนการเชงิสรา้งสรรคใ์นระดบัใดในดา้นกระบวนการ
เชงิสร้างสรรค์ จะต้องมทีกัษะในการจดัการกบับุคคลอื่นๆ ในลกัษณะที่เป็นล าดบัขัน้ตอน การรู้จกักระบวนการเชิง
สรา้งสรรคจ์ะช่วยใหม้ตีน้แบบในการสร้างผูน้ าแบบใหม่ทีม่คีวามสมบรูณ์แบบยิง่ขีน้ได้ [24] สอดคลอ้งกบัแนวความคดิ
ของ คอรส์ (Coste, 2009: 4) ไดเ้สนอแนวคดิและมติขิองผูน้ าเชงิสรา้งสรรคไ์วใ้นบทความชื่อ “Creative leadership & 
women” ซึ่งประกอบไปด้วยความท้าทายและการมีส่วนร่วม ความมอีิสระ ความไว้วางใจ/การเปิดเผย การให้เวลา
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ส าหรบัการคดิ ความสนุกสนาน/อารมณ์ขนั การลดความขดัแย้ง การส่งเสรมิความคดิเหน็ การโต้แย้ง และการกล้า
เสีย่ง [25] สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ แฮรร์สิ (Harris, 2009: 184) ไดก้ล่าวว่า ผูน้ าเชงิสรา้งสรรคจ์ะเกีย่วขอ้งกบั
การตดิต่อประสานงาน (Connecting) กบับุคคลทีม่คีวามคดิเหน็ตรงกนัและกบับุคคลทีม่คีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัเพื่อ
จะมโีอกาสไดเ้รยีนรูร้่วมกนั อย่างไรกต็ามผลลพัธท์ีไ่ดอ้าจจะไม่ใช่ความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัแต่อาจจะมาจากความ
คดิเห็นที่ไม่ตรงกนั ความคิดเหน็ที่ไม่ตรงกนัเชงิสร้างสรรค์อนัจะน าไปสู่การคดิเชงิสร้างสรรค์ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่อง
ง่ายๆ แต่กจ็ าเป็นต้องเปลีย่นความคดิเดมิๆ และเผชญิกบัความเชื่อมัน่กบัแนวทางวธิกีารใหม่ๆ ทีจ่ะสรา้งขึน้ ผูน้ าเชงิ
สรา้งสรรคจ์ะเหมอืนกบัผูน้ าแบบใหบ้รกิาร ภาระงานหลกัของผูน้ าเชงิสรา้งสรรค ์คอื การประสานงานบุคคลที่มคีวาม
คดิเหน็ตรงกนัและมคีวามคดิเหน็ที่แตกต่างกนัเป็นผูน้ าทีพ่ฒันาสมรรถนะและความสามารถต่างๆ ของบุคคลภายใน
องคก์าร เพื่อใหเ้กดิความสรา้งสรรคใ์นทุกสถานทีแ่ละทุกระดบั เพื่อจะไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิผูน้ าเชงิสรา้งสรรค์
ใหเ้กดิขึน้ “เป็นผูน้ าทีป่ราศจากการยดึมัน่ถอืมัน่” โดยทัว่ไปแลว้ผูน้ าเชงิสรา้งสรรคจ์ะเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาแนวทาง
ดา้นวธิกีารใหม่ๆ ขององคก์รและความทา้ทายทีส่ลบัซบัซอ้นมากกว่าการคงสภาพทีเ่ป็นอยู่แบบเดมิ [26] สอดคลอ้งกบั
แนวความคิดของ สโตล์และเท็มเพอรี่ (Stoll, 2009: 26) & (Temperley, 2009: 109) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิง
สรา้งสรรคไ์วใ้นบทความในหวัขอ้ชือ่ “Creative leadership: A challenge of our times” ซึง่สรุปสาระส าคญัไดว้่า ภาวะ
ผูน้ าเชงิสรา้งสรรค์เป็นการตอบสนองเชงิจนิตนาการ (Imaginative) และการคดิไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนต่อโอกาสต่างๆ 
ประเดน็ต่างๆ อย่างทา้ทายเป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบัการมองการคดิและการกระท าสิง่ต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนัเพื่อจะเสรมิสรา้ง
โอกาสใหก้บัทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง [27] 

ทีก่ล่าวมาสรุปไดว้่า ผูน้ าเชงิสรา้งสรรค ์คอื การประสานงานบุคคลที่มคีวามคดิเหน็ตรงกนัเพื่อใหเ้กดิความ
สรา้งสรรคใ์นองคก์ารเพื่อจะไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิ ผู้น าเชงิสรา้งสรรคเ์ป็นการตอบสนองของบุคคลในองคก์าร
และการน าบุคคลอื่นๆ ดว้ยแนวทางใหม่ๆ หรอืวธิกีารใหม่ๆ อย่างทา้ทายและยดืหยุน่ทีส่ าคญัผูน้ าเชงิสรา้งสรรคย์งัเป็น
ผูส้รา้งสภาพแวดลอ้มเพื่อก่อใหเ้กดิการรเิริม่สิง่ใหม่ๆ และสนบัสนุนใหผู้อ้ื่นไดเ้ป็นผูน้ าทีม่คีวามคดิทีส่รา้งสรรค ์

4. ผู้ น าแบบ เห นื อชั ้น  (Transcendental leadership) ภ าวะผู้ น าที่ ภ าษ าอังกฤษ เรียก ว่ า  The 
transcendental leadership นัน้ เป็นกระแสแนวโน้มทางดา้นภาวะผูน้ าของศตวรรษที ่21 นี้ ซึง่ยงัคงเป็นเรื่องค่อนขา้ง
ใหม่ยงัไม่ค่อยชดัเจนนกัและยงัไม่มชีื่อเฉพาะในภาษาไทย จุดเด่น คอื เป็นแบบผูน้ าทีย่ดึมติดิา้นจติใจหรอืจติวญิญาณ
เป็นส าคญั โดยเฉพาะดา้นคุณธรรมทีเ่น้นการท าเพื่อความดงีามเพื่อผูอ้ื่นและเพื่อสว่นรวมเป็นหลกั เรยีกไดว้่าเป็นผูน้ า
แบบเลศิคุณธรรม ส่วนมติทิีเ่กีย่วกบัดา้นบทบาทสมรรถนะและคุณลกัษณะของผูน้ าแบบ Transcendental ทีร่ะบุโดย
บุคคลและตามเอกสารต่างๆ ชี้ชัดอยู่ในระดับที่สูงเป็นพิเศษกว่าภาวะผู้น าแบบอื่นใด จึงอาจเรียกผู้น าแบบ 
Transcendental เป็นภาษาไทยได้ว่า ภาวะผู้น าแบบเหนือชัน้หรอืภาวะผู้น าแบบเยี่ยมยอดและด้วยความมรีะดบัที่
สงูส่ง ทัง้มติดิา้นคุณธรรมและมติดิา้นคุณลกัษณะของผูน้ าแบบนี้ ดงันัน้ จงึขอเรยีกภาวะผูน้ าแบบ Transcendental นี้
ว่า “ภาวะผู้น าแบบเหนือชัน้” ทัง้นี้ภาวะผูน้ าแบบเหนือชัน้ไดร้บัการพฒันาต่อยอดจากผูน้ าแบบแลกเปลีย่น และผูน้ า
แบบการเปลีย่นแปลงตามล าดบั โดยผูน้ าทัง้สามแบบเกีย่วพนัต่อกนัในลกัษณะทีเ่ป็นแถบผูน้ าทีต่่อเน่ือง ดงันัน้ กรอบ
ความคิดที่ใช้อธิบายถึง ภาวะผู้น าแบบเหนือชัน้หรือ Transcendental leadership ในประเด็นต่างๆ จึงจ าเป็นต้อง
อธบิายครอบคลุมตัง้แต่ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผู้น าแบบการเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้น าแบบเหนือชัน้ไป
ดว้ยกนั โดยภาวะผูน้ าทัง้สามแบบ (อาจเรยีกรวมกนัว่า 3 Ts’ ; leadership กไ็ด)้ มคีวามเกีย่วพนัต่อกนับนแถบความ
ต่อเนื่องของภาวะผูน้ า (Leadership continuum) สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ คารโ์ดนาร ์(Cardona, 2000: 86) ถอื
เป็นบุคคลแรกที่เป็นผู้รเิริม่บุกเบิกแนวความคิดของภาวะผู้น าแบบเหนือชัน้หรอื Transcendental leadership โดย
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อธบิายว่า เป็นทฤษฎีที่มฐีานความคดิส าคญั คอื ยดึเอาการแลกเปลีย่นเรื่อง “การให้เป็นหลกัการของความสมัพนัธ์
ระหว่างกนั (A contribution-based exchange relationship) โดยผูน้ าแบบเหนือชัน้จะใหค้วามห่วงใยต่อผูต้ามของตน 
ดว้ยการใหส้ิง่ทีด่งีามเพื่อใหผู้ต้ามไดพ้ฒันาตนเองใหส้งูขึน้ จุดเน้นทีเ่ป็นมุมมองของ Cardona กค็อื ผูน้ าแบบเหนือชัน้
มุ่งที่จะพัฒนาและยกระดบัแรงจูงใจของผู้ตามให้สูงยิ่งขึ้น (เช่น ยกระดบัแรงจูงใจที่ จะท าสิง่ต่างๆ เพื่อผู้อื่น หรือ
แรงจูงใจ ปรารถนาที่จะให้แก่ผู้อื่น เป็นต้น Cardona จงึเน้นเรื่องการยกระดบัแรงจูงใจภายในของผู้ตามเป็นส าคญั 
ขณะเดยีวกนักม็ิไดล้ะเลยด้านการพฒันาด้านจติใจ โดยมองผูน้ าแบบเหนือชัน้ว่าเป็น “ผูน้ าแบบผู้รบัใช้’’ หรอื “ผู้น า
แบบใฝ่บรกิาร’’ (Servant-leader) ที่ท าให้ผู้น าเกดิประสทิธผิลขึน้ [28] สอดคล้องกบัแนวความคดิของ คาร์น (Kant, 
1997: 132) ที่กล่าวถึงค า “Transcendental” โดยให้นิยามว่า “อะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นต่อความคิด (Mind) และต่อจิตใจ 
(Spiritual) ของบุคคลให้สูงขึน้กว่าระดบัธรรมดาที่เคยเป็นและสูงกว่าความเป็นอตัตา (Beyond ego) เกี่ยวกบัเรื่อง
จติใจหรอืจติวญิญาณ (Spirituality) ได้กลายเป็นฐานการพฒันาทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบเหนือชัน้หรอื Transcendental 
leadership เช่น ประสบการณ์ที่สงัคมได้รบัจากวิวฒันาการทางจิตใจและจิตวิญญาณเป็นปรากฏการณ์ที่มีความ
สลบัซบัซ้อนจนสงัคมและองค์การมิอาจเมินเฉยได้อีกต่อไป นอกจากนี้ การพฒันาจติใจภายในของผู้น า (Leader’s 
inner spirit) ให้มคีวามงอกงามและมีวุฒิภาวะสูงขึ้นนัน้ มีความส าคญักว่าปัจจยัภายนอกต่อการเป็นผู้น าที่ดีและมี
ประสทิธผิลและไม่มอีะไรทีส่ าคญัมากไปกว่าเรามชีวีติอยู่เพื่ออะไรจงึจะมคีวามหมาย ทัง้นี้ทฤษฎภีาวะผูน้ าแบบเหนือ
ชัน้ยงัยอมรบัถึงแรงผลกัดนัภายในทางจติใจว่าเป็นตัวขบัเคลื่อนให้ผู้น าสามารถบรรลุความต้องการสูงสุดของชีวติ  
[29] สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ฟายด ์(Fry, 2003: 54) มองว่าภาวะผูน้ าแบบเหนือชัน้เป็นภาวะผูน้ ายดึหลกัองค์
รวม กล่าวคอื ศกึษามนุษย์ในภาพองคร์วมทัง้คน ประกอบด้วย 4 ด้าน ไดแ้ก่ 1. ด้านทางกาย 2. ดา้นทางสมอง ซึ่ง
ประกอบดว้ยการคดิเชงิอรรถกะและเหตุผล 3. ดา้นหวัใจ ซึง่ประกอบดว้ยอารมณ์และความรูส้กึ และ 4. ดา้นจติใจหรอื
จติวญิญาณ ไดแ้ก่ ความรูส้กึผดิชอบชัว่ด ีเป็นต้น ในขณะทีท่ฤษฎภีาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่นและภาวะผูน้ าแบบการ
เปลีย่นแปลงมเีพยีง 3 องคป์ระกอบแรกเท่านัน้ แต่ขาดองค์ประกอบดา้นจติใจหรอืจติวญิญาณไป [30] สอดคลอ้งกบั
แนวความคดิของ สุเทพ พงศศ์รวฒัน์ (2556: 6) ในทางปฏบิตัผิูน้ าแบบเหนือชัน้แตกต่างกบัผูน้ าแบบแลกเปลีย่นและ
ผูน้ าแบบการเปลีย่นแปลงตรงที่ยดึแรงจูงใจเชงิคุณธรรมในการมปีฏสิมัพนัธ์กบัผู้ตาม เช่น ความรกัในเพื่อนมนุษย์ 
ความรูส้กึยดึภาพรวม ความรูส้กึทีก่ลมกลนืกนั และชวีติความเป็นอยู่ทีด่ ีเป็นตน้ ทัง้นี้โดยแสดงออกใหเ้หน็ถงึความใส่
ใจความห่วงใยการนบัถอืทัง้ต่อตนเองและต่อผูอ้ื่น จากการแสดงออกเช่นนี้ของผูน้ าช่วยท าใหผู้ต้ามเกดิความรูส้กึว่าตน
มคีวามส าคญั มคีวามสามารถในการตดัสนิใจ สามารถท าใหง้านส าเรจ็และสามารถที่จะเป็นผูน้ าตนเองได ้นอกจากนี้ 
ภาวะผูน้ าแบบเหนือชัน้หรอื Transcendental leadership ยงัถอืว่าเป็นกระบวนการวสิยัทศัน์และเป็นกระบวนการเชงิ
จรยิธรรมทีท่ ัง้ผูน้ าและผูต้ามยดึค่านิยมทีส่อดคลอ้งกนั [31]  

ทีก่ล่าวมาสรุปไดว้่า ผูน้ าแบบเหนือชัน้ เป็นเรื่องใหม่ทีม่มีุมมองต่อความมปีระสทิธผิลของผูน้ า ความทา้ทาย
ใหม่ๆ มคีวามซบัซ้อนเกนิกว่าแนวคดิของผูน้ าต่างๆ แบบดัง้เดมิจะรบัมอืได ้การเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้อย่างรวดเรว็
สร้างความคาดหวงัว่าจะเกดิสิง่ใหม่ขึ้น ที่ผ่านมาได้เกดิกลยุทธ์ใหม่ๆ ซึ่งได้สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพฒันา
องค์การและความมีประสทิธผิลด้านผู้น าได้มากมาย ในยุคปัจจุบนัที่มองเห็นความจ าเป็นต้องใช้มติิด้านจติใจและ
คุณธรรมเพื่อการขบัเคลื่อนองคก์ารในอนาคตได ้ดงันัน้ องคก์รไม่อาจละเลยต่อความสนใจและใหค้วามส าคญัในเรื่อง
การพฒันาทางจติใจ แนวคดิภาวะผู้น าแบบเหนือชัน้ จงึเป็นความพยายามที่จะให้ค าตอบหนึ่งต่อปัญหาและความ
ตอ้งการดงักล่าว เพราะเป็นรปูแบบผูน้ าทีมุ่่งเน้นการพฒันาดา้นจติใจหรอืจติวญิญาณทีม่กีรอบครอบคลุม 
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5. ผู้น าทางการเรียนการสอน (Instructional leadership) มนีักการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ                
ทีไ่ดน้ าเสนอไวห้ลากหลาย สรุปได ้ดงันี้ ฮลัลงิเกอรแ์ละมูฟ่ีร ์(Hallinger & Murphy, 1985: 218-245) ไดก้ล่าวว่า ผูน้ า
ทาง การเรยีนการสอน สรุปไว้ 3 องคป์ระกอบใหญ่ๆ คอื 1) การก าหนดภารกจิของโรงเรยีน 2) การจดัการด้านการ
เรยีนการสอน และ 3) การสง่เสรมิบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรยีน มรีายละเอยีด ดงันี้ 1. การก าหนดภารกจิของ
โรงเรยีน (Defining the school mission) ซึ่งจ าแนกเป็น 2 องค์ประกอบ คอื 1.1 การก าหนดเป้าหมายของโรงเรยีน 
1.2 การสื่อสารเป้าหมายของโรงเรยีน 2. การจดัการด้านการเรยีนการสอน (Managing the instructional program) 
การจดัการดา้นการเรยีนการสอน หมายถงึ กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดูแลส่งเสรมิและสนับสนุนการสอนของครู
การเรยีนของนักเรยีนและการประสานการจดัการเรยีนการสอน ซึง่จ าแนกเป็น 3 องคป์ระกอบ คอื 2.1 การนิเทศและ
การประเมนิผลดา้นการสอน 2.2 การประสานงานดา้นการใชห้ลกัสตูร 2.3 การตรวจสอบความกา้วหน้าของนกัเรยีน 3. 
การส่งเสรมิบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรยีน (Promote school climate) จ าแนกเป็น 6 องคป์ระกอบ คอื 3.1 การ
ควบคุมการใชเ้วลาในการสอน 3.2 การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรยีนอย่างใกลช้ดิ 3.3 การจดัให้แรงจูงใจใหก้บัครู 3.4 
การส่งเสรมิให้มกีารพฒันาวชิาชพี 3.5 การพฒันาและสรา้งมาตรฐานดา้นวชิาการ และ 3.6 การจดัให้มสีิง่ที่ส่งเสรมิ
สภาพการเรียนรู้ [32] สอดคล้องกับแนวความคิดของเมอร์ป้ี  (Murphy’s model, 1990: 163-200) ได้กล่าวว่า 
องค์ประกอบของผู้น าทางการเรยีนการสอนไว้อย่างเป็นระบบและเพื่อให้เขา้ใจได้ง่าย ประกอบด้วย มติิภาวะผู้น า
ทางการเรยีนการสอน 4 มติ ิแยกออกเป็น 16 บทบาทหรอืพฤตกิรรมภาวะผูน้ าทางการเรยีนการสอน 4 มติ ิไดแ้ก่ การ
สรา้งพนัธกจิและเป้าหมายการบรหิารหน้าที ่การผลติทางการศกึษา การสง่เสรมิบรรยากาศการเรยีนรูท้างวชิาการและ
การพฒันาสิง่แวดลอ้ม ไดก้ล่าวถงึและชีใ้หเ้หน็บทบาทหรอืพฤตกิรรมต่างๆ ของภาวะผูน้ าทางวชิาการในแต่ละมติ ิการ
สรา้งพนัธกจิและเป้าหมายเป็นเรื่องพื้นฐานในการสร้างความรูส้กึว่ามจีุดประสงค์ร่วมและเชื่อมโยงการท างานต่างๆ 
ภายในโรงเรยีนที่เกี่ยวกบัวสิยัทศัน์เดยีวกนั และยงัแยกออกเป็นพฤติกรรมหลกัของผู้บรหิารโรงเรยีนในการจดัท า
กรอบเป้าหมายโรงเรยีนและการสื่อสารเป้าหมายโรงเรยีนใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจ การจดัท ากรอบเป้าหมายโรงเรยีน คอื การ
ก าหนดเป้าหมายทีเ่น้นผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนทุกคน โดยการรวบรวมขอ้มลูผลการเรยีนของนกัเรยีนทัง้ทีผ่่านมาและที่
เป็นปัจจุบนัและการรวมหน้าทีร่บัผดิชอบของครเูพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย สือ่สารเป้าหมายบ่อยๆ ใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจ ทัง้ทีเ่ป็น
ทางการและไม่เป็นทางการแก่นักเรียนผู้ปกครองและครู เน้นย ้าความส าคญัว่าเป้าหมายช่วยชี้ว่าโรงเรียนต้องมี
กจิกรรมอะไรบา้ง การบรหิารหน้าทีก่ารผลติทางการศกึษาของโรงเรยีนเป็นมติิทีส่องมตินิี้ เน้นพฤตกิรรมการบรหิาร
ของผู้บรหิารโรงเรยีน ผูน้ าส่งเสรมิการสอนที่มคีุณภาพโดย การจดัประชุมและประเมนิครูการเยีย่มห้องเรยีน การให้
ค าแนะน าเฉพาะและสะทอ้นผล การสอนและกระบวนการเรยีนรู ้ก าหนดงานของครูเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่การ
เรยีนรูข้องนักเรยีน นอกจากนี้ ผูบ้รหิารโรงเรยีนยงัต้องจดัและป้องกนัเวลาการสอนโดยใหถ้ือว่าเป็นนโยบายและกล
ยุทธ์ของโรงเรยีน ผูบ้รหิารร่วมกบัครูบรหิารจดัการหลกัสูตรเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องโรงเรยีนใหส้อดคล้องกบั
มาตรฐานของรฐัแบบการประเมนิของรฐัและหลกัสตูรของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ก ากบัตดิตามความกา้วหน้าของนักเรยีน
บ่อยๆ ผู้น าทางการเรียนการสอนเป็นแบบอย่างในการใช้ข้อมูลเพื่อก าหนดเป้าหมายและประเมินการสอน             
การส่งเสรมิบรรยากาศการเรยีนรู้มอีงคป์ระกอบ [33] สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ เวบ็เบอร ์Weber (1996: 253-
278)ได้สรุปว่า ถ้าความเป็นผู้น าทางการเรียนการสอนไม่มีอยู่ในตัวตนของผู้บรหิารโรงเรียนก็ยงัจ าเป็นที่จะต้อง
ก าหนดใหผู้น้ า  มลีกัษณะเช่นใด วธิกีารทีไ่ม่มีผูน้ าทางการเรยีนการสอนของโรงเรยีนถอืว่าน่าสนใจอย่างมาก แต่คน
ระดบัมอือาชพีกลุ่มใหญ่กย็งัจ าเป็นต้องมจีุดเลก็ๆ จุดเดยีวทีต่้องคอยใส่ใจและสนับสนุนอย่างแขง็ขนัต่อการเรยีนการ
สอนและการบรหิารจดัการโดยอาศยัโรงเรยีนเป็นฐาน ผูน้ าทางการเรยีนการสอนจงึตอ้งไดร้บัความใสใ่จต่อไป ลกัษณะ
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จ าเป็น 5 ประการเกีย่วกบัผูน้ าทางการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ 1) การก าหนดพนัธกจิของโรงเรยีน 2) การบรหิารจดัการ
หลกัสตูรและการสอน 3) สง่เสรมิบรรยากาศการเรยีนรูท้ีเ่ป็นบวก 4) สงัเกตและปรบัปรุงการสอน และ 5) การประเมนิ
การสอน [34]  

ทีก่ล่าวมาสรุปไดว้่า ผูน้ าทางการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ การสรา้งพนัธกจิและเป้าหมายการบรหิารหน้าที ่การ
ผลติทางการศกึษา การส่งเสรมิบรรยากาศการเรยีนรูท้างวิชาการ และการพฒันาสิง่แวดล้อม การสรา้งพนัธกจิและ
เป้าหมายเป็นเรื่องพื้นฐานในการสร้างความรูส้กึว่ามจีุดประสงค์ร่วมและเชื่อมโยงการท างานต่างๆ ภายในโรงเรยีน 
การสร้างขวญัก าลงัใจแก่ครูและนักเรียนจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาผู้น าทางการเรยีนการสอนเพื่อสมัฤทธิผ์ลตาม
เป้าหมายทีว่างไว ้ 
 

รปูแบบของภาวะผูน้ าทางการศึกษา 
ภาวะผู้น าทางการศกึษามรีูปแบบทีแ่ตกต่างไปจากภาวะผู้น าขององคก์ารอื่นๆ เพราะการบรหิารการศกึษา

เป็นรูปแบบการบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความช านาญการและทกัษะในการจดัการดา้นการศกึษา นอกจากนี้ ผูน้ าทางการ
ศกึษาจะต้องมีปรชัญาของการจดัการศึกษาที่ตอบสนองการพฒันาเยาวชน เพื่อสงัคมและประเทศชาติ การจะน า
องค์การทางการศึกษาไปสู่ความส าเร็จได้จึงต้องขึ้นอยู่กับแนวทางในการบริหารจดัการเรียนการสอนในวงการ
การศกึษา พบว่า รปูแบบภาวะผูน้ าทีม่คีวามหมายส าหรบัการพฒันาผู้เรยีนและการจดัการเรยีนการสอน ไดแ้ก่  

1. รูปแบบภาวะผู้น านักบริการ (Servant leadership) ได้มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้สรุปไว้ ดงันี้ 
กรนีลฟี (Greenleaf, 1995: 1-7) ใหก้ารบรกิารเพื่อช่วยกนัสรา้งอ านาจการน าทางการศกึษา ผูน้ าทีม่คีวามเชื่อในเรื่อง
ของการบรกิารนัน้ต้องเกดิความรูส้กึทีเ่กดิขีน้ภายในอย่างเป็นธรรมชาติทีน่ าไปสู่การใหบ้รกิารและต้องมคีวามเชื่อว่า
การใหบ้รกิารเป็นความส าคญัอนัดบัแรก การทดสอบว่าการบรกิารนัน้มปีระสิทธภิาพ คอื พจิารณาว่าการใหบ้รกิารนัน้
ท าใหบุ้คคลพฒันาขึน้ในขณะทีไ่ดร้บัการบรกิารบุคคลนัน้มสีขุภาพทีด่ขี ีน้ฉลาดขึน้มอีสิระเพิม่ขึน้ มกีารพึง่พาตนเองได้
มากขึ้น และพวกเริ่มที่จะกลายมาเป็นผู้ให้บริการมากขึ้น สรุปคุณสมบัติ 10 ประการ ดังนี้  1) การฟัง 2) การมี
ความเหน็ใจ 3) การเยยีวยา 4) การตระหนักรู ้5) การชกัจูง 6) การมคีวามคดิรวบยอด 7) การมองเหน็ภาพ 8) การ
ดแูล 9) การพรอ้มร่วมใจ และ10) การสรา้งชุมชนภาวะผูน้ าแบบใหบ้รกิารนี้เป็นสีง่ทีจ่ าเป็นในการสนบัสนุนใหง้านดา้น
การบรหิารการศกึษาเพื่อเป็นการบรหิารเพื่อการเรยีนการสอนจ าเป็นตอ้งไดร้บัการบรกิารจากผูน้ าและใหก้ารสนบัสนุน
เพื่อใหเ้กดิความคดิอสิระสรา้งสรรคร์ปูแบบการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพ [35]                         

2. รปูแบบภาวะผู้น าแบบร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative leadership) ได้มนีักวชิาการและนักการศกึษา
สรุปไว้ ดงันี้ เทลฟอร์ด (Telford: 1996) ได้ท าการศึกษาผู้น าทางการศึกษาที่สามารถพฒันาระบบการท างานของ
โรงเรยีนสูก่ารบรหิารจดัการใหแ้นวคดิว่าผูน้ าทางการศกึษาไม่ใช่ผูท้ีจ่ะบรหิารจดัการองค์ความรูไ้ดเ้สมอไป ผูท้ีท่ าให้
หน้าที่จดัการเรยีนรูแ้ละสรา้งองคค์วามรูใ้ห้แก่ผู้เรยีน คอื ผูส้อนการบรหิารจดัการ โรงเรยีนจงึต้องเขา้ใจบทบาทของ
ผู้สอนและผู้เรยีน บทบาทของผู้น าในฐานะผู้บริหารที่ส่งผลให้เกิดการเรยีนการสอนที่บรรลุเป้าหมาย คือ ผู้น าที่มี
คุณลกัษณะของนักการศกึษามากกว่านักบรหิารจดัการที่ต้องยดึถือกฎระเบยีบที่เคร่งครดัการศกึษา ภาวะผูน้ าแบบ
ร่วมแรงร่วมใจของ เทลฟอร์ดยึดกรอบความคดิและทฤษฎีการบรหิารจดัการของ โบล์แมนและดีล (OBolman and 
Deal) ที่จ ัดกรอบการบริหารเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้าง (Structural) 2) ด้านการเมือง (Political) 3) ด้าน
ทรพัยากรมนุษย ์(Human resource) และ 4) ดา้นสญัลกัษณ์ (Symbolic) [36]  

3. รปูแบบภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร ์(Strategic leadership) จากการศกึษาภาวะผูน้ าที่สามารถน าใหเ้กดิ
การเปลี่ยนแปลงขี้นในองค์กรได้อย่างประสบความส าเร็จโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกบัระบบการเรยีนการสอนใน
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ภาพรวมทีจ่ะสรา้งใหส้ถาบนัการศกึษาเป็นสงัคมของการเรยีนรูค้วามสามารถของผูน้ าทีม่ยีุทธศาสตรเ์ป็นสิ่งจ าเป็นใน
ยุคทีก่ารเรยีนรูเ้สมอืนจรงิไดเ้กดิขึน้ในโลกของการศกึษา ผูน้ าทีม่ภีาวะผูน้ าทีส่ามารถน าการเปลีย่นแปลงไดส้ าเรจ็จงึ
เป็นสีง่ทีน่่าสนใจ จากแนวความคดิของ คาคด์เวลค ์(Caldwell: 2000) ซึง่ไดน้ าเสนอยุทธศาสตร ์5 ประการ ดงันี้ 3.1) 
การมวีสิยัทศัน์ของผู้น าและการไดร้บัการยอมรบัว่ามวีสิยัทศัน์ที่มองเหน็ความส าคญัของการจดัการศกึษา  3.2) ดา้น
การสือ่สารขอ้มลูและแนวคดินัน้ ผูบ้รหิารตอ้งเป็นผูท้ีม่ทีกัษะในการสือ่สารใหผู้อ้ื่นเขา้ใจไดอ้ย่างดี 3.3) ดา้นการร่วมมอื
การปฏบิตัต่ิอกนัก่อใหเ้กดิความร่วมมอืหรอืขดัแยง้ไดเ้ท่าๆ กนั การพดูทีแ่สดงความเป็นกนัเองมคีวามส าคญัยิง่ต่อการ
สร้างเครอืข่ายของการท างาน การแสดงความอ่อนน้อมต่อกนัในบางวัฒนธรรมการแสดงออกแบบญาติพี่น้องเป็น
วฒันธรรมที่ยดึถือกนัอยู่  การช่วยเหลอืในเรื่องส่วนตวั การแสดงความเอื้อเพื่อด้วยการให้ของรางวลัเป็นการแสดง
น ้าใจ การแสดงความเป็นเพื่อน ที่สามารถตกัเตือนหรอืพูดจากนัได้ การมลีกัษณะของความอ่อนขอ้ ให้อภยั ใจเยน็ 
เป็นคุณลกัษณะทีเ่ป็นรปูแบบทีต่้องการซึง่ผูน้ าอาจมคีวามแตกต่างกนัและเหมอืนกนัในบางประเดน็ เช่น การใชค้วาม
เงยีบนิ่งเฉย ไม่โตต้อบสยบความขดัแยง้ หรอืการโตต้อบแบบเปิดเผยโดยลงมอืกระท าใหเ้ป็นแบบอย่าง ซึง่สรา้งใหเ้กดิ
การต่อสูเ้พื่อเอาชนะให้ได้ในเชงิวชิาการและการท างานกเ็ป็นประเดน็ที่เกดิขึน้ในวงการศกึษา การใช้อ านาจตดัสนิ
เดด็ขาดลงไปและท าโทษอาจไม่ได้ผลด ีแต่การท าให้ผู้ต่อต้านยอมรบัน ้าใจและความรูส้กึทีด่ดี้วยความยุติธรรมโดย
สว่นรวมเป็นแนวทางหนึ่งในการเป็นผูบ้รหิารทีด่ี 3.4) การมสีว่นร่วมของชุมชนในการวดัการศกึษาและมคีวามมุ่งมัน่ที่
จะตอบสนองความตอ้งการของชุมชนอย่างแทจ้รงิ และ 3.5) การควบคุมดแูลและการประเมนิคุณภาพ การจดัการเรยีน
การสอนและบรกิารให้บรกิารทางการศกึษาอย่างมีคุณภาพจะต้องมกีารประเมินคุณภาพของการจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันารปูแบบการเรยีนรูท้ีเ่หมาะกบัผูเ้รยีน [37]  

4. รปูแบบภาวะผู้น าแบบหุ้นส่วน (Share holder leadership) ไดม้นีักวชิาการและนักการศกึษาไดส้รุปไว ้
ดงันี้ บลอ็ก (Block: 1993) ไดก้ล่าวว่า รูปแบบการน าแบบเป็นหุน้ส่วนกอ็าจเป็นทางเลอืกหนึ่งเพราะการบรหิารเช่นนี้
ท าใหทุ้กคนมภีาวะผูน้ าทีเ่ท่าเทยีมกนัฐานะหุน้สว่นระหว่างผูน้ ากบักลุ่มสมาชกิดว้ยความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงในแนวทางที่
ท าใหอ้ านาจระหว่างกนัอยู่ในภาวะทีส่มดุลในการบรหิารดา้นการศกึษารปูแบบของความคดิในการก าหนดภาวะผูน้ าใน
รูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนต่อกนัเป็นแนวคดิที่น าไปสู่การมอบอ านาจ และการท างานเป็นทมี ในการบรหิารจดัการ
ลกัษณะของการเขา้มาเป็นหุ้นส่วน มีความส าคญัในด้านการบรหิารการศึกษา เนื่องจากการศกึษาเป็นงานพฒันา
ผูเ้รยีน ดงันัน้ การออกแบบการจดัการเรยีนการสอนมุ่งไปสู่ผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขีน้ในตวัผู้ เรยีนอย่างความเป็นอสิระทาง
วชิาการ ลกัษณะที่จ าเป็นของภาวะผู้น าแบบเป็นหุ้นส่วนต่อกนั ได้แก่ 4.1) การสร้างยุทธศาสตร์ในการสนทนาการ
แลกเปลี่ยนจุดมุ่งหมาย (Strategic conversation) สมาชิกทุกคนจะมีความรับผิดชอบในการให้ความหมายของ
วสิยัทศัน์และคุณค่าดว้ยการสนทนากนัในทุกระดบัและมผีูน้ าเป็นผูท้ าหน้าทีน่ าทุกคนใหม้าเกาะเกีย่วกนัในภาพกวา้ง
ของวสิยัทศัน์ 4.2) การให้อสิระทางด้านความคดิ (Freedom of choices) การให้ขอ้คดิที่แตกต่างให้ทุกคนใช้สทิธใิน
การออกความคดิเหน็ในความเชื่อทีว่่าคนเราอาจมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ การมีความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างเป็น
เสยีงๆ หนึ่งทีค่วรสนใจ 4.3) การสรา้งความน่าเชื่อถอืร่วมกนั (Accountability) ทุกคนตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อผลลพัธ์
และสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้แต่ละคนสรา้งความน่าเชื่อถอืต่อความส าเรจ็และความลม้เหลวร่วมกนั และ 4.4) การมคีวาม
บรสิทุธิใ์จต่อกนัอย่างสมบูรณ์ (Mutual trust) ตอ้งพดูความจรงิเมื่อมกีารกระจายอ านาจออกไปทุกคนตอ้งพดูความจรงิ
เพื่อทีจ่ะท าใหค้วามรูส้กึไม่มัน่คงลดน้อยลง [38]  

5. รูปแบบภาวะผู้น าแบบสมดุล (Balanced Leadership) เป็นรูปแบบของผู้น าในครสิต์ศตวรรษที่ 21 ที่
สามารถน าพาสถานศกึษาไปสู่ความส าเรจ็ โดยมคีุณลกัษณะและพฤตกิรรมทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 5.1 การแกปั้ญหา (Solving 
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Problem) 5.2 การให้ความเสมอภาคแก่บุคลากร (Equity) 5.3 การมีมนุษยสมัพันธ์ (Relationship) 5.4 วิสยัทัศน์ 
(Vision) 5.5 ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ (Imagine) 5.6 การประนิประนอม (Compromise) และ 5.7 การจัด
สิง่แวดลอ้มเชงิบวก (Environment) [39]  

ทีก่ล่าวมาขา้งต้นสรุปไดว้่า รูปแบบของภาวะผูน้ าทางการศกึษา ไดแ้ก่ รูปแบบภาวะผูน้ านกับรกิาร (Servant 
leadership) รูปแบบภาวะผู้น าแบบร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative leadership) รูปแบบภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic leadership) รูปแบบภาวะผูน้ าแบบหุน้ส่วน (Share holder leadership) และรูปแบบภาวะผู้น าแบบสมดุล 
(Balanced Leadership) ทัง้นี้  รูปแบบการบริหารยังเกี่ยวข้องกับความช านาญการและทักษะในการจัดการด้าน
การศึกษา นอกจากนี้ รูปแบบผู้น าทางการศึกษาจะต้องมีปรชัญาของการจดัการศกึษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
เยาวชนเพื่อสงัคมและประเทศชาต ิ 

 

คณุลกัษณะและพฤติกรรมของภาวะผูน้ า 
จากแนวคดิเกีย่วกบัผู้บรหิารสถานศกึษายุคใหม่ของ Maxine (2015) Gerald Aungus (2012) และ George 

Couros (2010) ได้สรุปเรื่อง Top 10 Characteristics of Successful 21st Century School Leaders: 21st Century 
Administrators: New Roles, New Responsibilities แ ล ะ  The 21st Century Principal ส รุ ป ไ ด้ ว่ า  ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลในศตวรรษที ่21 ควรมคีุณลกัษณะ ดงันี้ 

1. นักสร้างสรรค์ (Ceative) ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการผลักดันให้บุคลากรในโรงเรียนที่มี
ความสามารถสรา้งสรรคง์านใหม้คีุณภาพและมาตรฐานมากขึน้ ตอ้งผลกัดนัเพื่อประโยชน์ของนักเรยีนและจะตอ้งหาวธิี
จัดการอย่างต่อเนื่ องเหมือน  "ทฤษฎีน ้ าไหล (flow theory)" 2. นักการสื่อสาร (Communicator) ผู้บริหารที่มี
ประสทิธภิาพ  ไม่เพยีงแต่การสือ่สารโดยการแบ่งปันขอ้มลูผ่านหลายสือ่เท่านัน้ แต่ยงัเป็นผูฟั้งทีม่ปีระสทิธภิาพซึง่เป็น
สิง่จ าเป็นที่กลุ่มผู้บรหิารต้องเป็นผูส้ื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพกบัผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีทัง้หมด 3. นักคดิวเิคราะห์ (Critical 
Thinker) ผู้บริหารจึงต้องให้ความสนใจในความคิดที่ครูหรือบุคลากรแสดงออกเป็นสิง่ที่ส าคญัยิ่ง โดยเฉพาะด้าน
ผลกระทบที่มีต่อโรงเรียนและนักเรียนในระยะยาว ผู้บรหิารที่จะต้องน าเอาข้อมูลและความคิดต่างๆ มาใช้ในการ
ตดัสนิใจทัง้หมด 4. สร้างชุมชน (Builds Community) ในที่นี้ หมายถึง การประสานเชื่อมโยงต่อกลุ่มคนที่เหมาะสม 
เช่น วธิทีีจ่ะสรา้งโอกาสใหก้บับุคลากรเพื่อเชื่อมโยงต่อกบัคนอื่นๆ ทีจ่ะช่วยสง่เสรมิการเรยีนรูม้ากขึน้เป็นสิง่ส าคญัทีไ่ม่
เพียงแต่พัฒนาผู้น าในโรงเรยีนเท่านัน้ แต่เป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นเห็นความเป็นผู้น าด้วย 5. การมีวิสยัทัศน์ 
(Visionary) ผู้บรหิารโรงเรยีนที่มปีระสทิธผิลต้องมีวสิยัทศัน์ในการที่จะท าให้โรงเรยีนเตรยีมพร้อม  ที่ดีที่สุดส าหรบั
นกัเรยีนไปสู่อนาคตทีต่้องการ และสามารถแบ่งปันวสิยัทศัน์ไปพฒันาชุมชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพร่วมกนัไดด้ว้ย 6. 
การสรา้งความร่วมมอืและการตดิต่อ (Collaboration and Connection) ผูบ้รหิารต้องแสวงหาแบ่งปันขอ้มลูและความรู้
อย่างเปิดเผยชดัเจน มีการค้นหาความเขา้ใจและปฏิบตัิอย่างเขา้ใจกบัคนอื่น มกีารติดต่อกบัโลกภายนอกผ่านทาง
บลอ็กและสื่อทางสงัคมและต้องสรา้งการร่วมมอืกบัผู้อื่น 7. สรา้งพลงัเชงิบวก (Positive Energy) ผู้บรหิารต้องสรา้ง
หลกัการทัง้เชงิบวก เชงิรุกและวธิกีารดูแลเอาใจใส่ ต้องให้เวลาในการพบปะพูดคุยกบันักเรยีน ครแูละผูป้กครองรบัรู้
และคุณค่าของพวกเขาโดยการพฒันาความสมัพนัธ์ที่แท้จรงิใหเ้กดิขึน้ นอกจากนี้  ผู้บรหิารต้องสรา้งสุขภาพตนเอง
สวัสดิการและระดับพลังงานให้พร้อมเสมอ 8. ความเชื่อมัน่ (Confidence) ผู้บริหารต้องมีลักษณะความมัน่ใจ 
(confidence) เขา้ถงึไดง้่าย (approachable) มคีวามโดดเด่น (be visible) ในฐานะทีเ่ป็นผูน้ าต้องมคีวามกลา้ทีจ่ะต้อง
เผชญิกบัสถานการณ์ที่ยากล าบาก ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้มกัจะอยู่ในความสงบเสมอ และมคีวามมัน่ใจในการรกัษา
ขวญัก าลงัใจและความเชื่อมัน่ในชุมชนโรงเรยีน 9. ความมุ่งมัน่และความพากเพยีร (Commitment and Persistence) 
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ผูบ้รหิารต้องแสดงความมุ่งมัน่และความทุ่มเท (dedication) อย่างจรงิจงัเพื่อผลกัดนัให้กบัครูและนักเรยีนเกดิความ
มุ่งมัน่ทุ่มเทในงานและอย่ายอมแพ้ (Never give up) เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว ้                
10. ความเต็มใจที่จะเรียนรู้ (Willingness to Learn) ผู้บริหารต้องเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ เพราะการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที ่21 เป็นทีน่่าตื่นเตน้และน ามาใชเ้สรมิสรา้งศกัยภาพผูบ้รหิารและสงัคมโรงเรยีน ผูบ้รหิารจงึตอ้งเป็นผูเ้รยีนรู้
ตลอดชีวิต (Be a Lifelong Learner) 11. ต้องเป็นนักประกอบการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Entrepreneurial 
Creative and Innovative) ความสามารถในการคดินอกกรอบเป็นพลงัที่มอี านาจของผูบ้รหิาร การคดิสรา้งสรรค์และ
นวตักรรมเป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ดในการบรหิารจดัการกบัความซบัซอ้นทางสงัคมในศตวรรษที ่21 12. นักรเิริม่งาน (Intuitive) 
ผู้บริหารต้องเรียนรู้ถึงความเชื่อมัน่ในสญัชาตญาณ ( instincts) ของตนเอง ความสามารถการเป็นนักคิด นักรเิริ่ม
สร้างสรรค์ผู้บริหารสามารถการแก้ปัญหาให้ส าเร็จอย่างไม่คาดฝันหรือจากการสงัหรณ์ใจ (intuitively) ซึ่งเป็นการ
เกดิขึน้จากความชาญฉลาดที่ดี 13. ความสามารถในการสร้างแรงบนัดาลใจ (Ability to Inspire) ผู้บรหิารควรสร้าง
ความกระตอืรอืรน้และความคดิเชงิบวกต่อบุคลากรในการร่วมกนัก าหนดทศิทางในอนาคต ทัง้หมดน้ีตอ้งเน้นใหเ้กดิขึน้
ในขณะทีย่งัด ารงต าแหน่งผูบ้รหิาร 14. การเจยีมเน้ือเจยีมตวั (Be Humble) ผูบ้รหิารมคีวามส าคญัต่อการท าหน้าทีใ่น
โรงเรยีน ซึง่งานผูบ้รหิารไม่ใช่เป็นรปูปั้นแต่เป็นงานทีเ่อือ้ต่อทุกคนในโรงเรยีนนัน่คอื ตอ้งมสีมัมาคารวะ การรูจ้กับุคคล
ในชุมชน การเปิดโอกาสกบัครูและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม และ 15. ตัวแบบที่ดี (good Model) หากก าลงัส่งเสริม
ทกัษะในศตวรรษที่ 21 ต้องรู้และฝึกพวกเขาให้มีความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกนัฝึกการสื่อสารที่ดีและคิด
วเิคราะหเ์ป็นการใชเ้ทคโนโลยอีย่างมปีระสทิธภิาพ และการปลกูฝังสรา้งสรรคน์วตักรรม จดัสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั
ส าหรบัการเรยีนรูแ้ละความเสีย่ง [40] ซึง่คุณลกัษณะของผูบ้รหิารการศกึษายุคใหม่ โดยเฉพาะคุณลกัษณะของภาวะ
ผูน้ าทีม่คีวามสามารถ การเป็นผูน้ าผูบ้รหิารควรมวีสิยัทศัน์กวา้งไกล ก าหนดเป้าหมายสถานศกึษาไดอ้ย่างชดัเจน เพื่อ
เป็นแนวทางในการจดักระบวนการเรยีนรู ้มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์กลา้ปฏริปูปรบัปรุงและพรอ้มทีจ่ะเป็นผูน้ าในการ
เปลีย่นแปลง มคีวามสามารถประสานงานท างานกบัชุมชน องคก์ารต่างๆ สามารถจงูใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหท้ างานเป็น
ทีมและมุ่งสู่เป้าหมายที่ก าหนดได้ มีการก าหนดยุทธศาสตร์การท างานแบบมีส่วนร่วม มีความสามรถในการสร้าง
ทมีงาน ประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มวีุฒภิาวะทางอารมณ์และความควบคุมทางปัญญา กลา้คดิ 
กลา้ท า กลา้น าเสนอโครงการใหม่ๆ มคีวามสขุุมมัน่คง อดทนและหนกัแน่นและมคีวามคล่องแคล่ว เฉลยีวฉลาด มไีหว
พรบิดดีา้นความสามารถทางวชิาการ ผูบ้รหิารควรมกีารวางแผน ก าหนดนโยบายและเป้าหมายหลกัของสถานศึกษา 
โดยเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกสว่นทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นร่วมเป็นผูใ้ฝ่รูเ้ป็นนกัอ่าน เป็นนกัคดิ เป็นนกัเขยีน และเขยีนในสิง่ที่
คดิ สื่อความหมายใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้มกีารวเิคราะหภ์ารกจิขององคก์ารเพื่อประกอบก าหนดกลยุทธใ์นการท างาน มกีาร
คิดพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รู้และเข้าใจกระบวนการประกนัคุณภาพภายในพร้อมสู่การประเมิน
ภายนอก และมกีารประยุกตค์วามรูไ้ปใชใ้นการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ [41] 

ที่กล่าวมาสรุปได้ว่า คุณลกัษณะของผู้บรหิารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การมีวสิยัทศัน์                          
มคีวามสามารถทางวชิาการ การสื่อสารและเทคโนโลย ีการเป็นนักคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การเป็นนักสรา้งแรงบนัดาลใจ                 
เชงิบวก เป็นแบบอย่างทีด่ ีและการสรา้งชุมชนแห่งการเรยีนรู ้
 

ทกัษะของผูบ้ริหารในสถานศึกษา  
การบรหิารซึ่งการบรหิารงานให้ประสบความส าเรจ็ต้องอาศยัหลายปัจจยัเขา้มาเกี่ยวขอ้ง การบรหิารงาน

การศกึษาในยุคปัจจุบนัจะต้องสอดคลอ้งกบับรบิทและการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก ผูบ้รหิารจะต้องใชก้ลยุทธ์อย่าง
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เตม็ความสามารถและเทคนิคการบรหิารระดบัสงูจงึจะสามารถน าพาองคก์รใหป้ระสบความส าเรจ็ได ้มนีักวชิาการและ
นกัการศกึษา สรุปได ้ดงันี้ 

ไวโกลว์ (Weigel: 2012) ไดก้ล่าวว่า ผู้บรหิารสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพจะต้องมทีกัษะในการปฏบิตังิาน
และมคีวามสามารถในการแกปั้ญหาทีซ่บัซอ้น ถา้ผูบ้รหิารโรงเรยีนขาดทกัษะภาวะผูน้ ากจ็ะไมส่ามารถแก้ไขปัญหาของ
โรงเรยีนได ้ซึง่ทกัษะภาวะผูน้ าต้องอยู่บนพืน้ฐานของความเขา้ใจเกีย่วกบัภาระงานและบุคคลลากร ผูบ้รหิาร โรงเรยีน
จงึต้องไดร้บัการสนับสนุนใหไ้ดร้บัการพฒันา ทกัษะความรูแ้ละประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน เพื่อเตรยีมความพรอ้ม
ส าหรบัการแขง่ขนัในบรบิทของโลกยุคใหม่ [42] ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ลยี ์(Lee, 2008) ไดก้ล่าวว่า ทกัษะ
ภาวะผู้น าโรงเรยีนที่ส่งผลต่อการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้อื่นในการปฏบิตัิงานร่วมกนัให้ประสบความส าเรจ็ ได้แก่ 
ทักษะการสร้างทีมงาน (team building skill) ทักษะด้านความร่วมมือ (Collaboration รูปแบบทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์และสร้างสรรค์ (Critical thinking and creativity skill) ทักษะด้านการแก้ปัญหา (problem solving skill) 
ทกัษะด้านการสื่อสาร (Communication skill) และทกัษะด้านนวตักรรมเพื่อการเรียนรู้ (Learning innovation skill) 
[43] สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ เอจโิมฟอร ์(Ejimofor, 2007) ไดก้ล่าวว่า การพฒันาทกัษะภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาท าใหเ้กดิการเรยีนรูค้วามเป็นผูน้ า ทีป่ระสบความส าเรจ็เกดิความเขา้ใจและมพีฤตกิรรมการบรหิารงานที่
สรา้งความประทบัใจใหก้บัทมีงาน โดยมกีระบวนการพฒันา คอื การอบรม สมัมนาและการประชุมเชงิปฏบิตักิารแบบมี
ส่วนร่วม [44] สอดคล้องกับ National Association of Secondary School Principals (NASSP) (2013) กล่าวว่า 
ทกัษะภาวะผู้น าของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 ทีส่ าคญัและส่งผลดต่ีอการบรหิารโรงเรยีนให้เกดิผลส าเรจ็
ตามเป้าหมาย ไดแ้ก่ 1. ทกัษะการท างานเป็นทมี (teamwork skill) 2. ทกัษะการแกปั้ญหา (problem solving skills) 3. 
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์  (critical thinking and creativity skill) 4. ทักษะด้านการสื่ อสาร 
(communication skill) 5. ทกัษะดา้นนวตักรรมเพื่อ การเรยีนรู ้(learning innovation skill) 6. ทกัษะดา้นการใชด้จิติอล 
(digital literacy skills) 7. ทกัษะการก าหนดทศิทางองค์กร (setting instructional direction skill) 8. ทกัษะการเรยีนรู้
ได้เร็ว (sensitivity skill) 9. ทักษะการพิจารณาตัดสิน (adjustment skill) และ 10. ทักษะมุ่งผลสัมฤทธิ ์(results 
orientation skill) [45]  

ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสทิธิผลในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลกัษณะ สรุปได้ ดังนี้                       
1. นักสรา้งสรรค์ (Creative) 2. นักการสื่อสาร (Communicator) 3. นักคดิวเิคราะห์ (Critical Thinker) 4. สร้างชุมชน 
(Builds Community) 5. การมีวิสยัทัศน์ (Visionary) 6. การสร้างความร่วมมือและการติดต่อ (Collaboration and 
Connection) 7. สร้างพลังเชิงบวก (Positive Energy) 8. ความเชื่อมัน่ (Confidence) 9. ความมุ่งมัน่และความ
พากเพียร (Commitment and Persistence) 10. ความเต็มใจที่จะเรียนรู้ (Willingness to Learn) 11. ต้องเป็นนัก
ประกอบการคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม (Entrepreneurial. Creative and Innovative) 12. นักรเิริม่งาน (Intuitive) ด ี
13. ความสามารถในการสรา้งแรงบนัดาลใจ (Ability to Inspire) 14. การเจยีมเน้ือเจยีมตวั (Be Elumble) และ 15. ตวั
แบบทีด่ ี(good Model) [2]  

 

ทกัษะด้านเทคโนโลยีของผูบ้ริหาร 
 ผูน้ าหรอืผูบ้รหิารนอกจากจะมทีกัษะการใชก้ลยุทธแ์ลว้ยงัตอ้งมคีวามสามารถโดยเฉพาะสงัคมแห่งการเรยีนรู ้               
ในยุคของเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกนั ในการบริหารระดบัสูงจงึจะ
สามารถน าพาองค์กรให้ประสบความส าเรจ็ได้ มนีักวชิาการและนักการศกึษา สรุปได้ ดงันี้ กระทรวงศกึษาธกิารมี
หน้าทีห่ลกัในการจดัการศกึษาทีจ่ะตอ้งพฒันาก าลงัคนใหม้ขีดีความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนับนเวทโีลก มี
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แผนการผลติและพฒันา ก าลงัคนเพื่อเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนั เตรยีมความพรอ้มประชากรวยัเรยีนใหม้ทีกัษะเพื่อการ
ด ารงชวีติในศตวรรษที่ 21 3 ด้าน คอื ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ทกัษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลย ีและ
ทกัษะชวีติและอาชพีเพื่อความส าเรจ็ทัง้ดา้นการท างานและการด าเนินชวีติ [46] ซึง่สอดคลอ้งกบัการจดัการศกึษาใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งสถานศกึษาจะต้องพฒันาผู้เรยีนทัง้ในด้านความรู้สาระวชิาหลกั (Core Subjects) และทกัษะแห่ง
ศตวรรษที ่21 ซึง่ประกอบดว้ยทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ทกัษะชวีติและอาชพี และทกัษะดา้นสารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลย ีจงึเป็นภาระทีส่ าคญัของผูบ้รหิารทีจ่ะต้องรบัผดิชอบจดัการศกึษาใหป้ระสทิธภิาพ ซึง่ผูบ้รหิารจะต้องรูเ้ท่า
ทนัความเปลี่ยนแปลงพฒันาตนเอง คดิหายุทธศาสตร์ในการบรหิารจดัการใหม่ๆ ปรบัเปลีย่นรูปแบบการท างานให้
ความส าคญักบัความสมัพันธ์ของผู้ปฏิบตัิงานในองค์การและนอกองค์การให้ความสนใจต่อวฒันธรรมองค์กรที่มุ่ง
ผลลพัธ ์ใส่ใจในเรื่องของศาสตรท์างการสอนทีเ่หมาะสม และต้องเขา้มารบับทบาทในการเร่งปรบัเปลีย่นรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนของครู ปรบัเปลี่ยนเนื้อหาตามหลกัสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทกัษะใหม่ๆ  ให้กบัครูผู้สอน 
สง่เสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพทางการศกึษาใหส้งูขึน้รวมทัง้ปรบับทบาทในการสรา้งเครอืขา่ย
การเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา เพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูค้วามสามารถและมทีกัษะทดัเทยีมเป็นที่
ยอมรบัของชาตอิื่นและสามารถด ารงชีวติไดอ้ย่างมคีวามสุข [47] ซึ่งผูบ้รหิาร สถานศกึษาจ าเป็นต้องน าสถานศกึษา
ของตนเองเขา้สู่ศตวรรษที่ 21 และรบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษาในสถานศกึษาของตนเองในดา้นต่างๆ ดงันี้ 1. 
ปรบัปรุงผลลพัธ์ของนักเรยีนทุกคน 2. รเิริม่การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ที่มปีระสทิธผิล3. ส ารวจและสนับสนุนการใช ้
ICT และ E - Learning 4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ 5. สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
ความส าเรจ็ และ 6. พฒันาคนอื่นใหเ้ป็นผูน้ าผูบ้รหิารสถานศกึษาทีไ่ดร้บัการพฒันาทกัษะภาวะผูน้ า ทีเ่หมาะสมส่งผล
ใหก้ารปฏบิตังิานของโรงเรยีนในดา้นการบรหิารงานวชิาการ งานบรหิารบุคคล งานงบประมาณ และงานบรหิารทัว่ไป
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ ตามหลกัการกระจายอ านาจและยังส่งผลต่อความสามารถในการสร้างความร่วมมือในการ
พฒันาการจดัการเรยีนการสอน การสรา้งภาคเีครอืขา่ยความร่วมมอืและการสนบัสนุนงานวชิาการแก่ชุมชน [48] 

นอกจากนี้ สมชาย เทพแสง (2547) ไดก้ล่าวว่า ผูน้ าการศกึษาในยุคเทคโนโลย ีหรอื E - Leadership ควรมี
ลกัษณะ 10 E ดงันี้ 1) Envision ผู้น าต้องสร้างวสิยัทศัน์อย่างชดัเจน โดยเฉพาะมีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ                      
ที่กว้างไกล เน้นการบูรณาการเทคโนโลยีในการบริหารและการจดัการ  รวมทัง้การเรยีนการสอน 2) Enable ผู้น า
การศกึษา ต้องมคีวามสามารถในการบรหิารและการจดัการโดยบูรณาการเทคโนโลยใีนหลกัสตูรโรงเรยีน ระบบการ
บรหิารการปฏบิตังิานในโรงเรยีน 3) Empowerment ผูน้ าการศกึษาตอ้งเขา้ใจและหยัง่รูค้วามสามารถชองบุคลากรใน
โรงเรยีน ไดเ้ป็นอย่างด ีรวมทัง้สามารถกระจายอ านาจใหบุ้คลากรไดอ้ย่างเหมาะสม 4) Energize ผูน้ าการศกึษา ต้อง
หมัน่จุดพลงัและประกายไฟอยู่ตลอดเวลาเพื่อใหเ้กดิพลงัในการท างาน เกดิความกระตือรอีรน้ขวนขวายตลอดเวลา 5) 
Engage ผูน้ าการศกึษาต้องตัง้ใจและจดจ่อต่อการท างาน โดยมคีวามมุ่งมัน่อย่างแรงกลา้เพื่อใหง้านประสบผลส าเรจ็
และตอ้งตัง้ความหวงัใหส้งูและค่อยๆ น าองคก์ารไปสูเ่ป้าหมายทีว่างไว ้6) Enhance ผูน้ าการศกึษา จะตอ้งยกระดบัผล
การปฏิบตัิงานให้เกดิความเจรญิก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมมีาตรฐานเปรยีบเทียบไว้อย่างชดัเจน 7) Encourage 
ผูน้ าในยุคโลกาภวิตัน์จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะใชแ้รงจงูใจต่อบคุลากรใหร้่วมมอืร่วมใจปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมคีวามสขุ การสรา้ง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เป็นมิตรจะสนับสนุนงานให้ประสบผลส าเร็จ 8) Emotion ผู้น าต้องมีคุณภาพทาง
อารมณ์ มคีวามสามารถหยัง่รูจ้ติใจของบุคลากรและอ่านใจคนอื่นได ้รวมทัง้เน้นการท างานทีเ่กดิจากความพงึพอใจทัง้
สองฝ่าย ทัง้ตนเองและบุคลากรที่ร่วมงาน สร้างทัศนคติทางบวก มีอารมณ์ขัน สุขุมรอบคอบ 9) Embody ผู้น า
การศึกษา จะต้องเน้นการท างานที่เป็นรูปธรรมเน้นเป้าหมายหรอืผลงานที่สมัผสัได้ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การสื่อสาร การติดตาม และการประเมินผล ควรใช้วิธีการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และ 10) Eagle ผู้น า
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การศกึษาเปรยีบประดุจนกอนิทรทีีม่องไกลและเน้นในภาพรวม  กว่าการมองรายละเอยีด ผูน้ าควรมองเป้าหมายและ
ผลงานเป็นหลกั สว่นรายละเอยีดเป็นหน้าทีข่องเจา้ของงานทีจ่ะท าใหก้ารปฏบิตังิานเกดิประสทิธภิาพ E - Leadership 
หรอืผูน้ าในยุคโลกาภวิตัน์ จงึเป็นผูน้ ายุคใหม่อย่างแท้จรงิ ผูน้ าการศกึษา ซึง่ถอืว่าเป็นผูค้วบคุมกลไกและขบัเคลื่อน
การศึกษาไปสู่เป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในระดบักระทรวงศึกษาธิการ ระดบัส านักงานต่างๆ 
รวมทัง้ผูบ้รหิารโรงเรยีนจงึต้องปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ ทีส่ าคญัโดยเน้นการบูรณาการเทคโนโลยใีนระบบการศกึษา 
ค านึงถงึ 10 E ในการบรหิารและการจดัการโดยเฉพาะควรมุ่งคุณภาพการศกึษาเป็นเป้าสงูสดุ โดยหวงัว่าคุณภาพของ
ผูเ้รยีน ทัง้ดา้นความรูค้วามสามารถ คุณธรรมจรยิธรรมและสามารถแขง่ขนักบันานาประเทศไดอ้ย่างมเีสถยีรภาพ [49] 
 
คณุธรรมและจริยธรรมของผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 

คุณธรรมส าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา ถงึแมจ้ะไม่มีก าหนดใหป้ฏบิตัไิวอ้ย่างชดัเจนแต่ต้องประยุกต์จากหลกั
คุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางศาสนาระเบยีบกฎหมายค าสัง่และจรรยาบรรณจากการศกึษาแนวคดิดา้น คุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรบัผู้บริหารสถานศึกษาของนักวิชาการ กล่าวสอดคล้องกันว่า ผลกระทบหลายด้านของผู้บริหาร
สถานศกึษาไม่ได้เกี่ยวขอ้งกบัปัญหาคุณธรรมโดยตรงแต่วตัถุประสงค์ด้านคุณธรรมต้องเป็นตวัขบัเคลื่อน (driver) 
ศกัยภาพของผูน้ าใหส้ามารถบรหิารจดัการบรรลุผลส าเรจ็ได ้มนีักวชิาการและนกัการศกึษาสรุปได ้ดงันี้ บราวน์และเท
รว ี(Brown & Trevi: 2006) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้ าเชงิคุณธรรมสามารถเขา้ใจดทีีส่ดุใน 2 กระบวนการทีแ่ยกเป็นสว่นๆ 
ระหว่างพฤตกิรรม  ดา้นคุณธรรมของบุคคลกบัอทิธพิลดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม สามารถอธบิายไดว้่า กระบวนการ
ไดย้ดึหลกัสญัญาส าหรบัการใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนไดน้ าลกัษณะทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ทีีส่ดุมาช่วยใหค้รไูดพ้ฒันาและมกีาร
ให้อ านาจในการอบรมสัง่สอน และน าบริบทที่เป็นความกดดันภายในมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน  และมี
ขอ้เสนอแนะว่าผูบ้รหิารโรงเรยีนควรท าหน้าทีก่ารบรหิารคุณธรรม 2 วธิกีาร คอื 1) ผ่านทศันคตทิีเ่กีย่วกบัการตดัสนิใจ
และการประมวลผลในค่านิยมทีส่อดคลอ้งกบัจรยิธรรมในวชิาชพีของตน และ 2) วธิทีีใ่หบุ้คลากรท าหน้าทีข่องพวกเขา
และผลประโยชน์การปฏิบตัิงานประจ าวนั [50] สอดคล้องกบัแนวความคิดของ รชิาร์ต กรโิกรี่ (Richard Gregory: 
2010) ได้กล่าวว่า ควรมกีารใหค้วามรูด้้านจรยิธรรมกบักลุ่มเตรยีมเป็นผู้น าใหม่ (pre-service) และผู้น าทีป่ฏบิตัิงาน
แล้วต้องมีแนวทางการเตรียม ดังนี้ 1) ต้องสอนและ ฝึกปฏิบัติด้านจริยธรรม 2) การฝึกปฏิบัติและตัดสินใจเชิง
จรยิธรรม และ 3) มีรูปแบบการการปลูกฝังจริยธรรมทัง้ทางทฤษฎี การปฏิบัติ โดยเน้นเนื้อหาและการลงปฏิบัติ
ภาคสนามใหก้บักลุ่มผูบ้รหิารหน้าใหม่ [51] สอดคล้องกบัแนวความคดิของเฮสเตอรแ์ละคลิเลยีน (Hester & Killian: 
2011) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรยีนในฐานะตัวแทนของคุณธรรม (moral agency) ต้องท าหน้าที่เป็นตัวแทนทาง
คุณธรรม ต้องให้ความสนใจกบับุคลากรในโรงเรยีนในการพัฒนาตนเอง ต้องมีความรบัผิดชอบด้านกฎกติกาทาง
จรยิธรรม มขีอ้ผูกพนักบัการดูแลเอาใจใส่ทางจรยิธรรม และใหบุ้คลากรมคีวามรูส้กึเอาใจใส่ดา้นจรยิธรรมหรอืสาเหตุ
หลกั [52] 
 
สรปุ 

ภาวะผู้น าของผู้บรหิารสถานศกึษาในครสิต์ศตวรรษที่ 21 มีคุณลกัษณะและพฤติกรรมที่ส าคญัที่สามารถ
น าพาสถานศกึษาหรอืองคก์ารไปสู่ความส าเรจ็ โดยมคีุณลกัษณะและพฤติกรรมที่ส าคญั ไดแ้ก่ 1) ผูน้ าในศตวรรษที ่
21 2) รูปแบบของภาวะผู้น าทางการศึกษา 3) คุณลกัษณะและพฤติกรรมของภาวะผู้น า 4) ทักษะของผู้บรหิารใน
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สถานศึกษา 5) ทักษะด้านเทคโนโลยีของผู้บริหาร และ 6) คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น าในศตวรรษที่ 21 ดัง
ภาพประกอบดา้นล่าง 

 

 

 
ภาพประกอบท่ี 1  ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาในครสิตศ์ตวรรษที ่21 

                          (Leadership of School Administrators in the 21st century) 
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บทคดัย่อ  

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบการบรหิารงานงบประมาณของสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 จ าแนกตามขนาดสถานศกึษา 

ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 จ านวน 272 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูม ิ(stratified 
random sampling) เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอื แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มคี่าดชันีความ
สอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.67-1.00และความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.89 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่รายคู่ โดยวธิกีารของ
เชฟเฟ่ ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  
 ผลการวจิยั พบว่า 

1. การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 ในภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มกีาร
ปฏบิตัเิรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่ คอื ดา้นการจดัท าแผนของบประมาณและค าขอตัง้งบประมาณ รองลงมาคอื ดา้น
การอนุมตักิารใชจ้่ายงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร ดา้นการจดัท าบญัชกีารเงนิ ดา้นการควบคุมดูแลบ ารุงรกัษาและ
จ าหน่ายพสัดุ ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรเพื่อการศกึษา ดา้นการจดัหาพสัดุ และดา้นการระดมทรพัยากรและ
การลงทุนเพื่อการศกึษา 
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 2. การเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณของสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา ระหว่างสถานศกึษาขนาดกลางกบั
ขนาดใหญ่ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จงึทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า 
ผูบ้รหิารและครขูองสถานศกึษาขนาดใหญ่มกีารบรหิารงานงบประมาณมากกว่าสถานศกึษาขนาดกลาง 
 

ค าส าคญั: การบรหิารงานงบประมาณ 

 
Abstract 

The purpose of this research was to study and compare the budget management of basic 
education schools under kanchanaburi primary educational service area office 4, classified by work 
experience and school size.  

The sample used in the research was teachers in education schools under kanchanaburi primary 
educational service area office 4, 272 people by simple random sampling. The instrument used in this 
research was a 5 level rating scale questionnaire with content validity between 0.67-1.00 and with 
confidence equal to 0.89. The statistics used for data analysis were percentage, average. Standard 
deviation Type One-way Analysis of Variance and and test the differences in the mean pair values By the 
methods of Sheffe Set the statistical significance level at 0.05 
 The finding revealed that: 

1. Budget management of basic education institutions Under the Kanchanaburi Primary 
Educational Service Area Office, District 4 , the overall practice was at a high level.  Set up a budget, 
followed by the approval of allocated budget expenditures. Financial accounting Control, maintenance and 
distribution of parcels Resource management for education Procurement side and resource mobilization 
and investment for education. 

2. The comparison of budget administration of basic education institutions. Under the Office of 
Kanchanaburi Primary Educational Service Area 4, overall there were no statistically significant differences. 
When considered individually, it was found that resource mobilization and investment for education were 
between medium and large schools. The difference was statistically significant at 0.05 level. Therefore, the 
double mean difference was tested. 

 

Keywords: The budget management 
 
บทน า 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 54 ระบุว่า รฐัต้องด าเนินการใหเ้ดก็ทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตัง้แต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รฐัต้องด าเนินการให้เดก็เลก็ได้รบัการดูแลและพฒันาก่อนเขา้รบัการศกึษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพฒันา
ร่างกาย จติใจ วนิัย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญาให้สมกบัวยั โดยส่งเสรมิ และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชนเขา้มสี่วนร่วมในการด าเนินการด้วย ซึ่งในปัจจุบนันี้การเสรมิสร้างและพฒันาศกัยภาพ   
ทุนมนุษยข์องประเทศไทยยงัมปัีญหาในดา้นคุณภาพคนในแต่ละช่วงวยั โดยผลลพัธท์างการศกึษาของเดก็วยัเรยีน
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ค่อนขา้งต ่า การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์จงึเป็นยุทธศาสตรท์ีเ่ป็นปัจจยัสนับสนุนยุทธศาสตรก์าร
พฒันาประเทศ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 โดยระบุถึงการให้ความส าคญักบัการ
วางรากฐานการพฒันาคนใหม้คีวามสมบูรณ์ เพื่อใหค้นไทยมทีศันคตแิละพฤตกิรรมตามบรรทดัฐานทีด่ขีองสงัคม 
ไดร้บัการศกึษาทีม่คีุณภาพสงูตามมาตรฐานสากล และสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง มสีุขภาวะทีด่ขี ึน้ 
คนทุกช่วงวยัมทีกัษะ ความรู ้และความสามารถเพิม่ขึน้ รวมทัง้สถาบนัทางสงัคมมคีวามเขม้แขง็และมสี่วนร่วมใน
การพฒันาประเทศเพิม่ขึน้ [1] 

กระทรวงศกึษาธกิาร ไดม้กีารก าหนดนโยบายกระจายอ านาจการบรหิารและการจดัการศกึษาของรฐับาล 
โดยการออกกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอ านาจการบรหิารและการจดัการศกึษา พ.ศ.2550
โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 29 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 ประกอบกบัมาตรา 12 และมาตรา 44 แห่งพระราชบญัญตับิรหิารราชการ
กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546 โดยใหป้ลดักระทรวงและเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดก้ระจาย
อ านาจการบริหารและการจดัการศกึษาทัง้ดา้นวชิาการ งบประมาณ การบรหิารงานบุคคลและการบรหิารทัว่ไป   
ไปยงัคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษา และสถานศกึษา  
ทัง้นี้ เพื่อให้การบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย โดยพร้อมรบัการกระจายอ านาจ ดงันัน้
สถานศกึษาจงึตอ้งมกีารบรหิารจดัการทางการเงนิทีเ่ขม้แขง็ โดยจดัท าแผนปฏบิตัริาชการใหส้อดคลอ้งกบัแผน  กล
ยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานและส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา ควบคุมการใช้เงนิ ให้
เป็นไปตามแผนและจดัใหม้กีารควบคุมภายในทีเ่พยีงพอเหมาะสม เพื่อเป็นการสนบัสนุนการด าเนินการดงักล่าว[2]  

ปัจจุบนัสถานศกึษามฐีานะเป็นหน่วยงบประมาณและหน่วยบรหิารการเงนิของตนเอง แต่ยงัมสี านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาดูแลแม้ว่าจะมฐีานะนิติบุคคลตามกฎหมาย ส่งผลให้สถานศึกษายงัขาด ความเป็นอสิระใน  
การบรหิารงบประมาณใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการอย่างแทจ้รงิทัง้นี้การบรหิาร งบประมาณของสถานศกึษาทีเ่ป็น   
นิติบุคคล ได้ก าหนดให้สถานศกึษาสามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิของสถานศกึษา รวมทัง้การจดัหา
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีต่้องน ามาใชใ้นการบรหิารจดัการ เพื่อประโยชน์ทางการศกึษาทีส่่งผลใหเ้กดิคุณภาพทีด่ี
ต่อผูเ้รยีน เพื่อใหก้ารบรหิารงบประมาณ การเงนิ และบญัชขีองสถานศกึษาทีเ่ป็นนิตบิุคคลสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ดงักล่าวประกอบกบัเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิกระทรวงศกึษาธกิาร โดยปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร หรอืเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานแลว้แต่กรณี ต้องกระจายอ านาจการบรหิารและจดั
การศกึษาตามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจของตนไปยงัสถานศกึษา ผ่านกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารกระจายอ านาจการบรหิารและการจดัการศกึษา พ.ศ. 2550 ประกอบกบัประกาศส านักงาน คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พื้นฐานเรื่องการกระจายอ านาจการบรหิารและการจดัการการศกึษาของเลขาธกิารคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2550 [3] ซึ่งไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะไวว้่า กระทรวงศกึษาธกิารจ าเป็นต้อง
พฒันาระบบการบริหารการศึกษาอย่างมีธรรมาภิบาลทุกระดบั โดยยึดหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรทาง  
การศกึษาใหเ้กดิความเป็นธรรม ตามหลกันิตธิรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมสีว่นร่วม หลกัความ
ส านึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ตามพระราชกฤษฎีกาบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีโดย
กระทรวงศกึษาธกิารจ าเป็นตอ้งพฒันาระบบสารสนเทศ ส าหรบัการบรหิารจดัการศกึษา จดัสรรทรพัยากร ตดิตาม 
ตรวจสอบผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และนโยบายของกระทรวงการบริหารงบประมาณ
สถานศกึษา [4] 
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จากการศึกษาการด าเนินงานการบริหารงบประมาณสถานศึกษาในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนัน้ 
สถานศกึษาที่จดัการศกึษาขัน้พื้นฐานสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ได้ด าเนินการในการ
บรหิารงบประมาณทีไ่ดร้บัม ี3 ประเภท ไดแ้ก่ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ และเงนิรายไดแ้ผ่นดนิ ยงัพบ
ปัญหาและอุปสรรคอยู่มาก เนื่องจากการปฏบิตัิงานด้านงบประมาณนัน้ จะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามที่ระเบยีบ
ก าหนด หรอือยู่ในกรอบของกฎ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง และทีส่ าคญัระเบยีบ แนวปฏบิตั ิหรอืคู่มอืการปฏบิตังิานดา้น
งบประมาณนัน้ มกัจะมกีารปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขอยู่เป็นประจ าจงึจ าเป็นต้องอาศยับุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะปฏิบัติเป็นอย่างดี อีกทัง้ผู้บริหารก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ มวีิสยัทศัน์และทนัต่อเหตุการณ์ จึงจะสามารถบริหารงบประมาณของสถานศกึษาให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์และประสบผลส าเร็จได้ และสถานศึกษาหลายแห่งยงัขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ทางดา้นงบประมาณ การเงนิ บญัช ีพสัดุ โดยตรงอยู่จ านวนมาก ดงันัน้ หลกัในการบรหิารงบประมาณการเงนิของ
สถานศึกษา ผู้บรหิารสถานศกึษา จะต้องด าเนินการอย่างมปีระสทิธิภาพ โปร่ง ใส สามารถตรวจสอบได้ในการ
ด าเนินงานการบรหิารงบประมาณ 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
เนื่องจากปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นครูอยู่ในสถานศกึษาและปฏบิตัิหน้าทีค่รูพสัดุและการเงนิ เพื่อใหท้ราบการด าเนินงาน
ของผูบ้รหิารในการบรหิารงบประมาณและไดแ้นวทางในการบรหิารงบประมาณใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึง่ผล
การศกึษาจะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาและเป็นแนวทางในการบรหิารงบประมาณสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานต่อไป 

 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบการบรหิารงานงบประมาณของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 จ าแนกตามขนาดสถานศกึษา 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
   1.1 ประชากรส าหรบังานวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รหิารสถานศึกษาและครูในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 ประจ าปีการศกึษา 2562 จ านวน 92 แห่ง จ านวน 
926 คน 

   1.2 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คือ ผู้บริหารสถานศกึษา และครูในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 ซึง่ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางเครจซีแ่ละ
มอรแ์กน [5] ที่ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 โดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูม ิ(stratified random sampling) 
ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 272 คน 

2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
แบบสอบถามขอ้มูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ชนิด 5 ระดบั จ านวน 35 ขอ้ เกี่ยวกบั

การด าเนินงานในการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ซึ่งมี 7 ด้าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 
0.67-1.00 จ านวน 35 ขอ้ และมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.89 
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3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 3.1 วเิคราะห ์และสงัเคราะห ์แนวคดิทฤษฎ ีเกีย่วกบัแนวคดิ การบรหิารงานวชิาการ และ แนวคดิการ
บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ภายใต้ขอบเขตการวิจยั คือ 
บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการบรหิารงบประมาณในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

   3.2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 น ามาวเิคราะห์องคป์ระกอบ โดยด้วยตวัผูว้จิยัเอง 
และสง่แบบสอบถามทางไปรษณีย ์

 4. การวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยั ผูว้จิยัไดก้ าหนดการวเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบัขัน้ตอนดงันี้ 
 4.1 น าแบบสอบถามทีไ่ดร้บัตอบกลบัคนืจากสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มาตรวจสอบความถูกต้องและ

ความสมบรูณ์ในการตอบ 
 4.2 น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามทัง้หมดมาจดัระเบยีบขอ้มลู ลงรหสัและท าการวเิคราะห์

ขอ้มลูดว้ยเครื่องคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิในการวเิคราะหข์อ้มลู 
 4.3 วเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี่ 

(frequency) และรอ้ยละ (percentage) 
 4.4 วิเคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขัน้

พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 วเิคราะหข์อ้มลูระดบัปฏบิตั ิโดยน ามา

หาค่าเฉลีย่ ( x ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) จ าแนกเป็นรายขอ้ รายดา้น และรวมทุกดา้น  
 4.5 การเปรียบเทยีบการบรหิารงานงบประมาณของสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มี 7 ด้าน คือ ด้านการจดัท าแผนของบประมาณและค าขอตัง้
งบประมาณ ด้านการอนุมตัิการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รบัจดัสรร ด้านการระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อ
การศกึษา ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรเพื่อการศกึษา ดา้นการจดัหาพสัดุ ดา้นการควบคุมดแูลบ ารุงรกัษาและ
จ าหน่ายพสัดุ และด้านการจดัท าบญัชีการเงนิ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ว
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่ดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (one–way ANOVA) กรณี พบว่า มี
ค่าเฉลีย่อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิดงันัน้จงึทดสอบความแตกต่าง ค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

 
สรปุผลการวิจยั 

จากการวิจัยเรื่อง การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 
ตารางท่ี 1 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา

ประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 ในภาพรวม 

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน x  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. ดา้นการจดัท าแผนของบประมาณและค าขอตัง้งบประมาณ 4.51 0.51 มากทีส่ดุ 

2. ดา้นการอนุมตักิารใชจ้่ายงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร 4.49 0.51 มาก 
3. ดา้นการระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 4.35 0.57 มาก 
4. ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรเพื่อการศกึษา 4.43 0.51 มาก 
5. ดา้นการจดัหาพสัดุ 4.37 0.53 มาก 

 



 139 วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่17 ฉบบัที ่33 เดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563 

 

ตารางท่ี 1 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 ในภาพรวม (ต่อ) 

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน x  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
6. ดา้นการควบคมุดแูลบ ารุงรกัษาและจ าหน่ายพสัดุ 4.45 0.54 มาก 
7. ดา้นการจดัท าบญัชกีารเงนิ 4.46 0.53 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.44 0.45 มาก 
 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า การบรหิารงานงบประมาณของสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 ในภาพรวมมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
มกีารปฏบิตัเิรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่ คอื ดา้นการจดัท าแผนของบประมาณและค าขอตัง้งบประมาณ รองลงมาคอื 
ดา้นการอนุมตักิารใชจ้่ายงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร ดา้นการจดัท าบญัชกีารเงนิ ดา้นการควบคุมดูแลบ ารุง รกัษา
และจ าหน่ายพสัดุ ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรเพื่อการศกึษา ดา้นการจดัหาพสัดุ และดา้นการระดมทรพัยากร
และการลงทุนเพื่อการศกึษา  
ตารางท่ี 2 ผลการเปรยีบเทยีบการบรหิารงานงบประมาณของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 จ าแนกตามขนาดสถานศกึษา ในภาพรวม 

การบริหารงานงบประมาณ 
ของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ขนาดสถานศึกษา 
F Sig. ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ดา้นการจดัท าแผนของบ 
   ประมาณและค าขอตัง้งบประมาณ 

4.50 0.39 4.52 0.55 4.50 0.31 0.02 0.979 

2. ดา้นการอนุมตักิารใชจ้่าย 
   งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร 

4.43 0.43 4.50 0.54 4.61 0.28 0.98 0.376 

3. ดา้นการระดมทรพัยากรและ 
   การลงทุนเพื่อการศกึษา 

4.40 0.50 4.30 0.60 4.65 0.29 3.85* 0.022 

4. ดา้นการบรหิารจดัการ 
   ทรพัยากรเพื่อการศกึษา  

4.40 0.43 4.42 0.54 4.54 0.30 0.62 0.536 

5. ดา้นการจดัหาพสัดุ 4.34 0.48 4.35 0.56 4.52 0.34 1.05 0.350 
6. ดา้นการควบคมุดแูลบ ารุงรกัษา 
   และจ าหน่ายพสัด ุ  

4.37 0.47 4.45 0.57 4.59 0.29 1.23 0.294 

7. ดา้นการจดัท าบญัชกีารเงนิ 4.45 0.49 4.44 0.56 4.62 0.30 1.12 0.327 
รวมเฉล่ีย 4.41 0.39 4.43 0.48 4.58 0.21 1.07 0.343 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

จากตารางที ่2 พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบการบรหิารงานงบประมาณของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 จ าแนกตามขนาดสถานศกึษา พบว่า ในภาพรวม ไม่
มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการระดมทรพัยากรและการ
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ลงทุนเพื่อการศกึษา ระหว่างสถานศกึษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 จงึทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่รายคู่ พบว่า ผูบ้รหิารและครูของสถานศกึษาขนาดใหญ่มีการบรหิารงาน
งบประมาณมากกว่าสถานศกึษาขนาดกลาง 
 
อภิปรายผล 

จากการศกึษาการบรหิารงานงบประมาณของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 สามารถอภปิรายผลได ้ดงันี้ 

1. การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 ในภาพรวมมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษา
และครู สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้มีการบริหารงานงบประมาณของ
สถานศกึษาโดยเน้นความเป็นอสิระในการบรหิารงานเพื่อใหม้คีวามคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยดึหลกัการ
บริหารมุ่งเน้นผลสมัฤทธิแ์ละบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มีการจัดผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
โรงเรยีน รวมทัง้จดัหารายไดจ้ากการบรกิารมาใชใ้นการบรหิารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศกึษา ส่งผลใหเ้กดิ
คุณภาพทีด่ต่ีอผูเ้รยีน การบรหิารงบประมาณจงึใหค้วามส าคญัอย่างยิง่ต่อระบบการจดัการศกึษาทัง้ระบบ ดงันัน้
การบริหารจดัการงบประมาณของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุร ีเขต 4 ทีม่ปีระสทิธภิาพมปีระสทิธผิลเท่าเทยีมกนั จงึส่งผลต่อคุณภาพการศกึษา รวมทัง้การตดิตาม
ประเมินผลก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ส่งผลให้การจดัการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานตามเป้าหมายของการจดั
การศกึษา ดงัที ่มารศร ีบวัชุม [6] ซึง่กล่าวว่าการบรหิารงบประมาณของโรงเรยีนเป็นการด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้า
ซึ่งเงินเพื่อน ามาใช้จ่ายในการศึกษาของโรงเรียน การจัดการเกี่ยวกับการใช้จ่ายตลอดจนการควบคุมการ
ด าเนินงานดา้นการเงนิใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีต่ัง้ไวใ้นการบรหิารงบประมาณของโรงเรยีนนัน้อาจมสีิง่ที่
เป็นอุปสรรคเขา้มาเกีย่วขอ้งได ้เช่น อทิธพิลของความกา้วหน้าทางเศรษฐกจิ และสงัคม นโยบายของการเมอืงและ
รฐับาล เป็นต้น จงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุบล มแีสง และคณะ [7] ศกึษาเรื่อง การบรหิารงานงบประมาณของ
โรงเรียนในจงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านสามารถ
อภปิรายผลไดด้งันี้  

 1.1 ดา้นการจดัท าแผนของบประมาณและค าขอตัง้งบประมาณในภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบั
มากที่สุด ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะว่า ผู้บรหิารและครู สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ี เขต 4  
มกีารประชุมจดัท าแผนงบประมาณของสถานศกึษาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกบัแผนปฏบิตัิ ราชการประจ าปี    
อกีทัง้ยงัเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอของบประมาณ และให้ครูร่วมกนัท าแผน
ยุทธศาสตรช์าตแิละแผนอื่นๆ ประกอบการจดัท าแผนของบประมาณและค าขอตัง้งบประมาณใหเ้ป็นอย่างชดัเจน 
มีการวางแผนงบประมาณและมีการมอบหมายงานด้านงบประมาณโดยมีผู้รบัผิดชอบอย่างชัดเจน ผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งทุกคนไดร้บัรูป้ระกอบกบัมกีารจดังบประมาณโดยมผีูร้บัผดิชอบอย่างชดัเจน ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกคนได้
รบัรู้ประกอบกบัมีการจดัท างบประมาณเชื่อมโยงกับกรอบการใช้เงินในปีต่อ ๆ ไป และผู้บริหารได้วางแผน
งบประมาณในสถานศกึษามีหลกัเกณฑ์และเหตุผลในกระบวนการของบประมาณและการจดัสรรงบประมาณ
ภายในหน่วยงานอย่างชดัเจน นอกจากท าในสถานศกึษาไดม้กีารจดัท าแผนกลยุทธเ์พื่อน าไปใชใ้นการปฏบิตังิาน
โดยมกีารแปลงแผนกลยุทธส์ู่แผนการด าเนินงานหรอืกลยุทธเ์พื่อน าไปใชจ้่ายในแต่ละแผนงานของโครงการตาม
ประเภทค่าใชจ้่ายทีก่ าหนด ครอบคลุมไปถงึแหล่งงบประมาณและมคีวามโปร่งใสมากขึน้ ดงัที่รกัษณาล ีสรุหิาร [8] 
ไดก้ล่าวว่า การจดัท าแผนของบประมาณและค าขอตัง้งบประมาณ หมายถงึ การจดัท าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี
โดยมกีารวางแผนการด าเนินงานมกีารวางแผนกลยุทธ ์มกีารจดัสรรงบประมาณของโรงเรยีนใหก้บัโครงการหรอื
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กจิกรรมทีส่ าคญัมกีารควบคุม ตดิตาม และประเมนิผลอย่างชดัเจน จงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของด ารงค ์โตใย [9] 
ศกึษาเรื่อง แนวทางการพฒันาการด าเนินงานการบรหิารงบประมาณของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังาน
เขตพื้นที่การศกึษาตาก เขต 2 ผลการวจิยัพบว่า ด้านการจดัท าแผนของบประมาณและค าขอตัง้งบประมาณใน
ภาพรวม มกีารปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากที่สุด และสอดคล้องกบัชวนพศิ สยามประโคน [10] ศึกษาวิจยัเรื่อง การ
บรหิารงานงบประมาณขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลในเขตอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรรีมัย์ ผลการวจิยัพบว่า ดา้น
การจดัท าแผนของบประมาณและค าขอตัง้งบประมาณ ในภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากทีส่ดุเช่นกนั  

 1.2 ด้านการอนุมตัิการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รบัจดัสรร ในภาพรวม มีการปฏบิตัิอยู่ในระดบัมาก    
ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ผู้บรหิารและครู สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 ได้มกีาร
ประชุมชี้แจงงบประมาณที่ได้รบัการจดัสรรเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษารบัทราบเกี่ยวกบัการด าเนินงาน
จดัสรรงบประมาณตามแผนปฏิบตักิารของสถานศกึษา และร่วมกนัจดัท ากรอบงบประมาณรายจ่ายใหส้อดคลอ้ง
กบัวงเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ดงัที ่วราภรณ์ ธนากุลจรีวฒัน์ [11] ไดก้ล่าวว่า การอนุมตักิารใชจ้่ายงบประมาณทีไ่ดร้บั
จดัสรร หมายถงึ การจดัสรรงบประมาณภายในสถานศกึษาการเบกิจ่ายและการอนุมตังิบประมาณ และการโอนเงนิ
งบประมาณ โดยยดึหลกัการใชท้รพัยากรทีม่อีย่างประหยดั คุม้ค่า ไดผ้ลงานตาม บรรลุเป้าหมาย และบุคลากรใน
องค์กรมคีวามพงึพอใจ จงึสอดคล้องกบังานวจิยัของสรารกัษ์ ศริพิงษ์ [12] ศกึษาวจิยัเรื่อง ปัญหาและแนวทาง 
แกไ้ขปัญหาการบรหิารงานงบประมาณสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ชลบุร ีเขต 2 ผลการวจิยัพบว่า ดา้นการอนุมตักิารใชจ้่ายงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรในภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ใน
ระดบัมาก และสอดคล้องกบัซินเทีย [13] ศึกษาวิจยัเรื่องความรบัผิดชอบและความโปร่งใสในการบริหารงาน
การเงนิของโรงเรยีนในโรงเรยีนประถมในเซาทโ์ยฮนัเนสเบริก์ พบว่า การจดัการดา้นการเงนิของโรงเรยีนถอืเป็น
หน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารและองค์กรปกครองโรงเรียน (SGBs) นับตัง้แต่มีการใช้พระราชบัญญัติ
โรงเรยีนของแอฟรกิาใต้ (South African Schools Act-SAs) ในปี ค.ศ. 1996 โรงเรยีนและองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ของพวกเขามคีวามรบัผดิชอบทางการเงนิในวงกวา้งรวมถงึการจดัการเงนิทุน จากการก าหนด และจดัการ
ค่าเล่าเรยีน จดัเตรยีมงบประมาณของโรงเรยีนรวมทัง้การจดัหาเงนิทุนเพิม่เตมิเพื่อเพิม่งบประมาณของโรงเรยีน 
ในฐานะโครงสรา้งทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ตามระบอบประชาธปิไตย  

 1.3 ดา้นการระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา ในภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก   
ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะว่าผูบ้รหิารและคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 ไดม้กีารใชก้ล
ยุทธใ์นการประชาสมัพนัธท์ีห่ลากหลายเพื่อระดมทุนเพื่อการศกึษา เช่น ทอดผา้ป่าการศกึษา  หาทุนการศกึษาให้
นกัเรยีน โดยใหบุ้คลากรในหน่วยงานร่วมมอืและใหก้ารสนบัสนุนในการจดัการศกึษาของบุคคล หน่วยงาน องคก์ร
และชุมชน และด าเนินการก ากบัตดิตามทรพัยากรของสถานศกึษาตามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง สถานศกึษามี
การใชท้รพัยากรร่วมกนัระหว่างสถานศกึษาและชุมชน หรอือาจเริม่จากร่วมกนัก าหนดแนวคดิ หลกัการ กลยุทธ์
และวธิกีารระดมทรพัยากร และเมื่อได้ทรพัยากรมาแล้วควรมี การประชาสมัพนัธ ์ชี้แจงการน าทรพัยากรมาใช้
ให้แก่ผู้สนับสนุนทราบ มีการลงทะเบียนหรือลงบัญชีให้ถูกต้อง  โปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้ทรัพยากรตรงกับ
วตัถุประสงคใ์นการขอรบับรจิาค รวมทัง้ใหผ้ลตอบแทนแก่ผูบ้รจิาค เช่น ออกใบอนุโมทนาบตัรเพื่อน าไปลดหย่อน
ภาษีไดจ้ะช่วยใหไ้ดร้บัการระดมทรพัยากรมากขึน้ ดงัที ่รกัษณาล ีสุรหิาร [8] ไดก้ล่าวว่า การระดมทรพัยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา หมายถึง กระบวนการประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัแหล่งทรัพยากรที่
สนบัสนุนการจดัการศกึษาทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาชนในทอ้งถิน่ใหเ้ป็นระบบ ศกึษาแนวทางหรอืระเบยีบทีจ่ะ
ขอรบัการสนับสนุนจากแหล่งทรพัยากรทุกประเภทตลอดจนเงื่อนไขการขอรบัการสนับสนุน วางแผน รณรงค์ 
ส่งเสรมิการระดมทุนการศกึษาและทุนเพื่อการพฒันาสถานศกึษา จดัท าขอ้มูลสารสนเทศและระบบการรบัจ่าย
ทุนการศกึษาและทุนเพื่อการพฒันาการศกึษาใหด้ าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล คุม้ค่า และ
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มีความโปร่งใส การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา โดยให้เป็นไปตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึสอดคล้องกบังานวจิยัของ ชวนพศิ สยามประโคน [10] ศกึษาวจิยัเรื่อง 
การบรหิารงานงบประมาณขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลในเขตอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรรีมัย์  ผลการวจิยัพบว่า 
ดา้นการระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา ในภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัฮา
ซนั เจ๊ะเง๊าะ [14] ศกึษาวจิยัเรื่อง ปัญหาการบรหิารงานงบประมาณในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานอ าเภอเมอืงนราธวิาส 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 1 ผลการวจิยัพบว่า ดา้นการระดมทรพัยากรและ
การลงทุนเพื่อการศกึษาในภาพรวม  มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากเช่นกนั  

 1.4 ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรเพื่อการศกึษาในภาพรวม มกีารปฏบิตัิอยู่ในระดบัมาก ทีเ่ป็น
เช่นนี้เพราะว่า ผูบ้รหิารและคร ูสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 ผูบ้รหิารมคีวามรู้
ความเขา้ใจในการบรหิารจดัการทรพัยากรเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา ผูบ้รหิารบรหิารทรพัยากรเพื่อการศกึษา
ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการศกึษาของสถานศกึษา สถานศกึษามกีารจดัท าแผนปฏบิตัิราชการประจ าปีใหส้อดคลอ้ง
ทรพัยากรการศกึษาทีม่อียู่ ผูบ้รหิารจดัสรรงบทรพัยากรตามล าดบัความส าคญัของภารกจิงานตามแผนงานและ
โครงการ ดงัที่ วราภรณ์ ธนากุลจรีวฒัน์ [11]  ไดก้ล่าวว่า การบรหิารจดัการทรพัยากรเพื่อการศกึษา หมายถึง    
มกีารจดัท าขอ้มูลสนิทรพัยข์องสถานศกึษา การจดัหาพสัดุ การก าหนดแบบรูป  รายการ หรอืคุณลกัษณะเฉพาะ
และจดัซือ้จดัจา้ง และการควบคุมดแูลบ ารุงรกัษาและจ าหน่ายพสัดุ โดยยดึหลกัการใชท้รพัยากรทีม่อีย่างประหยดั 
คุม้ค่า ไดผ้ลงานบรรลุตามเป้าหมาย และบุคลากร ในองคก์รมคีวามพงึพอใจ จงึสอดคลอ้งกบัภสัราวด ีเกตุนะ [15] 
ศกึษาวจิยัเรื่อง การศกึษา    สภาพการบรหิารงานงบประมาณของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศึกษา เขต 36  จงัหวดัเชียงราย ผลการวิจับพบว่า ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษาใน
ภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากเช่นกนั  

 1.5 ดา้นการจดัหาพสัดใุนภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะว่า ผูบ้รหิารและครู 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4  สถานศกึษาด าเนินการในการจดัซือ้และจดัจา้ง 
ตามขัน้ตอนและตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
ผูบ้รหิารคดัเลอืกครทูีม่คีวามรู ้ความสามารถเหมาะสมเป็นเจา้หน้าทีพ่สัดุ สถานศกึษามกีารจดัหาพสัดุทีม่คีุณภาพ
และเกดิประโยชน์สูงสุดในการจดัการศกึษาของสถานศกึษา สถานศกึษามกีารจดัท าหลกัฐานบญัชกีารรบั–จ่าย 
ครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้ถูกต้องเป็นปัจจุบนั ดงัที่กษมา แสนอ่อน [16] ได้กล่าวว่า การจดัหาพสัดุ หมายถึง 
กระบวนการในการด าเนินการจดัหา พสัดุ ครุภัณฑ์ บริการ โดยมกีระบวนการขัน้ตอนในการจดัท าแผนจดัชื้อ    
จัดจ้าง ขัน้ตอนการปฏิบัติ มีการควบคุม เก็บรักษา และขัน้ตอนการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานให้มี
ประสทิธภิาพ โปร่งใส ยุติธรรม ใหถู้กต้องตามระเบยีบขอ้บงัคบัทีต่ัง้ไวอ้ย่างมปีระสทิธิ จงึสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ภัสราวดี เกตุนะ [15] ศึกษาวิจยัเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 จงัหวดัเชยีงราย ผลการวจิยัพบว่า ดา้นการจดัหาพสัด ุ        ใน
ภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัวราภรณ์ ธนากุลจรีวฒัน์ [11] ศกึษาวจิยัเรื่อง ประสทิธภิาพ
การบรหิารงานงบประมาณของสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 ผลการวจิยั
พบว่า ดา้นการจดัหาพสัดุในภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากเช่นกนั  

 1.6 ดา้นการควบคุมดูแลบ ารุงรกัษาและจ าหน่ายพสัดุในภาพรวมมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก ทีเ่ป็น
เช่นนี้เพราะว่า ผูบ้รหิารและครู สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4  มกีารตรวจสอบ
พสัดุประจ าปีใหเ้ป็นไปตามระเบยีบการบรหิารพสัดุ และมกีารควบคุม เกบ็รกัษา จ าหน่ายพสัดุ อย่างเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ ผู้บริหารคัดเลือกครูที่มีความรู้ความสามารถเป็นเจ้าหน้าที่  จัดท าบัญชีโรงเรียน 
สถานศกึษามกีารบรหิารการใชพ้สัดุ ไดถู้กต้องตามระเบยีบการเบกิจ่ายพสัดุ ดงัทีว่ราภรณ์ ธนากุลจรีวฒัน์ [11] 
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ไดก้ล่าวว่า การควบคุมดูแล หมายถงึ มกีารจดัท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใชเ้งนิทัง้เงนิงบประมาณ และ 
เงนินอกงบประมาณของสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามแผนการประจ าปีงบประมาณ โดยยดึหลกัการใชท้รพัยากรทีม่ี
อย่างประหยดั คุ้มค่า ได้ผลงานบรรลุตาม เป้าหมาย และบุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจ  จงึสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ภสัราวดี เกตุนะ [15] ศกึษาวจิยัเรื่อง การศกึษาสภาพการบรหิารงานงบประมาณของโรงเรยีนใน
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 จงัหวดัเชยีงราย ผลการวจิยัพบว่า ดา้นการควบคุมดูแล
บ ารุงรกัษาและจ าหน่ายพัสดุในภาพรวม มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบัรกัษณาลี สุริหาร [8] 
ศกึษาวจิยัเรื่อง สภาพและประสทิธผิลการบรหิารงบประมาณของโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 22 ผลการวจิยัพบว่า ดา้นการควบคุมดูแลบ ารุงรกัษาและจ าหน่ายพสัดุในภาพรวม มกีารปฏบิตัิ
อยู่ในระดบัมากเช่นกนั  

 1.7 ดา้นการจดัท าบญัชกีารเงนิในภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะว่าผูบ้รหิาร
และครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 สถานศกึษามกีารจดัท าบญัชแีละการเงนิ
เป็นปัจจุบนัและสามารถเปิดเผยใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทราบ  และสถานศกึษามกีารจดัท าบญัชี
และการเงนิสรุปเป็นปีงบประมาณและสามารถตรวจสอบย้อนหลงัได้  ผู้บริหารมีการควบคุมการเบิกจ่ายตาม
แผนปฏิบตัิการของสถานศึกษา สถานศึกษามีการด าเนินการจดัท าบญัชีเงินคงเหลือประจ าวนัอย่างต่อเนื่อง
ตามล าดบั ส าหรบัขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด คอื ผู้บรหิารคดัเลอืกครูที่มคีวามรู้ความสามารถเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน
โรงเรยีน ดงัที ่ไมเคลิ [17] ศกึษาวจิยัเรื่อง การวเิคราะหค์วามส าคญัของบทบาทผูน้ าในการบรหิารงบประมาณทีม่ี
อยู่อย่างจ ากดั พบว่า จุดมุ่งหมายของการศกึษานี้มุ่งเน้นความส าคญัของบทบาทความเป็นผู้น าของผู้บริ หาร
โรงเรยีนรฐับาลและคน้หาว่าอะไรเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนประสบความส าเรจ็ในการบรหิารงานใน
ฐานะผูบ้รหิารโรงเรยีน โดยศกึษาผ่านกระบวนการการใชง้บประมาณและการบรหิารงานการเงนิ โดยตัง้สมมุตฐิาน
ว่า ลกัษณะนิสยัของผูบ้รหิารโรงเรยีนมผีลต่อความส าเรจ็ในการบรหิารโรงเรยีน จากการศกึษาพบว่าวธิทีีพ่วกเขา
จดัการกบัสถานการณ์ทางการเงนิของพวกเขาได ้นัน่แสดงถงึคุณภาพของความเป็นผูน้ าทีแ่ขง็แกร่งของเขา  จงึ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภสัราวด ีเกตุนะ [15] ศกึษาวจิยัเรื่อง การศกึษาสภาพการบรหิารงานงบประมาณของ
โรงเรยีนในสงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 จงัหวดัเชยีงราย ผลการวจิยัพบว่า ด้านการ
จัดท าบัญชีการเงินในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับวราภรณ์ ธนากุลจีรวัฒน์ [11] 
ศกึษาวิจยัเรื่อง ประสทิธภิาพการบรหิารงานงบประมาณของสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 9  ผลการวจิยัพบว่า ดา้นการจดัท าบญัชกีารเงนิ ในภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากเช่นกนั  

2. ผลการเปรยีบเทยีบการบรหิารงานงบประมาณของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 จ าแนกตามขนาดสถานศกึษา พบว่า ในภาพรวมไม่มคีวามแตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการระดมทรพัยากร
และการลงทุนเพื่อการศกึษา มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 นัน่คอื ผู้บรหิารและครูของ
สถานศกึษาขนาดใหญ่มกีารบรหิารงานงบประมาณสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 มากกว่าสถานศกึษาขนาดกลาง ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้รหิารและและครู สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 4 ไดร้่วมกนัก าหนดแนวคดิ หลกัการ กลยุทธ ์และวธิกีาร
ระดมทรพัยากร และเมื่อไดท้รพัยากรมาแลว้ควรมกีารประชาสมัพนัธช์ีแ้จงการน าทรพัยากรมาใชใ้หแ้ก่ผูส้นบัสนุน
ทราบ มกีารลงทะเบยีนหรอืลงบญัชใีหถู้กตอ้ง โปร่งใส ตรวจสอบไดใ้ชท้รพัยากรตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการขอรบั
บรจิาค รวมทัง้ให้ผลตอบแทนแก่ผูบ้รจิาค เช่น ออกใบอนุโมทนาบตัรเพื่อน าไปลดหย่อนภาษีไดจ้ะช่วยใหไ้ดร้บั
การระดมทรพัยากรมากขึน้ อกีทัง้การบรหิารงบประมาณของสถานศกึษาเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิและเพื่อน ามาใชจ้่าย
ในการศกึษาของโรงเรยีน เพื่อประโยชน์ทางการศกึษา ตลอดจนการควบคุมการด าเนินงานดา้นการเงนิใหเ้ป็นไป
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ตามเกณฑม์าตรฐานทีต่ัง้ไวใ้นการบรหิารจดัการงบประมาณของสถานศกึษาจงึต้องมกีารบรหิารจดัการใหม้คีวาม
คล่องตวั โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดงัที ่มารศร ีบวัชุม [6] กล่าวว่า การบรหิารงบประมาณของโรงเรยีนเป็นการ
ด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิ เพื่อน ามาใชจ้่ายในการศกึษาของโรงเรยีน การจดัการเกีย่วกบัการใชจ้่ายตลอดจน
การควบคุมการด าเนินงานด้านการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้ในการบริหารงบประมาณของ
โรงเรยีนนัน้ อาจมสีิง่ที่เป็นอุปสรรคเขา้มาเกีย่วขอ้งได ้เช่น อทิธพิลของความกา้วหน้าทางเศรษฐกจิ และสงัคม 
นโยบายของการเมอืงและรฐับาล เป็นต้น กระบวนการบรหิารงบประมาณของโรงเรยีน ถ้าเป็นโรงเรยีนของรฐั      
กต็้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และก าหนดระยะเวลาของปีงบประมาณตามทีก่ าหนด แต่โรงเรยีน
เอกชนอาจก าหนดรายละเอยีดการบรหิารงบประมาณใหแ้ตกต่างไปไดต้ามความเหมาะสม ระเบยีบ วธิกีารในการ
ปฏบิตัิบางอย่างอาจน าแบบอย่างของทางราชการมาใช้ได้ ถ้าเหน็ว่าจะก่อให้เกดิประโยชน์มากที่สุด ในการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไปตามโครงการที่ตัง้ไว้ จึงสอดคล้องกบังานวิจัยของอุบล มีแสง และคณะ [7] ศึกษาเรื่องการ
บรหิารงานงบประมาณของโรงเรียนในจงัหวดัปทุมธานี ผลการวจิยัพบว่า ผลการเปรยีบเทยีบการบรหิารงาน
งบประมาณของสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศกึษาในภาพรวม ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิและสอดคลอ้งกบัชวนพศิ สยามประโคน [10] ศกึษาวจิยัเรื่อง การบรหิารงานงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการ
บรหิารงานงบประมาณของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศกึษาในภาพรวม ไม่มคีวามแตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิและสอดคล้องกบัรกัษณาล ีสุรหิาร [8] ศกึษาวจิยัเรื่อง สภาพและประสทิธผิลการบรหิาร
งบประมาณของโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ผลการวิจยัพบว่า ผลการ
เปรยีบเทยีบการบรหิารงานงบประมาณของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศกึษาในภาพรวม ไม่มี
ความแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติเิช่นกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั   
จากการศกึษาวจิยัพบว่า การบรหิารงานงบประมาณของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อย 3 

ล าดบัสดุทา้ย จงึน ามาสูป่ระเดน็ทีจ่ะใหข้อ้เสนอแนะดงันี้    
 1. ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรเพื่อการศกึษา ผูบ้รหิารสง่เสรมิและจดัท ารายการทรพัยากรเพื่อเป็น
สารสนเทศ ไดแ้ก่ แหล่งเรยีนรูภ้ายในสถานศกึษาและแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่เพื่อผูเ้รยีนและบุคลากรทัว่ไปไดเ้กิด
การใชท้รพัยากรร่วมกนัในการจดัการศกึษา 
 2. ดา้นการจดัหาพสัดุ ผู้บรหิารสถานศกึษาควรมีกระบวนการก าหนดความต้องการในการจดัหาพสัดุ 
การควบคุมดแูล การบ ารุงรกัษาพสัด ุและตรวจสอบวสัดุครุภณัฑเ์ป็นประจ าต่อเนื่อง 
 3. ดา้นการระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา ผูบ้รหิารสง่เสรมิการระดมทุนการศกึษา และทุน
เพื่อการพฒันาสถานศกึษา โดยจดัท าขอ้มูลสารสนเทศและระบบการรบัจ่ายทุนการศกึษา และหาทุนเพื่อการ
พฒันาการศกึษาใหด้ าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัในครัง้ต่อไป 
            1. ควรศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาตามทัศนะของครูและ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
            2. ควรศึกษาเรื่องปัญหาและแนวทางการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษา สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
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            3. ควรศึกษาเรื่องปัญหาการจัดท าบญัชี พัสดุ รายรบัรายจ่าย สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษา 
            4. ควรศึกษาเรื่องการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธิข์องสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
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บทคดัย่อ  
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษารปูแบบการพฒันาตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าของผูบ้รหิารและศกึษาความ
เป็นไปไดข้องตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาในส านกังานการศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 นนทบุร ีทีเ่หมาะสม
โดยมกีารด าเนินการวจิยั 3 ขัน้ตอน คอื 1) ศกึษาขอ้มลูเพื่อเป็นแนวทางในการวจิยัจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง                    
2) พฒันารปูแบบตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา ดว้ยเทคนิคเดลฟายจากผูเ้ชีย่วชาญ 19 คน 3) วเิคราะห์
ความเหมาะสมของรูปแบบโดยประเมนิผลความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาและครูผู้สอนในสถานศกึษา ผู้วจิยัก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธกีารเปรยีบเทียบกบัตาราง
ส าเรจ็รูปของเครจซีแ่ละมอรแ์กน ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 338 คนและสุ่มกลุ่มตวัอย่างมาศกึษาโดยวธิกี าหนดสดัส่วน 
(Proportional Random Sampling) สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่ามธัยฐาน 
ค่าฐานนิยมและค่าพสิยัควอไทล ์
 ผลการศกึษาวจิยัพบว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญด้านการศกึษามคีวามคดิเหน็ตรงกนักบัองค์ประกอบรูปแบบการ
พฒันาตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา ไดแ้ก่ 1) ดา้นเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ 2) ดา้นเป็นผูม้หีลกัธรรมาภบิาล 3) 
ด้านเป็นผู้มีความมุ่งมัน่ต่อความส าเร็จของงาน  4) ด้านเป็นผู้มีความสามารถในการแก้ปัญหา 5) ด้านเป็นผู้มี
ความสามารถในการสื่อสาร 6) ด้านเป็นผู้มีความเชื่อมัน่ในตนเอง จากการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหาร
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สถานศกึษาและครูผูส้อน พบว่า สว่นใหญ่เหน็ว่าองคป์ระกอบทัง้ 6 ดา้นของการพฒันาตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าของผูบ้รหิาร
สถานศกึษามคีวามเหมาะสมและเป็นไปไดใ้นระดบัสงู 
 

ค าส าคญั : ภาวะผูน้ า ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร การพฒันาตวับง่ชีภ้าวะผูน้ าของผูบ้รหิาร 
 

Abstract 
       The purposes of the study were to develop the school leadership indicators model under the 
educational service office area 3 Nonthaburi, to study the suitability of model. The study methodology consisted 
of three steps: 1) Analyzing the documents concerning the problems on the leadership indicator; 2) Developing 
the leadership indicator; 3) Evaluating the suitability and feasibility of the model. The study sample was 338 
high school administrators and teachers which derived by proportional random sampling. The analysis of the 
data was accomplished by computation of the mean and standard deviation. The median and interquartile 
range were also computed to test the accordance of the study. Based upon the findings of this study, it was 
concluded that:  
 1. A group of educational exports strongly agreed with the leadership Indicators development which 
were vision, rule of law, achievement orientation, ability to solve the problem, and ability of communication.  
 2. Overall, the opinions of the participants in school leadership indicator were suitability and feasibility             
at high level. 
 

Keywords: Leadership, Administrative Leadership, Developing Leadership of indicators of Dean   

 
บทน า 
 ปัจจุบนัองคก์รทีม่กีารจดัการทีด่ที ัง้หลายต่างตอ้งการบุคลากรทีม่ภีาวะผูน้ าทีเ่ก่งและมปีระสทิธภิาพ มคีวาม
มุ่งมัน่ในการท างาน มคีวามสามารถในการสื่อสารทัง้ภายในองคก์รและระหว่างองคก์รซึ่ งขณะเดยีวกนักต็้องสามารถ
สรา้งความสมัพนัธ์ใหเ้กดิขึน้จากการท างานร่วมกนัอย่างเตม็ใจ (Participation Cooperation) เป็นการน าองคก์รไปสู่
ความก้าวหน้าและลดปัญหาความขดัแย้งในการประสานงานกบับุคคลรอบขา้งได้ ดงันัน้  ผู้น าสมยัใหม่จะประสบ
ความส าเรจ็ไดต้อ้งหมัน่ศกึษาหาความรูใ้หท้นัต่อสภาวะของการเปลีย่นแปลงทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมทีรุ่มเรา้อยู่
ตลอดเวลา ผู้น าทีม่ปีระสทิธภิาพต้องสามารถท าให้ผูร้่วมงานท างานได้อย่างมคีุณภาพและเตม็ความสามารถในโลก
ของการเปลีย่นแปลง ผูบ้รหิารจะต้องเป็นผูน้ าทีส่ามารถแกปั้ญหาอนัอาจจะเกดิขึน้ในอนาคตโดยการกระตุ้นใหบุ้คคล
อื่นเชื่อถอืและยอมรบัวธิกีารท างานของตน [1] อกีทัง้ผูบ้รหิารควรท าหน้าที่ประสานการท างานของสมาชกิในกลุ่มให้
ประสบความส าเรจ็ช่วยเหลอืผูร้่วมงานขจดัปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ประสานการท างานเพื่อการบรรลุเป้าหมายโดย
ท าใหว้ตัถุประสงคข์ององคก์รเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ดว้ยการใชพ้ลงัอ านาจทีไ่ดร้บัการยอมรบั สรา้งแรงจูงใจต่อ
ผูป้ฏบิตังิานใหท้ างานจนประสบความส าเรจ็ซึง่การกระท านี้จะเกดิขึน้ไดเ้มื่อผูน้ ามภีาวะผูน้ าดว้ยเหตุนี้ ผูน้ ากบัภาวะ
ผูน้ าจงึมคีวามสมัพนัธก์นั ภาวะผูน้ าสามารถเรยีนรูฝึ้กฝนและสรา้งขึน้ได ้อกีทัง้เป็นหวัใจของความส าเรจ็ในทุกองคก์ร  

ภาวะผู้น าถือได้ว่าเป็นคุณสมบตัิภายในของตนหรอืเรยีกได้ว่ามบีุคลกิภาพพเิศษหลายอย่างสามารถที่จะ
บงัคบับญัชาผูอ้ื่นไดโ้ดยอาศยัอ านาจหน้าที ่(Authority) จากต าแหน่งและอ านาจบารม ี(Power) ทีม่อียู่ในตน อกีทัง้เป็น
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เครื่องมอืทีส่ามารถสรา้งอทิธพิลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหม้คีวามเชื่อถอืยอมร่วมมอืหรอืยอมรบัในตวัของเขาได ้ไม่ว่าจะ
เป็นบุคลกิภาพ ลกัษณะของความเป็นผูน้ าทางความรู ้ความสามารถ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การตดัสนิใจ เพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มหรอืขององค์กรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล สอดคลอ้งกบั พเิชษฐ ์วงศเ์กยีรติ ์
ขจร [2] ที่อธิบายความหมายของภาวะผู้น าว่าเป็นศลิปะที่จ าเป็นและส าคญัยิง่ต่อนักบริหารที่จะน าพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ เป็นผู้ตัดสนิใจ ก าหนดปัญหา วางแผนและรบัผิดชอบต่อความอยู่รอดหรือการพฒันาองค์กรให้เป็น
กระบวนการที่มอีทิธพิลเหนือคนอื่นโดยกระตุ้นใหผู้ร้่วมงานร่วมมอืหรอืปฏบิตังิานตามผูน้ านัน้ ดว้ยความศรทัธาและ
ดว้ยความเตม็ใจอย่างประสานสมัพนัธก์นัจนงานส าเรจ็บรรลุเป้าหมายของกลุ่มไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่  ดงันัน้ ผูน้ า
องค์กรหรือผู้น าหน่วยงานจะต้องมีพฤติกรรมและคุณลกัษณะที่ได้รบัการยอมรบัจากกลุ่มหรือสงัคมในลกัษณะใด
ลกัษณะหนึ่งตามวฒันธรรมของแต่ละองคก์รรวมทัง้ตอ้งไดร้บัการสนบัสนุน มศีลิปะในการใชค้น มคีวามสามารถในการ
ปรบัปรุงองคก์ร รูจ้กัแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสร้างเสรมิก าลงัใจจนสามารถเอาชนะใจคนรอบขา้งได ้ผูน้ าเป็นเสมอืน
หนึ่งแกนกลางของการปรบัปรุงแก้ไขและการจดัระบบงานใหส้อดคลอ้งประสานเขา้ด้วยกนั ผูน้ าจงึต้องรู้จกัใช้ภาวะ
ผูน้ าในการชี้น าและจดัการ เพื่อสรา้งอทิธพิลและแรงจูงใจใหผู้้ร่วมงานมคีวามเขา้ใจในงานมคีวามกระตือรอืร้นที่จะ
ท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย เป็นผูช้ีน้ าการปฏบิตังิานและกจิกรรม ผู้น าจงึตอ้งเรยีนรูอ้ยู่เสมอเพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลงที่
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมอนัจะท าให้องค์กรก้าวหน้า สอดคล้องกบัแนวคิดของวรีะวฒัน์ ปันนิตามยั [3] ขณะที่
สภาวการณ์ปัจจุบนัโลกมกีารเปลีย่นแปลงในทุกๆ ด้านอย่างรวดเรว็ ภาวะผูน้ าจะต้องถูกปรบัเปลีย่นไปด้วย ความ
เปลีย่นแปลงเป็นสิง่ทีท่า้ทายการท างานของผูน้ าในการทีจ่ะน าพาองคก์รไปสู่เป้าหมายไดส้ าเรจ็ ดงันัน้เราต้องเริม่ต้น
คดิใหม่ว่าภาวะผู้น านัน้มีลกัษณะที่เป็นระบบ (As a System) ซึ่งจะท าให้มองภาวะผู้น าได้กว้างและลึกพอที่เราจะ
สามารถพฒันาภาวะผูน้ าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ดงันัน้ ผู้น าที่ดคีวรมภีาวะผูน้ าแบบมวีสิยัทศัน์ด ีมี
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคด์พีฒันาตนเองใหเ้ป็นทีเ่ลื่อมใสศรทัธาของผูต้ามกระตุน้ใหผู้ต้ามแกไ้ขปัญหาดว้ยวธิกีารใหม่ๆ 
ทีช่าญฉลาดใหค้วามส าคญักบัผูต้ามอย่างทัว่ถงึพฒันาผูน้ าและผูต้ามในทุกส่วนขององคก์รได ้จงึกล่าวไดว้่าภาวะผูน้ า
เป็นกลยุทธ์ในการบูรณาการความรูท้ี่ชาญฉลาดทัง้ปฏภิาณไหวพรบิโดยใช้ทัง้ศาสตร์และศลิป์ในการบรหิารจดัการ
สถาบนัอย่างสรา้งสรรคโ์ดยปลูกฝังศรทัธา ความกลมเกลยีว ความร่วมมอืร่วมใจให้เกดิขึน้ในระหว่างผู้ร่วมงานหรอื
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเพื่อใหก้ารปฏบิตัิงานเป็นไปในทศิทางทีผู่น้ าหรอืผูบ้รหิารต้องการอนัเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ขององคก์รหรอืกลุ่มนัน่เอง  

ดังนัน้ ภาวะผู้น าจึงมีความส าคัญต่อสถานศึกษาเช่นเดียวกับสถาบันประเภทอื่นๆ เมื่อมีการกล่าวถึง
ความส าเรจ็และความก้าวหน้าของสถานศกึษาแต่ละแห่ง การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัๆ การรเิริม่สิง่ใหม่ๆ การบุกเบกิ
ความรูใ้หม่กจ็ะพบว่าปัจจยัหนึ่งทีอ่ยู่เบือ้งหลงัความส าเรจ็ คอื บทบาทภาวะผูน้ าและความสามารถในการจดัการของ
ผู้บรหิารระดบัสูงของสถานศกึษานัน้ สถานศกึษาจงึจ าเป็นต้องได้ผู้บรหิาร ที่มวีสิยัทศัน์กว้างไกล เขา้ใจบทบาทที่
ส าคญัของสถานศกึษาทีม่ต่ีอสงัคมและมวลมนุษยชาต ิมคีวามรู้ มทีกัษะในการสือ่สารและการบรหิารจดัการโดยเฉพาะ
การสร้างแรงจูงใจมคีุณธรรมจรยิธรรมและความสมัพนัธ์ที่ดกีบัสถานศกึษาอื่นๆ นอกจากนี้ ไพฑูรย์ สนิลารตัน์ [4]  
ว่า สถานศึกษาเป็นสถาบนัการศึกษาที่มีบทบาทส าคญัต่อการจดัการศึกษาในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศ เนื่องจากการศึกษาในระดับนี้มุ่งพฒันาคนเข้าสู่วิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ปัจจุบนัด้วยสภาวการณ์ทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ทัง้ทางด้านวิทยาการและ
เทคโนโลย ีความเปลีย่นแปลงทางค่านิยมและวฒันธรรมส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถานศกึษาก่อใหเ้กดิการ
แข่งขนัทีส่งูขึน้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษารูปแบบการพฒันาตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาในส านักงานการศึกษามธัยมศกึษาเขต 3 นนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารงานของ
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สถานศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมทัง้ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถน าไปประยุกต์ใชเ้ป็นเกณฑก์ลางส าหรบั
พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมไปด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษาต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศกึษาตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาในส านกังานการศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 นนทบุร ี
2. เพื่อศกึษาความเป็นไปไดข้องตวับง่ชีภ้าวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาในส านกังานการศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 3 นนทบุร ีทีเ่หมาะสม 
 ขอบเขตการวิจยั 

1. ผูใ้หข้อ้มลูหลกั คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนในสถานศกึษาในส านกังานการศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 3 นนทบุร ีดงันี้ 

    1.1 ขอ้มูลเชงิคุณภาพได้จากการสมัภาษณ์เชงิลกึจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้วจิยัเลอืกผู้เชี่ยวชาญโดยวธิกีาร
บอกต่อ (Snowball Technique)  
     1.2 ขอ้มลูเชงิปรมิาณ ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนในสถานศกึษา
ในส านกังานการศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 นนทบุร ี
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ คือ ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 3 นนทบุร ีมอีงค์ประกอบหลกั 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ผูม้วีสิยัทศัน์ 2) ผู้มหีลกัธรรมาภิบาล 3) ผู้มคีวาม
มุ่งมัน่ต่อความส าเรจ็ของงาน 4) ผูม้คีวามสามารถในการแกปั้ญหา 5) ผูม้คีวามสามารถในการสือ่สาร และ 6) ผูม้คีวาม
เชื่อมัน่ในตนเอง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร คอื ผู้บรหิารสถานศกึษาและครูผู้สอนในสถานศกึษาในส านักงานการศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 

นนทบุร ีรวม 2,750 คน  
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางของเครจซีแ่ละมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan, 1970: 607-610) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 338 คน และใชว้ธิสีุม่กลุ่มตวัอย่างมาศกึษาโดยวธิกีารก าหนด
สดัสว่น (Proportional Random Sample) [5] 

การเลอืกกลุ่มตวัอย่างดว้ยเทคนคิเดลฟาย ผูว้จิยัพจิารณาประเดน็ทีส่ าคญั 2 ประการ คอื 
1. ขนาดของกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญจะใช ้19 คน เพราะมผีลการวจิยัยนืยนัว่าใชจ้ านวนนี้จะมคีวามคลาดเคลื่อนน้อย

ทีส่ดุ (0.02) และไม่ควรมมีากเกนิไปเพราะอาจจะท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการตดิตามและอาจไดบุ้คคลทีไ่ม่เชีย่วชาญใน
ประเดน็นัน้จรงิ   

2. วิธีเลือกผู้เชี่ยวชาญจะใช้วิธีวิพากย์ประเด็นปัญหา (Critical Incident Technique) กล่าวคือ จะเลือก
ผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีุณสมบตัดิา้นคุณวุฒ ิวยัวุฒ ิและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี สาขาบรหิารการศกึษามา 1 คนก่อนแลว้
ขอรอ้งใหผู้้เชีย่วชาญนัน้ระบุรายชื่อผูเ้ชีย่วชาญต่อไปอกีท่านละ 3 ชื่อ หรอืมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากไดจ้ากนัน้ขอรอ้งให้
ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่านนัน้ระบุชื่อผูเ้ชีย่วชาญต่อไปอกีท่านละ 3 ชื่อ ท าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนผูเ้ชีย่วชาญมากพอจงึน ารายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญเหล่านัน้มานับความถี่ที่ซ ้าๆ กนัเรียงล าดบัที่ซ ้ากนัจากมากไปหาน้อยจนได้รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตามที่
ต้องการ ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการศกึษาคนแรกไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จาก
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ผู้บรหิารสถานศกึษาในส านักงานการศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 นนทบุร ีที่มีวุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไปมี
ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีขึน้ไปจากนัน้ใชเ้ทคนิคการบอกต่อ (Snowball) จนครบ 19 คน  
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัแบง่ขอ้มลูเป็น 2 กลุ่ม คอื ขอ้มลูเชงิคุณภาพและขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
 ข้อมูลเชิงคณุภาพ ไดจ้ากการสมัภาษณ์ (Interview) ผูเ้ชีย่วชาญ 19 คน ซึง่มขี ัน้ตอน ดงันี้ 
 ครัง้ที่ 1 เป็นแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi Structured Interview) ในลกัษณะค าถามปลายเปิดเพื่อให้
ผูเ้ชีย่วชาญแสดงความคดิเหน็วเิคราะห์และวจิารณ์อย่างกว้างขวางในทุกประเดน็การรวบรวมขอ้มูลครัง้ที่ 1 ใชก้าร
สมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการพูดคุยสนทนากบัผู้เชีย่วชาญโดยมรีายการตัง้ค าถามเปิดน า เพื่อท าใหไ้ดค้วามคดิเหน็
อย่างกวา้งขวางและตรงประเดน็ทีผู่ว้จิยัตอ้งการ 
 ครัง้ที ่2 ใชแ้บบสอบถามฉบบัใหม่ทีไ่ดจ้ากการรวบรวมความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีต่อบค าถามเปิดในครัง้
ที ่1 มาสรา้งเป็นค าถามปิดแบบประเมนิค่า (Rating Scale Questionnaire) แลว้สง่ใหผู้เ้ชีย่วชาญตอบ 
 ครัง้ที ่3 ก่อนสง่ใหต้อบครัง้ที ่3 จะตอ้งน าค าถามครัง้ที ่2 มาวเิคราะหห์าค่ามธัยฐานและค่าพสิยัควอไทลข์อง
ค าถามแต่ละขอ้แล้วใช้ขอ้ค าถามเดมินัน้สร้างเป็นแบบสอบถามฉบบัใหม่โดยเพิม่ค่ามธัยฐานกบัค่าพสิยัควอไทล์ไว้
พรอ้มกบับอกใหผู้เ้ชีย่วชาญท่านนัน้ทราบว่าผลการตอบครัง้ที ่2 ท่านตอบอยู่ต าแหน่งใดและใหผู้เ้ชีย่วชาญนัน้ทบทวน
ค าตอบและตอบกลบัอกีครัง้ ซึ่งในการตอบครัง้นี้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะทราบว่าตนมคีวามคดิเหน็แตกต่างหรอืไม่
แตกต่างไปจากความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมดเพยีงไรจะไดพ้จิารณาว่าตนเหน็ดว้ยกบัความสอดคลอ้งในความ
คดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญคนอื่นๆ หรอืไม่ หากไม่เหน็ดว้ยกใ็หแ้สดงเหตุผลประกอบเพื่อยนืยนัค าตอบเดมินัน้ 

ครัง้ที่ 4 น าค าตอบทีไ่ด้ในครัง้ที่ 3 มาวเิคราะห์หาค่ามธัยฐานและค่าพสิยัควอไทล์ใหม่และจดัพมิพค์่าใหม่
เช่นเดยีวกบัครัง้ที ่3 แลว้จดัสง่ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตอบใหม่อกีครัง้เป็นครัง้สดุทา้ยซึง่ท าเหมอืนครัง้ที ่3 

ข้อมูลเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale Questionnaire) เพื่อประมาณค่าเกีย่วกบัตวั
บ่งชี้ภาวะผู้น าของผู้บรหิารสถานศกึษาในส านักงานการศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 นนทบุร ีจ านวน 338 คน โดยใช้
เกณฑก์ารใหค้ะแนนของ Likert  
 ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมือ 

1. ศกึษาเอกสารและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
2. สร้างแบบสอบถามแบบประมาณค่าเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงาน

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 นนทบุร ีใหค้รอบคลุมเน้ือหาทัง้ 6 ดา้น คอื 1) เป็นผูม้วีสิยัทศัน์ 2) เป็นผูม้หีลกัธรรมาภิ
บาล 3) เป็นผูม้คีวามมุ่งมัน่ต่อความส าเรจ็ของงาน 4) เป็นผูม้คีวามสามารถในการแกปั้ญหา 5) เป็นผูม้คีวามสามารถ
ในการสือ่สาร และ 6) เป็นผูม้คีวามเชื่อมัน่ในตนเอง  

3. การตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) เมื่อผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสอบ ถามเสรจ็เรยีบรอ้ย
แล้ว น าแบบสอบถามไปให้คณะกรรมการที่ปรกึษาพจิารณาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหาก่อนที่จะส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนตรวจสอบอีกครัง้ หลังจากนัน้น าผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item - Objective Congruence: IOC) ซึง่ผลทีไ่ดอ้ยู่ในระดบั 0.80-1.00 แสดงว่าแบบสอบถามมี
เน้ือหาสอดคลอ้งกนั  

4. การตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่  (Reliability) ของเครื่องมือวิจัย โดยน าไปทดลองใช้ (Try Out)                    
กบัผูบ้รหิารสถานศกึษาจ านวน 30 คน ทีม่ใิช่กลุ่มตวัอย่างวจิยั แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหค์ุณภาพเครื่องมอืโดยการ
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หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยรวมทัง้ฉบบั ใช้สตูรการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Coefficient 
Alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 1960 : 201-204) โดยมเีกณฑ์การตดัสนิใจว่า ถ้าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์มค่ีา
ใกล้เคียง 0.80 ขึ้นไปจะไม่แก้ไขแบบสอบถาม ถ้ามีค่าสมัประสิทธิ ์ต ่ากว่า 0.80 ลงมา ก็ท าการปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถาม ในทีน่ี้แบบสอบถามมค่ีาสมัประสทิธิ ์0.89 จงึถอืว่าแบบสอบถามฉบบันี้สามารถน าไปใชไ้ด ้[6] 
 จากการทดลองใช้เครื่องมือกบัผู้บริหารที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่า เครื่องมือวดัมคี่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.89  

5. ผูว้จิยัคดัเลอืกขอ้ค าถามทีม่คีุณภาพเหมาะสมและปรบัปรุงการใชส้ านวนภาษา จากนัน้จึงน าไปใชใ้นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 

1. ข้อมูลเชิงคณุภาพ หาค่ามธัยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพสิยัควอไทล์ (Inter Quartile 
Range) ของแต่ละขอ้ค าถามทีไ่ด้จากกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญและของผู้เชีย่วชาญแต่ละคนจากนัน้ส่งแบบสอบถามรอบที่ 2 
พร้อมทัง้รายงานให้ผู้เชี่ยวชาญทราบเกี่ยวกบัค่ามธัยฐาน ค่าฐานนิยมและค่าพิสยั  ควอไทล์ของแต่ละขอ้ค าถามที่
วเิคราะหไ์ดจ้ากค าตอบของกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญและทีว่เิคราะหไ์ดจ้ากค าตอบของผูเ้ชีย่วชาญคนนัน้ รวมทัง้ค าตอบเดมิของ
กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญคนนัน้ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้ชีย่วชาญไดท้ราบความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างค าตอบของตนเอง
และของกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ ส าหรบัน ามาใชป้ระกอบการพจิารณาท าการตดัสนิใจยนืยนัหรอืเปลีย่นแปลงค าตอบของตน 
หากผู้เชี่ยวชาญยงัยนืยนัค าตอบเดมิ แต่เป็นค าตอบที่มีค่าอยู่นอกพิสยัควอไทล์ ผู้เชี่ยวชาญคนนัน้ต้องให้เห ตุผล
ประกอบ  
 การวิเคราะหข์้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟาย  

1) หาค่ามธัยฐานและค่าพสิยัควอไทลจ์ากแบบสอบถามรอบที ่2 ทีต่อบโดยกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญซึง่แสดงค่ามธัย
ฐานและค่าพสิยัควอไทลแ์ละต าแหน่งทีผู่เ้ชีย่วชาญแต่ละคนตอบในรอบที ่2 ลงในแบบสอบถามรอบที ่3 

2) น าค่ามธัยฐานและค่าพสิยัควอไทลม์าแปลผลซึง่อาจพจิารณาร่วมกบัค่าฐานนิยม 

2. ข้อมูลเชิงปริมาณ วเิคราะหด์ว้ยค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ (X ) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ส านักงานการศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 นนทบุรตีามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญผูว้จิยัใชเ้ทคนิคเดลฟายในการเกบ็
ขอ้มลู 3 รอบ 
 รอบท่ี 1 น าแบบสอบถามฉบบัที ่1 ซึง่เป็นแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งไปสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 19 
คน เมื่อได้ขอ้มูลแล้วน ามาเรยีบเรยีงเป็นขอ้ความที่แสดงถงึตวับ่งชี้ภาวะผู้น าของผู้บรหิารสถานศกึษาในส านักงาน
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 นนทบุร ีทัง้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ ดา้นเป็นผูม้หีลกัธรรมาภบิาล ดา้นเป็นผู้
มคีวามมุ่งมัน่ต่อความส าเรจ็ของงาน ด้านเป็นผู้มคีวามสามารถในการแก้ปัญหา ด้านเป็นผู้มคีวามสามารถในการ
สื่อสาร ดา้นเป็นผู้มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง ผลการวเิคราะห์โดยภาพรวม ใช้ค่าคะแนนร้อยละและล าดบัความคดิเหน็
ของผูเ้ชีย่วชาญซึง่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนั 

รอบท่ี 2 น าแบบสอบถามฉบบัที ่2 ซึง่เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาในส านักงานการศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 นนทบุรทีัง้ 6 ด้าน ไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญกลุ่มเดมิจ านวน 19 คน                  
ท าแบบสอบถามแลว้น ามาวเิคราะหห์าค่ามธัยฐานและค่าพสิยั ควอไทล ์ผลการวเิคราะหโ์ดยภาพรวมในรอบที ่2 มขีอ้
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ทีม่คี่ามธัยฐานตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไปและมคี่าพสิยัควอไทล์ตัง้แต่ 1.50 ลงมา จ านวน  6 ด้านขององค์ประกอบหลกันัน้ 
ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนั 
 รอบท่ี 3 น าแบบสอบถามฉบบัที ่2 ซึง่เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาในส านักงานการศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 นนทบุรทีัง้ 6 ด้าน ไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญกลุ่มเดมิจ านวน 19 คน                    
ตอบแบบสอบถามฉบบัที ่2 ส าหรบัครัง้นี้มกีารแสดงค่า มธัยฐานและค่าพสิยัควอไทลข์องกลุ่มพรอ้มทัง้ค าตอบเดมิของ
ผูเ้ชีย่วชาญในรอบทีผ่่านมา เพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญแต่ละคนยนืยนัค าตอบเดมิหรอือาจเปลีย่นความคดิเหน็ใหม่ได ้จากนัน้
น าขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าค่ามธัยฐานและค่าพสิยัควอไทล์ ผลการวเิคราะหข์อ้มลูโดยภาพรวมดา้นองค์ประกอบหลกั
ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในรอบที ่3 ทัง้ 6 ดา้น ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนั 

ตอนท่ี 2 การวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนสถานศกึษาในส านกังานการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 3 นนทบุร ี 
 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนสถานศกึษาในส านักงาน
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 นนทบุร ีวเิคราะหโ์ดยภาพรวม ใชค้่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน                       
ดงัตาราง 1 

ตาราง 1  ค่ารอ้ยละ (%) ค่าคะแนนเฉล่ีย (X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ด้านองคป์ระกอบหลกัของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในส านักงานการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี 

องคป์ระกอบหลกั 
รอ้ยละของระดบัความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง X  SD แปลผล 
   5    4 3 2   1    

1. ดา้นเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ 77.22 14.79 7.99 - - 4.72 0.59 ใชไ้ด ้
2. ดา้นเป็นผูม้หีลกัธรรมาภบิาล 76.63 20.12 3.25 - - 4.69 0.57 ใชไ้ด ้
3. ดา้นเป็นผูม้คีวามมุ่งมัน่ต่อ 
  ความส าเรจ็ของงาน 

75.44 19.53 5.03 - - 4.67 0.56 ใชไ้ด ้

4. ดา้นเป็นผูม้คีวามสามารถใน 
   การแกปั้ญหา 

74.56 18.34 7.10 - - 4.66 0.56 ใชไ้ด ้

5. ดา้นเป็นผูม้คีวามสามารถใน 
   การสือ่สาร 

73.37 16.27 10.36 - - 4.63 0.55 ใชไ้ด ้

6. ดา้นเป็นผูม้คีวามเชื่อมัน่ในตนเอง 72.78 19.82 7.40 - - 4.61 0.54 ใชไ้ด ้
  

จากตาราง 1 ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของผู้บรหิารสถานศกึษาและครูผู้สอนสถานศกึษาในส านักงาน
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 นนทบุรตีามองคป์ระกอบหลกั ดงันี้ ดา้นเป็นผูม้วีสิยัทศัน์มคี่าระดบัความคดิเหน็มาก

ทีส่ดุ อนัดบั 1 ได ้77.22% อนัดบั 2 ได ้14.79% อนัดบั 3 ได ้7.99% คดิเป็นค่าเฉลีย่ (X ) 4.72 ดา้นเป็นผูม้หีลกัธรร
มาภิบาล มคี่าระดบัความคดิเหน็มากที่สุด อนัดบั 1 ได้ 76.63% อนัดบั 2 ได้ 20.12% อนัดบั 3 ได้ 3.25% คดิเป็น

ค่าเฉลี่ย ( X ) 4.69 ด้านเป็นผู้มีความมุ่งมัน่ต่อความส าเร็จของงาน มีค่าระดบัความคิดเห็นมากที่สุดอนัดบั 1 ได้ 

75.44% อันดับ 2 ได้ 19.53% อันดับ 3 ได้ 5.03% คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( X ) 4.67 ด้านเป็นผู้มีความสามารถในการ
แก้ปัญหามีค่าระดบัความคดิเหน็มากที่สุด อนัดบั 1 ได้ 74.56% อนัดบั 2 ได้ 18.34% อนัดบั 3 ได้ 7.10% คิดเป็น

ค่าเฉลี่ย ( X ) 4.66 ด้านเป็นผู้มคีวามสามารถในการสื่อสารมีค่าระดบัความคดิเหน็มากที่สุด อนัดบั 1 ได้ 73.37% 
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อนัดบั 2 ได ้16.27% อนัดบั 3  ได ้10.36%  คดิเป็นค่าเฉลีย่ ( X ) 4.63 ดา้นเป็นผูม้คีวามเชื่อมัน่ในตนเองมคี่าระดบั

ความคดิเหน็มากทีส่ดุ อนัดบั 1 ได ้72.78% อนัดบั 2 ได ้19.82% อนัดบั 3 ได ้7.40% คดิเป็นค่าเฉลีย่ (X ) 4.61  
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยรวมพบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อนในสถานศกึษาส านักงานการศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 3 นนทบุรเีกี่ยวกบัภาวะผู้น าด้านองค์ประกอบหลกัอยู่ในระดบัมากและมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก
เช่นกนั 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพ ผู้วจิยัสรุปการวเิคราะห์ตวับ่งชี้ภาวะผู้น าของผู้บรหิารสถานศกึษาตาม
ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทัง้องคป์ระกอบหลกัและตวับ่งชีต้ามล าดบั ดงันี้ 
 ดา้นเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ ประกอบดว้ยเป็นผูเ้ฉลยีวฉลาดมไีหวพรบิ เป็นผูค้ดิท าอะไรเพื่ออนาคต เป็นทีไ่วว้างใจ
แก่ผูร้่วมงาน เป็นผูค้ดิฝันอย่างมเีหตุผล เป็นผูจ้ดัท าแผนงานประจ าปีและเป็นผูค้ดินอกกรอบเสมอ 
 ดา้นเป็นผูม้หีลกัธรรมาภบิาล ประกอบดว้ยมคีวามยุตธิรรม ใหค้วามเสมอภาคแก่ทุกคน รบัฟังความคดิเหน็
ของทุกฝ่าย มสีติ รู้ตนเอง เขา้ใจตนเอง มนี ้าใจเอื้อเฟ้ือ เอื้ออาทร มสีมัพนัธภาพที่ดีแก่คนรอบข้าง มีสุขภาพจติดี 
สามารถปรบัตวัไดเ้รว็ สามารถเกบ็อารมณ์และความรู้สกึไดด้ ีรกัษาผลประโยชน์ของสมาชกิและให้ความส าคญักบั
ความรูส้กึและอารมณ์ของผูอ้ื่น 
 ด้านเป็นผู้มคีวามมุ่งมัน่ต่อความส าเรจ็ของงาน ประกอบด้วยมแีผนการท างานอย่างแน่วแน่ มคีวามตัง้ใจ
ท างานอย่างสม ่าเสมอ ท างานดว้ยความสนุกและมคีวามหวงั พฒันาวธิที างานใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่แสดงอาการย่อทอ้เมื่อ
พบอุปสรรคและใหก้ าลงัใจผูร้่วมงานอย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ 
 ดา้นเป็นผูม้คีวามสามารถในการแกปั้ญหา ประกอบดว้ยสามารถวเิคราะหไ์ดว้่าอะไรคอืสาเหตุของปัญหาใน
ปัจจุบนั สามารถแยกแยะว่าอะไรคอืสาเหตุของปัญหาทีส่ะสมมา เขา้ใจถงึขอ้เสนอทางเลอืกของวธิกีารแกปั้ญหา รูจ้กั
วธิปีระนีประนอม ไม่ลงัเลใจที่จะตดัสนิใจแก้ปัญหา สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยัง่ยนืและเขา้ใจถึงวธิแีก้ปัญหาแบบ  
win-win 
  ด้านเป็นผู้มคีวามสามารถในการสื่อสาร ประกอบด้วยมปิียวาจา รู้จกัฟังและเขา้ใจผู้อื่น มองโลกในแง่ด ีมี
ความจรงิใจต่อคนอื่น รูจ้กักระตุน้ใหผู้อ้ื่นแสดงออกดว้ยความจรงิใจและรกัษาค าพดูของตนไวอ้ย่างมัน่คง 
 ดา้นเป็นผูม้คีวามเชื่อมัน่ในตนเอง ประกอบดว้ยมคีวามคดิเชงิเหตุผลไม่คลอ้ยตามคนอื่นง่ายๆ  
กลา้รบัความผดิพลาดของตนเอง เรยีนรูจ้ากความผดิพลาดไดร้วดเรว็ มอีุดมคตวิ่าอุปสรรคคอืสิง่ทา้ทาย และไม่คดิพึง่
คนอื่นโดยไม่จ าเป็น 
 ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผู้เชีย่วชาญดว้ยค่ามธัยฐานและค่าพสิยัควอไทลใ์นแต่ละดา้นของรอบที ่2 
ดงันี้ 
 ดา้นเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในรอบที ่2 มขีอ้ทีม่คี่ามธัยฐานตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไปและมี
ค่าพสิยัระหว่างควอไทลต์ัง้แต่ 1.50 ลงมา จ านวน 6 ขอ้ 
 ดา้นเป็นผูม้หีลกัธรรมาภบิาลตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในรอบที ่2 มขีอ้ทีม่คี่ามธัยฐานตัง้แต่ 3.50 ขึน้
ไปและมคี่าพสิยัระหว่างควอไทลต์ัง้แต่ 1.50 ลงมา จ านวน 10 ขอ้ 
 ดา้นเป็นผูม้คีวามมุ่งมัน่ต่อความส าเรจ็ของงานตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในรอบที ่2 มขีอ้ทีม่คี่ามธัย
ฐานตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไปและมคี่าพสิยัระหว่างควอไทลต์ัง้แต่ 1.50 ลงมา จ านวน 6 ขอ้ 
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 ดา้นเป็นผูม้คีวามสามารถในการแกปั้ญหาตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในรอบที ่2 มขีอ้ที่มคี่ามธัยฐาน
ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไปและมคี่าพสิยัระหว่างควอไทลต์ัง้แต่ 1.50 ลงมา จ านวน 7 ขอ้ 
 ดา้นเป็นผูม้คีวามสามารถในการสือ่สารตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในรอบที ่2 มขีอ้ทีม่คี่ามธัยฐานตัง้แต่ 
3.50 ขึน้ไปและมคี่าพสิยัระหว่างควอไทลต์ัง้แต่ 1.50 ลงมา จ านวน 6 ขอ้ 
 ดา้นเป็นผูม้คีวามเชื่อมัน่ในตนเองตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในรอบที ่2 มขีอ้ทีม่คี่ามธัยฐานตัง้แต่ 3.50 
ขึน้ไปและมคี่าพสิยัระหว่างควอไทลต์ัง้แต่ 1.50 ลงมา จ านวน 5 ขอ้ 
 ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผู้เชีย่วชาญดว้ยค่ามธัยฐานและค่าพสิยัควอไทลใ์นแต่ละดา้นของรอบที ่3 
ดงันี้ 
 ดา้นเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในรอบที ่3 ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนั
ในระดบัมากแสดงว่าตวับ่งชีจ้ านวน 6 ขอ้ใชไ้ด ้
 ด้านเป็นผู้มีหลกัธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่
สอดคลอ้งกนัในระดบัมากแสดงว่าตวับ่งชีจ้ านวน 10 ขอ้ใชไ้ด ้
 ดา้นเป็นผู้มคีวามมุ่งมัน่ต่อความส าเรจ็ของงานตามความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัในระดบัมากแสดงว่าตวับ่งชีจ้ านวน 6 ขอ้ใชไ้ด ้
 ดา้นเป็นผูม้คีวามสามารถในการแกปั้ญหาตามความคิดเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในรอบที ่3 ผู้เชีย่วชาญมคีวาม
คดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัในระดบัมากแสดงว่าตวับ่งชีจ้ านวน 7 ขอ้ใชไ้ด ้
 ด้านเป็นผู้มคีวามสามารถในการสื่อสารตามความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัในระดบัมากแสดงว่าตวับ่งชีจ้ านวน 6 ขอ้ใชไ้ด ้
 ดา้นเป็นผูม้คีวามเชื่อมัน่ในตนเองตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในรอบที ่3 ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ที่
สอดคลอ้งกนัในระดบัมากแสดงว่าตวับ่งชีจ้ านวน 5 ขอ้ใชไ้ด ้
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณ  
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหส์ถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่ง
หน้าทีก่ารงานและประสบการณ์ในการท างานโดยหาค่าความถีแ่ละค่ารอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 338 
คน จ าแนกตามตวัแปรต่างๆ พบว่า 1) กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย 2) อายุของกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่
ช่วงอายุ 40-49 ปี รองลงมาช่วงอายุน้อยกว่า 40 ปีและช่วงอายุ 50-60 ปี 3) ระดบัการศกึษาของกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่
มกีารศกึษาระดบัปรญิญาโท รองลงมามกีารศกึษาระดบัปรญิญาเอกและมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรตีามล าดบั 4) 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบนัของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มตี าแหน่งหน้าที่เป็นครู รองลงมามตี าแหน่งผูบ้รหิาร ต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการและต าแหน่งรองผูอ้ านวยการตามล าดบั และ 5) ประสบการณ์ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ 
11-15 ปี รองลงมามปีระสบการณ์ 5-10 ปีและมปีระสบการณ์ มากกว่า 16 ปีและสุดทา้ยมปีระสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี
ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ความคิดเหน็ด้านภาวะผู้น าของผู้บรหิารสถานศกึษาโดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานวเิคราะหใ์นภาพรวมและแต่ละรายดา้นดงันี้ดา้นเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ พบว่า อยู่ในระดบัมากและเมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ค าถามมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ดา้นเป็นผูม้หีลกัธรรมาภบิาลอยู่ในระดบัมากและ
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้ค าถามมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ดา้นเป็นผูม้คีวามมุ่งมัน่ต่อความส าเรจ็ของงาน
อยู่ในระดบัมากและเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ค าถามมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ดา้นเป็นผูม้คีวามสามารถ
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ในการแกปั้ญหาอยู่ในระดบัมากและเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ค าถามมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ดา้นเป็นผู้
มคีวามสามารถในการสื่อสารอยู่ในระดบัมากและเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ค าถามมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบั
มาก ดา้นเป็นผูม้คีวามเชื่อมัน่ในตนเองอยู่ในระดบัมากและเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ค าถามมคี่าเฉลีย่อยู่
ในระดบัมาก   
 
อภิปรายผล 

การศกึษาวจิยัเรื่อง รูปแบบการพฒันาตวับ่งชี้ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างที่แสดง
ความคดิเหน็พบว่าองคป์ระกอบหลกัและตวับ่งชีข้องภาวะผูน้ าในดา้นเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ ดา้นเป็นผูม้หีลกัธรรมาภบิาล 
ดา้นเป็นผูม้คีวามมุ่งมัน่ต่อความส าเรจ็ของงาน ดา้นเป็นผูม้คีวามสามารถในการแกปั้ญหา ดา้นเป็นผูม้คีวามสามารถใน
การสื่อสาร ด้านเป็นผู้มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง มคีวามสอดคลอ้งกนัซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ แมคคอลและลอมบาร์โด  
[7] ที่ศกึษาคุณลกัษณะที่จะท าให้ผู้น าประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ประกอบด้วยคุณลกัษณะ 4 ประการ คอื 1) 
ความมัน่คงทางอารมณ์และบุคลกิภาพ ได้แก่ ความสุขุมเยอืกเยน็ ความสงบโดยเฉพาะในสถานการณ์ทีม่คีวามตึง
เครยีด 2) การยอมรบัผดิ เมื่อมขีอ้ผดิพลาดแลว้ เริม่ต้นใหม่ 3) ทกัษะการสื่อสารทีด่ ีคอื ความสามารถทีจ่ะโน้มน้าว
และสื่อสารใหผู้อ้ื่นคลอ้ยตามความคดิเหน็โดยไม่ต้องใชอ้ านาจข่มขู่ และ 4) ความฉลาด สามารถเขา้ใจเรื่องต่างๆ ได้
หลากหลายมากกว่ารูล้กึเพยีงเรื่องหนึ่งเรื่องใดและใจแคบ  

นอกจากนี้ พฤตกิรรมของผูน้ าโดยต าแหน่งจะประกอบดว้ยพฤตกิรรม 2 แบบ คอื แบบมุ่งงานและแบบมุ่งคน  
โดยรูปแบบการบริหารที่เป็นที่ต้องการคือ ได้ทัง้งานและได้ทัง้ใจคนด้วยการน าแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Leadership) เป็นการบรหิารงานแบบให้ผู้ร่วมงานมสี่วนในการตดัสนิใจและการบรหิารจะมุ่งเป้าหมายนัน้ ผู้บรหิาร
จะต้องมคีวามจรงิใจและจากแนวคดิของภาวะผูน้ าสมยัใหม่นัน้ เบรนิส์ [8] อธบิายว่า จะต้องเป็นผูน้ าทีม่ลีกัษณะแบบ
ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นกระบวนการในอนัซึ่งผู้น าและผู้ตามได้กระท าให้อกีฝ่ายหนึ่ง มคีวามซื่อสตัย์
สจุรติ หรอืมคีุณธรรมและมแีรงจงูใจในการท างานมากขึน้ ผูน้ าแบบนี้จะปลุกส านึกใหม้อีุดมการณ์ ค่านิยมทีม่คีุณธรรม 
เช่น เสรภีาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค ความสงบ และมนุษยธรรม ไม่ให้เกดิอารมณ์เลวรา้ย เช่น หวาดกลวั 
อจิฉา โลภ หรอืมแีต่ความเกลยีด ซึง่ผูน้ าแบบเปลีย่นแปลง คอื ผูน้ าทีจ่ะมคีวามตื่นตวัต่อความต้องการของผูต้าม จะ
ประเมนิผู้ตามว่า มคีวามปลอดภยัตลอดเวลา และมคีวามปลอดภยัที่ดกีว่าและเบรนิสเ์ชื่อว่า  ผู้น าแบบแปลงรูปหรอื
เปลี่ยนแปลงนัน้จะเป็นใคร และอยู่ในต าแหน่งไหนก็ได้ในองค์กรก็จะเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือเพื่อนร่วมงาน 
ผูบ้งัคบับญัชา และมอีทิธพิลเหนือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพอๆ กนั  

ภาวะผูน้ าแบบเปลีย่นแปลงอาจมองไดท้ัง้ระหว่างบุคคลหรอืมองในทัง้ระบบภาพรวมของการใชอ้ านาจในการ
เปลี่ยนแปลงระบบสงัคมและสร้างแบบอย่างของสถาบนัขึน้มาใหม่ โดยในการวเิคราะห์จากมุมมองแบบกว้าง ผู้น า
จะต้องก าหนดกรอบ ไม่สร้างแรงกดดนัและความขดัแย้งระหว่างกลุ่ม เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ร่วมงานเพราะความ
ขดัแยง้ระหว่างกลุ่มต่างๆ จะท าใหผู้น้ าท างานไดย้ากสอดคลอ้งกบัแนวคดิของสคนี [9] ทีส่รุปว่า ผูน้ าจะตอ้งมศีกัยภาพ
ในการสรา้งหรอืก าหนดรปูแบบของวฒันธรรมองคก์รและสนบัสนุนใหส้มาชกิยอมรบัในวฒันธรรมองคก์ร โดยมวีธิกีาร
ต่างๆ ทีส่ าคญั ดงันี้  

1) ให้ความสนใจ (Attention) ผู้น าต้องสนใจในลูกน้อง โดยการแสดงใหลู้กน้องรูถ้ึงงานและภารกจิทีส่ าคญั
ตามล าดบั ค่านิยมและสิง่ทีส่นใจมุ่งหมายขององคก์รหรอืของผูน้ า เพื่อใหล้กูน้องไดม้โีอกาสพดูคุยซกัถาม แสดงความ
คดิเหน็และวจิารณ์การสือ่สารทีก่ารแสดงออกนัน้ อาจจะแสดงหรอืบอกใหท้ราบในระหว่างตดิตามดูแลการปฏบิตังิาน              
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การวางแผนงานโดยจดัใหม้กีารประชุมวางแผนงาน รายงาน หรอืการเดนิเยีย่มดกูารปฏบิตังิาน การแสดงอารมณ์ของ
ผูบ้รหิารบางทกีบ็่งบอกถงึค่านิยมและความสนใจ  

2) จดัการหรอืขจดัเรื่องวกิฤต (Reactions to Crises) การเขา้แกไ้ขเหตุการณ์วกิฤตไดแ้สดงถงึผูน้ าสามารถ
ควบคุมอารมณ์ทีรุ่มเรา้รอบตวัได ้และยงัเพิม่ความสามารถในการเรยีนรู ้ค่านิยม และขอ้สนันิษฐานต่างๆ ได ้ 

3) เป็นตวัอย่าง (Role Modeling) ผู้น าต้องแสดงให้ลูกน้องรู้ถึงค่านิยม และความคาดหวงั โดยเฉพาะการ
กระท าใหเ้ป็นตวัอย่าง เช่น การแสดงความจงรกัภกัดใีนองคก์ร การเสยีสละและช่วยเหลอืการท างานของลูกน้อง ถงึแม้
จะไม่ใช่งานของตัวเองโดยตรง ผู้น าก าหนดนโยบายหรือมาตรการในการท างาน แต่ไม่ติดตามว่านโยบายหรือ
มาตรการนัน้จะถงึผูป้ฏบิตังิานหรอืไม่ นโยบายนัน้ย่อมไม่มคีวามส าคญัจรงิหรอืไม่เป็นสิง่จ าเป็นจรงิ  

4) จดัรางวลัตอบแทน (Allocation of Rewards) ซึง่เกณฑ์มาตรฐานทีจ่ะใช้ในการจดัสรรการตอบแทน เช่น 
การเพิ่มค่าตอบแทน การเลื่อนขัน้ จะเป็นตัวแสดงถึงค่านิยมของผู้น าและองค์กร การประกาศเกียรติคุณทัง้แบบ
ทางการและไม่เป็นทางการ กจ็ะแสดงถงึความตัง้ใจและความส าคญัทีผู่น้ าใหค้วามสนใจ  

5) เกณฑม์าตรฐานของการคดัเลอืกและการใหอ้อก (Criteria for Selection and Dismissal) ผูน้ าสามารถจะมี
อทิธพิลต่อวฒันธรรมขององคก์รโดยการคดัเลอืกบุคคลเขา้ท างาน โดยเฉพาะคนทีม่คี่านิยมทีเ่หมาะสม มทีกัษะและ
คุณลกัษณะ และส่งเสรมิใหม้โีอกาสไดอ้ยู่ในต าแหน่งทีส่งู โดยเกณฑก์ารท างานและมาตรการในการคดัเลอืกเป็นตวัชี้
ถงึค่านิยมและความสนใจของผูน้ าได ้[9] 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กติตพิาท สวุรรณจติ [10] ทีพ่บว่า ทุกมติขิองภาวะผูน้ าแบบเปลีย่นแปลงและมติ ิ2 
ด้านของภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน คือ มิติด้านการให้รางวลัและมิติการจดัการตามความคาดหวงัแบบเชิงรุก มี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อผลการด าเนินงานของสถานศกึษาไทย ในขณะทีม่ติกิารจดัการตามความคาดหวงัแบบเชงิรบั
ของภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนกลับมีความสมัพันธ์เชิงลบต่อความพยายามเกินกว่าระดับปกติและการรับรู้ต่อ
ประสทิธภิาพของผูน้ าของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและพบว่าการหลกีเลีย่งต่อความไม่แน่นอนมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อภาวะ
ผูน้ าแบบเปลีย่นแปลงและมติ ิ2 ดา้นของภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่นซึง่ ไดแ้ก่ มติดิา้นการใหร้างวลัและมติกิารจดัการ
ตามความคาดหวงัแบบเชงิรุก  

การรวมเป็นหมู่คณะมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าแบบเปลีย่นแปลง คอื อทิธพิลเชงิ
อุดมคตกิารจงูใจทีน่ าไปสูแ่รงบนัดาลใจและการกระตุ้นเชงิสตปัิญญา ความรูส้กึเกีย่วพนัเชงิครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกต่อการกระตุน้ทางสตปัิญญา ซึง่เป็นองคป์ระกอบหนึ่งของภาวะผูน้ าแบบเปลีย่นแปลงและมติดิา้นการใหร้างวลั
และมติิการจดัการตามความคาดหวงัแบบเชงิรุกของภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน การหลกีเลี่ยงความไม่แน่นอนและ
ความรูส้กึเกีย่วพนัเชงิครอบครวั มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อตวัแปรตามทัง้สาม การรวมเป็นหมู่คณะมคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวกต่อความพยายามเกนิกว่าระดบัปกตแิละการรบัรูต่้อประสทิธภิาพของผูน้ าของผูใ้ต้บงัคบับญัชา นอกจากนี้ ความ
ห่างไกลต่ออ านาจเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลในระดบัปานกลางต่อความสมัพนัธ์ระหว่างมติกิารใหร้างวลัและมติิความพงึ
พอใจต่อภาวะผูน้ าและความสมัพนัธร์ะหว่างมติกิารจดัการตามความคาดหวงัแบบเชงิรบัและต่อความพยายามเกนิกว่า
ระดบัปกตขิองผูใ้ต้บงัคบับญัชาและประเดน็สดุทา้ย คอื คุณลกัษณะของความเป็นเพศชายมอีทิธพิลในระดบัปานกลาง
ต่อความสมัพนัธ์ระหว่างมิติการจดัการตามความคาดหวงัแบบเชงิรบัและต่อความพยายามเกนิกว่าระดบัปกติของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

อกีทัง้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทชิชแีละเดวานนา [11] ทีศ่กึษาเกีย่วกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงและได้
สรุปลกัษณะของผูน้ าการเปลีย่นแปลง ไดแ้ก่ การเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลงโดยเปลีย่นแปลงองคก์รทีต่นรบัผดิชอบไปสู่
เป้าหมายที่ดีกว่า การเป็นคนกล้าและเปิดเผยกล้าเผชิญกบัความจริงเชื่อมัน่คนอื่นว่ามีความสามารถชี้ให้ผู้ตาม
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ตระหนักถงึคุณค่าของเป้าหมายสรา้งแรงผลกัดนัให้งานบรรลุเป้าหมาย เป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ มคีวามสามารถในการ
เผชญิกบัความสลบัซบัซอ้น ความคลุมเครอื ความไม่แน่นอนและเป็นผูม้ทีศันคตทิีด่ี ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ 
แบส [12] ทีอ่ธบิายว่า ภาวะผูน้ าแบบเปลีย่นแปลงในแง่ของผลกระทบของผูน้ าทีม่ต่ีอผูต้ามหรอืผูใ้ต้บงัคบับญัชาว่าผู้
ตามจะรูส้กึไวว้างใจ (Trust) เลื่อมใส (Admiration) จงรกัภกัด ี(Loyalty) และยอมรบั (Respect) ในตวัผูน้ าซึง่ท าใหเ้กดิ
แรงจงูใจและตัง้ใจท างานใหม้ากกว่าทีเ่คยท าตามปกต ิหรอืตามทีค่าดหวงัไวน้ัน่คอืผูน้ าสามารถเปลีย่นแปลงผูต้ามใหม้ี
ความรูถ้งึความส าคญัและคุณค่าของผลงานทีจ่ะออกมาเหน็คุณค่าของตนเองทีจ่ะเป็นผูก้่อใหเ้กดิประโยชน์แก่องคก์ร
และทีมงานอีกทัง้มีแรงจูงใจในความต้องการเป็นที่ยอมรับของคนอื่นและเป็นผู้น าซึ่ง แบส ชี้ให้เห็นว่าผู้น าแบบ
เปลี่ยนแปลงไม่ใช่จะมีแต่ความสามารถพิเศษเหนือคนอื่นๆ เท่านัน้ เพราะผู้ มีความสามารถพิเศษ เช่น นักร้อง 
นักแสดง นักกฬีา เป็นความสามารถพเิศษทีไ่ม่มผีลใดๆ ต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาหรอืผู้ตามแมว้่าผูใ้ต้บงัคบับญัชาหรอืผู้
ตามจะรูถ้งึชื่อเสยีงความสามารถพเิศษเป็นสิง่ส าคญัของผูน้ าแบบเปลีย่นแปลงเพราะผูน้ าแบบเปลีย่นแปลงจะมอีทิธพิล
ต่อผูต้ามโดยการกระตุน้อารมณ์อย่างแรงเพื่อใหม้อีารมณ์ร่วมกบัผูน้ าหรอือาจจะโดยการใหค้ าแนะน า เช่น การเป็นโคช้
กฬีา ครแูละทีป่รกึษา เป็นตน้  

นอกจากนี้ คุณลกัษณะของผู้น าที่มคีวามสามารถพเิศษถอืว่ามคีวามจ าเป็นที่ผูน้ าหรอืผูบ้รหิารจะต้องมซีึ่ง
จากงานวจิยัของเบนนิสและนานสั [13] ทีศ่กึษาผูน้ าจากองคก์รธุรกจิและองคก์รของรฐั พบว่า  มคีวามแตกต่างกนัมาก
ระหว่างผูน้ าทัง้ 2 กลุ่ม และมจี านวนน้อยมากทีแ่สดงใหเ้หน็ชดัเจนว่าเป็นผูน้ าแบบความสามารถพเิศษ (Charismatic 
Leader) โดยผูน้ าจะมลีกัษณะทีพ่บเหน็แบบธรรมดาไม่ว่าจะเป็นบุคลกิภาพและพฤตกิรรมทัว่ๆ ไป  แต่มสีิง่ทีช่ ีช้ดัให้
เหน็ว่าอะไรเป็นปัจจยัทีช่่วยท าใหผู้น้ าแบบแปลงรูปมปีระสทิธภิาพ เบนนิสและนานสั ไดส้รุปขอ้คดิเหน็เพื่อใหน้ าไปใช้
ในการด าเนินการเปลี่ยนแปลงองคก์รของตนในภาวะทีส่ิง่แวดลอ้มเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถพาองคก์รอยู่รอดได้
อย่างมปีระสทิธิภาพ คอื 1) พฒันาวสิยัทศัน์ 2) พฒันาความผูกพนัศรทัธา และ 3) สนับสนุนการเรียนรู้ขององค์กร  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คองเกอร์และคานูโก้ [14] ที่อธิบายว่า ภาวะผู้น าแบบที่มีความสามารถพิเศษ 
(Charismatic Leadership) เป็นภาวะผูน้ าทีน่อกเหนือไปจากภาวะผูน้ าเดมิทีม่อียู่  (ภาวะผูน้ าแบบเน้นงาน เน้นสงัคม 
หรือแบบมีส่วนร่วม) ซึ่งคุณลักษณะพื้นฐานของภาวะผู้น าแบบที่มีความสามารถพิเศษ คือ  1) การวิสยัทัศน์เชิง
ยุทธศาสตร ์(Strategic Vision) ทีเ่ป็นวสิยัทศัน์ร่วมหรอืไปในทศิทางเดยีวกบัของผูต้ามซึง่จะแตกต่างอย่างชดัเจนจาก
สถานะเดมิ (Status Quo) ภายในระดบัการยอมรบั 2) มคีวามคดิรเิริม่ กล้าได้กล้าเสยีและใชว้ธิกีารจดัการแบบใหม่ 
เพื่อใหบ้รรลุสูเ่ป้าหมายทีป่รารถนา 3) มกีารประเมนิสภาพปัญหาและอุปสรรคตามความเป็นจรงิและ4) มกีารใชท้กัษะ
การโน้มน้าวสื่อสารและการสร้างความประทบัใจเพื่อกระตุ้นผู้ตามให้เกดิแรงบนัดาลใจและบรรลุสู่เป้าประสงค์ โดย
ภาวะผูน้ าแบบทีม่คีวามสามารถพเิศษมอีทิธพิลต่อผูต้าม โดยใชพ้ลงัส่วนบุคคลมากกว่าการใชอ้ านาจตามต าแหน่งซึง่
กล่าวโดยสรุปแลว้การปราศจากการสนับสนุนอย่างจรงิจงัต่อการพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษายงัคงเป็น
ประเดน็ปัญหาทีต่อ้งการ การแกไ้ขอย่างจรงิจงัต่อเนื่องและเป็นรปูธรรมจากทุกสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

จากการศกึษาวจิยัผูว้จิยั พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 6 ดา้นคอื
ด้านเป็นผู้มีวิสยัทศัน์ ด้านเป็นผู้มีหลกัธรรมาภิบาล ด้านเป็นผู้มีความมุ่งมัน่ต่อความส าเร็จของงาน ด้านเป็นผู้มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร ด้านเป็นผู้มีความเชื่อมัน่ในตนเอง ผู้วิจยั
แบ่งเป็น 2 ระดบัดงันี้ 
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 1. ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ผูว้จิยัขอเสนอแนะหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรรหาคดัเลอืกบุคคลเขา้ด ารง
ต าแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษา ควรเป็นผูม้คีุณสมบตัดิา้นต่างๆ ดงันี้ 1) ดา้นเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ประกอบดว้ยเป็นผูเ้ฉลยีว
ฉลาดมไีหวพรบิ เป็นผู้คดิท าอะไรเพื่ออนาคต เป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้ร่วมงาน เป็นผู้คดิฝันอย่างมเีหตุผล เป็นผู้จดัท า
แผนงานประจ าปีและเป็นผูค้ดินอกกรอบเสมอ 2) ดา้นเป็นผูม้หีลกัธรรมาภบิาลประกอบดว้ยมคีวามยุตธิรรม ใหค้วาม
เสมอภาคแก่ทุกคน รบัฟังความคดิเหน็ของทุกฝ่าย มสีต ิรูต้นเอง เขา้ใจตนเอง มนี ้าใจเอือ้เฟ้ือ เอือ้อาทร มสีมัพนัธภาพ
ทีด่แีก่คนรอบขา้ง มสีขุภาพจติด ีสามารถปรบัตวัไดเ้รว็ สามารถเกบ็อารมณ์และความ รูส้กึไดด้ ีรกัษาผลประโยชน์ของ
สมาชิกและให้ความส าคญักับความรู้สกึและอารมณ์ของผู้อื่น 3) ด้านเป็นผู้มีความมุ่งมัน่ต่อความส าเร็จของงาน 
ประกอบดว้ยมแีผนการท างานอย่างแน่วแน่ มคีวามตัง้ใจท างานอย่างสม ่าเสมอ ท างานดว้ยความสนุกและมคีวามหวงั 
พฒันาวิธที างานใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่แสดงอาการย่อท้อเมื่อพบอุปสรรคและให้ก าลงัใจผู้ร่วมงานอย่างเหมา ะสมกบั
กาลเทศะ 4) ดา้นเป็นผูม้คีวามสามารถในการแกปั้ญหาประกอบดว้ยสามารถวเิคราะหไ์ดว้่าอะไรคอืสาเหตุของปัญหา
ในปัจจุบนั สามารถแยกแยะว่าอะไรคอืสาเหตุของปัญหาทีส่ะสมมา เขา้ใจถงึขอ้เสนอทางเลอืกของวธิ ีการแกปั้ญหา 
รูจ้กัวธิปีระนีประนอม ไม่ลงัเลใจทีจ่ะตดัสนิใจแกปั้ญหา สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างยัง่ยนืและเขา้ใจถงึวธิแีกปั้ญหาแบบ 
win-win 5) ดา้นเป็นผูม้คีวามสามารถในการสื่อสารประกอบ ดว้ยมปิียวาจา รูจ้กัฟังและเขา้ใจผูอ้ื่น มองโลกในแง่ด ีมี
ความจรงิใจต่อคนอื่น รูจ้กักระตุน้ใหผู้อ้ื่นแสดงออกดว้ยความจรงิใจและรกัษาค าพดูของตนไวอ้ย่างมัน่คง 6) ดา้นเป็นผู้
มคีวามเชื่อมัน่ในตนเองประกอบดว้ยมคีวามคดิเชงิเหตุผลไม่คลอ้ยตามคนอื่นง่ายๆ กลา้รบัความผดิพลาดของตนเอง 
เรยีนรูจ้ากความผดิพลาดไดร้วดเรว็ มอีุดมคตวิ่าอุปสรรคคอืสิง่ทา้ทายและไม่คดิพึง่คนอื่นโดยไม่จ าเป็น 
 2. ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยั ผูว้จิยัเหน็ว่าน่าจะน าไปใชไ้ดค้อื 1) ใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐาน
ในการวางแผนเตรยีมความพรอ้มบุคคลทีจ่ะเขา้สูต่ าแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษา 2) ใชเ้ป็นขอ้มลูสารสนเทศประกอบการ
พจิารณาคดัเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งผู้บรหิารสถานศกึษา 3) ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีม่ากขึน้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 จากผลการวจิยัผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้  

1. ควรมกีารศกึษาวจิยัเพื่อหาองคป์ระกอบดา้นอื่นๆ ในการแสดงออกถงึภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
2. ควรมกีารศกึษาวจิยัภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาในปรมิณฑลโดยอาศยัหลกัการและทฤษฎเีดยีวกบั

ทีผู่ว้จิยัใชใ้นการศกึษาครัง้นี้เพื่อเปรยีบเทยีบว่ามรีปูแบบทีเ่หมอืนกนัหรอืแตกต่างกนัอย่างไร  
 3. ควรมกีารศกึษาวจิยัภาวะผู้น าของผู้บรหิารสถานศึกษาเชงิคุณภาพระดบัลกึด้วยการสงัเกต สมัภาษณ์ 
บนัทกึขอ้มลูโดยใชร้ะยะเวลานานพอสมควรเพื่อศกึษาภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา  
 4. ควรมกีารศกึษาวจิยัปัจจยัประกอบในการคดิและการตดัสนิใจในการบรหิารงานและการสัง่การของผูบ้รหิาร
หรอืผูน้ าทีส่ าเรจ็การศกึษากลุ่มวชิาทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละกลุ่มวชิาทางดา้นสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัญหา เปรยีบเทยีบปัญหา และแนวทางการบรหิารงานวชิาการ
ของโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ต าแหน่ง ระดับ
การศกึษา และประสบการณ์ในการสอน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา และครู โรงเรยีนประถมศกึษา 
สงักดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 103 คน เครื่องมอืทีใ่ชศ้กึษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
สว่นประมาณค่า 5 ระดบั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าท ีผลการวจิยัพบว่า 1) ปัญหาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านักงานเขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มปัีญหาอยู่ในระดบัมาก 2) ผลการเปรยีบเทยีบปัญหาการบรหิารงาน
วชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ต าแหน่ง ระดบั
การศกึษา และประสบการณ์ในการสอน พบว่า มปัีญหาการบรหิารงานวชิาการโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
ยกเวน้จ าแนกตามระดบัการศกึษา ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 และ 3) แนวทางการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านักงานเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 7 ดา้น ดงันี้ 1) ดา้นการจดัการหลกัสตูร ควรแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
และพฒันาครูใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูร 2) ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ครูควรศกึษาโครงสรา้ง
หลกัสตูรเพื่อจดักจิกรรมใหเ้หมาะสมกบันกัเรยีน และจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบันกัเรยีน 3) ดา้น
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การวดัผลประเมนิผล ควรส่งเสรมิให้มกีารวดัผลประเมนิผลในระบบฐานขอ้มูลเพื่อง่ายต่อการสบืคน้และปรบัปรุง
ขอ้มูล 4) ดา้นการนิเทศการศกึษา ควรศึกษาเอกสารขอ้มูลการนิเทศภายใน และจดัใหม้กีารเผยแพร่เอกสารการ
นิเทศ เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 5) ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา ควรวางแผนและก าหนดแนว
ทางการท าวจิยัของสถานศกึษาและการท าวจิยัในชัน้เรยีนส าหรบัครู 6) ดา้นการพฒันาการใชส้ื่อ และเทคโนโลยี
เพื่อการศกึษา ควรใช้สื่อ นวตักรรมให้ตรงตามจุดประสงค์และเนื้อหา และ 7) ด้านการพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษา ควรด าเนินงานตามปฏทินิของการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ตรวจสอบ  
ประเมนิผลระบบประกนัคุณภาพและพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง  
 

ค าส าคญั: ปัญหา, แนวทางการบรหิารงานวชิาการ, โรงเรยีนประถมศกึษา 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study, compare, and guidelines for acdemic affairs 
management of primary schools under the Office of Phra Nakhon Distraict in Bangkok Metropolitan 
Administration classified by gender, position, education level, and teaching experience. The sample was 
103 school administrators and teachers. The tool used for this study was 5-level scale questionnair. The 
statistics used in data analysis were percentage, mean, Standard Devaiation, and t-test 
 The research results found rhat: 1) problems of academic affairs management of primary schools 
under the Office of Phra Nakhon District in Bangkok Metropolitan Administration in overall was at a high 
level, 2) the result of comparing the problems of acdemic affaifs management of primary schools under 
the Office of Phra Nakhon District in Bangkok Metropolitan Administration classified by gender, position, 
education level and teaching experience in overall no different in problems of academic affairs 
management, except classified by education level in research for develop educational quality statistically 
significant different at the .05 level, and 3) quidelines for academic affairs management of primary schools 
under the Office of Phra Nakhon District in Bangkok Metropolitan Adminstration consisted of 7 aspects as 
follows: 1) curriculum management: should appoint curriculum management committee and develop 
teachers to have knowledge and understanding about the curriculum, 2) teaching and learning 
management: teachers should study the curriculum structure in order to organize activities to suit learner 
conditions, and do learning management plans to suit the learners, 3) management and evaluation: the 
evaluation should by promoted to have a databes in the system so that it can be easily searched and 
update information, 4) educational supervision: should study the internal supervision data sheet, and 
arrange for dissemination of supervision document to knowledge sharing, 5) research for develop 
educational quality: should plan and set guidelines to do research of shools and do classroom research 
for teachers, 6) development of the use media, and technology for education: should use innovative media 
to meet the objectives and content, and 7) develop to internal quality assurance system of schools: should 
operate in accovdance with the calendar of internal quality assurance in schools, check, evaluate to the 
educational quality assurance system and continuously develop efficiency. 
 

Keyword: Problems, Guidelines for Academic Affairs Management, Primary Schools 
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ภมิูหลงั  
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศไดม้คีวามเจรญิกา้วหน้าและมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็จงึจ าเป็นที่
จะตอ้งเรยีนรู ้ปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ซึง่ปัจจยัส าคญัทีจ่ะเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าวนัน้
กค็ือ คุณภาพของคน ซึ่งในการพฒันาประเทศก็ต้องอาศยัคุณภาพของประชาชนเป็นหลกัในการพฒันา หาก
ประชาชนมคีุณภาพด ีประเทศกจ็ะสามารถพฒันาได้ดี หากคุณภาพของประชาชนต ่า การพฒันาประเทศกไ็ม่
สามารถประสบผลส าเรจ็ได้ การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่มคีวามจ าเป็นอย่างยิ่ง 
จะตอ้งจดัการศกึษาทีม่คีุณภาพ เพื่อท าใหศ้กัยภาพทีม่อียู่ในตวัคนไดร้บัการพฒันาอย่างเตม็ที ่ซึง่การพฒันาคนที่
มปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด กค็อื การใหก้ารศกึษา เป็นการพฒันาคุณภาพคนใหม้ภีูมคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง มุ่ง
พฒันาคุณภาพคนทุกช่วงวยั สอดแทรกการพฒันาคนดว้ยกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่สริมสรา้งวฒันธรรม พฒันาทกัษะ
ใหค้นมกีารเรยีนรูต่้อเนื่อง ต่อยอดสู่การสรา้งนวตักรรมทีเ่กดิจากการฝึกฝนเป็นความคดิสรา้งสรรคป์ลกูฝังการรบั
ฟังความคดิเห็นจากผูอ้ื่น และจติใจที่มคีุณธรรม ซื่อสตัย์ พฒันาคนดว้ยการเรยีนรู้ใหส้ามารถประกอบอาชพีได้
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกบัแนวโน้มการจ้างงานและเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน สร้าง
จติส านึกใหค้นไทยมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เคารพกฎหมาย หลกัสทิธมินุษยชน สรา้งค่านิยม และรองรบัการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากสภาพภูมอิากาศและภยัพบิตั ิ[1]  
 สว่นการด าเนินงานในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนใหม้คีุณภาพและใหบ้รรลุเป้าหมาย ตามทีก่ าหนด
ไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2545 ตอ้งอาศยัการบรหิารงาน
ดา้นต่างๆ ในโรงเรยีนและการบรหิารงานวชิาการถอืว่าเป็นงานทีส่ าคญัซึง่เป็นงานหลกัของโรงเรยีนมคีวามส าคญั
อย่างยิง่ต่อการจดัการศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนดไว ้ดงัจะเหน็ไดจ้ากมาตรฐานหรอืคุณภาพการศกึษา
จะปรากฏชดัเมื่อการบริหารงานวิชาการประสบผลส าเร็จ การบริหารงานวชิาการจึงนับว่ามีบทบาทสูงสุดต่อ
ความส าเรจ็หรอืความล้มเหลวของการบรหิารงานในโรงเรยีน [2] นอกจากนี้ งานวชิาการยงัเป็นตวัชี้ให้เหน็ถึง
คุณภาพ และประสทิธภิาพของการจดัการศกึษาของโรงเรยีนนัน้ๆ โดยดูทีผ่ลผลิตการศกึษา คอื ตวันักเรยีนว่ามี
คุณภาพเพยีงใด เป็นทีย่อมรบัชื่นชมของสงัคมหรอืไม่ โรงเรยีนจะมชีื่อเสยีงหรอืไม่ขึน้อยู่กับงานวชิาการเป็นสว่น
ใหญ่ ผูบ้รหิารและครจูงึควรใหค้วามสนใจและทุ่มเทใหก้บัการบรหิารงานวชิาการใหม้ากทีส่ดุ จากเหตุผลขา้งตน้จงึ
กล่าวได้ว่า การบรหิารงานวชิาการเป็นหวัใจส าคญัของการบรหิารสถานศกึษาและเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิาร
การศึกษาที่ผู้บรหิารจะต้องให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ส่วนการบริหารงานด้านอื่นๆ นัน้ แม้จะมีความส าคญั
เช่นเดยีวกนัแต่กเ็ป็นเพยีงส่วนส่งเสรมิ และสนับสนุนใหง้านวชิาการด าเนินการไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดังนัน้
ผูบ้รหิารสถานศกึษาซึง่มบีทบาทหน้าทีใ่นการบรหิาร จะตอ้งสนับสนุนใหค้รูผูส้อนจดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรต่อไป [3] 
 งานวชิาการเป็นภารกจิหลกัของสถานศกึษาที ่พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระคล่องตวัรวดเร็วสอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียน 
สถานศกึษา ชุมชน ทอ้งถิน่ และการมสีว่นร่วมจากผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ซึง่จะเป็นปัจจยัส าคญัท าใหส้ถานศกึษา
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล 
ประเมินผล รวมทัง้วัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสทิธภิาพ ดงันัน้การบรหิารวิชาการในยุคปฏริูปการศึกษา โรงเรยีนและส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาจะมี
โอกาสในการตัดสนิใจมากขึ้น ทัง้นี้เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจทางการศึกษา ที่ให้สถานศึกษาและ
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจะตอ้งปรบัตวัอย่างมาก ผูบ้รหิารจะตอ้งรู ้เขา้ใจ และมทีกัษะเกีย่วกบัการบรหิารงาน
วชิาการ 
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 โรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มี 11 โรง มคีรสูอน จ านวน 140 
คน มนีกัเรยีน จ านวน 1,432 คน พบว่า ครขูาดแคลน ครใูชว้ธิกีารสอนทีห่ลากหลาย นกัเรยีนจงึไม่สนใจเรยีน ท า
ใหผ้ลสมัฤทธิต์ ่า ดงันัน้ งานดา้นวชิาการนบัเป็นงานทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ เพื่อตอบสนองความส าเรจ็ของผลงาน
ทางวชิาการหรอืการเรยีนการสอน โดยจุดมุ่งหมายของการบรหิารงานวชิาการอยู่ทีก่ารสรา้งนกัเรยีนใหม้คีุณภาพ 
มคีวามรู้มจีรยิธรรม และคุณสมบตัทิี่ต้องการ ดงันัน้ การบรหิารงานวชิาการ จงึเป็นงานที่ส าคญัของผู้บรหิารที่
จะต้องรบัผดิชอบในการใช้หลกัการในการบรหิารงานด้านนี้อย่างมีประสทิธิภาพ  อนัเป็นผลให้เกิดความรู้และ
วธิกีารใหม่ ๆ ท าใหโ้รงเรยีนกา้วหน้า จากปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัปัญหาและแนวทางการ
บรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ท าใหท้ราบถงึปัญหา
และแนวทางการพฒันาการบรหิารงานวชิาการ และผลจากการวจิยัครัง้นี้คงจะเป็นประโยชน์ใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนใน
สงักดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาได้ใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผน ปรบัปรุง แกไ้ขและพฒันางานวชิาการของโรงเรยีนและพฒันาบุคลากรในสงักดัส านักงานเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปัญหาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านักงานเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีนประถมศึกษา สงักดัส านักงานเขต 
พระนคร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ต าแหน่ง ระดบัการศกึษา และประสบการณ์ในการสอน 
 3. เพื่อศกึษาแนวทางการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. ไดท้ราบปัญหาในการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านักงานเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร เพื่อในการแกไ้ขพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ 
 2. เป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านักงาน
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อนัจะเป็นประโยชน์ในการใชเ้ป็นแนวทางวางแผน และพฒันาการบรหิารงานวชิาการ
ของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาปัญหาและแนวทางการบรหิารงานวชิาการของโรงเรียนประถมศึกษา สงักดั
ส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตามหลกัการบรหิารงานวชิาการของกระทรวงศกึษาธกิาร (2546) และ
สภาพปัญหาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ม ี7 ดา้น คอื ดา้น
การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู้ ดา้นการวดัผล ประเมนิผล และเทยีบโอนผล
การเรยีน ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา ดา้นการพฒันาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา  
ดา้นการนิเทศการศกึษา และการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
 กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา และคร ูโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดั
ส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน [4] ได้กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 103 คน จากนัน้ด าเนินการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใชต้ าแหน่งเป็นชัน้ 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปัญหาและแนว
ทางการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 
2 ตอน คอื 
  ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
    1.1. ชาย 
    1.2 หญงิ 
2. ต าแหน่ง 
    2.1 ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
    2.2 คร ู
3. ระดบัการศกึษา 
    3.1 ปรญิญาตร ี
    3.2 ปรญิญาโท ขึน้ไป 
4. ประสบการณ์ในการท างาน 
    4.1 น้อยกว่า 10 ปี 
    4.2 10-20 ปี 
    4.3 21 ปี ขึน้ไป 

ปัญหาการบรหิารงานวชิาการ  ไดแ้ก ่
1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
2. การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
3. การวดัผล ประเมนิผล และเทยีบโอนผลการเรยีน 
4. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา 
5. การพฒันาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 
6. การนิเทศการศกึษา 
7. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 
แนวทางการบรหิารงานวชิาการ ไดแ้ก่ 
1. ดา้นการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
2. ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
3. ดา้นการวดัผล ประเมนิผล และเทยีบโอนผลการเรยีน 
4. ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา 
5. ด้านการพฒันาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศกึษา 
6. ดา้นการนิเทศการศกึษา 
7. ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษา 
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 การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยศกึษาแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎี
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาจากเอกสาร ต าราต่างๆ และงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานวชิาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 การหาคณุภาพเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 การหาคุณภาพเครื่องมอื ผูว้จิยัด าเนินการหาคุณภาพเครื่องมอื ดงันี้ 
  1. การหาความเทีย่งตรง (Validity) เป็นการหาความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาและโครงสรา้งโดยผูว้จิยั
ไดด้ าเนินการ ดงันี้ 
   1.1  แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ใหผู้ท้รงคุณวุฒติรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องเพื่อความถูกต้อง
และความชดัเจน ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ความครอบคลุมเนื้อหาที่จะศกึษา  เพื่อวเิคราะห์ความ
เที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) พรอ้มทัง้ปรบัปรุงแกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒ ิ 
   1.2 ปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒ ิก่อนทีจ่ะน าไปทดลองใชต่้อไป 
  2. หาค่าอ านาจและค่าความเชื่อมัน่ 
   2.1  น าแบบสอบถามที่ไดป้รบัปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใชก้บัผูบ้รหิารสถานศกึษา และครู ที่
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน แลว้น าแบบสอบถามทัง้ 30 ฉบบั มาวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัโดยวธิี
หาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha coefficient) โดยใชส้ตูรของครอนบาค [5] ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .87 
   2.2  น าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบความเชื่อมัน่แลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างทีก่ าหนดไว้ 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 
  1. ขอความอนุเคราะห์ผูบ้รหิารสถานศกึษา และครู ส านักงานเขตพระนคร สงักดักรุงเทพมหานคร 
เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็ขอ้มลู 
  2. ผูว้จิยัด าเนินการสง่แบบสอบถามใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา และครทูีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเอง 
และไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมา จ านวน 103 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 การจดักระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
  1. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเรจ็รปู 
  2. การแปลความหมายขอ้มูล ผู้วจิยัใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามและแปลความหมาย 
เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี

 
สรปุผลการวิจยั 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครัง้นี้ สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 
 1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
  1.1  ดา้นการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา โดยภาพรวมมปัีญหาอยู่ในระดบัมาก เรยีงล าดบัจากมาก
ไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คอื มกีารน าหลกัสูตรไปใช้ในการจดัการเรยีนรู้และบรหิารจดัการการใช้หลกัสูตรอย่าง
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เหมาะสม มกีารตดิตามผลการใชห้ลกัสตูร เพื่อน าปัญหา อุปสรรคมาปรบัปรุงแกไ้ขการเรยีนการสอน และสง่เสรมิ
ใหค้รวูเิคราะหห์ลกัสตูร เพื่อใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 
  1.2  ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้โดยภาพรวมมปัีญหาอยู่ในระดบัมาก เรยีงล าดบัจากมากไป
หาน้อย 3 อนัดบัแรก คอื มกีารส่งเสรมิใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูต้ามสาระและหน่วยการเรยีนรู ้โดยเน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั มกีารส่งเสรมิให้ครูจดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของ
ผูเ้รยีน และมกีารสง่เสรมิใหค้รใูชเ้ทคนิควธิสีอนทีเ่หมาะสมมาใชใ้นการปฏบิตักิารสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
  1.3  ดา้นการวดัผล ประเมนิผล และเทยีบโอนผลการเรยีน โดยภาพรวมมปัีญหาอยู่ในระดบัมาก 
เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คอื สง่เสรมิใหค้รดู าเนินการวดัและประเมนิผลนักเรยีนตามสภาพจรงิ
อย่างสม ่าเสมอ และต่อเนื่อง มกีารแนะน าครใูหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวดัผลและประเมนิผล และจดัใหม้ี
การเทยีบโอนความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และผลการเรยีนรูต้ามแนวทางทีก่ระทรวงศกึษาธกิารก าหนด 
  1.4  ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา โดยภาพรวมมปัีญหาอยู่ในระดบัมาก เรยีงล าดบั
จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คือ ส่งเสรมิให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วจิยั เพื่อพฒันาคุณภาพการเรยีนรู้ มีการ
เผยแพร่ผลงานการวจิยัหรอืพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนรู้ และงานวชิาการ และมกีารประชุม วางแผนเพื่อ
ก าหนดเป้าหมาย นโยบายในการสง่เสรมิ การท าวจิยัในชัน้เรยีน 
  1.5 ดา้นการพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา โดยภาพรวมมปัีญหาอยู่ในระดบั
มาก เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คอื มกีารศกึษาวเิคราะหค์วามจ าเป็นในการใชส้ือ่ นวตักรรม และ
เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา มกีารสง่เสรมิใหค้รผูลติ พฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีท่นัสมยั และจดัใหม้ี
สือ่การเรยีนการสอนตรงตามหลกัสตูร เพยีงพอกบัความต้องการของผูเ้รยีน 
  1.6 ดา้นการนิเทศการศกึษา โดยภาพรวมมปัีญหาอยู่ในระดบัมาก เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก คือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่ น 
สนับสนุนใหค้รูมสี่วนร่วมในการวางแผนและก าหนด ปฏทินิการนิเทศการเรยีนการสอนภายในสถานศกึษา และมี
การด าเนินการนิเทศงานวชิาการและการจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบหลากหลายและเหมาะสมกบัสถานศกึษา 
  1.7 ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา โดยภาพรวมมปัีญหาอยู่ในระดบัมาก 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความส าเร็จของ
สถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา มกีารวางแผนการพฒันาคุณภาพการศกึษาตามระบบการประกนัคุณภาพ
การศกึษาให้บรรลุตามเป้าหมายความส าเรจ็ของสถานศกึษา และมกีารด าเนินการพฒันางานตามแผนติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมนิเพื่อปรบัปรุงพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
 2. ผลการเปรยีบเทยีบปัญหาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านักงานเขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ จ าแนกตามต าแหน่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอนท างาน พบว่า มกีารบรหิารงานวชิาการโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้จ าแนก
ตามระดบัการศกึษา ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคถณภาพการศกึษา แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดส านักงานเขต 
พระนคร กรุงเทพมหานคร ดงันี้ 
  3.1 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา สรุปได้ดงันี้ สถานศึกษาควรแต่งตัง้คณะกรรมการในการ
จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา ก าหนดขอบข่ายภาระหน้าที่และวางแผนที่ชดัเจน ควรส ารวจและสอบถามความ
ตอ้งการ รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูป้กครองนกัเรยีนในชุมชน และทอ้งถิน่ เพื่อจดัท าหลกัสตูร
สถานศกึษา ควรวเิคราะหห์ลกัสตูรสถานศกึษาและเกณฑก์ารวดัผลประเมนิผล ก าหนดโครงสรา้งหลกัสตูรแต่ละ
รายวิชาและแต่ละระดบัชัน้ให้ชดัเจนโดยให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พันธกิจ เป้าหมายและ  คุณลกัษณะที่พึง
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ประสงค์ของสถานศกึษา และจดัท าค าอธบิายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ผูป้กครองนกัเรยีนในชุมชนและทอ้งถิน่ 
  3.2 การพฒันากระบวนการเรยีนรู้ สรุปได้ดงันี้ สถานศกึษาควรจดัท าเอกสารคู่มอืเกี่ยวกบัการ
วเิคราะหน์กัเรยีน ครคูวรศกึษาโครงสรา้งหลกัสตูร และจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อจดักจิกรรมใหเ้หมาะสมกบั
นกัเรยีน ควรก าหนดนโยบายในดา้นการจดัการเรยีนการสอน แต่งตัง้คณะท างานในการด าเนินงานและแบ่งหน้าที่
ใหช้ดัเจน และสถานศกึษาควรประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนในการด าเนินงานดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
  3.3 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน สรุปได้ดังนี้  สถานศึกษาควรแต่งตัง้
คณะกรรมการงานวดัผลประเมนิผล จดัท าคู่มอืการวดัผลประเมนิผลของสถานศกึษา โดยให้สอดคล้องกบัแนว
ปฏบิตัขิอง สพฐ. และประชุมชีแ้จงครูใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจในเรื่องของการวดัผลประเมนิผล ควรศกึษาวธิกีาร
จดัท าและพฒันาเครื่องมอืในการวดัผลประเมนิผลในรปูแบบต่าง ๆ และควรมกีารปรบัปรุงพฒันาเครื่องมอืในการ
วดัผล ประเมนิผลใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 
  3.4 การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา สรุปได้ดงันี้ สถานศึกษาควรจดัท าเอกสารคู่มือการ
นิเทศของสถานศกึษาเพื่อใช้ในการอา้งองิการจดัระบบการนิเทศภายใน ควรก าหนดนโยบาย และชีแ้จงเกีย่วกบั
การด าเนินงาน เพื่อสรา้งความตระหนัก ความเขา้ใจให้แก่ครู ก าหนดหลกัเกณฑ์การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 
ของครใูหช้ดัเจน สรุปผลและรายงานผลการนิเทศแก่ผูบ้รหิารสถานศกึษาและตน้สงักดั 
  3.5 การพฒันาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา สรุปได้ดงันี้ สถานศึกษาควรจดัท า
โครงการเกีย่วกบัการจดัหา ผลติและพฒันาสื่อนวตักรรม  ควรสนับสนุนใหค้รูจดัหาและผลติสื่อนวตักรรมให้ตรง
ตามวตัถุประสงค์และเนื้อหา และจดัท าคู่มอืและวธิกีารในการใชส้ื่อประเภทต่าง ๆ และการประเมนิผลการใชส้ื่อ 
และครนู าผลการประเมนิมาปรบัปรุงแกไ้ขสือ่นวตักรรมใหด้ยีิง่ขึน้ 
  3.6 การนิเทศการศกึษา สรุปไดด้งันี้ สถานศกึษาควรจดัท าเอกสารคู่มอืการนิเทศของสถานศกึษา
เพื่อใช้ในการอ้างอิงการนิเทศภายใน และมีการเผยแพร่เอกสารระบบการนิเทศลงในอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ควรก าหนดนโยบาย และชีแ้จงเกีย่วกบัการด าเนินงาน เพื่อสร้างความตระหนัก ความเขา้ใจ
ใหแ้ก่คร ูและควรก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของครผููส้อนใหช้ดัเจน  
  3.7 การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา สรุปได้ดงันี้ สถานศกึษาควรตรวจสอบ
ประเมนิผลระบบประกนัคุณภาพการศกึษาและพฒันาระบบใหม้ปีระสทิธภิาพ ควรมคี าสัง่แต่งตัง้คณะปฏบิตังิานให้
บรรลุผลตามเป้าหมายความส าเรจ็ของสถานศกึษา ควรศกึษามาตรฐาน ตวัชี้วดัของระบบการประกนัคุณภาพ
การศกึษา และสถานศกึษาควรจดัท าปฏทินิการปฏบิตังิานระบบประกนัคุณภาพการศกึษา 
 
อภิปรายผล 
 1. จากการศกึษาปัญหาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านักงานเขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีน่ ามาอภปิรายผล 7 ดา้น ดงันี้ 
  1.1 ดา้นการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา พบว่า โดยภาพรวมปัญหาการบรหิารงานวชิาการอยู่ ใน
ระดบัมาก ประเดน็หลกัทีพ่บปัญหาอยู่ในระดบัสงูทีสุ่ดอนัดบัหนึ่ง คอื การประชุมวางแผน และแต่งตัง้คณะท างาน
เพื่อรบัผดิชอบงานหลกัสูตรสถานศกึษา ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ สถานศกึษายงัขาดการบรหิารจดัการเกี่ยวกบัการ
จดัท าหลกัสตูร ขาดการประชุมวางแผนอย่างเป็นระบบ และไม่มกีารแต่งตัง้ผูท้ีร่บัผดิชอบในการจดัท าหลกัสตูรที่
ชดัเจน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั [6] พบว่า สถานศกึษามไิดม้กีารปรบัปรุงและพฒันาหลกัสตูร สถานศกึษาตาม
สภาวการณ์การเปลีย่นแปลงของสงัคม ครูผูร้บัผดิชอบไม่ไดร้บัการประชุมชีแ้จงและ ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัการ
น าหลกัสตูรไปใชแ้ละไม่เขา้ใจเกีย่วกบัจุดมุ่งหมาย หลกัการและโครงสรา้ง และขาดการตดิตามประเมนิผลการใช้
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หลกัสูตรสถานศึกษา อีกทัง้โรงเรียนมีการประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ไม่มากเท่าที่ ควร ผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
วเิคราะหว์างแผนการจดัท าหลกัสตูรส่วนใหญ่เป็น บุคลากรภายในโรงเรยีน และ [7] ไดว้จิยัเรื่อง ปัญหาและแนว
ทางการพฒันาการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาในกลุ่มโรงเรยีนบ่อทอง สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาชลบุร ีเขต 2 ผลการวจิยัพบว่า ปัญหาการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาในกลุ่มโรงเรยีนบ่อทอง 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
  1.2  ด้านการพฒันากระบวนการเรยีนรู้ พบว่า โดยภาพรวมปัญหาการบริหารงานวชิาการอยู่ใน
ระดบัมาก การวเิคราะหผ์ูเ้รียน และเอกสารหลกัสตูรสถานศกึษาเพื่อใชใ้นการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูข้องครู 
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ ครูผูส้อนขาดการวเิคราะหส์ภาพผู้เรยีนและจดัจ าแนกกลุ่มผูเ้รยีนตามความสนใจ  และมกีาร
วเิคราะหห์ลกัสตูรสถานศกึษาเพื่อมาจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูน้้อยจงึท าใหไ้ดแ้ผนการจดัการเรยีนรูไ้ปตรงตาม
สภาพของผู้เรยีน ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิยั [8] ได้ศกึษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบรหิารงานวชิาการใน
โรงเรยีนกลุ่มกรุงเทพเหนือ สงักดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมปัีญหาอยู่ในระดบัมาก  
  1.3  ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน พบว่า โดยภาพรวมปัญหาการ
บรหิารงานวชิาการ อยู่ในระดบัมาก การก าหนดระเบยีบ แนวปฏบิตักิารวดัผลประเมนิผลใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูร
ของโรงเรยีน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ไม่ได้ก าหนดระเบยีบการ
วดัผลประเมนิผลก าหนดแต่ เพยีงแนวปฏบิตัิการวดัผลประเมนิผลเท่านัน้ โดยให้สถานศกึษาสร้างระเบยีบการ
วดัผลประเมนิผลของสถานศกึษาเอง แต่ผู้บรหิารบางคนไม่ไดใ้หค้วามส าคญัเกีย่วกบัการจดัท าเอกสารระเบยีบ
การวดัผลประเมนิผลอกีทัง้ไม่มผีูร้บัผดิชอบในการจดัท าเอกสารระเบยีบการวดัผลประเมนิผลของสถานศกึษา ซึง่
สอดคลอ้งกบัผลงานการวจิยั [6]  พบว่า หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 ไม่ไดก้ าหนดระเบยีบการวดัผล
ประเมนิก าหนดเพยีงแนว ทางการวดัผลประเมนิผลเท่านัน้ โดยใหส้ถานศกึษาสรา้งระเบยีบการวดัผลประเมนิผล
ของ สถานศกึษาเอง และสถานศกึษาตอ้งด าเนินการวดัผลประเมนิผลระดบัชัน้เรยีน ระดับสถานศกึษา ระดบัชาต ิ
และระดบัช่วงชัน้ประเมนิสาระการเรยีนรู ้การอ่านคดิวเิคราะห ์และเขยีนสือ่ความ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และ
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โดยจดัใหม้คีณะกรรมการในการประเมนิเรื่อง ดงักล่าว และจากการเปลีย่นแปลงหลกัสตูร 
สถานศึกษาจดัท าระเบียบการวดัผลประเมินผลการ เรียนรู้ของตนเองผู้บริหารบางคนไม่เข้าใจ และไม่ได้ให้
ความส าคญัเกี่ยวกบัการวดัผลประเมนิผล และ [7] ได้วิจยัเรื่อง ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบรหิารงาน
วชิาการของสถานศกึษาในกลุ่มโรงเรยีนบ่อทอง สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 2 
ผลการวจิยัพบว่า ปัญหาการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาในกลุ่มโรงเรยีนบ่อทอง สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
  1.4 ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา พบว่า โดยภาพรวมปัญหาการ บรหิารงานวชิาการ
อยู่ในระดบัมาก การประชุมวางแผนในการก าหนดมาตรการ เกณฑ ์ทศิทางในการท าวจิยัในชัน้เรยีนของผูบ้รหิาร 
ทัง้นี้ อาจเป็นเพราะ ครูมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการท าวจิยัไม่เพยีงพอ ประกอบกบัไม่ทราบทศิทางในการท าวจิยั
และสถานศกึษาไม่ไดช้ี้แจงหรอืมอบนโยบายมาตรการในการท าวจิยั จงึไม่สามารถน าไปสู่การจดัการศกึษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั  [9] ไดท้ าการวจิยัเรื่อง ปัญหาและ
แนวทางการพฒันาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดัสระแก้ว สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 พบว่า ครูผูส้อนยงัไม่มกีารความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การเรยีนการสอน พฒันาองคก์ร และพฒันาคุณภาพนกัเรยีนเป็นผลใหก้ารวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษายงัไม่
ชดัเจน ขาดการชีแ้จงวตัถุประสงคใ์หค้รูไดร้บัทราบถงึเป้าหมายของการวจิยั ในชัน้เรยีน นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้ง
กบัผลงานวจิยั [10] ไดท้ าการวจิยัเรื่อง ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบรหิารงานวชิการ โรงเรยีนเอกชนสอน
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ศาสนาอิสลาม สงักดัส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี พบว่า ภาพรวมและบางด้าน มีปัญหาการ
บรหิารงานวชิาการอยใูนระดบัมาก 
  1.5 ด้านการพัฒนาการใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการอยู่ในระดบัมาก การวางแผนจดัท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจดัหาผลิต พฒันาสื่อ
นวัตกรรม และใช้สื่อเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้ของผู้บริหาร ทัง้นี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษายังขาดสื่อ  
นวตักรรม ทีจ่ะใชใ้นการเรยีนการสอนของคร ูโดยเฉพาะสือ่ในดา้นเทคโนโลยเีน่ืองจากในการเรยีนการสอน ตอ้งมี
การเน้นสือ่ทีเ่ป็นเทคโนโลยเีพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้อกีทัง้ยงัใหผู้เ้รยีนสามารถ ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมการเรยีน
ใหเ้กดิทกัษะและความรู ้ซึง่สอดคล้องกบั ผลงานวจิยั [11] พบว่า โรงเรยีนส่วนมากยงัขาดสื่อการเรยีนการสอน 
โดยเฉพาะสือ่ดา้นเทคโนโลย ีการจดัการเรยีนการสอนจ าเป็นตอ้งผลติสือ่ใหค้รบถว้นทุกกลุ่มสาระ และเพยีงพอกบั
ผู้เรียน เนื่องจากสื่อเป็นอุปกรณ์ส าคญัในการช่วยส่งเสริมพฒันาการด้านต่าง ๆ  ให้กบัผู้เรียน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกบัผลงานวจิยั [12] ไดท้ าการวจิยัเรื่อง ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการบรหิารงานวชิาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต 3 พบว่า ปัญหาในการ
บรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรีรมัย ์เขต 3 โดยรวม
และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
  1.6 ดา้นการนิเทศการศกึษา พบว่า โดยภาพรวมปัญหาการบรหิารงานวชิาการ  อยู่ในระดบัมาก 
การแลกเปลีย่น เรยีนรูป้ระสบการณ์ การจดัระบบการนิเทศการศกึษาภายในสถานศกึษากบัสถานศกึษาอื่น หรอื  
เครอืข่ายการนิเทศการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษาของโรงเรยีน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะสถานศกึษามคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในเรื่องของกระบวนการนิเทศการศกึษาน้อย และสถานศกึษาขาดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ประสบการณ์การ
จดัระบบนิเทศภายในสถานศกึษากบัสถานศกึษาอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ  [7] ไดว้จิยัเรื่อง ปัญหาและ
แนวทางการพฒันาการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง สงักดัส านัก งานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 2 ผลการวจิยัพบว่า ปัญหาการบริหารงานวชิาการของสถานศกึษาในกลุ่ม
โรงเรยีนบ่อทอง สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบั
มาก และ [11] พบว่า โรงเรยีนขาดกาวางแผนและระบบเกีย่วกบัการนิเทศภายในที่ ชดัเจน และครูยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจดา้นวชิาการในการนิเทศภายในอกีทัง้การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ กบัสถานศกึษาอื่น 
  1.7 ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา พบว่า โดย ภาพรวมปัญหาการ
บรหิารงานวชิาการอยู่ในระดบัมาก การดeเนินการพฒันางานตามแผน และตรวจสอบประเมนิผลเพื่อปรบัปรุง
พฒันาคุณภาพภายในสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการด าเนินกาพฒันางานตามแผนนัน้ครู ยงัไม่
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องของการประกนัคุณภาพภายใน ซึง่สถานศกึษาตอ้งมกีารประชุมชีแ้จงผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อ
ท าการศึกษาเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานของส านักงานเขตพื้นที่ แต่สถานศึกษาบางแห่งขาดการ
ปรกึษาหารอืหรอืประชุมชีแ้จงจงึท าใหก้ารด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และไม่สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั ซึง่สอดคลอ้ง
กบัผลงานวจิยั [12] ไดท้ าการวจิยัเรื่อง ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน
ขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 3 พบว่า ปัญหาในการบรหิารงานวชิาการ
ของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 3 โดยรวมและรายดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก 
  2. ผลการเปรยีบเทยีบปัญหาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ จ าแนกตามต าแหน่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอนท างาน พบว่า มกีารบรหิารงานวชิาการโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั โรงเรยีนมี
ปัญหาการบรหิารงานวชิาการมากกว่าโรงเรยีนขนาดกลาง ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้เน่ืองจากโรงเรยีน
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ขนาดกลางมจี านวนบุคลากรไม่มากและไม่น้อยเกนิไป เหมาะแก่การบรหิาร ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัโรงเรียนขนาด
ใหญ่แลว้จะเหน็ไดว้่ามจี านวนบุคลากร แมว้่าจะไดร้บัการจดัสรรงบประมาณเป็นจ านวนมากต็าม แต่กม็คี่าใชจ้่าย
มากเช่นกนั ท าใหก้ารบรหิารงานเป็นไปดว้ยความล าบาก สว่นโรงเรยีนขนาดเลก็กม็บีุคลากรน้อยท าใหข้าดความ
พรอ้มหลายประการ เช่น ดา้นงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์และอาคารสถานที ่ท าใหก้ารปรบัปรุงพฒันาดา้นการเรยีน
การสอนมขีอ้จ ากดั การไดร้บัจดัสรรงบประมาณไม่เพยีงพอ อกีทัง้ครผููส้อนมชีัว่โมงการสอนและภาระงานมากท า
ใหไ้ม่มเีวลาใหก้บังานวชิาการของโรงเรยีน จงึท าใหปั้ญหาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนทีม่ขีนาดต่างกนั
แตกต่างกนั สอดคล้องกบัผลงานวิจยั [13] ศกึษาวิจยัเรื่อง ปัญหาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรียน ขยาย
โอกาสทางการศกึษา อ าเภอตาพระยา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต 2 ผลการวจิยั
พบว่า ปัญหาการบรหิารงานวชิาการทัง้ 12 ดา้น ของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา อ าเภอตาพระยา สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง จ าแนกตาม
ประสบการณ์การปฏบิตังิานของคร ูโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และจ าแนกตามวุฒิ
การศกึษาของคร ูโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ
 3. แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร จากการศกึษาแนวทางการบรหิารงานวชิาการทัง้ 7 ดา้น สรุปไดด้งันี้  
  3.1 ด้านการจัดการหลกัสูตร มีแนวทางการบริหารงานวิชาการ ดงันี้ สถานศึกษาควรแต่งตัง้
คณะกรรมการในการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา ก าหนดขอบข่ายภาระหน้าทีแ่ละวางแผนให้ชดัเจน ศกึษาการ
จดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และบรบิทความตอ้งการ
ของชุมชนทอ้งถิ่น ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ เมื่อสถานศกึษามีการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาไม่ไดใ้หภ้าคส่วนชุมชน 
ผู้ปกครอง นักเรียน เข้ามามสี่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร ท าให้หลกัสูตรที่ได้ไม่ค่อยจะสอดคล้องกบัความ
ต้องการของชุมชน ผู้ปกครองนักเรยีนมากนัก ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิยั  [14] พบว่า สถานศกึษาด าเนินการ
แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูร ด าเนินการ
จดัท าสาระของหลกัสตูรน าหลกัสตูรไปใชม้กีารนิเทศ ก ากบั ตดิตามและประเมนิผลหลกัสตูร ปรบัปรุงและจดัท า
รายงานผลการจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา ตามล าดบั  
  3.2 ดา้นการจดัการเรยีนการสอน มีแนวทางการบรหิารงานวชิาการ ดงันี้ สถานศกึษาควรจดัท า
เอกสารคู่มอืเกีย่วกบัการวเิคราะหผ์ูเ้รยีน ครูผูส้อนควรศกึษาโครงสรา้ง  หลกัสตูรเพื่อจดักจิกรรมใหเ้หมาะสมกบั
สภาพผูเ้รยีน และจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสม กบัผูเ้รยีน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะแผนการจดัการเรยีนรู้ที่
ครูใชใ้นปัจจุบนัอาจล้าสมยั และไม่สอดคล้อง กบัหลกัสูตรสถานศกึษาทีพ่ฒันาขึน้มาใหม่ นอกจากนี้ไม่ไดม้กีาร
วเิคราะห์ผู้เรยีนจงึจดักจิกรรมการ เรยีนการสอนไม่เหมาะสมกบัสภาพผู้เรยีน ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิยั  [15] 
พบว่าสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการสอนที่เป็นปัจจุบนั โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั มีกิจกรรมที่
สอดคล้องกบัหลกัสูตรสถานศกึษา ควรส่งเสรมิให้ฝ่ายวชิาการควบคุมดูแลการเรยีนการ  สอนใหด้ าเนินไปตาม
หลกัสตูรและเป็นไปตามแผนการจดัการเรยีนรู ้ 
  3.3 ด้านการวัดผลประเมินผล มีแนวทางการบริหารงานวิชาการ ดังนี้  สถานศึกษาควรจดัท า
ระเบยีบ ขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการวดัผลและประเมนิผลของสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัขิอง สพฐ. สง่เสรมิ
ใหง้านวดัผลมฐีานขอ้มลูในระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อการ สบืคน้และปรบัปรุงขอ้มลู และก ากบัตดิตามการปฏบิตัิงาน
ของงานวดัผลใหถู้กตอ้งรวดเรว็ตามแนว ปฏบิตัขิอง สพฐ. ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ สถานศกึษาบางแห่งไม่มกีารจดัท า
ระเบียบ ข้อปฏิบตัิเกี่ยวกับ การวดัผลประเมินผลของสถานศึกษา และครูผู้สอนอาจจะวัดผลประเมินผลไม่
สอดคล้องตามตัวชี้วดั หรือผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย [16] พบว่า 
ผูบ้รหิารควรจดัใหม้กีารประชุมเพื่อก าหนดระเบยีบแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการวดัผลประเมนิผล  90 ของสถานศกึษา 
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และส่งเสรมิใหค้รูเขา้รบัการอบรมเกีย่วกบัการวดัผลประเมนิผลการเรยีนการสอน โดยเน้นการประเมนิตามสภาพ
จรงิของผูเ้รยีนรวมทัง้สง่เสรมิใหค้รพูฒันาเครื่องมอืวดัผลประเมนิผลให ้ไดม้าตรฐาน  
  3.4 ดา้นการนิเทศการศกึษา มแีนวทางการบรหิารงานวชิาการ ดงันี้ สถานศกึษาควรจดัท าเอกสาร
คู่มอืการนิเทศของสถานศกึษาเพื่อใชใ้นการอา้งองิการจดัระบบการนิเทศภายใน จดัใหม้กีารเผยแพร่เอกสารระบบ
การนิเทศลงในอนิเทอรเ์น็ตเพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ สถานศกึษาบางแห่งขาดการจดัท า
คู่มอืหรอืแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการนิเทศงานวชิาการและการเรยีนการสอนภายในสถานศกึษาทีช่ดัเจน  อกีทัง้ขาด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจดัระบบการนิเทศกบัสถานศกึษาอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวจิยั [14] พบว่า 
สถานศกึษาควรสรา้งความตระหนักใหแ้ก่ครูใน ระบบและกระบวนการนิเทศ ควรมกีารตัง้คณะกรรมการก าหนด
หน้าที่ในกระบวนการนิเทศอย่างชดัเจน ด าเนินการนิเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ควรมกีารสรุปผล ก ากบั
ตดิตามการปรบัปรุง พฒันาหลงัการนิเทศ  
  3.5 ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา มแีนวทางการบรหิารงานวชิาการ ดงันี้ สถานศกึษา
ควรแต่งตัง้คณะท างานเพื่อรบัผดิชอบดา้นการวจิยัของสถานศกึษา วางแผนและ ก าหนดแนวทางการท าวจิยัของ
สถานศกึษาและการท าวจิยัในชัน้เรยีน จดัท าคู่มอืการจดัท าวจิยัในชัน้เรยีนส าหรบัครูผูส้อน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ 
ครผููส้อนสว่นมากขาดความรูค้วามเขา้ใจในการท าการวจิยัในการพฒันาการเรยีนการสอน จงึท าใหง้านวจิยัมน้ีอย 
ขาดเอกสารคู่มอืในการจดัท าวจิยัในชัน้ เรยีนจงึไม่มแีนวทางในการท างานวจิยั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั [16] 
พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งจดัใหม้กีารอบรมครเูกีย่วกบัการสรา้งและการใชน้วตักรรมทางการศกึษาดว้ย วธิทีี่
หลากหลาย และผูบ้รหิารและครคูวรใหค้วามส าคญักบัการวจิยัเพื่อพฒันา รวมถงึควรสง่เสรมิให้ ครทู าการวจิยัเพื่อ
พฒันาคุณภาพการเรยีนรูใ้นแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
  3.6 ดา้นการพฒันาการใชส้ื่อ และเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา มแีนวทางการบรหิารงานวชิาการ ดงันี้ 
สถานศกึษาควรจดัท าโครงการเกีย่วกบัการจดัหา ผลติและพฒันาสื่อ นวตักรรม สนบัสนุนใหค้รูจดัหาและผลติสื่อ
นวัตกรรม ครูควรจัดหา ผลิต และใช้สื่อ  นวัตกรรมให้ตรงตามจุดประสงค์และเนื้อหา ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ 
สถานศกึษาขนาดเลก็มงีบประมาณ สนับสนุนในการจดัหาสื่อ นวตักรรมเทคโนโลยไีม่เพยีงพอต่อการจดัหาสื่อ 
เทคโนโลย ีซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั [16] พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรจดัหาสือ่ และเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอนและพฒันาการบรหิารงานดา้นวชิาการและ ควรมกีารส่งเสรมิใหค้รูไดใ้ชค้วามสามารถในการ
ผลติ พฒันาสื่อ และนวตักรรมการเรยีนการสอนเพื่อน ามาพฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอนของครู และ
ผูบ้รหิารกค็วรสนบัสนุน จดัหาทุนหรอื งบประมาณในการจดัท าสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา  
  3.7 ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา มแีนวทางการบรหิารงานวชิาการ 
ดังนี้ สถานศึกษาควรแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตรวจสอบ  
ประเมินผลระบบประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ 
สถานศกึษาบางแห่งขาดความรู้ความเข้าใจในระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา และแนวทางปฏิบตัิที่
ชดัเจน จงึท าให้ต้องมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มาเพื่อศกึษาเอกสารการประกนัคุณภาพภายในแล้วก าหนด
ปฏิทินในการด าเนินงาน และให้มีการตรวจสอบ ประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายใน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวจิยั [9] พบว่า สถานศกึษาควรจดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาใหไ้ดม้าตรฐาน ด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่องและชดัเจน มกีารแต่งตัง้คณะท างานจดัประชุมเชงิปฏบิตัิการเพื่อก าหนดเกณฑ์ให้สอดคล้องกบั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มกีารก าหนดเป้าหมาย วธิกีารด าเนินงาน ก ากบัตดิตามและรายงานผลอย่างชดัเจน  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายทีห่ลกัสตูรก าหนด  
  2. ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรจดัใหม้กีารนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
  3. ผูบ้รหิารควรจดัอบรมในเรื่องของการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย  
  4. ผูบ้รหิารควรด าเนินการวางแผน ใหม้กีารจดัการเรยีนการสอนทีม่เีน้ือหาและกจิกรรมทีส่อดคลอ้ง
กบัความสนใจและความถนดัของนกัเรยีน และควรใชเ้ทคนิคการสอนทีห่ลากหลาย 
  5. ผูบ้รหิารควรสนบัสนุนใหม้กีารจดักจิกรรมใหน้กัรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
  1. ควรศกึษาวจิยัเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
  2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
  3. ควรศกึษาความต้องการพฒันาความรู้ความสามารถของครู เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาครูใน
การจดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] กระทรวงศกึษาธกิาร. (2555). คู่มอืการบรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐานทีเ่ป็นนิตบิุคคล ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมเกษตรกรการเกษตรแห่งไทย 
จ ากดั. 

[2] บุญทพิย ์สรุยิวงศ.์ (2544). ความสมัพนัธร์ะหว่างการบรหิารงานวชิาการกบัมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002 
ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา กรมสามญัศกึษา. วารสารวชิาการ, 4, 68. 

[3] รุจริ ์ภู่สาระ. (2545). การพฒันาหลกัสตูรตามแนวปฏริปูการศกึษา. กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท.์ 
[4] Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research activities. Educational 

and Psychological Measurement, 30(2): 607. 
[5] Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing (5th ed.). New York: Harper Collins 

Publishers. 
[6] นภาพร พลอยบ้านแพ้ว (2555). ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการบรหิารงานวชิาการของ  โรงเรยีนศรวีชิยั

วทิยา จงัหวดันครปฐม สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา  เขต 9. วิทยานิพนธ์ปริญญา
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา. 

[7] นิตยธ์ดิา  จนัดาสงค.์ (2558). ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษา  ในกลุ่ม
โรงเรยีนบ่อทอง สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญา
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา. 

[8] เรวด ี เถาสุด. (2553). การศกึษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบรหิารงานวชิาการ  ในโรงเรยีนกลุ่มกรุงเทพ
เหนือ สงักดักรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธป์รญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 



 

 

174 วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่17 ฉบบัที ่33 เดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563 

[9] อุดมลกัษณ์ เอมโอด. (2554). ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน มธัยมศกึษา 
จงัหวดัสระแกว้ สงักดัส านักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 7. วทิยานิพนธ์ปรญิญาการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา. 

10] อาอิด๊ะ แจ๊ะแว (2558). ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบรหิารงานวชิาการ โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา
อสิลาม สงักดัส านักงานการศกึษาเอกชน จงัหวดัปัตตานี. วทิยานิพนธ์ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการบรหิารและการจดัการการศกึษาอสิลาม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร.์ 

[11] พเิชษฐ ์สง่สุข. (2552). ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดั
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาสระแกว้ เขต 1. วทิยานิพนธป์รญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการ
บรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา. 

[12] เบญจวรรณ เหลวกูล. (2561). ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน
ขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร- 
มหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฎับุรรีมัย.์ 

[13] ชนมผ์ศุตม ์พฒัพนัธ.์ (2557). ปัญหาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา อ าเภอ
ตาพระยา สงักัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญา
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา. 

[14] กมัพล ขนัทะวงษ์. (2555). แนวทางการบรหิารงานวชิาการในสถานศึกษา สหวทิยาเขตปราสาท  พญาไผ่ 
สงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25. วทิยานิพนธศ์กึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
การบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

[15] ณัฐวุฒ ิชยันอก (2558). แนวทางการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค.์ 

[16] พศิาล สุดแกว้. (2557). ปัญหาการด าเนินงานทางวชิาการและแนวทางพฒันาระดบัมธัยมศกึษา ของโรงเรยีน
ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 2. วทิยานิพนธ์
ปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา. 



 175 วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่17 ฉบบัที ่33 เดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563 

แนวทางการบริหารงานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ์
กลุ่ม 1 สงักดัส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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บทคดัย่อ  

วจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนในโรงเรยีนศึกษา
สงเคราะห ์กลุ่ม 1 สงักดัส านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ  

ตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คือ ผู้บริหารและครูของโรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์กลุ่ม 1 สงักดัส านักบริหารงาน
การศกึษาพเิศษ จ านวน 212 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูม ิ(stratified random sampling) เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวจิยั คอื แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มคี่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และ
ความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.89 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื การแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 ผลการวจิยั พบว่า 

1. การบรหิารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สงักดัส านักบรหิารงาน
การศึกษาพิเศษ ในภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในโรงเรยีน รองลงมา คอื ดา้นการสง่เสรมินกัเรยีน ดา้นการสง่ต่อ ดา้นการคดักรอง
นกัเรยีน และดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล 
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2. แนวทางการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สงักดัส านัก
บรหิารงานการศกึษาพเิศษ พบว่า 1) ดา้นการรูจ้กันักเรยีนเป็นรายบุคคล มแีนวทาง พบว่า ครูทีป่รกึษาควรมกีารเกบ็
รวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมเกี่ยวกบัตวันักเรียน ครูที่ปรกึษาควรท าความเข้าใจและรู้จกันักเรยีนให้มากขึ้น ครูที่
ปรกึษาควรมวีธิกีารที่หลากหลายในการท าความรู้จกักบันักเรยีน โรงเรยีนควรมชี่องทางในการรบัฟังแนวทางแก้ไข
ปัญหาหรือข้อเสนอแนะ ครูที่ปรกึษาควรมีวธิีการในการได้รบัขอ้มูลที่เป็นจริง และโรงเรยีนและครูที่ปรกึษาควรจดั
กจิกรรมละลายพฤตกิรรมภายในโรงเรยีน 2) ดา้นการคดักรองนกัเรยีน มแีนวทาง พบว่า โรงเรยีนควรมกีารประชุมเพื่อ
ก าหนดตวัชีว้ดัที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคดักรองหรอืการแบ่งกลุ่มนักเรยีน ครูที่ปรกึษาควรมกีารพฒันารูปแบบการคดั
กรองนกัเรยีนอย่างสม ่าเสมอ ครทูีป่รกึษาควรออกแบบการคดักรองนกัเรยีนใหม้คีวามเหมาะสมในการใชง้านใหม้ากขึน้ 
และโรงเรียนควรมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการคดักรองนักเรียน 3) ด้านการส่งเสริมนักเรียน มีแนวทาง พบว่า ครูที่
ปรึกษาควรมีการจดักิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกบัวยั ครูที่ปรึกษาควรมีการประสานความร่วมมือกบัผู้ที่
เกี่ยวขอ้งในการส่งเสรมินักเรยีนตามความเหมาะสม ครูที่ปรกึษาควรมรีูปแบบในการพฒันาการส่งเสรมินักเรยีนที่
หลากหลาย ครูที่ปรึกษาควรมีการจดักิจกรรมในการพฒันาเด็กกลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้น และครูที่ปรึกษาควรมีการจดั
กจิกรรมในการพฒันาเดก็กลุ่มมปัีญหาให้กลบัมาเป็นเดก็กลุ่มปกติมากขึน้ 4) ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความ
รุนแรงในโรงเรยีน มแีนวทาง พบว่า ครูที่ปรกึษาควรมเีวลาในการให้ค าปรกึษาหรอืมเีวลาในการท ากจิกรรมร่วมกบั
นกัเรยีนมากขึน้ ครทูีป่รกึษาควรมกีารร่วมมอืจากหน่วยงานภายนอกในการแกไ้ขปัญหา ครูทีป่รกึษาควรมกีารท าความ
เขา้ใจกบัผูป้กครองในการแกไ้ขปัญหา และครูทีป่รกึษาควรมสี่วนร่วมกบัชุมชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 5) ดา้น
การส่งต่อ มีแนวทาง พบว่า ครูที่ปรึกษาควรส่งข้อมูลที่ชดัเจนและถูกต้องของนักเรียนที่ต้องการส่งต่อ ควรมีการ
ประสานงานกนัระหว่างครูที่ปรกึษากบัผู้ที่รบัการส่งต่ออย่างสม ่าเสมอ ครูที่ปรกึษาควรส่งต่อนักเรยีนก่อนที่จะเกิด
ปัญหาบานปลาย ครูทีป่รกึษาหรอืโรงเรยีนควรจดัโครงการทีอ่บรมใหค้วามรูท้างยาเสพตดิและการคบเพื่อนแก่นักเรยีน 
และครทูีป่รกึษาควรท าความเขา้ใจกบัผูป้กครองในเรื่องการสง่ต่อนักเรยีน 

 

ค าส าคญั : ระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน, แนวทางการบรหิารงาน 

 
Abstract 

This research aimed to study the guidelines for student care-taking systems management in 
Suksa Songkhro School, group1, under the bureau of special education administration. 

The sample used in the study was 212 parents of the students in the subject area selected by 
simple random. The research instrument was a 5-level rating scale Have a conformity index value 0.67-
1.00 and reliability 0.89. The statistics used for data analysis were frequency distribution percentage, 
mean, standard deviation and content analysis. 
 The findings: 

1. Administration of the administrative support system for students in Suksa Songkhro School, 
Group 1, under the Office of Special Education Administration In the overview and aspects There is a high 
level. In descending average order, it was the prevention and solution of school violence, followed by 
student promotion. Forward side In screening students And knowing the individual students 

2. Guidelines For Student Care-Taking Systems Management In Welfare Schools, Group1, Under 
The Bureau Of Special Education Administration Found that. 1) The knowledge of individual students 
should, have the following guidelines: Teacher counselors should collect behavioral information about 
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students. The advisor should understand and get to know the student better. Counselors should have a 
variety of methods for getting to know their students. Schools should have a channel to listen to solutions 
to problems or suggestions. Counselors should have a method for obtaining truthful information. And 
schools and counselors should organize activities to dissolve behavior within the school. 2) In regards to 
screening student, have the following guidelines: Schools should hold meetings to determine the indicators 
used in screening or grouping students. Counselors should develop a regular student screening scheme. 
Counselors should design student screening to be more appropriate for their use. And schools should 
have experts to assist in screening students. 3) In terms of student promotion, have the following 
guidelines: Teacher advisors should organize activities that are suitable for various ages Advisors should 
be in cooperation with those involved in promoting students as appropriate. Counselors should have a 
variety of developmental models for student promotion. Counselors should organize activities to develop 
more vulnerable children. And the adviser should organize activities for the development of problematic 
children to return to normal children. 4) For the prevention and individual of school violence, have the 
following guidelines: Teacher advisors should have more time for counseling or more time to engage in 
activities with students. Counselors should have cooperation from outside agencies in solving problems. 
Counselors should have understanding with parents in solving problems. And teachers should engage 
with the community in preventing and solving problems. 5) The forwarding side should, have the following 
guidelines: Teacher advisors should submit clear and accurate information of the students who wish to 
forward. There should be regular coordination between the mentor teacher and the referral person. 
Counselors should refer students to before problems escalate. School counselors or school teachers 
should organize drug education and fellowship programs for students. And teacher counselors should 
understand with parents about referring students 

 

Keywords : Student care-taking systems, guidelines for management 

 
ภมิูหลงั 
 การพฒันานักเรียนให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทัง้ด้านร่างกาย จติใจ สติปัญญาความสามารถ  
มคีุณธรรม จรยิธรรมและมวีถิชีวีติทีเ่ป็นสขุตามทีส่งัคมมุ่งหวงัไว ้โดยผ่านกระบวนการทางการศกึษานัน้ นอกจาก
จะด าเนินการดว้ยการส่งเสรมิ สนับสนุนนักเรยีนแลว้ การป้องกนัและการช่วยเหลอืแกปั้ญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้กบั
นักเรยีนเป็นสิง่ส าคญัประการหนึ่ง ของการพฒันา เนื่องจากสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างมากทัง้ดา้นการ
สือ่สาร เทคโนโลยต่ีาง ๆ ซึง่นอกจากส่งผลกระทบต่อผูค้นในเชงิบวกแลว้ ในเชงิลบกม็ปีรากฏเช่นกนั เป็นต้นว่า 
ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาการแข่งขนัในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาครอบครวั ซึ่ง
ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออื่น ๆ ที่เป็นผลเสียต่อ
สุขภาพจติและสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดงันัน้ ภาพความส าเร็จ ที่จะเกิดจากการพฒันานักเรยีนให้
เป็นไปตามทีมุ่่งหวงันัน้ จงึต้องอาศยัความร่วมมอืจากผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ทุกคนโดยเฉพาะบุคลากร ครูทุกคนใน
โรงเรยีน ซึ่งมคีรูทีป่รกึษาเป็นหลกัส าคญั ในการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนอย่างใกล้ชดิ
ดว้ยความรกัและเมตตาทีม่ต่ีอศษิยแ์ละภาคภูมใิจในบทบาททีม่สีว่นส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชวีติของเยาวชน
ใหเ้ตบิโตงอกงาม เป็นบุคคลทีม่คีุณค่าของสงัคมต่อไป [1]  
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ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ไดต้ระหนักถงึความส าคญัดงักล่าวจงึไดจ้ดัท าระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มีกระบวนการท างานเ ป็นระบบมีความชดัเจนมีการประสานความร่วมมือของ
ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายทัง้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีนรวมทัง้มวีธิกีารกจิกรรมและเครื่องมอืต่างๆ ทีม่คีุณภาพในการ
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนอนัสง่ผลใหร้ะบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนประสบความส าเรจ็ด าเนินการตามกระบวนการ
ดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนโดยครูเป็นบุคลากรหลกัในการปฏบิตังิานทีม่อีงคป์ระกอบส าคญั 5 ดา้น คอื ดา้นการรูจ้กั
นกัเรยีนเป็นรายบุคคล ดา้นการคดักรองนักเรยีน ดา้นการส่งเสรมินักเรยีน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และ
ดา้นการสง่ต่อ ระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน เป็นการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพระบบหนึ่งทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานและกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิต ได้ร่วมกัน
วางรากฐานเพื่อการพฒันาคุณภาพนกัเรยีน [2] 

โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19-57 โรงเรียนฟ้าใสวทิยา เป็นโรงเรียนชายล้วน 
โรงเรยีนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เป็นโรงเรียนสหศึกษา ประเภทอยู่ประจ า 50 โรงเรยีน และโรงเรยีนพบิูล
ประชาสรรค ์มลีกัษณะไป-กลบั 1 โรงเรยีน รวมทัง้หมด 51 โรงเรยีน สงักดัส านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน จดัการศกึษาแก่เดก็ดอ้ยโอกาสตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร ซึ่งจ าแนกเป็น 
10 ประเภท ดงันี้ เดก็ที่ถูกทอดทิ้งหรอื เดก็ก าพร้า เดก็ที่อยู่ในชนกลุ่มน้อย เดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากโรคเอดสห์รอื
โรคติดต่อร้ายแรง ที่สงัคมรงัเกยีจ เดก็เร่ร่อน เดก็ที่ถูกท าร้ายทารุณ เดก็ที่มปัีญหาเกี่ยวกบัยาเสพติด เดก็ในสถาน
พนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน เดก็ทีอ่ยู่ในธุรกจิทางเพศหรอืโสเภณี เดก็ถูกบงัคบัให้ขายแรงงานหรอืแรงงานเดก็ 
และเดก็ยากจน [3] ซึ่งโรงเรยีนฟ้าใสวทิยารบันักเรยีนประเภทเดก็ในสถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนเขา้รบั
การศกึษาตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษาถงึชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในลกัษณะโรงเรยีนประจ าประเภทชายลว้นอยู่ในกลุ่ม
เสีย่งดา้นการคดักรองนักเรยีน จงึมปัีญหาในดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

จากการแบ่งกลุ่มปฏบิตัิการระดมความคดิเหน็ในหวัขอ้พฤติกรรมเสีย่งของเดก็ในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์
และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จากการประชุมครูที่ท าหน้าที่สงัคมสงเคราะห์ประจ าโรงเรียน สามารถจ าแนก
พฤตกิรรมเสีย่ง เป็นดา้นต่าง ๆ 7 ดา้น คอื พฤตกิรรมดา้นอบายมุข เช่น ใช้สารเสพตดิ เสพสุราสิง่ของมนึเมา เล่นการ
พนนั ตดิเกมส ์พฤตกิรรมดา้นความกา้วรา้ว ใชค้วามรุนแรง เช่น การทะเลาะววิาท ขาดสตใินการควบคุมตนเอง ทารา้ย
ตนเองและผู้อื่น ท าลายทรพัย์สนิส่วนรวม พูดจาไม่สุภาพ ท าตวัเป็นผู้มอีิทธพิล พฤติกรรมต่อต้านและทารุณสตัว์ 
พฤติกรรมลกัขโมย พฤติกรรมทางเพศ เช่น มเีพศสมัพนัธ์ ชู้สาว เสพสื่อลามกอนาจาร ถ ้ามอง พฤติกรรมด้านภาวะ
ซมึเศร้า เช่น ชอบอยู่ ตามล าพงั เกบ็ตวั ไม่ชอบร่วมกจิกรรม พฤตกิรรมดา้นการเรยีน เช่น ไม่เขา้เรยีน หนีเรยีน หนี
ออกจากโรงเรียน หนีกลับบ้าน เข้าออกห้องน ้าบ่อย เฉื่อยชา ขาดความรบัผิดชอบ ไม่ให้ความส าคญัในการเรียน 
พฤตกิรรมดา้นค่านิยม เช่น เลยีนแบบดารา ใชจ้่ายฟุ่มเฟือย ใชโ้ทรศพัทม์อืถอื เจาะ สกัลายตามอวยัวะต่าง ๆ แต่งกาย
ล่อแหลม แต่งกาย ผดิระเบยีบ ดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ของนักเรยีนในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห ์อยู่ในระดบัปาน
กลางถงึต ่ามปัีญหาในการอ่านออก เขยีนได ้เนื่องจากตวัป้อนทีเ่ป็นนักเรยีนนัน้มาจากกลุ่มเดก็ทีป่ระสบปัญหาต่าง ๆ 
หรอืตกอยู่ในสภาวะแวดลอ้มทีไ่ม่เหมาะสม หรอือยู่ในสภาพทีด่อ้ยกว่าเดก็โดยทัว่ไป และต้องการความช่วยเหลอืจาก
สงัคมเป็นกรณีพเิศษ เพื่อใหม้ชีวีติและความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ มพีฒันาการทีถู่กตอ้งกบัวยัและบรรลุถงึศกัยภาพสงูสุด [4] 

จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา เรื่อง แนวทางการบรหิารงานระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สงักดัส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อติดตามแนวทางทางการ
บรหิารงานต่อระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห ์กลุ่ม 1 สงักดัส านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ มี
แนวทางการบรหิารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนทีด่ ีมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลในการปฏบิตังิานบรรลุตาม
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศกึษาการบรหิารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สงักดั

ส านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ 
2. เพื่อศกึษาแนวทางการบรหิารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 

สงักดัส านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ผู้บรหิารและครูในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 โดย
แบ่งเป็น ผูบ้รหิาร จ านวน 18 คน คร ูจ านวน 405 คน รวมทัง้สิน้ 423 คน 
 1.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผูบ้รหิารและครูของโรงเรยีนศกึษาสงเคราะหก์ลุ่ม 1 สงักดั
ส านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ จากประชากรขา้งต้นซึง่การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางเครจซีแ่ละ
มอร์แกน [5] ที่ระดับความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (stratified sampling) ได้กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 212 คน 

2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ตอน 
 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ คอื เพศ ต าแหน่ง วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ในการท างาน จ านวน 4 ขอ้  
 ตอนที ่2 แบบสอบถามขอ้มลูแบบมาตราสว่นประมาณค่า (rating scale) ชนิด 5 ระดบั จ านวน 40 ขอ้ 

เกีย่วกบัการบรหิารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สงักดัส านักบรหิารงาน
การศกึษาพเิศษ ซึง่ม ี5 ดา้น เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัมคี่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาเท่ากบั 0.67-1.00 จ านวน 40 
ขอ้ และมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.89  

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูโดย 
 3.1 น าหนงัสอืขอความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จากงานบณัฑติศกึษา ส านกัสง่เสรมิวชิาการ

และงานทะเบยีน มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีถึงผู้อ านวยการโรงเรยีนฟ้าใสวทิยา โรงเรยีนสมเดจ็พระปิย
มหาราชรมณียเขต โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์47 เพชรบุร ีโรงเรยีนศกึษาสงเคราะหบ์างกรวย โรงเรยีนราช
ประชานุเคราะห ์45 กาญจนบุรแีละโรงเรยีนพบิลูประชาสรรค ์เพื่อใหผู้ว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มลู  

 3.2 ผู้วจิยัด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์แลประสานงานทางโทรศพัท์ ในการติดตามเกบ็
แบบสอบถามจากโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห ์กลุ่ม 1 สงักดัส านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ โดยตนเอง โดยผูว้จิยั
ส่งแบบสอบถามไปยงัตัวอย่าง จ านวน 212 ชุด โดยก าหนดเวลาในการตอบแบบสอบถามและกลบัคืนผู้วิจยั
ภายใน 7-15 วนั ทางไปรษณียแ์ละผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลเอง ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมาจ านวน 212 ฉบบั 
คดิเป็นรอ้ยละ 100 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัน าแบบสอบถามฉบบัที่สมบูรณ์มาจ าแนกตามขนาดของสถานศกึษาแล้ว
วเิคราะหข์อ้มูลเพื่อหาค่าทางสถติดิว้ยเครื่องคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป วเิคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอน
ดงันี้ 

 4.1 น าแบบสอบถามที่ได้รบัตอบคืนจากโรงเรียนในสงักดั มาตรวจสอบความถูกต้อง จดัระเบียบ
ขอ้มลู ลงรหสั และท าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยเครื่องคอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติิ 

 4.2 วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี ่และ
รอ้ยละ 
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 4.3 วเิคราะห์การบรหิารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห ์กลุ่ม 1 สงักดั
ส านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ โดยน ามาหาค่าเฉลีย่ (mean หรอื  ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard 
deviation หรอื  S.D.) จ าแนกเป็นรายขอ้ รายดา้นและรวมทุกดา้น 

 4.4 วเิคราะหแ์นวทางการบรหิารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห ์กลุ่ม 1 
สงักดัส านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ ประกอบดว้ย 5 ดา้นคอื ดา้นการรูจ้กันักเรยีนเป็นรายบุคคล ดา้นการคดั
กรองนกัเรยีน ดา้นการสง่เสรมินักเรยีน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และดา้นการสง่ต่อ ดว้ยการสนทนากลุ่ม
ใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มูลเชงิเนื้อหา (content analysis) ซึง่ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูแนะแนว และครู
ทีป่รกึษา 

 
สรปุผลการวิจยั 

จากการวจิยัเรื่อง แนวทางการบรหิารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห ์กลุ่ม 
1 สงักดัส านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 

1. การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัดส านัก
บรหิารงานการศกึษาพเิศษ โดยภาพรวมและรายดา้น มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น เรยีง
ตามค่าเฉลีย่ คอื ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในโรงเรยีน รองลงมาคอื ดา้นการส่งเสรมินกัเรยีน 
ดา้นการสง่ต่อ ดา้นการคดักรองนกัเรยีน และดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคลสามารถสรุปเป็นรายดา้นไดด้งันี้ 

 1.1 ดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวมและรายขอ้ มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก เรยีง
ตามค่าเฉลีย่ 3 ล าดบัแรก คอื มกีารศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานของนักเรยีนเป็นรายบุคคล รองลงมาคอื มกีารเยีย่มบา้น
เพื่อทราบสภาพความเป็นอยู่ทางบา้นของนักเรยีนทุกคน และมกีารประสานงานกบัผูป้กครองโดยตรงเพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลเกี่ยวกบันักเรียนตามความต้องการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการ
รวบรวมขอ้มลูนกัเรยีนเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีช่ดัเจน  

 1.2  ด้านการคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมและรายข้อ มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก เรียงตาม
ค่าเฉลีย่ 3 ล าดบัแรก คอื มกีารจดักจิกรรมโดยการเน้นใหน้ักเรยีนมบีทบาทในกจิกรรมใหม้ากทีสุ่ด รองลงมาคอื 
จดัเกบ็ขอ้มูลนกัเรยีนไวเ้ป็นความลบัโดยเฉพาะนกัเรยีนในกลุ่มเสีย่ง/มปัีญหา และมกีารจดักจิกรรมซ่อมเสรมิเพื่อ
ช่วยเหลอืนักเรยีนในกลุ่มเสีย่ง/มปัีญหา ส่วนขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื มกีารแจง้ให้ผูป้กครองไดท้ราบขอ้มูล
นกัเรยีนทีอ่ยู่ในกลุ่มเสีย่ง/มปัีญหาเพื่อขอความร่วมมอืจากผูป้กครองในการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน  

 1.3  ด้านการส่งเสริมนักเรียน โดยภาพรวมและรายข้อ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงตาม
ค่าเฉลีย่ 3 ล าดบัแรก คอื จดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิประชาธปิไตยในโรงเรยีน เพื่อพฒันาความเป็นผูน้ า ผูต้าม และการ
รูจ้กัสทิธหิน้าทีข่องตนตามระบบประชาธปิไตย รองลงมาคอื ครูทีป่รกึษาประจ าหอ้งเรยีนดูแลนักเรยีนในพธิกีาร
หน้าเสาธงอย่างสม ่าเสมอ และการจดัโฮมรมูเน้นใหน้กัเรยีนมสีว่นร่วมในการก าหนดกจิกรรมต่างๆ เช่น การแสดง
ความคดิเหน็ การแสดงออกเชงิความรูค้วามสามารถและการมสีว่นร่วมในการแกปั้ญหาในหอ้งเรยีน เป็นตน้ สว่น
ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื มกีารเชญิผูป้กครองมามสี่วนร่วมในกจิกรรมโฮมรูมกบัครูทีป่รกึษา เช่น การใหก้าร
อบรมใหค้วามรูเ้รื่องต่าง ๆ แก่นกัเรยีน  

 1.4 ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในโรงเรยีน โดยภาพรวมและรายขอ้ มกีารปฏบิัติ
อยู่ในระดบัมาก เรยีงตามค่าเฉลีย่ 3 ล าดบัแรก คอื มกีารก าหนดวธิกีารและด าเนินการแกไ้ขปัญหาของนักเรยีน 
รองลงมาคอื ใหค้ าปรกึษาตดิตามดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนกลุ่มเสีย่ง/มปัีญหาอย่างใกลช้ดิและต่อเน่ือง  และมคีวาม
จรงิใจในการช่วยเหลอืแกปั้ญหาของนักเรยีนทุกคน ส่วนขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ใหค้ าแนะน าในการปรบัตวั
และการวางตวัในสงัคม  
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 1.5 ดา้นการสง่ต่อ โดยภาพรวมและรายขอ้ มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก เรยีงตามค่าเฉลีย่ 3 ล าดบั
แรก คือ มีการบันทึกการส่งต่อหรือแบบประสานงานขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง  รองลงมาคือ มีการ
ประสานงานกบัหน่วยงานหรอืบุคลากรที่จะช่วยเหลอืนักเรยีนให้ทราบล่วงหน้า  และมรีะบบวเิคราะห์พจิารณา
ขอ้มูลนักเรยีนทีส่มควรไดร้บัการส่งต่อ ส่วนขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื มกีารนัด วนั เวลา สถานทีใ่นการส่งต่อ
นกัเรยีนกบัหน่วยงานทีร่บัช่วงต่อ  

2. แนวทางการบรหิารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห ์กลุ่ม 1 สงักดัส านัก
บรหิารงานการศกึษาพเิศษ โดยการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒ ิประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครแูนะแนว 
ครทูีป่รกึษา และผูเ้ชีย่วชาญ มรีายละเอยีดดงันี้ 

 2.1 ด้านการรู้จกันักเรยีนเป็นรายบุคคล มีแนวทาง พบว่า 1) ครูที่ปรึกษาควรมีการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลนักเรียนด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับตัวนักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของการรู้จ ักนักเรียนเป็น
รายบุคคล และสามารถน าขอ้มูลมาใชว้เิคราะห์ คดักรอง เป็นประโยชน์กบัตวันักเรยีนเองในการรบัการส่งเสรมิ
ตลอดจนการป้องกนัและแก้ไขปัญหาของนักเรยีนได้อย่างถูกทาง  2) ครูที่ปรกึษาควรท าความเขา้ใจและรู้จกั
นักเรียนให้มากขึ้น โดยให้นักเรยีนรู้สกึว่าได้รบัความไว้วางใจเพื่อเป็นที่ปรกึษาที่ดีให้กบันักเรยีนได้  3) ครูที่
ปรกึษาควรมวีธิกีารทีห่ลากหลายในการท าความรูจ้กักบันักเรยีน เช่น คอยสอบถามเรื่องความเป็นอยู่ทีบ่า้น เรื่อง
ส่วนตวั เรื่องการศกึษา โดยใหน้ักเรยีนรูส้กึว่ามคีรูคอยให้ค าปรกึษาไดต้ลอดเวลา 4) โรงเรยีนควรมชี่องทางใน
การรบัฟังแนวทางแกไ้ขปัญหาหรอืขอ้เสนอแนะ เช่น การใหค้ าปรกึษาเบือ้งต้น การจดักจิกรรมเพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา 5) ครูทีป่รกึษาศกึษาและจดัท าขอ้มูลนักเรยีนเป็นรายบุคคล โดยใชเ้ครื่องมอื คอืสงัเกตพฤตกิรรม
นักเรยีน สมัภาษณ์นักเรยีนและเพื่อน การเยีย่มบา้นนักเรยีน สมัภาษณ์ผูป้กครอง ชุมชน ศกึษาและบนัทกึแบบ
ประเมินพฤติกรรม จดัท าระเบียนประวตัิ ระเบียนสะสม 6) โรงเรียนและครูที่ปรึกษาควรจัดกิจกรรมละลาย
พฤตกิรรมภายในโรงเรยีน เช่น การจดักจิกรรมนันทนาการกลางแจง้ กจิกรรมสรา้งความสมัพนัธใ์หก้บันักเรยีน 
กจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะการด ารงชวีติและกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน 

 2.2 ดา้นการคดักรองนักเรยีน มแีนวทาง พบว่า 1) โรงเรยีนควรมกีารประชุมครูที่ปรกึษา ครูแนะ
แนว และผูป้กครอง เพื่อก าหนดตวัชีว้ดัทีใ่ชเ้ป็นเกณฑใ์นการคดักรองหรอืการแบ่งกลุ่มนกัเรยีน 2)  ค รู ที่
ปรกึษาควรมกีารพฒันารูปแบบการคดักรองนักเรยีนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและแนวทางในการคดักรอง
นกัเรยีนในครัง้ต่อไป 3)ครทูีป่รกึษาควรออกแบบการคดักรองนักเรยีนใหม้คีวามเหมาะสมในการใชง้านใหม้ากขึน้ 
4) โรงเรยีนควรมผีู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการคดักรองนักเรียน  เพื่อให้ได้ข้อมูลและค าแนะน าในการแก้ปัญหาที่
ถูกตอ้ง โดยสง่ต่อผูเ้ชีย่วชาญภายนอกโรงเรยีน เช่น สง่ไปปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกบัทหาร มกีารพจิารณาเพื่อแยก
นกัเรยีนส าหรบัการสง่ต่อไปยงัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น เช่น ดา้นความรูส้กึ ดา้นพฤตกิรรม 

2.3 ดา้นการส่งเสรมินักเรยีน มแีนวทาง พบว่า 1) ครูทีป่รกึษาควรมกีารจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย
และเหมาะสมกบัวยั เพื่อส่งเสรมิ และสนบัสนุนใหน้กัเรยีนทุกคนอยู่ในความดแูลของครปูระจ าชัน้ 2) ครทูีป่รกึษา
ควรมกีารประสานความร่วมมอืกบัผูท้ี่เกีย่วขอ้งในการส่งเสรมินักเรยีนตามความเหมาะสม 3) ครูที่ปรกึษาควรมี
รูปแบบในการพฒันาการส่งเสรมินักเรยีนที่หลากหลาย เช่น กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนักเรยีน กจิกรรมเพื่อ
สงัคมและสาธารณประโยชน์ 4) ครูทีป่รกึษาควรมกีารจดักจิกรรมในการพฒันาเดก็กลุ่มเสีย่งใหม้ากขึน้ เช่น การ
จดักจิกรรมโฮมรูม การจดักจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะการด ารงชวีติและกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 5) ครทูีป่รกึษาควรมี
การจดักจิกรรมในการพฒันาเดก็กลุ่มมปัีญหาใหก้ลบัมาเป็นเดก็กลุ่มปกตมิากขึน้ 
 2.4 ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในโรงเรยีน มแีนวทาง พบว่า 1) ครทูีป่รกึษาควรมี
เวลาในการใหค้ าปรกึษาหรอืมเีวลาในการท ากจิกรรมร่วมกบันกัเรยีนมากขึน้ เช่น มกีารสอนซ่อมเสรมิทัง้นกัเรยีน
ที่เรียนอ่อนและนักเรียนที่เรียนเก่ง  มีการจัดกิจกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนา
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พฤตกิรรม 2)ครูทีป่รกึษาควรมกีารร่วมมอืจากหน่วยงานภายนอกในการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ หน่วยงานเทศบาล
ต าบล องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 3) ครทูีป่รกึษาควรมกีารท าความเขา้ใจกบัผูป้กครองในการแกไ้ขปัญหา เช่น มี
การสนับสนุนใหผู้ป้กครองร่วมกจิกรรมของโรงเรยีนอย่างสม ่าเสมอ 4) ครทูีป่รกึษาควรมสี่วนร่วมกบัชุมชน เช่น 
หน่วยงานเทศบาลต าบล องคก์ารบรหิารสว่นต าบล เพื่อร่วมกนัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาใหก้บันกัเรยีนในชุมชน 
 2.5 ดา้นการส่งต่อ ควรมแีนวทาง พบว่า 1) ครูทีป่รกึษาควรสง่ขอ้มูลนักเรยีนโดยมแีบบฟอรม์การ
ส่งต่อที่ชัดเจนและถูกต้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการส่งต่อให้กบัหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องต่อไป 2) ควรมีการ
ประสานงานกนัระหว่างครูที่ปรึกษากบัผู้ที่รบัการส่งต่ออย่างสม ่าเสมอ  3) ครูที่ปรึกษาควรส่งต่อนักเรียนให้กบั
ผูป้กครองหรอืผูท้ีด่แูลนกัเรยีนก่อนทีจ่ะเกดิปัญหาบานปลาย 4) ครทูีป่รกึษาหรอืโรงเรยีนควรจดัโครงการทีอ่บรมให้
ความรูท้างยาเสพตดิและการคบเพื่อนแก่นักเรยีน 5) ครูทีป่รกึษาควรท าความเขา้ใจกบัผูป้กครองในเรื่องการส่ง
ต่อนกัเรยีนเพื่อใหเ้ขา้ใจปัญหาของนักเรยีนตรงกนัและร่วมกนัแกปั้ญหาเพื่อใหห้น่วยงานทีร่บัการสง่ต่อไดข้อ้มลูที่
เป็นความจรงิ 
 
อภิปรายผล 

จากการศกึษาเรื่องแนวทางการบรหิารงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห ์กลุ่ม 
1 สงักดัส านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

1. การบรหิารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห ์กลุ่ม 1 สงักดัส านักบรหิารงาน
การศกึษาพเิศษ พบว่า โดยภาพรวม มกีารปฏบิตัิอยู่ในระดบัมาก ที่เป็นเช่นน้ีเพราะว่า โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ 
กลุ่ม 1 สงักดัส านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ มกีารด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน มกีารศกึษาขอ้มูล
พื้นฐานของนักเรยีนเป็นรายบุคคล มกีารจดักจิกรรมโดยการเน้นให้นักเรยีนมบีทบาทในกจิกรรมให้มากที่สุด จดั
กจิกรรมทีส่ง่เสรมิประชาธปิไตยในโรงเรยีน เพื่อพฒันาความเป็นผูน้ า ผูต้าม และการรูจ้กัสทิธหิน้าทีข่องตนตามระบบ
ประชาธิปไตยและมีการก าหนดวิธีการและด าเนินการแก้ไขปัญหาของนักเรียน  มีการบนัทึกการส่งต่อหรือแบบ
ประสานงานขอความร่วมมอืจากผู้เกี่ยวขอ้ง ดงัที่ บุปผาชาติ เขม็วชิยั [6] กล่าวถึง ความส าคญัของระบบการดูแล
ช่วยเหลอืนักเรยีนเป็นงานทีทุ่กภาคสว่นใหค้วามส าคญั เพื่อพฒันานักเรยีนในสถานศกึษา โดยครทูีป่รกึษาควรเอาใจ
ใส่ ดูแลช่วยเหลอืและป้องกนัแก้ไขปัญหาให้นักเรยีนทุกคน อย่างเป็นระบบกระบวนการท างานที่ชดัเจนมรี่องรอย
หลกัฐานการปฏิบตัิงานสามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ นอกจากครูที่ปรึกษาแล้วยงัมีคณะบุคคลซึ่ง ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความ
ร่วมมือเพื่อส่งเสริม พฒันาควบคุม และแก้ไขความประพฤติของนักเรยีนให้อยู่ในระเบียบวินัย ให้เกิดความสงบ
เรยีบรอ้ยในการอยู่ร่วมกนั เพื่อดูแลช่วยเหลอืส่งเสรมิและพฒันาเต็มตามศกัยภาพ ใหเ้ป็นคนที่สมบูรณ์ทัง้ทางดา้น
ร่างกาย อารมณ์สงัคม และสตปัิญญาและเพื่อคุม้ครอง ดูแล รกัษา รวมทัง้ใหก้ารอบรมศลีธรรม จรรยา มารยาทอนัดี
แก่นักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป สอดคล้องกบังานวิจยั             สุธิดา พงษ์สวัสดิ ์[7] ได้
ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนโรงเรยีนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ผลการวจิยัพบว่า 
โดยภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น สามารถอภปิรายเป็นรายดา้นไดด้งันี้ 

 1.1 ด้านการรู้จ ักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ที่ เป็นเช่นนี้
เพราะว่า โรงเรยีนมกีารศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานของนักเรยีนเป็นรายบุคคล มกีารเยีย่มบา้นเพื่อทราบสภาพความเป็นอยู่
ทางบ้านของนักเรยีนทุกคน และมกีารประสานงานกบัผูป้กครองโดยตรงเพื่อให้ไดข้อ้มูลเกี่ยวกบันักเรยีนตามความ
ต้องการ ดงัที ่ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน [8] ไดก้ าหนดไว้ว่า การรูจ้กันักเรยีนเป็นรายบุคคล คอื 
การรูข้อ้มูลทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัตวันักเรยีนทีจ่ะช่วยใหค้รูประจ าชัน้หรอืครูทีป่รกึษามคีวามเขา้ใจนักเรยีนดขีึน้ สามารถ
น าขอ้มลูมาวเิคราะหเ์พื่อการคดักรองนกัเรยีนเป็นประโยชน์ในการพฒันาการป้องกนั แกไ้ข และช่วยเหลอืนกัเรยีนได้
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อย่างถูกทาง ซึง่เป็นขอ้มูลเชงิประจกัษ์ มใิช่การใชค้วามรูส้กึ หรอืการคาดเดา โดยเฉพาะในการแกไขปัญหานักเรยีน 
ซึง่จะท าใหไ้ม่เกดิขอ้ผดิพลาดต่อการช่วยเหลอื สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุตกิรณ์ นิสสยั [9] ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีนบ้านหนองปรอื สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาชลบุร ีเขต 3 ผลการวจิยัพบว่า ด้านการรู้จกันักเรยีนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวม มกีารปฏบิตัิอยู่ใน
ระดบัมากเช่นกนั 

 1.2 ด้านการคดักรองนักเรียน โดยภาพรวม มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า 
โรงเรยีนมกีารจดักจิกรรมโดยการเน้นให้นักเรยีนมบีทบาทในกจิกรรมให้มากทีสุ่ด จดัเกบ็ขอ้มูลนักเรยีนไว้เป็น
ความลบัโดยเฉพาะนักเรยีนในกลุ่มเสีย่ง/มปัีญหา และมกีารจดักจิกรรมซ่อมเสรมิเพื่อช่วยเหลอืนักเรยีนในกลุ่มเสีย่ง/
มปัีญหา ดงัที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน [10] ได้ก าหนดไว้ว่า การคดักรอง นักเรียนเป็นการ
พจิารณาขอ้มูลที่เกีย่วกบัตวันักเรยีนเพื่อการจดักลุ่มนักเรยีนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1) กลุ่มปกต ิคอื นักเรยีนทีไ่ดร้บัการ
วเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ตามเกณฑก์ารคดักรองของโรงเรยีนแล้วอยูในเกณฑข์องกลุ่มปกติ 2) กลุ่มเสีย่ง มปัีญหาคอื 
นักเรียนที่จดัอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสีย่ง/ มีปัญหาตาม เกณฑ์ การคดักรองของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนต้องให้ความ
ช่วยเหลอืป้องกนหรอืแกไ้ขปัญหาตามแต่กรณี การจดักลุ่มนกัเรยีนนี้มปีระโยชน์ต่อครูทีป่รกึษาในการหาวธิกีารเพื่อ
ดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกบัปัญหาของนักเรยีนยิง่ขึน้และมคีวาม
รวดเรว็ในการแกปั้ญหา ซึง่หากครูทีป่รกึษาไม่ไดค้ดักรองนกัเรยีนเพื่อการจดักลุ่มแล้วความชดัเจน ในเป้าหมาย เพื่อ
การแกไขปัญหาของนักเรยีนจะมีน้อยลงมผีลต่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ ซึ่งบางกรณีจ าเป็นต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน สอดคล้องกบังานวิจยัของพชัรียา ทองบณัฑิต [11] ได้ท าการศึกษาวิจยัเรื่อง การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรยีนกลุ่มโรงเรยีนศรรีาชา 4 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 3 ผลการวจิยัพบว่า 
โดยภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากเช่นกนั 

 1.3  ดา้นการส่งเสรมินักเรยีน โดยภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า โรงเรยีน
ไดจ้ดักจิกรรมทีส่่งเสรมิประชาธปิไตยในโรงเรยีน เพื่อพฒันาความเป็นผูน้ า ผูต้าม และการรูจ้กัสทิธหิน้าทีข่องตนตาม
ระบบประชาธปิไตย ครูที่ปรกึษาประจ าห้องเรยีนดูแลนักเรียนในพธิีการหน้าเสาธงอย่างสม ่าเสมอ และการจดัโฮมรู
มเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น การแสดงออกเชิงความรู้
ความสามารถและการมสี่วนร่วมในการแก้ปัญหาในห้องเรียน เป็นต้น ดงัที่ อาสณี นิสาแล๊ะ [12] ได้กล่าวไว้ว่า การ
สง่เสรมินักเรยีน คอื กระบวนการทีค่รูทีป่รกึษาสนับสนุนใหน้ักเรยีนทุกคนทีต่นดูแลทัง้กลุ่มปกต ิกลุ่มเสีย่งหรอืกลุ่มมี
ปัญหาให้มคีุณภาพดขีึน้ป้องกนมใิห้นักเรยีนกลุ่มปกติเปลี่ยนไปอยู่กลุ่มเสีย่ง และท าให้กลุ่มเสีย่งหรอืกลุ่มมปัีญหา
กลบัคนื สภาพเป็นเดก็กลุ่มปกต ิกจิกรรมที่สนับสนุนการส่งเสรมินักเรยีนสามารถท าไดห้ลายวธิตีามวธิกีารของแต่ละ
โรงเรยีนจะเลอืกน าไปใชต้ามความเหมาะสม กจิกรรมส าคญัทีโ่รงเรยีนควรด าเนินการเพื่อเป็นการส่งเสรมินกัเรยีนเป็น
อย่างมาก คือ 1) กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 2) การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชัน้เรียน (Classroom meeting) 
สอดคล้องกบังานวจิยัของจริภา แสนสิง่ [13] ได้ศกึษาวิจยัเรื่องการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการส่งเสริมนักเรียน โดย
ภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากเช่นกนั 

 1.4 ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในโรงเรยีน โดยภาพรวมมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบั
มาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า โรงเรยีนมกีารก าหนดวธิกีารและด าเนินการแก้ไขปัญหาของนักเรยีน ให้ค าปรกึษา
ติดตามดูแลช่วยเหลอืนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มปัีญหาอย่างใกล้ชดิและต่อเนื่อง  และมคีวามจริงใจในการช่วยเหลือ
แกปั้ญหาของนักเรยีนทุกคน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของส าอาง ทองอ ่า [14] ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง การบรหิารงาน
ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนในโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาราชบุร ีเขต 2 ผลการวจิยั
พบว่า ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในโรงเรยีน โดยภาพรวมมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้ง
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กบังานวจิยัของสุธดิา พงษ์สวสัดิ ์[15] ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนโรงเรยีน
ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุร ีผลการวจิยัพบว่า ด้านการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในโรงเรยีน โดยภาพรวมมกีาร
ปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก เช่นกนั 

 1.5 ดา้นการส่งต่อ โดยภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะว่า โรงเรยีนมกีาร
บนัทกึการสง่ต่อหรอืแบบประสานงานขอความร่วมมอืจากผูเ้กีย่วขอ้งมกีารประสานงานกบัหน่วยงานหรอืบุคลากร
ทีจ่ะช่วยเหลอืนกัเรยีนใหท้ราบล่วงหน้า และมรีะบบวเิคราะหพ์จิารณาขอ้มลูนกัเรยีนทีส่มควรไดร้บัการสง่ต่อ ดงัที ่
จรยิา เนียมสวสัดิ ์[16] กล่าวว่า การสง่ต่อนกัเรยีน หมายถงึ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรยีน โดยครปูระจ า
ชัน้ ครูทีป่รกึษาตามกระบวนการป้องกนและช่วยเหลอืนักเรยีนนัน้ ในกรณีทีม่ปัีญหายากต่อการช่วยเหลอืหรอื
ช่วยเหลอืแลว้นกัเรยีนมพีฤตกิรรมไม่ดขีึน้ กค็วรสง่ต่อผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นกรณีทีเ่ดก็มคีวามสามารถพเิศษหรอื
เด็กอัจฉริยะ เด็กที่มีความต้องการพิเศษเด็กด้อยโอกาสก็ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนได้รบัการส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้นการส่งต่อ และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสธุดิา พงษ์สวสัดิ ์[17] ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน
โรงเรยีนชะอ าคุณหญงิ เนื่องบุร ีผลการวจิยัพบว่า ดา้นการสง่ต่อ โดยภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากเช่นกนั 

2. ผลการสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิเพื่อก าหนดแนวทางการบรหิารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนใน
โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห ์กลุ่ม 1 สงักดัส านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ พบว่า ระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน
เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนอย่างมีข ัน้ตอนพร้อมด้วยวธิกีารและเครื่องมอืการท างานที่
ชดัเจน โดยมคีรูที่ปรกึษาเป็นบุคลากรหลกัการในการด าเนินการดงักล่าวและมกีารประสานความร่วมมอือย่าง
ใกลช้ดิกบัครูที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้การสนับสนุนส่งเสรมิจากโรงเรยีนเพื่อใช้ในการด าเนินงานพฒันานักเรยีนให้มี
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ละปลอดภยัจากสารเสพตดิ ในแต่ละดา้นมปีระเดน็อภปิรายผลดงันี้  

 2.1 ดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล มแีนวทาง พบว่า ครูทีป่รกึษาควรมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล
นกัเรยีนดา้นพฤตกิรรมเกีย่วกบัตวันกัเรยีนเพื่อเป็นขอ้มูลพืน้ฐานทีส่ าคญัของการรูจ้กันักเรยีนเป็นรายบุคคล และ
สามารถน าข้อมูลมาใช้วเิคราะห์ คดักรอง เป็นประโยชน์กบัตวันักเรยีนเองในการรบัการส่งเสริมตลอดจนการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาของนักเรยีนไดอ้ย่างถูกทาง ครูทีป่รกึษาควรท าความเขา้ใจและรู้จกันักเรยีนให้มากขึน้ 
โดยให้นักเรียนรู้สกึว่าได้รบัความไว้วางใจเพื่อเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กบันักเรียนได้ ครูที่ปรึกษาควรมีวิธีการที่
หลากหลายในการท าความรู้จ ักกับนักเรียน เช่น คอยสอบถามเรื่องความเป็นอยู่ที่บ้าน เรื่องส่วนตัว เรื่อง
การศกึษา โดยให้นักเรยีนรู้สกึว่ามคีรูคอยให้ค าปรกึษาได้ตลอดเวลา โรงเรยีนควรมชี่องทางในการรบัฟังแนว
ทางแกไ้ขปัญหาหรอืขอ้เสนอแนะ เช่น การใหค้ าปรกึษาเบือ้งตน้ การจดักจิกรรมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ครทูี่
ปรกึษาศกึษาและจดัท าขอ้มูลนักเรยีนเป็นรายบุคคล โดยใช้เครื่องมอื คอืสงัเกตพฤติกรรมนักเรยีน สมัภาษณ์
นักเรยีนและเพื่อน การเยีย่มบา้นนักเรยีน สมัภาษณ์ผูป้กครอง ชุมชน ศกึษาและบนัทกึแบบประเมนิพฤติกรรม 
จดัท าระเบยีนประวตัิ ระเบยีนสะสม โรงเรยีนและครูที่ปรกึษาควรจดักจิกรรมละลายพฤติกรรมภายในโรงเรยีน 
เช่น การจดักจิกรรมนนัทนาการกลางแจง้ กจิกรรมสรา้งความสมัพนัธใ์หก้บันกัเรยีน กจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะการ
ด ารงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สอดคล้องกับนิฮานานี สาบา [18] ได้การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษาตามทศันะของครู สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาปัตตานี เขต 2 ผลการวจิยัพบว่า ดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล มขีอ้เสนอแนะว่า ควรใหต้้นสงักดั
จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัหลกัเกณฑว์ธิกีารในการคดักรองนกัเรยีน  

 2.2 ดา้นการคดักรองนกัเรยีน มแีนวทาง พบว่า โรงเรยีนควรมกีารประชุมครทูีป่รกึษา ครแูนะแนว 
และผูป้กครอง เพื่อก าหนดตวัชีว้ดัทีใ่ชเ้ป็นเกณฑใ์นการคดักรองหรอืการแบ่งกลุ่มนกัเรยีน ครูทีป่รกึษาควรมกีาร
พฒันารูปแบบการคดักรองนักเรยีนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ได้ขอ้มูลและแนวทางในการคดักรองนักเรยีนในครัง้
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ต่อไป ครูทีป่รกึษาควรออกแบบการคดักรองนักเรยีนใหม้คีวามเหมาะสมในการใชง้านใหม้ากขึน้  โรงเรยีนควรมี
ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการคดักรองนักเรยีน เพื่อให้ได้ขอ้มูลและค าแนะน าในการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง โดยส่งต่อ
ผูเ้ชีย่วชาญภายนอกโรงเรยีน เช่น ส่งไปปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกบัทหาร มกีารพจิารณาเพื่อแยกนักเรยีนส าหรบั
การสง่ต่อไปยงัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น เช่น ดา้นความรูส้กึ ดา้นพฤตกิรรม สอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบันิฮานานี สา
บา [19] ไดก้ารศกึษาวจิยัเรื่อง ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษา
ตามทศันะของครู สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาปัตตานี เขต 2 ผลการวจิยัพบว่า ดา้นการคดักรองนักเรยีน 
มขีอ้เสนอแนะว่า ควรใหต้น้สงักดัจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัหลกัเกณฑว์ธิกีารในการคดักรองนกัเรยีน  

 2.3 ดา้นการสง่เสรมินักเรยีน มแีนวทาง พบว่า ครทูีป่รกึษาควรมกีารจดักจิกรรมทีห่ลากหลายและ
เหมาะสมกบัวยั ครูที่ปรึกษาควรมกีารประสานความร่วมมือกบัผู้ที่เกี่ยวขอ้งในการส่งเสรมินักเรยีนตามความ
เหมาะสม ครูที่ปรึกษาควรมีรูปแบบในการพฒันาการส่งเสรมินักเรียนที่หลากหลาย  ครูที่ปรึกษาควรมีการจดั
กจิกรรมในการพฒันาเดก็กลุ่มเสีย่งใหม้ากขึน้ เช่น การจดักจิกรรมโฮมรูม การจดักจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะการ
ด ารงชวีติและกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน ครูทีป่รกึษาควรมกีารจดักจิกรรมในการพฒันาเดก็กลุ่มมปัีญหาใหก้ลบัมา
เป็นเดก็กลุ่มปกติมากขึน้ สอดคลอ้งกบับุญทรพัย ์นามเกษม [20] ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปัญหาและแนวทาง
แกปั้ญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษานครราชสมีา เขต 1-7 ผลการวจิยัพบว่า ดา้นการส่งเสรมินักเรยีน มขีอ้เสนอแนะว่า ครูทีป่รกึษา
ควรมกีารประสานความร่วมมอืควรประชุมวางแผนด าเนินงานแบบมสีว่นร่วมดว้ยกระบวนการการจดัการความรู ้
(Knowledge management) ประสานความร่วมมอืในการสรา้งเครอืข่ายทัง้หน่วยงาน เอกชน น าผลการคดักรอง
มาใชใ้นการพจิารณา สรา้งความตระหนกัและจติส านึกในองคก์ร จดักจิกรรมนิเทศ ก ากบั ตดิตามการด าเนินงาน 

 2.4 ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในโรงเรยีน มแีนวทาง พบว่า ครูทีป่รกึษาควรมี
เวลาในการใหค้ าปรกึษาหรอืมเีวลาในการท ากจิกรรมร่วมกบันกัเรยีนมากขึน้ เช่น มกีารสอนซ่อมเสรมิทัง้นกัเรยีน
ที่เรียนอ่อนและนักเรียนที่เรียนเก่ง  มีการจัดกิจกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนา
พฤตกิรรม ครทูีป่รกึษาควรมกีารร่วมมอืจากหน่วยงานภายนอกในการแกไ้ขปัญหา ครทูีป่รกึษาควรมกีารท าความ
เขา้ใจกบัผูป้กครองในการแกไ้ขปัญหา เช่น มกีารสนับสนุนใหผู้ป้กครองร่วมกจิกรรมของโรงเรยีนอย่างสม ่าเสมอ 
ครูที่ปรกึษาควรมสี่วนร่วมกบัชุมชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา สอดคล้องกบัสอดคล้องกบับุญทรพัย์ นาม
เกษม [21] ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของ
โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครราชสมีา เขต 1-7 ผลการวจิยัพบว่า 
ดา้นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในโรงเรยีน มขีอ้เสนอแนะว่า ควรประชุมวางแผนแบบมสี่วนร่วม 
สง่เสรมิสนบัสนุนใหค้รไูดร้บัความรูโ้ดยจดัใหม้กีารแลกเปลีย่นความรู้มสี่วนร่วมกบัชุมชนในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครวั ชุมชน และทอ้งถิ่นส่งเสรมิการนิเทศตดิตามผลอย่างต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอ 

 2.5 ดา้นการสง่ต่อ มแีนวทาง พบว่า ครทูีป่รกึษาควรสง่ขอ้มลูนักเรยีนโดยมแีบบฟอรม์การสง่ต่อที่
ชดัเจนและถูกต้องเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการส่งต่อให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป  ควรมกีารประสานงานกนั
ระหว่างครทูีป่รกึษากบัผูท้ีร่บัการส่งต่ออย่างสม ่าเสมอ ครทูีป่รกึษาควรสง่ต่อนักเรยีนใหก้บัผูป้กครองหรอืผูท้ีด่แูล
นกัเรยีนก่อนทีจ่ะเกดิปัญหาบานปลาย ครูทีป่รกึษาหรอืโรงเรยีนควรจดัโครงการทีอ่บรมใหค้วามรูท้างยาเสพตดิ
และการคบเพื่อนแก่นักเรยีน ครูทีป่รกึษาควรท าความเขา้ใจกบัผูป้กครองในเรื่องการส่งต่อนักเรยีนเพื่อใหเ้ขา้ใจ
ตรงกนัและร่วมกนัแกปั้ญหา สอดคลอ้งกบัสุธดิา พงษ์สวสัดิ ์[22] ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง การด าเนินงานระบบ
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนโรงเรยีนชะอ าคุณหญงิเนื่องบุร ีผลการวจิยัพบว่า ดา้นการสง่ต่อ มขีอ้เสนอแนะว่า โรงเรยีน
ควรมกีารชีแ้จงใหก้บันกัเรยีนและผูป้กครอง นกัเรยีนทราบถงึเหตุผลทีแ่ทจ้รงิของการสง่ต่อนกัเรยีน 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศกึษาการบรหิารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห ์กลุ่ม 1 สงักดั
ส านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
              ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
            จากการศกึษาวจิยัพบว่า การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน ด้านที่มคี่าเฉลี่ยน้อย 3 ล าดบั
สดุทา้ย จงึน ามาสูป่ระเดน็ทีจ่ะใหข้อ้เสนอแนะดงันี้    
 1. ดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรมกีารสง่เสรมิครทูีป่รกึษาใชเ้ครื่องมอื
ทีห่ลากหลายในการรวบรวมขอ้มลูนกัเรยีนเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีช่ดัเจน มกีารสือ่สารขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมและดา้นการ
เรยีนกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเช่น แนะแนว ฝ่ายปกครองฝ่ายวชิาการอย่างต่อเนื่อง  จดัท าแบบบนัทกึสุขภาพ
นกัเรยีนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบนั 
 2. ดา้นการคดักรองนักเรยีน ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูทีป่รกึษา ควรมกีารชี้แจง เสนอแนะ และ
ร่วมวางแผนในการแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบขอ้มูลนักเรยีนที่อยู่ในกลุ่มเสีย่ง/มปัีญหาเพื่อขอความร่วมมอืจาก
ผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการปฏิบตัิกับนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาอย่างถูกต้องไม่ท าให้
นกัเรยีนเกดิความรูส้กึว่าตนเองแปลกแตกต่างจากเพื่อนเพื่อแกไ้ขปัญหานกัเรยีนแต่ละคนไดถู้กตอ้ง 

    3. ด้านการส่งต่อ ผู้บริหารสถานศกึษาและครูที่ปรกึษา ควรมกีารส่งต่อนักเรยีนที่มีปัญหายุ่งยาก
ซบัซอ้นและตอ้งการความช่วยเหลอืเฉพาะทางใหผู้เ้ชีย่วชาญหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อประสานงานการสง่ต่อ
ระหว่างครูทีป่รกึษาภายในโรงเรยีนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายนอกอย่างเป็นระบบชดัเจน มกีารพจิารณาเพื่อ
แยกนกัเรยีนส าหรบัการส่งต่อไปยงัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น เช่น ดา้นความรูส้กึ ดา้นพฤตกิรรม โรงเรยีนควรมกีาร
จดัใหน้ักเรยีนทีม่ปัีญหาเฉพาะดา้น (ดา้นความรูส้กึ ดา้นพฤตกิรรม) โดยสง่ต่อผูเ้ชีย่วชาญภายนอกโรงเรยีน เช่น 
สง่ไปปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกบัทหารเพื่อใหก้ารช่วยเหลอืนกัเรยีนอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อการบรหิารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในโรงเรยีน สงักดั

ส านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ 
2. ควรศกึษาเรื่องกระบวนการวางแผนการท างานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนในโรงเรยีน สงักดัส านัก

บรหิารงานการศกึษาพเิศษ 
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รายละเอียดการเตรียมบทความเพ่ือส่งตีพิมพว์ารสารบริหารการศึกษา มศว 

 

ค าแนะน าการเตรียมต้นฉบบั 
 บทความทีร่บัตพีมิพล์งวารสารไดแ้ก่ 1) นิพนธต์น้ฉบบัทีเ่ป็นบทความวจิยั 2) นิพนธป์รทิศัน์3) บทความ
วชิาการ 4) บทวจิารณ์เชงิวชิาการ โดยใหพ้มิพผ์ลงานดว้ยกระดาษ เอ 4 (พมิพห์น้าเดยีว) จ านวน 10-12 หน้า 
 สว่นประกอบของบทความวจิยัประกอบดว้ยบทคดัย่อ ภมูหิลงั วตัถุประสงคก์ารวจิยั วธิดี าเนินการวจิยั สรุป
ผลการวจิยั อภปิรายผล ขอ้เสนอแนะ และเอกสารอา้งองิ  
          หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมีบทคดัย่อเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในกรณีทีต่พีมิพบ์ทความเป็น
ภาษาต่างประเทศ ตอ้งมบีทคดัย่อเป็นภาษาไทยดว้ย 
 

ข้อก าหนดในการเตรียมต้นฉบบับทความ 
 ขนาดกระดาษ เอ 4 
 กรอบของข้อความในแต่ละหน้าใหม้ขีอบเขตดงันี้ จากขอบบนของกระดาษ1.25 นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว

ขอบซา้ย 1.25 นิ้ว และ ขอบขวา 1.0 นิ้ว 
 ระยะห่างระหว่างบรรทดัหนึ่งช่วงบรรทดัของเครื่องคอมพวิเตอร ์
 ตวัอกัษร ใชบ้ราววลัเลยีนิว(Browallia)และพมิพต์ามทีก่ าหนดดงันี้ 
o ช่ือเรือ่ง (Title)  

- ภาษาไทย ขนาด18point,ก าหนดชดิซา้ย, ตวัหนา  
- ภาษาองักฤษ (ตวัอกัษรพมิพใ์หญ่) ขนาด18point,ก าหนดชดิซา้ย, ตวัหนา   

o ช่ือผูเ้ขียน (ทุกคน) 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทย– องักฤษ ขนาด 14 point, ก าหนดชดิซา้ย 
- ทีอ่ยู่ผูเ้ขยีน ภาษาไทย– องักฤษขนาด 14 point, ก าหนดชดิซา้ย 

o บทคดัย่อ  
- ชื่อ “บทคดัย่อ” และ “Abstract” ขนาด16 point, ก าหนดชดิซา้ย ,ตวัหนา  
- ขอ้ความบทคดัย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, ก าหนดชดิขอบ, ตวัธรรมดา  
- ขอ้ความบทคดัย่อภาษาองักฤษ ขนาด 14 point, ก าหนดชดิขอบ, ตวัธรรมดา 
- ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

o ค าส าคญั(Keyword)ใหพ้มิพต่์อจากสว่นของบทคดัย่อ (Abstract) ควรเลอืกค าส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
บทความ ประมาณ 4-5 ค า ใชต้วัอกัษรภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ ขนาด 14point 

o รายละเอียดบทความ  
- หวัขอ้ใหญ่ขนาด 16 point, ก าหนดชดิซา้ย, ตวัหนา  
- หวัขอ้รองขนาด 14 point, ก าหนดชดิซา้ย, ตวัหนา 
- ตวัอกัษรขนาด 14 point, ก าหนดชดิขอบ, ตวัธรรมดา 
- ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

 ค าศพัท ์ใหใ้ชศ้พัทบ์ญัญตัขิองราชบณัฑติยสถาน 
 ภาพและตาราง กรณีมภีาพและตารางประกอบ ชื่อภาพใหร้ะบคุ าว่า ภาพประกอบไวใ้ตภ้าพประกอบ 

และจดัขอ้ความบรรยายภาพใหอ้ยู่กึง่กลางหน้ากระดาษชื่อตารางใหร้ะบุค าว่า ตารางพรอ้มทัง้ขอ้ความบรรยายตาราง 
หวัตารางใหจ้ดัชดิซา้ยของหน้ากระดาษ และใตภ้าพประกอบหรอืตารางใหบ้อกแหล่งทีม่าโดยพมิพห์่างจากชื่อ
ภาพประกอบหรอืเสน้คัน่ใตต้าราง1 บรรทดั(ใชต้วัอกัษรขนาด 14point,ตวัปกต)ิ 
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 ตวัอย่างภาพประกอบทีน่ ามาอา้งและการบอกแหล่งอา้งองิ 
 

 
 

ภาพประกอบ1แสดงโครงร่างของตูเ้ยน็ดว้ยเทอรโ์มอเิลก็ตรกิ 
 

ทีม่า: Min, G.; & Rowe, D.M. (2006).Experimental evaluation of prototype thermoelectric domestic 
refrigerators.Applied Energy. 83: 133-152. 
 
 ตวัอย่างตารางทีน่ ามาอา้งและการบอกแหล่งอา้งองิ 
 

ตาราง 1แสดงคุณสมบตัขิองการกนัแดดของอุปกรณ์ในหอ้งสมุด 
 

 
รปูแบบอปุกรณ์กนัแดด 

ค่า Transmitted 
Radiation Impact 

หมายเหต ุ
 

 
1. อุปกรณ์กนัแดดตดิตัง้ภายในอาคาร : มลูีส่เีงนิ  
   (Inside Venetian Blind Reflective Aluminum)   

0.45 ตดิตัง้เรยีบรอ้ยแลว้ 

2. อุปกรณ์กนัแดดตดิตัง้ภายนอกอาคาร : แบบเกลด็  
   (Outside Venetian Blind ) 
 

0.15 ด าเนินการตดิตัง้ในงานวจิยั 

 

ทีม่า: Olgyay Victor. (1992). Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism.New York: 
Van Nostrand Reinhold. 61-81. 
 

 การพิมพอ้์างอิงท่ีแทรกในเน้ือหาของบทความ 
1) ใชก้ารอา้งองิระบบล าดบัหมายเลขโดยระบุล าดบัหมายเลขอา้งองิทา้ยขอ้ความหรอืชื่อบุคคลทีน่ ามา 

อา้งองิ ใหเ้ริม่จากหมายเลข 1,2,3ไปตามล าดบัทีอ่า้งองิก่อน-หลงั โดยใชเ้ลขอารบคิอยู่ในวงเลบ็ใหญ่ เช่น มคี่า OTTV 
ไม่เกนิ 50 วตัตต่์อตารางเมตร [1] ออกตามความในพระราชบญัญตักิารสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 [2] 
2) ทุกครัง้ทีม่กีารอา้งองิซ ้าจะต้องใชห้มายเลขเดมิในการอา้งองิ 3)การอา้งองิแทรกในตารางหรอืในค าอธบิายตารางให้
ใชห้มายเลขทีส่อดคลอ้งกบัทีไ่ดอ้า้งองิมาก่อนแลว้ในเนื้อเรื่อง 4)การอา้งองิจากเอกสารมากกว่า 1 ฉบบั ถา้มกีารอา้งองิ



 

 

192 วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่17 ฉบบัที ่33 เดอืนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2563 

ต่อเนื่องกนัจะใช้เครื่องหมายยติภังค์ (hyphenหรอื -) เชื่อมระหว่างฉบบัแรกถึงฉบบัสุดท้ายเช่น [1-5] แต่ถ้าอ้างอิง
เอกสารทีม่ลี าดบัไม่ต่อเนื่องกนัจะใชเ้ครื่องหมายจุลภาค (comma หรอื ,) เช่น [4,8,12]  
 

 การพิมพเ์อกสารอ้างอิงท้ายบทความ 

1) เอกสารอา้งองิทุกล าดบัจะตอ้งมกีารอา้งองิหรอืกล่าวถงึในบทความ  
2) ตอ้งพมิพเ์รยีงล าดบัการอา้งองิตามหมายเลขทีก่ าหนดไวภ้ายในวงเลบ็ใหญ่ทีไ่ดอ้า้งองิถงึ 

ในบทความโดยไม่ตอ้งแยกภาษาและประเภทของเอกสารอา้งองิ 
3) หมายเลขล าดบัการอา้งองิใหพ้มิพช์ดิขอบกระดาษดา้นซา้ยถา้รายละเอยีดของเอกสารอา้งองิมคีวาม

ยาวมากกว่าหนึ่งบรรทดัใหพ้มิพต่์อบรรทดัถดัไปโดยย่อหน้า (โดยเวน้ระยะ 7 ช่วงตวัอกัษรหรอืเริม่พมิพช์ว่งตวัอกัษร 
ที ่8  

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

2.  อ้างอิงจากวารสารใชร้ปูแบบดงันี้ 
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ศรนีครนิทรวโิรฒ.2(3):1-13. 
[4] Doran, Kirk. (1996, January).Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing.Computer 

in Libraries. 16(1): 39-42. 
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ตวัอยา่ง  
[5] แมน้มาสชวลติ, คุณหญงิ. (2526). การกา้วเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรข์องหอ้งสมุด.ในเอกสารการสมัมนา 

ทางวชิาการเรือ่งกา้วแรกของการใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องหอ้งสมุด. หน้า 1-7. กรุงเทพฯ:
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  

[6] Tichner, Fred J. (1981). Apprenticship and Employee Training. In The New Encyclopedia  
Britannica, Macropedia, V.1. pp. 1018-1023. Chicago: Encyclopedia Britannica. 

 

4.  อ้างอิงจากปริญญานิพนธห์รอืวิทยานิพนธห์รอืสารนิพนธใ์ชร้ปูแบบดงันี้ 
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การส่งบทความ 
 ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับที่เป็น Microsoft Word for Windows มาทางอีเมล์ somburak62@gmail.comเพื่อ
พจิารณาบทความเบือ้งต้น ทัง้ในเรื่องของรูปแบบบทความตามแบบฟอรม์ของวารสาร จ านวนหน้า 10-12 หน้า และ
เนื้อหาของบทความ ที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของบทความ (นอกเหนือจากนัน้ให้ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของกอง
บรรณาธิการเป็นผู้พิจารณา) หลงัจากได้รบัการตอบรบัจากบรรณาธิการวารสารแล้ว ให้ผู้เขียนได้กรอกใบน าส่ง
บทความมาทางอีเมล์ somburak62@gmail.comก่อนล่วงหน้า หลังจากนัน้ให้ส่งใบน าส่งบทความฉบับจริงมาที ่
บรรณาธกิารวารสารบรหิารการศกึษา มศว คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ สุขุมวทิ 23 เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท ์02-6495000 ต่อ 15280 หรอื 081-3165572 ทัง้นี้ สามารถตดิต่อขอทราบรายละเอยีดและ
แบบฟอร์มได้ที่ภาควชิาการบรหิารการศกึษาและการอุดมศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
กรุงเทพฯ 

 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาบทความ 
 1. บทความนัน้ ตอ้งไม่เคยตพีมิพเ์ผยแพรห่รอือยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพจิารณาตพีมิพใ์นวารสาร หรอื
สิง่พมิพอ์ื่นใดมาก่อน 
 2. ตอ้งระบุชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุลจรงิของผูเ้ขยีนบทความ เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไปรษณีย์
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) เบอรโ์ทรศพัท ์พรอ้มวุฒกิารศกึษา ต าแหน่ง และสถานทีท่ างานของผูเ้ขยีนอย่างชดัเจน 
 3. เน้ือหา บทความ หรอืขอ้คดิเหน็ทีพ่มิพใ์นวารสารเป็นความคดิเหน็ของผูเ้ขยีนเท่านัน้ กองบรรณาธกิารไม่
จ าเป็นตอ้งเหน็ดว้ย 
 4. ผูส้ง่บทความตอ้งช าระเงนิค่าธรรมเนียมในการสง่บทความ 3,000 บาท ต่อ 1 บทความ พรอ้มกบัสง่
ตน้ฉบบับทความมาทีอ่เีมล ์somburak62@gmail.comพรอ้มใบน าสง่บทความ ซึง่จะไม่มกีารคนืเงนิไม่ว่าบทความจะ
ไดร้บัการตพีมิพห์รอืไม่ 
 5.บรรณาธกิารจะออกหนงัสอืตอบรบัการตพีมิพก์ต่็อเมื่อบทความผ่านการพจิารณาของผูท้รงคณุวุฒ ิ(Peer 
Review) โดยใช ้Double-blind peer-review และผูส้ง่บทความไดป้รบัแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒุ ิ
 6. บทความทีไ่ม่ผา่นการพจิารณาใหต้พีมิพ ์กองบรรณาธกิารจะแจง้ใหผู้เ้ขยีนทราบและจะไม่สง่ตน้ฉบบัคนื
ผูเ้ขยีน 
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 7. เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าวารสารบรหิารการศกึษา มศว มนีโยบายสนบัสนุนการศกึษาในการเป็นแหล่งเผยแพร่
บทความ จงึเป็นอกีหนึ่งทางเลอืกในการพจิารณาอา้งองิบทความทีต่พีมิพจ์ากวารสารบรหิารการศกึษา มศว 
 

ทัง้นี้ เมื่อผูเ้ขยีนไดร้บัการตพีมิพบ์ทความแลว้จะไดร้บัวารสารฉบบัทีบ่ทความนัน้ตพีมิพ ์จ านวน 1 ฉบบั 
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จริยธรรมในการตีพิมพผ์ลงานวิจยัและผลงานวิชาการ 
(Publication Ethics) 

ในวารสารบริหารการศึกษา มศว 
…………………………………….. 

 

 จากการที่วารสารบรหิารการศกึษา มศว เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารผลงานวจิยัและผลงานวชิาการ ใน
ลกัษณะของบทความวจิยัและบทความวชิาการ ที่เกดิจากการศกึษาค้นคว้าวจิยัจนได้ขอ้ค้นพบใหม่ๆ และองคค์วามรู้
ใหม่ๆ ในทางวชิาการ ดงันัน้ เพื่อให้การสื่อสารทางวชิาการเป็นไปอย่างถูกต้อง มคีุณภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกบั
มาตรฐานการตีพิมพ์ของนานาชาติและนโยบายของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index 
Centre) จงึไดก้ าหนดแนวทาง วธิปีฏบิตัทิีด่ ีและจรยิธรรมของการตพีมิพเ์ผยแพร่บทความวจิยัและบทความวชิาการ ไว้
ส าหรบัเป็นแนวทางในการด าเนินงานของวารสารบรหิารการศกึษา มศว อย่างเคร่งครดัต่อไป 
 กองบรรณาธกิารวารสารบรหิารการศกึษา มศว ได้ก าหนดนโยบายจรยิธรรมในการตีพมิพ์บทความวจิยัและ
บทความวชิาการ (Publication Ethics) ในวารสารบรหิารการศกึษา มศว ใหค้รอบคลุมบุคคลทัง้ 3 กลุ่ม ทีอ่ยู่ในวงจรการ
ตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงาน ประกอบดว้ย ผูน้ิพนธ ์(Author) บรรณาธกิารวารสาร (Editor) และผูป้ระเมนิบทความ (Reviewer) 
ซึ่งได้มีข้อก าหนดเพื่อการก ากบัให้บุคคลทัง้ 3 กลุ่ม ดงักล่าว ได้ศึกษาและปฏิบตัิตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครดัเพื่อ
ประโยชน์ต่อผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาคสว่นตลอดจน ผูอ้่าน ในแวดวงวชิาการและสงัคมโดยรวม มรีายละเอยีดของบทบาทหน้าที่
ของบุคคลทัง้ 3 กลุ่ม มรีายละเอยีด ดงันี้    
 1. บทบาทและหน้าท่ีของผูนิ้พนธ ์(Duties of Authors) ประกอบดว้ย 
     1.1 ผูน้ิพนธต์อ้งรบัรองวา่บทความทีส่ง่มานัน้เป็นผลงานใหม่และไม่เคยตพีมิพท์ีใ่ดมาก่อน 
     1.2 ผูน้ิพนธต์อ้งรายงานขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้จากการท าวจิยั ไม่บดิเบอืนขอ้มลู หรอืใหข้อ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นเทจ็ 
     1.3 ผูน้ิพนธต์อ้งอา้งองิผลงานของผูอ้ื่นหากมกีารน าผลงานเหล่านัน้มาใชใ้นผลงานของตนเอง รวมทัง้จดัท า
รายการอา้งองิทา้ยบทความ 
      1.4 ผูน้ิพนธต์อ้งเขยีนบทความวจิยัและบทความวชิาการใหถู้กตอ้งตามรปูแบบทีว่ารสารบรหิารการศกึษา 
มศว ก าหนดไวใ้น “ค าแนะน าผูเ้ขยีน” 
     1.5 ผูน้ิพนธท์ีม่ชีื่อปรากฏในบทความทุกคนตอ้งเป็นผูม้สีว่นในการด าเนินการวจิยัจรงิ 
     1.6 ผูน้ิพนธต์อ้งระบแุหล่งทนุทีส่นบัสนุนในการท าการวจิยันี้ 
     1.7 ผูน้ิพนธต์อ้งระบุผลประโยชน์ทบัซอ้น (ถา้ม)ี 
 
 2. บทบาทและหน้าท่ีของบรรณาธิการ (Duties of Editors) ประกอบดว้ย 
     2.1 บรรณาธกิารมหีน้าทีพ่จิารณาคุณภาพของบทความเพื่อตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารทีต่นรบัผดิชอบ 
     2.2 บรรณาธกิารตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูของผูน้ิพนธแ์ละผูป้ระเมนิบทความแก่บุคคลอื่นๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งในช่วง
ระยะเวลาของการประเมนิบทความ 
     2.3 บรรณาธกิารต้องตดัสนิใจคดัเลอืกบทความตพีมิพ์หลงัจากผ่านกระบวนการประเมนิบทความแล้วโดย
พจิารณาจากความส าคญั ความใหม่ ความชดัเจน และความสอดคลอ้งของเน้ือหากบันโยบายของวารสารเป็นส าคญั 
      2.4 บรรณาธกิารตอ้งไม่ตพีมิพบ์ทความทีเ่คยตพีมิพท์ีอ่ื่นมาแลว้ 
     2.5 บรรณาธกิารตอ้งไม่ปฏเิสธการตพีมิพบ์ทความเพราะความสงสยัหรอืไม่แน่ใจ ควรใหโ้อกาสผูน้ิพนธห์า
หลกัฐานมาพสิจูน์ขอ้สงสยันัน้ๆ ก่อน 
     2.6 บรรณาธกิารตอ้งไม่มผีลประโยชน์ทบัซอ้นกบัผูน้ิพนธ ์ผูป้ระเมนิ และทมีผูบ้รหิาร 
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     2.7 บรรณาธกิารต้องมกีารตรวจสอบบทความในดา้นการคดัลอกผลงานผูอ้ื่น (Plagiarism) อย่างจรงิจงัโดย
ใชโ้ปรแกรมทีเ่ชื่อถอืไดเ้พื่อใหแ้น่ใจว่าบทความทีล่งตพีมิพใ์นวารสารไม่มกีารคดัลอกผลงานของผูอ้ื่น 
     2.8 หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการต้องหยุด
กระบวนการประเมนิและติดต่อผู้นิพนธ์หลกัทนัทเีพื่อขอค าชีแ้จงเพื่อประกอบการ “ตอบรบั” หรอื “ปฏเิสธ” การตีพมิพ์
บทความนัน้ๆ 
 3. บทบาทและหน้าท่ีของผูป้ระเมินบทความ (Duties of Reviewers) ประกอบดว้ย 
     3.1 ผูป้ระเมนิบทความตอ้งรกัษาความลบัและไม่เปิดเผยขอ้มูลบางสว่นหรอืทุกสว่นของบทความทีส่ง่มาเพื่อ
พจิารณาแก่บุคคลอื่นๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งในช่วงระยะเวลาของการประเมนิบทความ (Confidentiality)  
     3.2 หลงัจากไดร้บับทความจากบรรณาธกิารวารสาร และผูป้ระเมนิตระหนักว่าตวัเองอาจมผีลประโยชน์ทบั
ซอ้นกบัผูน้ิพนธ ์เช่น เป็นผูร้่วมโครงการ หรอืรูจ้กัผูน้ิพนธเ์ป็นการส่วนตวัหรอืเหตุผลอื่นทีท่ า ใหไ้ม่สามารถใหข้อ้คดิเหน็
และขอ้เสนอแนะอย่างอสิระได ้ผูป้ระเมนิบทความควรแจง้ใหบ้รรณาธกิารวารสารทราบและปฏเิสธการประเมนิบทความ
นัน้ๆ ทนัท ี
     3.3 ผู้ประเมนิบทความควรประเมนิบทความในสาขาที่ตนมคีวามเชี่ยวชาญโดยพิจารณาความส าคญัของ
เน้ือหาในบทความทีจ่ะมต่ีอสาขาวชิานัน้ๆ คุณภาพของการวเิคราะหแ์ละความเขม้ขน้ของผลงานไม่ควรใชค้วามคดิเหน็
สว่นตวัทีไ่ม่มขีอ้มลูรองรบัมาเป็นเกณฑใ์นการตดัสนิบทความวจิยั 
      3.4 ผูป้ระเมนิบทความตอ้งระบุผลงานทีส่ าคญัๆ และสอดคลอ้งกบับทความทีก่ าลงัประเมนิแต่ผูน้ิพนธไ์ม่ได้
อา้งถงึเขา้ไปในการประเมนิบทความดว้ย นอกจากนี้ หากมสีว่นใดของบทความทีม่คีวามเหมอืนหรอืซ ้าซอ้นกบัผลงานชิน้
อื่นๆ ผูป้ระเมนิบทความตอ้งแจง้ใหบ้รรณาธกิารทราบดว้ย 
     อน่ึง วารสารบรหิารการศกึษา มศว เปิดรบับทความวจิยัและบทความวชิาการดว้ย ดงันัน้ หลกัจรยิธรรมใน
การตพีมิพ์ผลงานวจิยัในวารสารวชิาการ (Publication Ethics) ให้ใชเ้ป็นแนวทางในการพจิารณาบทความวชิาการของ
วารสารบรหิารการศกึษา มศว ดว้ย     
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