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นายธนภูม ิ สุนาถวนิชย์กุล
สานักพิ มพ์
ห้างหุน้ ส่วนจากัดสินทวีกจิ พริน้ ติง้ นครปฐม
กาหนดออกเล่มวารสาร ปี ละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

วัตถุประสงค์
1. เป็ นแหล่ งเผยแพร่ก ารค้น คว้า การทดลอง และการ
วิจยั ของคณาจารย์ นักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั
ทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน ในเชิงวิช าการด้าน
การบริหารการศึกษาและสาขาการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง
2. เป็ น สื่อ กลางในการติด ต่ อ ทางวิช าการระหว่ างภาค
วิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา ศิษย์เก่า
และผูส้ นใจทัวไป
่
3. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการด้านการบริหารการศึกษา
และสาขาการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในรูปแบบของการ
เขียนบทความวิชาการ และบทความวิจยั

** บทความหรือ ข้ อ คิด เห็ น ใดๆ ที่ ป รากฏในวารสาร
บริหารการศึกษา มศว ฉบับนี้ เป็ นความคิดเห็นเฉพาะ
ผู้ เ ขีย นบทความแต่ ล ะท่ า นกองบรรณาธิก ารวารสาร
บริหารการศึกษา มศว เปิ ดเสรีด้านความคิดและไม่ถือ
เป็ นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ **
** บทความที่ได้ลงตีพ ิมพ์ในวารสารฉบับนี้ เป็ นลิขสิทธิ ์
ของภาควิช าการบริห ารการศึก ษาและการอุ ด มศึก ษา
คณ ะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ
กองบรรณาธิก ารไม่ ส งวนสิท ธิใ์ นการคัด ลอกบทความ
แต่ให้อา้ งอิงแสดงทีม่ า**
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บรรณาธิ การ
ปั จจุบนั โลกยังได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โควิด-19 ในปลายปี 2563 ประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกครัง้ สาเหตุเริม่ ต้นมาจาก
แรงงานต่างด้าวและต่อเนื่องมาจากบ่อนการพนันและสถานบันเทิง ทาให้รฐั บาลต้องมีมาตรการที่เข้มข้น
มากยิง่ ขึน้ ตามลาดับเพื่อยับยัง้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ความร่วมแรงร่วมใจ ความมีวนิ ัยใน
ตนเองและความรับ ผิด ชอบต่ อ สังคมของคนไทยทุ กคนจะเป็ น เครื่อ งมือ สาคัญ ที่จะท าให้ป ระเทศชาติ
สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ในทานองเดียวกันเครื่องมือสาคัญหนึ่งของผู้บริหารคือ งานวิจยั ซึ่งต้องมี
การชี้วดั และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลตัวเลข สถิติ และข้อเท็จจริง เพื่อการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การ
กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงการบริหารจัดการสถานศึกษาหรือหน่วยงานของ
ตนเอง ดังนัน้ การวิจยั ทางด้านการบริหารการศึกษาจึงเป็ นเรื่องท้าทายความรูค้ วามสามารถของผูบ้ ริหาร
เป็ นอย่างยิง่ ในการศึกษางานวิจยั ที่ตอบโจทย์ของตนเองได้ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า วารสารฉบับนี้จะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูบ้ ริหารและผูส้ นใจทุกระดับในการนาความรูไ้ ปพัฒนาหน่วยงานและพัฒนาตนเองต่อไป
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บรรณาธิ การแถลง
ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้
จัดทาวารสารบริหารการศึกษา มศว โดยออกปี ละ 2 ฉบับ ปั จจุบนั การดาเนินการจัดทาวารสารมาถึงปี ท่ี 17 แล้ว
โดยที่วารสารฉบับนี้เป็ นปั กษ์สอง ฉบับที่ 33 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรูข้ องนักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั ทัง้ ภายในและภายนอกสถาบันในเชิงวิชาการด้านการ
บริหารการศึกษาและสาขาวิชาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง อีกทัง้ เป็ นสื่อกลางในการติดต่ อทางวิชาการ ระหว่าง
คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้สนใจทัวไป
่ ขณะเดียวกันเปิ ดโอกาสให้นักวิชาการ บุคลากรต่างๆ จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย นาเสนอรูปแบบของการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจยั ทุกบทความได้ผ่านการ
กลันกรองจากคณะกรรมการกลั
่
นกรองพิ
่
จารณาบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิท่มี ชี ่อื เสียงทางด้านการบริหาร
การศึกษา
กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งบทความลงวารสารเพื่อพิจารณากลันกรอง
่
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒทิ ุกท่ านที่
เสียสละเวลาในการพิจารณากลันกรองบทความเพื
่
่อให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ รวมทัง้ คณาจารย์และบุคคลต่าง ๆ ทีส่ ่งคา
ติชมมายังกองบรรณาธิการ เพื่อให้ปรับปรุงวารสารให้มคี ุณภาพยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ขอขอบคุณ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีไ่ ด้สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้เป็ นอย่างสูง

กองบรรณาธิ การ
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สารบัญ
เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาและการ
ส่งเสริมความเป็ นพลเมืองของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี
ทักษะบริหารทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1
ปั จจัยการบริหารทีส่ ่งผลต่อการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน สังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่ม
บางละมุง สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุร ี

ชื่อผูว้ ิ จยั
วรามน บุญเจริญ

หน้ า
1

นรีเนตร เพ็งพิน

13

นวรัตน์ สดทองคา

24

นภาดา ชินวรปั ญญา

34

แนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
บทบาทผูบ้ ริหารสถานศึกษาและชุมชนทีม่ ตี ่อกิจกรรมเสริมประสบการณ์
“ช่างมืออาชีพ”
แนวปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2
คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของครูโรงเรียนทีม่ อี ตั ราการ
แข่งขันสูง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ภาวะผูน้ าแบบกระจายอานาจของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนทีส่ ่งผลต่อทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในคริสต์ศตวรรษที่ 21
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 4
รูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชีภ้ าวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสานักงาน
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุร ี

วรัญญา โต๊ะเจริญ

46

ภารดี อนันต์นาวี

60

ปั ทมา หอมหวาน

75

ขวัญฤดี ฐิตาปุรเชษฐ์

89

นาดิร โยธาสมุทร

101

ศิรพิ ร อนุสภา
ปิ่ นชัย ปิ่ นกุมภีร์

113
134

ทัศพร เกตุถนอม

147

ช

ซ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุ่งหมายเพื่อศึกษา 1) ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารสานศึกษา 2) ระดับการ
ส่งเสริมความเป็ นพลเมืองของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต
4 จังหวัดปทุมธานี 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาและการส่งเสริมความเป็ น
พลเมือ งของนั ก เรีย นในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัด สานัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 4 จังหวัด
ปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี ปี การศึกษา 2562 จานวน 4 โรงเรียน รวมทัง้ สิน้ 226 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.75-1.00
และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.95 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั

1

2
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ผลการศึกษาพบว่า ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
จังหวัด ปทุ ม ธานี 1) มีระดับ การมีส่วนร่วมในการบริห ารสถานศึกษาโดยรวมทุ ก ด้าน อยู่ในระดับ มาก 2) ครู
มีระดับการส่งเสริมความเป็ นพลเมืองของนักเรียนโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก 3) การมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึก ษาในโรงเรีย นขนาดใหญ่ สงั กัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 4 จัง หวัด ปทุ ม ธานี
และการส่งเสริมความเป็ นพลเมืองของนักเรียนมีความสัมพันธ์ในทางบวกระดับปานกลางอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.01
คาสาคัญ : การมีสว่ นร่วมในการบริหารสถานศึกษา, ความเป็ นพลเมือง, สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา 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

ภูมิหลัง
การพั ฒ นาเยาวชนของประเทศให้ เป็ นพลเมื อ งที่ ดีมี คุ ณ ภาพ เป็ นสิ่ง ส าคัญ และจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง
ต่อการพัฒ นาประเทศในทุกด้านและนามาซึ่งความสงบสุขในสังคม แต่ทว่าการที่จะบรรลุเป้ าหมายเช่นนัน้ ได้
เยาวชนทุ กคนจะต้องได้รบั การศึกษา ซึ่งถือ เป็ น เครื่องมือสาคัญ ในการเสริม สร้างและปลูกฝั งให้เยาวชนของ
ประเทศเติบโตเป็ นพลเมืองทีด่ แี ละเป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ทม่ี คี ุณภาพ อันจะเป็ นกาลังสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ให้ เจริญ รุ่ ง เรือ งอย่ างสมดุ ลและยัง่ ยืน สิ่ง ส าคัญ ที่ เป็ น พื้น ฐานส าหรับ การพัฒ นาประเทศคือ การพัฒ นาด้า น
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [1] จึงได้จดั ทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ขึ้ น ส าหรั บ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการก ากั บ ทิ ศ ทางการปฏิ บ ั ติ ง านของส่ ว นราชการในสั ง กั ด
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กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ให้เกิดกับผูเ้ รียนอย่างเหมาะสมและสนองต่อนโยบายรัฐบาลใน
การพัฒ นาประเทศในเรื่องดังกล่าวโดยยึด “คนเป็ น ศูนย์ก ลางการพัฒ นา” ซึ่งแผนพัฒ นาการศึกษาฯ ฉบับ นี้
ได้กาหนดเป้ าหมายด้านคุณภาพ โดยให้ความสาคัญทัง้ ด้านสติปัญญาและความรู้ ควบคู่ไปกับด้านจิตใจ ความมี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็ นพลเมืองทีด่ ขี องผูเ้ รียน และกาหนดยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาเพื่อสร้างความ
เป็ น พลเมือ ง พ.ศ.2553-2561 [2] เพื่อ ยกระดับ เด็ก และเยาวชนและพลเมือ งของประเทศไทยให้มีค วามเป็ น
พลเมืองไม่ต่ากว่าร้อยละ 35 ของประชากรทัง้ หมด ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 เป็ นการศึกษาเพื่อความเป็ นพลเมืองสาหรับ
เด็กและเยาวชนเร่งให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษา ดาเนินการปรับและทบทวนเนื้อหาสาระการเรียนรูใ้ น
วิชาหน้าทีพ่ ลเมือง พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมในเชิงปฏิบตั ิการ และผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องบริหารสถานศึก ษาโดยสร้างวิถีชีวิต และบรรยากาศในสถานศึกษาให้เป็ นต้น แบบในการเป็ นพลเมืองที่ดี
ทีส่ าคัญทีส่ ุดต้องทางานในเชิงแนวระนาบ ใช้หลักการมีสว่ นร่วมทัง้ บุคลากรและนักเรียน [3] อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
จะมีการกาหนดหลักสูตรชัดเจนในแต่ละระดับการศึกษา แต่จากงานวิจยั ของโกวิทย์ พวงงาม [4] ระบุว่าผูเ้ รียนยัง
ไม่สามารถนาความรูจ้ ากรายวิชาหน้าทีพ่ ลเมืองมาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริงเท่าทีค่ วร โดยเฉพาะความตระหนักใน
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การเคารพสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ ่นื และการมีสว่ นร่วมในกระบวนการ
ทางการเมืองและสังคม ยังมีคนส่วนหนึ่งไร้ระเบียบวินยั ไม่เคารพกฎหมาย ไม่เคารพความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง การ
ใช้สิท ธิเสรีภ าพอัน เกิน ขอบเขต ขาดการมีส่ว นร่ ว มและไร้ค วามรับ ผิด ชอบต่ อ สังคมส่ ว นรวม ขาดจิต สานึ ก
สาธารณะที่มีต่อชุมชนและประเทศชาติ ทาให้กระบวนการมีส่วนร่วมและความรู้สกึ เป็ นหุ้น ส่วนในการพัฒนา
ประเทศและการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยจึงทาได้ค่อนข้างยาก
อนึ่ ง จัง หวัด ปทุ ม ธานี เป็ น จัง หวัด ที่มีก ารเจริญ เติบ โตทางด้า นเศรษฐกิจ อย่ า งรวดเร็ว ท าให้มีก าร
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมจากเดิมที่เป็ นสังคมชนบทกลายเป็ นสังคมเมืองและมีการเปลี่ย นแปลงการผลิตจาก
ภาคเกษตรกรรมเป็ นการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ทาให้เป็ นแหล่งรองรับการเข้ามาหางานทาจากคนในทุกภูมภิ าค
ของประเทศ รวมทั ง้ แรงงานต่ า งด้ า วที่ เ ข้ า มาหางานท า นอกจากนี้ จ ัง หวัด ปทุ ม ธานี ย ัง เป็ นแหล่ ง ที่ ตั ง้
ของสถานศึก ษาหลายแห่ งท าให้มีเยาวชนเข้ามาศึก ษาเป็ น จ านวนมาก จึง เป็ น แหล่ งรองรับ ปั ญ หาที่เกิด ขึ้น
จากปั จ จัย ดังกล่ า ว อาทิเช่ น ปั ญ หาการแพร่ ระบาดของยาเสพติด ปั ญ หาอาชญากรรม ปั ญ หาสิ่ง แวดล้อ ม
และมลพิษทีเ่ กิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนทีม่ กี ารขยายตัวอย่างรวดเร็ว [5] สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 จึงมีเป้ าหมายในการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม เป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้
คิด ริเริ่ม และสร้างสรรค์ น วัต กรรม มีค วามรู้ มีท ัก ษะและคุ ณ ลัก ษณะของผู้เรีย นในศตวรรษที่ 21 มีสุข ภาวะ
ที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองและปรับ ตัวให้มีความเป็ นพลเมือง และเพื่อพัฒ นาครู
ให้สามารถปลู ก ฝั ง เยาวชนให้มีคุ ณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค์สอดคล้อ งกั บ การขับ เคลื่อ นการปฏิรูป การศึก ษา
ของประเทศ ย่อมส่งผลให้สถานศึกษาซึ่งมีบทบาทในการพัฒนานักเรียนจาเป็ นต้องเร่งนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ
ให้เกิดผลอย่างเต็มความสามารถ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า การบริห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มสามารถช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น งาน
มีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การเปิ ดโอกาสให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาจะทาให้เกิดการเรียนรูจ้ าก
การปฏิบตั งิ านจริง สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าทีข่ องความเป็ นครูทด่ี ี เป็ นปั จจัยสาคัญในการจัดการความรู้
ประสบการณ์เป็ นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผูเ้ รียน เป็ นการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ท่ไี ด้จากการปฏิบตั งิ านโดยตรง ซึง่ จะ
นาไปสูก่ ารรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกิดความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยทีป่ ระสบการณ์ของครู
มีผลต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนได้โดยตรง [6] การใช้หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วมย่อมทาให้เกิดความร่วมมือจาก
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ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องได้เข้ามามีบทบาทในการดาเนินการปฏิบตั งิ านนับตัง้ แต่การรับรูถ้ งึ ปั ญหา การวางแผนการปฏิบตั ิ
การประเมินผล การรับประโยชน์ โดยผูบ้ ริหารร่วมกับครูสร้างสภาพแวดล้อมนาไปสูก่ ารพัฒนานักเรียนจนบรรลุถงึ
ความเป็ นพลเมืองดีในทีส่ ดุ
อีกทัง้ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 [7] ระบุว่า “การจัดการศึกษาของชาติจะต้องทาให้เกิด
ผลลัพธ์ทพ่ี งึ ประสงค์ซง่ึ เป็ นคุณลักษณะของผูเ้ รียนอันเป็ นผลทีเ่ กิดจากการจัดการศึกษา” ซึง่ ผลลัพท์ทพ่ี งึ ประสงค์
ของการศึกษานัน้ คือการสร้างคุณลักษณะของคนไทยให้เป็ นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็ นฐาน
ในการพั ฒ นาตนให้ มี คุ ณ ลัก ษณะด้ า นหนึ่ ง คื อ พลเมื อ งที่ เข้ ม แข็ง โดยให้ ส ถานศึ ก ษายึ ด เป็ นเป้ าหมาย
การจัดการศึกษา ซึ่งด้านพลเมืองที่เข้มแข็งคือ ผูม้ คี วามรักชาติ รักท้องถิ่น รูถ้ ูกผิด มีจติ สานึกเป็ นพลเมืองไทย
และพลโลก มีจติ อาสา มีอุดมการณ์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิป ไตย ความยุติธรรม
ความเท่ า เทีย มเสมอภาค เพื่อ การจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้อ มที่ย ัง่ ยืน และการอยู่ ร่ ว มกัน
ในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ ในการแปลงกรอบผลลัพธ์ทพ่ี งึ ประสงค์ของการศึกษาสูก่ ารจัดทา กากับ
ติดตาม และประเมินมาตรฐานการศึกษาขัน้ ต่ าที่จาเป็ นให้สมั ฤทธิผลนั
์ น้ ควรใช้การทางานแบบมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการดาเนินงานดังกล่าว นอกจากโรงเรียนจะเป็ นหน่ วยงานที่สาคัญในการให้ความรู้ดา้ นวิชาการ
ในกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่าง ๆ แล้ว การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็ นพลเมือง
นัน้ ไม่จ าเป็ น ต้องจัดอยู่ ในกลุ่ม สาระสังคมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรมเท่านัน้ แต่ ในทุ กกลุ่ม สาระการเรีย นรู้
สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็ นพลเมืองได้ โดยครูมไิ ด้มหี น้าทีส่ อนเพียงเนื้อหาเท่านัน้ แต่ควรจะทาหน้าที่
ชีแ้ นะวิธกี ารต่างๆ ให้นักเรียน ซึง่ การพัฒนาความเป็ นพลเมืองในโรงเรียนจะเน้นให้สอดแทรกในกิจกรรม ดังนัน้
การสร้างความตระหนักให้ครูผมู้ ที ศั นคติและพฤติกรรมทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ีให้กบั นักเรียน โดยการสร้างบรรยากาศ
การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาทุกขัน้ ตอนแก่ครู ย่อมส่งผลต่อการปฏิบตั หิ น้าทีพ่ ฒ
ั นาส่งเสริมความเป็ น
พลเมืองของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึน้ [8]
ด้ ว ยเหตุ น้ี ผู้ ศึก ษาจึง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งการมีส่ ว นร่ ว มในการบริห าร
สถานศึก ษาและการส่งเสริม ความเป็ น พลเมืองของนักเรีย น ในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัด สานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็ นประโยชน์ ท างข้อมูลและใช้เป็ นแนวทางในการบริหาร
สถานศึกษาของผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาความเป็ นพลเมืองของนักเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาระดับการส่งเสริมความเป็ นพลเมืองของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาและการส่งเสริมความเป็ น
พลเมืองของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดปทุมธานี

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดปทุมธานี ปี การศึกษา 2562 จานวนทัง้ สิน้ 873 คน
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี ได้มาจากการสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน
สุม่ โรงเรียนโดยการจับจับฉลากร้อยละ 50 เพื่อใช้เป็ นตัวแทนจากโรงเรียนขนาดใหญ่จานวน 7 โรงเรียน
ได้โรงเรียนทัง้ หมด 4 โรงเรียน
สุ่มกลุ่ม ตัวอย่างครูจากโรงเรีย นขนาดใหญ่ ทัง้ 4 โรงเรียน ตามตารางกาหนดของกลุ่ ม ตัวอย่างของ
Krejcie & Morgan [9] ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 226 คน
ดาเนินการสุม่ ตัวอย่างตามสัดส่วนของแต่ละโรงเรียน ด้วยวิธกี ารสุม่ กลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ให้ได้ตวั อย่าง
ตามขนาดตัวอย่างทีก่ าหนด
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถามทีผ่ ศู้ กึ ษาสร้างขึน้ โดยการศึกษาจากเอกสาร ตารา และ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบสอบถามแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อ มู ล ทัว่ ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ด้า น อายุ ระดับ และประสบการณ์
การทางานในสถานศึกษาปั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อ มูลด้านการมีส่ว นร่ว มในการบริห ารสถานศึก ษา 5 ด้าน ได้แ ก่ 1) การมี
ส่วนร่วมในการรับรู้และเข้าใจปั ญหาและสาเหตุ ของปั ญ หา 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 3) การมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการ 4) การมีสว่ นร่วมในการติดตามประเมินผล และ 5) การมีสว่ นร่วมในการรับประโยชน์
ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลด้านการส่งเสริมความเป็ นพลเมืองของนักเรียน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 2) ความเคารพผูอ้ ่นื และ 3) ความเข้าใจและมีสว่ นร่วมในระบอบประชาธิปไตย
โดยตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ลักษณะแบบสอบถามเป็ น มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง
การปฏิบตั ิในระดับมากที่สุด , 4 หมายถึง การปฏิบตั ิในระดับ มาก, 3 หมายถึง การปฏิบ ัติในระดับ ปานกลาง,
2 หมายถึง การปฏิบตั ใิ นระดับน้อย และ 1 หมายถึง การปฏิบตั ใิ นระดับน้อยทีส่ ดุ
น าไปตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาจากผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ า น และน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) ได้ค่า IOC= 0.75-1.00
ทาการทดสอบเพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้วิธีห าค่ าสัมประสิท ธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 จานวน 30 คนได้ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.95
วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อ มู ล ทัว่ ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ห าความถี่ (Frequency) และค่ า ร้อ ยละ
(Percentage)
2. วิเคราะห์ระดับปฏิบตั เิ กีย่ วกับการมีสว่ นร่วมในการบริหารสถานศึกษาและระดับปฏิบตั ใิ นการส่งเสริม
ความเป็ นพลเมืองของนักเรียน ของครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต
4 โดยหาค่าเฉลีย่ (X̅) ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ในภาพรวมและรายด้าน
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาซึ่งจาแนกเป็ น ด้านการมี
ส่วนร่วมในการรับรูแ้ ละเข้าใจปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ด้านการมีส่วนร่วม
ในการดาเนิ น การ ด้า นการมีส่ วนร่ว มในการติด ตามประเมิน ผล และด้านการมีส่ว นร่ วมในการรับ ประโยชน์
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และการส่งเสริมความเป็ นพลเมืองของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ด้านความเคารพผู้อ่นื
และด้า นความเข้า ใจและมีส่ว นร่ว มในระบอบประชาธิป ไตย โดยใช้ค่ า สัม ประสิท ธ์สหสัม พัน ธ์ข องเพีย ร์ส ัน
(Pearson’s Product Moment Correlation) [10]

สรุปผลการวิ จยั
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาและการส่งเสริมความเป็ น
พลเมือ งของนั ก เรีย นในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัด สานัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 4 จังหวัด
ปทุมธานี สรุปผลการศึกษาได้ 4 ประเด็น ดังนี้
1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ อายุน้อยกว่า 30 ปี มีจานวน 75 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 33.20 ระดับของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวนมากที่สุดคือ ระดับ คศ.1 มีจานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ
43.80 และประสบการณ์การทางานในสถานศึกษาปั จจุบนั จานวนมากทีส่ ดุ ได้แก่ 1-5 ปี มีจานวน 99 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 43.80
2. ระดับ การมีส่ว นร่ ว มในการบริห ารสถานศึก ษาในโรงเรีย นขนาดใหญ่ สัง กัด สานั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการอยู่ในระดับมาก เป็ นอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การรับ ประโยชน์ อ ยู่ ในระดับ มาก ด้า นการมีส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตามประเมิน ผลอยู่ ในระดับ มาก ด้า นการมี
ส่วนร่วมในการรับรูแ้ ละเข้าใจปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ ส่วนด้านการมีสว่ นร่วม
ในการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง เป็ นลาดับสุดท้าย
3. ระดับ การส่งเสริมความเป็ นพลเมืองของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านความเคารพผูอ้ ่นื อยู่ในระดับมากเป็ นอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความเข้าใจและมีสว่ นร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอยู่ในระดับมากเป็ นลาดับสุดท้าย
4. การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาและการส่งเสริมความเป็ นพลเมืองของนักเรียนในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษาเขต 4 ปทุมธานี มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 เมื่อพิจารณาในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์มีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์สูงสุด รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมิน ผล ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ รู้แ ละเข้าใจปั ญ หาและสาเหตุ ข องปั ญ หา ด้านการมีส่วนร่ว ม
ในการวางแผน ตามลาดับ และด้านการมีสว่ นร่วมในการดาเนินการมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ต่าสุด

อภิ ปรายผล
1. การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี
ผลการวิเคราะห์ ระดับการมีสว่ นร่วมในการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅= 3.66, S.D.= 0.59)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
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ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ( X̅= 4.03, S.D.= 0.73) อยู่ในระดับมาก
อาจกล่าวได้ว่าในการบริหารสถานศึกษามีการกาหนดภาระหน้าทีแ่ ละขอบข่ายงานรวมถึงกาหนดผูร้ บั ผิดชอบใน
งานต่างๆของบุคลากรทุกฝ่ ายอย่างชัดเจน ทุกคนจึงตระหนักเกิดความสานึกในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและได้เข้า
ไปมีส่วนร่ว มกับ ผู้บ ริห ารในการดาเนิ น งานกิจกรรมต่ างๆอยู่เสมอทัง้ ในประเด็นของการมีส่วนร่วมในการจัด
โครงการ/กิจกรรมต่ างๆ การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่ างๆ และการดาเนิ นงานตามแผนที่วางไว้ท าให้ก าร
ดาเนินงานต่างๆถูกขับเคลื่อนได้จนกระทังส
่ าเร็จตามวัตถุ ประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับ ปริญวัฒน์ ถมกระจ่าง [11]
กล่าวว่า การทีผ่ บู้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านต้องปฏิบตั งิ านร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็ นการตัดสินใจ การสนับสนุน การส่งเสริม
และได้รบั ความไว้วางใจให้แต่ละคนทางานอย่างมีอสิ ระตามความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เป็ นการสร้างความ
พึงพอใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านและผูบ้ งั คับบัญชาไปพร้อมๆ กันโดยก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการไม่ว่าจะเป็ นการ
สร้า งความคิด เห็น ที่ห ลากหลายลดการต่ อ ต้ า นของผู้ ใต้ บ ัง คับ บัญ ชา เปิ ดโอกาสให้ ผู้ร่ ว มงานได้ ใช้ค วามรู้
ความสามารถ และทักษะ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ร่วมกัน
รองลงมาคื อ ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการรับ ประโยช น์ ( X̅= 3.97, S.D.= 0.56) อยู่ ใ นระดั บ มาก
อาจกล่ า วได้ ว่ า ในการบริห ารสถานศึก ษาได้ มี ก ารมอบหมายงานรวมไปถึ ง การเอื้ อ อ านาจในงานนั ้น ๆ
ซึ่ ง ความมี อ านาจหน้ า ที่ แ ละความสามารถในการท างานส าหรับ งานของแต่ ล ะบุ ค คลมี ค วามเป็ นอิ ส ระ
ต่ อ ความรับ ผิด ชอบในการปฏิบ ัติง านและในการตัด สิน ใจในงานของตนเอง มีค วามรู้สึก ว่ าได้ร ับ ประโยชน์
คื อ การได้ ร ับ การยอมรับ และความไว้ ว างใจจากผู้ บ ริห ารและมี ค วามสัม พั น ธ์ ท่ี ดี ก ับ ผู้ ร่ ว มงาน เกิ ด เป็ น
ความภาคภูมใิ จในผลงานที่เกิดขึน้ [12] ซึง่ สอดคล้องกับ ประภาพรรณ รักเลี้ยง [13] กล่าวว่า การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมเป็ นการบริหารงานที่เปิ ดโอกาสบุคลากรได้ตระหนักและเข้าถึงผลประโยชน์ร่วมกันของงานและองค์กร
ร่ ว มรับ ผิ ด ชอบผลงานที่ อ อกมา เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จในผลงาน/รางวัล ที่ เ กิ ด จากการร่ ว มกัน ปฏิ บ ั ติ ง าน
หรือรับข้อตาหนิทเ่ี กิดขึน้ นันคื
่ อร่วมทัง้ ผิดและชอบ เป็ นการสร้างบรรยากาศในการทางานทีด่ ี
ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X̅= 3.32, S.D.= 0.91) อยู่ในระดับปานกลาง
อาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก การบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ นนั ้ มีบุคลากรจานวนมากจึงเป็ นการยาก
ทีจ่ ะให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมในการวางแผนการดาเนินงาน ซึง่ โดยปกติจะมีเพียงผูบ้ ริหาร หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้างาน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือตัวแทนครูเพียงบางคนทีไ่ ด้มสี ่วนร่วมในการวางแผนอยู่เสมอ บุคลากรส่วนใหญ่
จึงเป็ นเพียงผูร้ บั ถ่ายทอดให้ทราบถึงแผนการดาเนินงานเพื่อให้ทราบแนวทางร่วมกัน แต่อาจจะเกิดความเข้าใจ
ทีค่ ลาดเคลื่อนจากการสือ่ สารทาให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินงานขึน้ ได้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของสแวนส์เบอร์ก
(Swansburg) [14] ทีก่ ล่าวว่าการตัง้ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านรวมถึงการ
ร่วมกัน ปรับ ปรุงพัฒ นาเป้ าหมายขององค์ก ารย่ อ มจะขจัด ความขัด แย้งที่เกิด ขึ้น หากทุ ก คนมีเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์เดียวกัน มีการทางานในทิศทางเดียวกัน และการมีสว่ นร่วมทาให้เกิดความคิดได้มากกว่า เพราะเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้สมาชิกได้ระดมความคิดและอภิปรายร่วมกันดังนัน้ การที่จะได้ความคิดดีๆในการปฏิบตั ิงาน
จึงมีความเป็ นไปได้มากกว่าการคิดเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตามการทีก่ ารมีสว่ นร่วมในการดาเนินงานมีค่าเฉลีย่ สูง
ในขณะที่ก ารมีส่ว นร่ว มในการวางแผนมีค่ าเฉลี่ ย ต่ าที่สุด ใกล้เคีย งกับ ด้า นการรับ รู้ปั ญหาที่มีค่ า เฉลี่ย ต่ า สุด
รองลงมา อาจสืบเนื่องจากโรงเรียนมักให้โอกาสครูในการเข้าร่วมรับรู้ปัญหาและร่วมวางแผนน้ อย แต่เน้ นการ
ให้ร่วมดาเนินการและร่วมประเมินผลมากกว่า ดังนัน้ การให้ครูมสี ่วนร่วมในการรับรูแ้ ละเข้าใจปั ญ หาและสาเหตุ
ของปั ญหาจึงอาจทาให้ครูสามารถเข้ามาร่วมคิดวางแผนได้ดี [15] ดังนัน้ การรับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมจึงมี
เพียงการได้มคี วามสัมพันธ์ทด่ี ี ทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด
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2. การส่งเสริมความเป็ นพลเมืองของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี
ผลการวิเคราะห์ ระดับการส่งเสริมความเป็ นพลเมืองของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅= 4.37, S.D.=
0.41) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านความเคารพผูอ้ ่นื (X̅= 4.47, S.D.= 0.47) อยู่ในระดับมาก อาจกล่าวได้ว่า
ในโรงเรียนประกอบไปด้วยครูท่มี คี วามแตกต่างหลากหลายทัง้ ทางสถานภาพ ความคิด เชือ้ ชาติ และวัฒนธรรม
ทาให้เกิดการเปรียบเทีย บอย่างชัด เจน ดังนัน้ ครูซ่ึงมีหน้ าที่โ ดยตรงในการพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนจึงมุ่งเน้นในการสร้างความตระหนักในความเสมอภาคของความเป็ นมนุ ษย์ท่เี ท่าเทียม เพื่อให้เกิด
การยอมรับและเคารพในความหลากหลาย [16] สอดคล้องกับ สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร [17] ได้กล่าว
ว่า การเคารพในความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม การสร้างวัฒนธรรมทางจิตใจ ถือเป็ นสิง่ สาคัญจะต้องทาให้
พลเมืองมีจติ สาธารณะ มีความรูค้ วามเข้าใจบริบทของสังคมและแต่ละคนว่าอยู่ในเงื่อนไขและสิง่ แวดล้อมทีต่ ่างกัน
ไม่ใช้มาตรฐานตนเองตัดสิน และต้องเปิ ดโอกาสให้ผอู้ ่นื มีสว่ นร่วม รู้จกั เห็นอกเห็นใจ
รองลงมาคือ ด้านความเข้าใจและมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย (X̅= 4.34, S.D.= 0.50) อยู่ในระดับ
มาก อาจกล่าวได้ว่า โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้ท่เี กี่ยวกับความเป็ นประชาธิปไตยและยัง
มีกจิ กรรมทีส่ ่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยอย่างเป็ นรูปธรรมเช่น กิจกรรมเลือกตัง้ ประธานนักเรียน
การเลือกตัง้ หัวหน้าห้อง เป็ นการรณรงค์ให้นกั เรียนปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎของโรงเรียน เพื่อให้นกั เรียนเข้าใจ
ในบทบาททางการเมืองและสังคมของตนเองและเข้าใจวิถปี ระชาธิปไตย สอดคล้องกับ สานักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ ทนราษฎร [17] ได้กล่าวว่า พืน้ ฐานความเป็ นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยนัน้ บุคคลย่อมต้องเคารพกฎ
กติกาของสังคมทีเ่ ป็ นธรรม ได้แก่ การให้ความสาคัญต่อสิทธิ เสรีภาพ กฎกติกา ของสังคมทีท่ ุกคนมีส่วนกาหนด
ขึน้ ซึง่ กติกานัน้ ต้องตัง้ อยู่บนความยุตธิ รรมและความชอบธรรม หากยังมีกฎกติกาใดไม่ ยุตธิ รรมและไม่ชอบธรรม
ก็ย่อมสามารถปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกตามครรลองหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมาย และรู้ว่าตนเองเป็ น
เจ้าของอธิปไตยและเป็ นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
ส่วนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีค่าเฉลีย่ ต่าทีส่ ดุ (X̅= 4.30, S.D. = 0.44) อยู่ในระดับมาก
อาจกล่าวได้ว่า การสร้างคุณลักษณะในด้านความรับผิดชอบของนักเรียนตามบริบทของโรงเรียนนัน้ จะมุ่ งเน้นให้
นั ก เรี ย นมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ ภาระงานและหน้ า ที่ ท่ี ไ ด้ ร ับ มอบหมายของตั ว เองเป็ นส าคั ญ แต่ ค รู มั ก
ไม่วางใจในการให้นักเรียนทาสิง่ ต่างๆ ด้วยตนเองอย่างเต็มที่ ยังต้องทางานในลักษณะของการพึ่งพาครูอยู่มาก
เมื่อพบปั ญ หาต่ างๆ ในโรงเรียนนัก เรียนมัก จะคาดหวังให้ครูเป็ น ผู้แก้ปัญ หานัน้ ๆ นัก เรียนจึงมิได้ถูก กระตุ้น
ให้ร่วมกันคิดเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เท่าใดนัก สอดคล้องกับ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล [18] ได้อธิบาย
ว่าการรับผิดชอบตนเองและพึง่ ตนเองได้ คือประชาชนมีอสิ รภาพจึงเป็ นเจ้าของชีวติ และมีสทิ ธิเสรีภาพในประเทศ
ของตนเอง คือเป็ นอิสระชนที่พ่ึงตนเองและสามารถรับผิดชอบได้และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อทิ ธิพลอานาจหรือ
ภายใต้ “ระบบอุ ป ถัม ภ์ ” ของผู้ใด เด็ก จะเป็ น “ผู้ใหญ่ ” และเป็ น “พลเมือ ง” หรือ สมาชิก คนหนึ่ ง ของสัง คมได้
อย่างแท้จริง เมื่อสามารถรับผิดชอบตนเองได้ และต้องรับผิดชอบต่ อสังคมและมองตนเองเชื่อมโยงกับสังคม
เห็นตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของปั ญหา และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปั ญหานัน้ โดยเริม่ ต้นทีต่ นเอง หรือร่วมแก้ปัญหา
ด้วยการไม่ก่อปั ญหา และลงมือทาด้วยตนเอง
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาและการส่งเสริมความเป็ นพลเมืองของ
นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดปทุมธานี
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาและการส่งเสริ มความเป็ นพลเมือง
ของนัก เรีย นในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษาเขต 4 จังหวัด ปทุ ม ธานี
โดยภาพรวมมีความสัมพัน ธ์ท างบวกระดับ ปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่าสัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์ 0.40 อาจกล่าวได้ว่า แม้ว่าระดับการมีสว่ นร่วมในการบริหารสถานศึกษาสูงขึน้ ระดับการส่งเสริมความ
เป็ นพลเมืองของนักเรียนก็ไม่ ได้สูงขึ้นตามเท่ าใดนัก ในทางกลับกันระดับการส่งเสริม ความเป็ นพลเมือ งของ
นักเรียนสูงขึน้ ก็อาจจะไม่ส่งผลต่อระดับการมีสว่ นร่วมในการบริหารสถานศึกษาเช่นกัน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะครูนนั ้
จะมีสว่ นร่วมในการบริหารสถานศึกษาและการส่งเสริมความเป็ นพลเมืองของนักเรียนตามหน้าทีอ่ ยู่แล้ว สอดคล้อง
กับ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [19] ได้กล่าวไว้ว่า ครูมีหน้ าที่ในการพัฒ นาความเป็ นพลเมืองที่มีส่วน
เกีย่ วข้องกับนักเรียนโดยมีหน้าทีห่ ลัก ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อการพัฒนานักเรียนให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่การทีค่ รูเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารสถานศึกษา
อาจจะไม่ได้มผี ลโดยตรงต่อการส่งเสริมความเป็ นพลเมืองของนักเรียนนัน้ เป็ นไปได้ว่า ครูผตู้ อบแบบสอบถามทัง้
โรงเรียนไม่ได้รบั ทราบถึงความสาคัญในการส่งเสริมความเป็ นพลเมืองของนักเรียนและยังเข้าใจว่าเป็ นหน้าที่
โดยเฉพาะของครูผู้สอนในรายวิชาหน้าทีพ่ ลเมือง จึงทาให้ผลของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเป็ นเพียงการ
ร่วมตามหน้าที่ต่างๆ ของโรงเรียนเท่านัน้ ซึ่งแย้งกับวรากรณ์ สามโกเศศ [20] ที่ได้กล่าวว่าการศึกษาเป็ นส่วน
สาคัญในการส่งเสริมความเป็ นพลเมืองให้กบั นักเรียน กระบวนการส่งเสริมความเป็ นพลเมืองทีด่ ไี ม่ควรใช่การสอน
ด้วยการ “บรรยาย” แต่ผู้สอนต้องพัฒนาการสอนในรูปของ“กิจกรรม” และ “การลงมือปฏิบตั ิ” หรือการเรียนการ
สอนผ่ า น “กระบวนการวิเคราะห์ ป ฏิ บ ัติ” เพื่ อ ให้ นั ก เรีย นเห็น ความเชื่อ มโยงที่มีนั ย ส าคัญ มากขึ้น สาหรับ
กระบวนการเรียนรูด้ งั กล่าว “ครู” จะเป็ น “วิทยากรกระบวนการ” มีหน้าทีเ่ ชื่อมโยงการเรียนรูป้ ระสบการณ์จริงใน
วิถชี วี ติ ทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรูค้ วามเข้าใจลึกไปถึงการมีจติ สานึก มีจติ
วิญญาณในความเป็ นพลเมือง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีสว่ นร่วมในการบริหารสถานศึกษาและการส่งเสริมความเป็ น
พลเมืองของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดปทุมธานี
ผูศ้ กึ ษามีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ระดับการมีสว่ นร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามบริบทของโรงเรียน
ขนาดใหญ่ผบู้ ริหารมักมอบหมายให้ผทู้ อ่ี ยู่ในตาแหน่ งหัวหน้ามีส่ว นร่วมในการบริหารสถานศึกษาเป็ นอันดับแรก
อันที่จริงแล้วควรเปิ ดโอกาสให้ครูทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา แต่อาจใช้วธิ กี ารมีส่วนร่วม
ผ่ านหัวหน้ า โดยที่ห ัว หน้ า จะท าหน้ า ที่เป็ น ตัว แทนในการส่งต่ อ ข้อ มูลจากบนลงล่ า งเพื่อ นให้ค รูรบั ทราบถึง
เป้ าหมายการดาเนินงาน มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ หัวหน้าจะเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลทีไ่ ด้
แล้วจึงน าข้อ มูลมาถ่ ายทอด ไปยังผู้บ ริห ารแบบล่างขึ้น บน เมื่อ ครูได้มีส่วนร่วมในการบริห ารสถานศึก ษานัน้
ย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานร่วมกันเนื่องจากทุกคนทราบถึงทิศทางในการทางาน ได้ตระหนัก
ว่าตนก็เป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหรืองานนัน้ ๆ จนเกิดความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจในการทางาน ทาให้สามารถดาเนินงาน
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ให้เป็ น ไปตามแผนที่วางไว้และเกิดผลลัพธ์ตามตามวัตถุ ประสงค์ได้มากยิ่งขึ้น อีกทัง้ ผู้บริห ารสามารถบริหาร
บุคลากรได้อย่างคล่องตัว การตัดสินใจของฝ่ ายบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ เนื่องจากได้รบั ข้อ มูล
และความคิดจากทุกฝ่ ายและแสดงถึงความสามารถในการบริหารได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึน้
2. ระดับการส่งเสริมความเป็ นพลเมืองของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผูบ้ ริหารควรมีนโยบายให้ครู
เป็ น ตัว อย่ างของความมีสานึ ก ในความเป็ น พลเมือ งให้ก ับ นั ก เรีย นได้ป ฏิบ ัติต าม โดยเสนอแนะให้ ผู้บ ริห าร
สร้างความเข้า ใจให้เกิด ความตระหนัก ว่ าครูทุ ก คนมีส่ว นในการส่งเสริม ความเป็ น พลเมืองของนัก เรีย นด้ว ย
การปฏิบตั ิและเป็ นแบบอย่างที่ถูกต้อง ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของครูผู้สอนในรายวิชาหน้ าที่พลเมืองเท่านัน้ เนื่องจาก
กระบวนการส่ง เสริม ความเป็ น พลเมือ งนัน่ มิใช่ เป็ น เพีย งการสอนแต่ ในเรื่อ งของเนื้ อ หารายวิช าในชัน้ เรีย น
ครูทุกคนจะต้องเป็ นผูม้ สี ่วนในการเชื่อมโยงให้นักเรียนเกิดการเรียนรูป้ ระสบการณ์จริงในวิถชี วี ติ ทัง้ ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนค่อยๆซึมซับพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์และเกิดความเข้าใจลึกไปถึงการมีจติ สานึก
มีจติ วิญญาณในความเป็ นพลเมืองอย่างแท้จริง
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีสว่ นร่วมในการบริหารสถานศึกษาและการส่งเสริมความเป็ น
พลเมือ งของนักเรียน พบว่า ด้านการมีส่ว นร่วมในการรับ ประโยชน์ เป็ น อัน ดับ สูงสุด ดังนัน้ ผู้บ ริหารควรให้
บุคลากรได้มสี ่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ท่พี งึ ได้ ไม่ว่าจะเป็ นผลประโยชน์ดา้ นวัตถุคอื การได้รบั ทรัพยากรที่
เพียงพอในการทางาน ผลประโยชน์ดา้ นสังคมคือการได้รบั การถ่ายทอดด้วยวิธกี ารต่างๆให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
มากขึน้ มีบรรยากาศในการทางานที่ดกี ่อให้เกิ ดสัมพันธภาพที่ดกี บั บุคลากรในองค์การ และผลประโยชน์ ส่วน
บุคคลคือการมีความนับถือตนเองรูส้ กึ ถึงความมีประสิทธิภาพเกิดความมันใจในการท
่
างาน รวมไปถึงได้รบั ผลเสีย
ในทางลบร่วมกัน เพื่อกระตุน้ ให้การทางานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีสว่ นร่วมในการบริหารสถานศึกษาและการส่งเสริมความเป็ น
พลเมืองของนักเรียน พบว่า ด้านการมีสว่ นร่วมในการประเมินผล เป็ นอันดับรองลงมา ผูบ้ ริหารจึงควรให้บุคลากร
เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลของกิจกรรมต่างๆ ทัง้ อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ มีการการประชุม
เพื่อ ทบทวนและประเมิน การด าเนิ น งานที่ผ่ า นมา ให้ บุ ค ลากรได้ร่ ว มเป็ นคณะท างานหรือ คณะกรรมการ
ในการประเมินผลตามความเหมาะสม มีการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ เพื่อให้ทราบ
ว่ากิจกรรมนัน้ ๆ พบข้อปั ญหาทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไขในเรื่องใดบ้างและสาเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด ผูบ้ ริหารและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันประเมินผลการทางานร่วมกันทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อหาผลสรุป
ของการทางานและนาไปใช้ปรับปรุงการทางานในครัง้ ต่อไป
5. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีสว่ นร่วมในการบริหารสถานศึกษาและการส่งเสริมความเป็ น
พลเมืองของนักเรียน พบว่า ด้านการมีสว่ นร่วมในการรับรูแ้ ละเข้าใจปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา เป็ นอันดับถัดมา
ผูบ้ ริหารจึงควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์วสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค์ของโรงเรียนเพื่อให้ทราบถึงปั ญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปั ญหา มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และชี้แจงปั ญหาต่างๆ มีสทิ ธิในการเสนอแนะความคิดเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา และแนะนาหรือให้คาปรึกษาเพื่อ
นามาปรับปรุงแก้ไขปั ญหาในการดาเนินงาน ช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้ าหมายเดียวกันซึ่งเป็ นการยินยอมและ
พร้อ มที่จะปฏิบ ัติห น้ าที่ด้ว ยความเต็ม ใจ ช่ วยกระตุ้น ให้บุ ค คลากรเกิด ความสานึ กในหน้ าที่ค วามรับ ผิด ชอบ
ต่อการปฏิบตั ิงาน มีผลทัง้ ทางใจคือ เกิดความผูกพัน การยอมรับ การสนับสนุ น และไว้วางใจมากขึน้ และผล
ต่อการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มที่ อีกทัง้ ยังเป็ นส่วนช่วยทาให้เกิดความร่วมมือในด้างอื่นๆ มากยิง่ ขึน้
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ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครังต่
้ อไป
1. ควรทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในระดับหัวหน้าฝ่ าย
หัว หน้ า งาน หัว หน้ า หมวด หรือ ผู้มีส่ ว นได้ส่ว นเสีย อื่น ที่ น อกเหนื อ จากบุ ค ลากรของสถานศึก ษา กับ ระดับ
การส่งเสริมความเป็ นพลเมืองของนักเรียน
2. ควรศึกษาเกีย่ วกับการบริหารสถานศึกษาทีส่ ามารถส่งผลต่อระดับการส่งเสริมความเป็ นพลเมืองของ
นักเรียน
3. ควรศึกษากิจกรรมต่ างๆในสถานศึกษาที่มขี นาดแตกต่ างกัน ที่ส่งผลต่ อทักษะการคิดและทัศนคติ
ต่อสังคมของนักเรียน
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[20] วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ. (2553). รายงานข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาทีเ่ หมาะสมกับสุขภาวะ
คนไทย. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
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บทคัดย่อ
การวิจ ัย เรื่อ ง ทัก ษะบริห ารที่ส่ง ผลต่ อ ประสิท ธิผ ลการบริห ารงานบุ ค คลของผู้บ ริห ารสถานศึก ษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะบริหาร
ของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน สังกัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธยมศึก ษาเขต 1 2) ศึก ษาระดับ
ประสิท ธิผ ลการบริห ารงานบุ ค คลของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน สังกัด สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
มัธ ยมศึก ษาเขต 1 และ 3) ศึก ษาทัก ษะบริห ารที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิผ ลการบริห ารงานบุ ค คลของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จานวน 59 แห่ง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา หัวหน้าฝ่ ายบริหารงานบุคคล และครู รวมทัง้ สิน้ 236 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
มีความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.99
สถิติทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
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ผลการวิจยั พบว่า
1. ทักษะบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น ได้ แ ก่ ทั ก ษะด้ า นความคิ ด รวบยอด ทั ก ษะด้ า นเทคนิ ค การท างาน ทั ก ษ ะ
ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะด้านการตัดสินใจ และทักษะด้านการสือ่ สาร ตามลาดับ
2. ประสิท ธิผ ลการบริห ารงานบุ ค คลของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน สังกัด สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 1 อยู่ ใ นระดับ มากทุ ก ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการจัด สภาพการท างานที่ เ หมาะสม
ด้านการเสริม สร้างศัก ยภาพในการปฏิบตั ิงาน ด้านการมีส่วนร่วมของบุ คลากร การวางแผนอัตรากาลัง และ
ด้านความมันคงในการปฏิ
่
บตั งิ าน ตามลาดับ
3. ทักษะบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้แก่ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านการตัดสินใจ ทักษะ
ด้านเทคนิคการทางาน และทักษะด้านการสื่อสาร มีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรเกณฑ์และตัวแปรพยากรณ์
เท่ากับ .915 ค่าอานาจการพยากรณ์รอ้ ยละ 83.70 ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึน้ จากการพยากรณ์เท่ากับ .264
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี้
̂ = .438 + .307 X1 + .242 X5 + .235 X3 + .135 X4
Y
ẑ = .294 Z1 + .282 Z5 + .232 Z3 + .166 Z4
คาสาคัญ: ทักษะบริหาร, ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล, มัธยมศึกษา

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.

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 33 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563

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
̂ = .438 + .307 X1 + .242 X5 + .235 X3 + .135 X4
Y
ẑ = .294 Z1 + .282 Z5 + .232 Z3 + .166 Z4
Keywords : Administrative skills, effectiveness of basic education school administrators,
secondary educational

ภูมิหลัง
โลกในยุคไร้พรมแดน ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถชี วี ติ
ความเป็ นอยู่ รวมไปถึงการแข่งขันเพื่อความเป็ นที่หนึ่งขององค์การต่าง ๆ ทัวโลก
่
เพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
ทางธุรกิจ องค์การทุกองค์การจึงจาเป็ นต้องปรับโครงสร้าง และวางแผนกระบวนการบริหารงานให้เกิดประสิทธิผล
อย่างยังยื
่ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ ที่เป็ นกลไกสาคัญอันดับแรกในการขับเคลื่อน
องค์การให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์การ โดยจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งเน้ นการพัฒ นาคนให้เป็ น คนที่สมบูรณ์ มีความรู้ ทัก ษะ ทัศนคติท่ดี ี และมี
ความคิดสร้างสรรค์ [1] ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน ให้มพี ลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมันคง
่
มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น โดยสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ดุ คือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการเสริมสร้างปั จจัยแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการ
พัฒนาคุณภาพของคน เพื่อให้มีภูมคิ ุ้มกันต่ อการเปลี่ยนแปลงต่ าง ๆ ที่เกิดขึน้ [2] ดังนัน้ ผู้บริหารสถานศึกษา
จึงนั บ ได้ว่ า เป็ น ปั จ จัย สาคัญ แห่ งความสาเร็จ ประการหนึ่ งในการปฏิรูป การศึก ษา ขับ เคลื่อ นกลไกในการจัด
การศึกษา และการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ติ ามภารกิจของหน่ วยงานต้นสังกัด [3] รวมไปถึงการประสานการมี
ส่วนร่วมของครู ผูป้ กครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผูเ้ กีย่ วข้องอื่น ๆ เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ น
มนุษย์ทส่ี มบูรณ์ในทุก ๆ ด้านและเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยังยื
่ น [4]
ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในยุ ค แห่ ง การปฏิรูป การศึก ษาของศตวรรษที่ 21 จ าเป็ น ต้อ งมีคุ ณ สมบัติข อง
ความเป็ นผู้นา มีวิสยั ทัศน์ มีความรู้ สามารถผสมผสานทักษะทางวิชาชีพ ร่วมกับ ความสามารถในการนาคน
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทัง้ ในและนอกองค์การเกิดความเชื่อมัน่ ศรัทธา และรวมพลังให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
ไปสู่การเปลี่ยนแปลง และมุ่ง สู่เป้ าหมายแห่งความสาเร็จร่วมกัน [5] ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดตี ้องรู้จกั ผสมผสาน
ทักษะในการบริหารงานที่สาคัญ มาใช้ร่วมกับการดาเนินงานภายในองค์การ เช่น ทักษะด้านเทคนิคการทางาน
ทักษะด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะด้านการสร้างแรงจูงใจ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านความคิด
รวบยอด ทักษะด้านการบริหารเวลา เป็ นต้น เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลภายในองค์การ และให้สามารถ
มองเห็นภาพอนาคตในการแก้ไขปั ญหาทีซ่ บั ซ้อน รวมไปถึงช่วยให้สามารถปฏิบตั งิ านร่วมกันภายใต้ความท้าทาย
ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ [6] ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจึงควรหมันฝึ
่ กฝนและพัฒนาทักษะการบริหารของตนอยู่เสมอ
เพื่อ ให้เกิด ความเข้าใจในประสบการณ์ แ ละเข้าใจคุ ณ ค่ า ของตนเอง ตระหนั ก ถึง วิธีก ารขจัด ความขัด แย้ง ใน
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การปฏิบ ัติงาน จึงจะสามารถบริห ารงานสถานศึกษาได้อย่ างราบรื่น และจัดการผลการปฏิบ ัติงานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
เป็ นทีท่ ราบกันดีว่าประสิทธิผลมีความสาคัญอย่างยิง่ ในศาสตร์ทางการบริหารขององค์การ เนื่องจากเป็ น
ตัวก าหนดความสาเร็จ ขององค์ก ารว่ า สามารถปฏิบ ัติห น้ าที่ให้บ รรลุต ามเป้ าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้ห รือ ไม่
องค์การที่มปี ระสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้ าหมายขององค์การที่วางไว้ได้นัน้ มีองค์ประกอบหลักที่สาคัญคือ
“งานและคน” ซึ่งถือว่าเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญ และเป็ นหัวใจของการบริหารงาน งานจะสาเร็จได้ต้อง
อาศัยคนที่มคี วามรูค้ วามสามารถและเหมาะสม คนจึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดในการบริหารงาน เพื่อให้งานเกิด
ประสิทธิภาพและดาเนินการไปได้ดว้ ยดี [7] การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิที์ ป่ ระสบผลสาเร็จได้นนั ้ จะต้องอิงกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อันประกอบไปด้วยการดาเนินงานใน 4 มิติ ได้แก่ การให้คุณค่าแก่
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การให้บุคลากรมีส่วนร่วม และการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากร [8] ดังนัน้ เพื่อให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึง่ เป็ นกลไกหลักในการขับเคลื่อนให้สถานศึกษาก้าวไปข้างหน้า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ควรน าความรู้ ความสามารถ และทัก ษะการบริห ารของตนมาใช้ในการบริห ารทรัพ ยากรบุ คคล ให้ได้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยเริม่ ตัง้ แต่การกาหนดอัตรากาลัง การสรรหาบุคลากร การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านสูงสุด การสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการทางาน รวมไปถึงการบารุงรักษา
สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ และธารงไว้ซง่ึ บุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพเหล่านัน้ ย่อมส่งผลให้เป้ าหมายของ
องค์การประสบความสาเร็จได้มากกว่าองค์การอื่น และเกิดความได้เปรียบในทุกทิศทาง
การศึกษาของกลุ่มวิจยั และพัฒนานโยบาย สานักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พบว่าปั ญหา
ด้านประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาส่วนใหญ่ ยังมี
ระบบการบริหารจัดการท่ามกลางความขาดแคลน คือ ปั ญหาการกาหนดอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตัง้
การโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การพิจารณาด้านศักยภาพของข้าราชการครูไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการและความจาเป็ นของสถานศึกษา บุคลากรขาดขวัญ และกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ปั ญ หาการ
เปลี่ย นต าแหน่ ง ให้ สูง ขึ้น จากการประเมิน วิท ยฐานะของข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษามีค วาม
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ค่อนข้างบ่อย ส่งผลให้บุคลากรขาดความเข้าใจในการประเมินวิทยฐานะ [9] กอปรกับ
ในช่วง 20 ปี ทผ่ี ่านมา ประเทศไทยมีการผลัดเปลีย่ นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการบ่อยครัง้ จากการเปลีย่ นแปลง
ทางการเมือง ส่งผลให้นโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและขาดเสถียรภาพ [10] เพื่อให้การ
พัฒนาระบบการศึกษาในประเทศดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในฐานะผูร้ บั คาสังการ
่
ปฏิบตั งิ านชัน้ ต้น จึงเป็ นบุคคลทีจ่ าเป็ นต้องมีทกั ษะและความชานาญในการบริหารงาน เพื่อประสิทธิภาพในการ
ถ่ายทอดและวางแผนนโยบายสู่การปฏิบตั ิแก่บุคลากรในสถานศึกษา ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้สมั ฤทธิผลตาม
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
จากเหตุผลและความจาเป็ นดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า ทักษะการบริหารมีความสาคัญต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานบุคคลของผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพราะการบริหารสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นัน้
ผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็ นต้องเป็ นผู้บริหารมืออาชีพที่มที กั ษะ ความรู้ และความชานาญในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง สามารถรับมือกับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มุ่งสู่ความเป็ นเลิศทุก
ทิศทางได้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงสามารถบรรลุเป้ าประสงค์ของ
หน่ วยงานต้นสังกัดได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจยั ทักษะบริ หารที่ส่งผลต่ อ
ประสิทธิผล การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาทักษะในการบริหารงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงาน
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เขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษาเขต 1 ให้ส ามารถพัฒ นางาน พัฒ นาบุ ค ลากรทางการศึก ษาในสัง กัด ให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มุ่งสูค่ วามเป็ นเลิศตามเป้ าหมายขององค์การอย่างยังยื
่ นสืบไป

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาระดับทักษะบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
3. เพื่อศึกษาทัก ษะบริห ารที่ส่งผลต่ อประสิท ธิผลการบริหารงานบุ คคลของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง ทักษะบริหารที่ส่งผลต่ อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น
ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การวิจ ัย เรื่อง ทัก ษะบริห ารที่ส่งผลต่ อ ประสิท ธิผ ลการบริห ารงานบุ ค คลของผู้บ ริห าร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษา ทักษะบริหาร และ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แล้วกาหนดเป็ นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรพยากรณ์

-

ตัวแปรเกณฑ์

ทักษะการบริหาร
1. ทักษะด้านเทคนิคการทางาน
2. ทักษะด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด
4. ทักษะด้านการสือ่ สาร
5. ทักษะด้านการตัดสินใจ

-

-

-

ประสิ ทธิ ผลการบริหารงานบุคคล
ด้านการวางแผนอัตรากาลัง
ด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน
ด้านการจัดสภาพการทางานทีเ่ หมาะสม
ด้านการมีสว่ นร่วมของบุคลากร
ด้านความมันคงในการปฏิ
่
บตั งิ าน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ขัน้ ตอนที่ 2 ดาเนินการศึกษาวิจยั ทักษะบริหารทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีขนั ้ ตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 จานวน 67 แห่ง ประจาปี การศึกษา 2562
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 จานวน 59 แห่ง จากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซี่และมอร์แกน [11] ผู้ ให้ ข้อ มู ล แต่ ละสถานศึก ษา ประกอบด้ วย ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาจ านวน 1 คน

17

18

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 33 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563

หัวหน้าฝ่ ายบริหารงานบุคคลจานวน 1 คน และครู จานวน 2 คน รวมทัง้ สิน้ 236 คน ด้วยวิธกี ารสุ่มอย่างง่าย
(simple random sampling)
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ทีค่ รอบคลุมเนื้อหาเกีย่ วกับทักษะบริหารและประสิทธิผล
การบริหารงานบุคคล โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามกรอบแนวคิด
ของลิเคิรท์ [12] มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.801.00 และค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.99
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ดาเนิน การส่งแบบสอบถามวิจยั ให้กบั สถานศึกษาขัน้ พื้น ฐาน สังกัด สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จานวน 59 แห่ง รวมทัง้ สิน้ 236 คน ผ่านทางไปรษณียแ์ ละแอพพริเคชันกู
่ เกิล้ ฟอร์ม
แล้วจึงนาแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ พร้อมนาแบบสอบถามมาทาการลงรหัส เพื่อ
นาไปประเมินผลของข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
ขัน้ ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ แบ่งการดาเนินงานออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ร ะดับ ทัก ษะบริห ารของผู้บ ริห ารสถานศึก ษา จากการหาค่ า เฉลี่ย (mean) และ
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation) เป็ นรายด้านและภาพรวม
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผูบ้ ริหารสถานศึกษา จากการหาค่าเฉลีย่
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน เป็ นรายด้านและภาพรวม
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผูบ้ ริหาร
สถานขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยการหาค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของ
เพียร์สนั
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ทกั ษะบริหารที่ส่งผลต่ อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
ขัน้ พื้ น ฐาน โดยใช้ ก ารวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขัน้ ตอน (stepwise multiple regression analysis)

สรุปผลการวิ จยั
1. ทักษะบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.98) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่
ทัก ษะด้ า นความคิ ด รวบยอด (x̅ = 4.06) รองลงมาคือ ทัก ษะด้ า นเทคนิ ค การท างาน (x̅ = 4.00) ทัก ษะ
ด้า นสัม พัน ธภาพระหว่ า งบุ ค คล (x̅ = 3.97) ทัก ษะด้า นการตัด สิน ใจ (x̅ = 3.95) และทัก ษะด้า นการสื่อ สาร
(x̅ = 3.92) ตามลาดับ
2. ประสิท ธิผลการบริห ารงานบุ ค คลของผู้บ ริห ารสถานศึกษาขัน้ พื้น ฐาน สังกัด สานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.10) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับ มากทุ ก ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดสภาพการท างานที่เหมาะสม อยู่ในระดับ มาก (x̅ = 4.20) รองลงมาคือ
ด้านการเสริม สร้างศัก ยภาพในการปฏิบ ัติง าน (x̅ = 4.19) ด้า นการมีส่ว นร่ว มของบุ ค ลากร (x̅ = 4.12) ด้า น
การวางแผนอัตรากาลัง (x̅ = 4.06) และด้านความมันคงในการปฏิ
่
บตั งิ าน (x̅ = 3.95) ตามลาดับ
3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านการตัดสินใจ ทักษะด้านเทคนิคการทางาน และทักษะด้าน
การสื่อสาร สามารถร่วมกันพยากรณ์ ประสิทธิผลการบริหารบุคคลของผู้บ ริหารสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 1 ได้ ร้อ ยละ 83.70 อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ .01
ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ของตัวแปรเกณฑ์ (ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผูบ้ ริหารสถานศึกษา) และตัว
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แปรพยากรณ์ (ทักษะบริหาร) มีค่าเท่ากับ .915 มีอานาจการพยากรณ์รอ้ ยละ 83.70 และค่าความคลาดเคลื่อนที่
เกิดขึ้นจากการพยากรณ์ เท่ากับ .264 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ ทกั ษะบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี้
̂ = .438 + .307 X1 + .242 X5 + .235 X3 + .135 X4
Y
ẑ = .294 Z1 + .282 Z5 + .232 Z3 + .166 Z4

อภิ ปรายผล
1. ทักษะบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทัง้ นี้ อาจเป็ น
เพราะกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็ นผูบ้ ริหารสถานศึกษารูปแบบใหม่ เน้นทีก่ ารคัดเลือกบุคคลทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาเลือกทัง้ จากผลการสอบข้อเขียน ผล
การประเมินประวัติ และผลการปฏิบตั งิ านควบคู่กนั ไป เมื่อผ่านเกณฑ์แล้วผูบ้ ริหารยังต้องเข้าสูก่ ระบวนการพัฒนา
ก่อนบรรจุและแต่งตัง้ ไม่น้อยกว่า 60 ชัวโมง
่
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์ทก่ี าหนด จึงจะ
ได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งผู้บริหารสถานศึกษา ทัง้ นี้เพื่อให้ผู้บริหารมีศกั ยภาพ มีภาวะผู้นา มี
ทักษะ และความสามารถรอบด้าน [2] ดังคากล่าวทีว่ ่า “เก่งคน เก่งงาน เก่งวิชาการ” เพราะผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ถือได้ว่าเป็ น Key success factor ที่ขบั เคลื่อนและเชื่อมโยงนโยบายมาสู่การปฏิบตั ิในระดับ สถานศึก ษา การ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะผู้บริหารเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถขับเคลื่อนองค์ก ารให้มุ่งหน้าไปสู่ความสาเร็จได้ เพราะ
การเป็ นผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อนาองค์การมุ่งสู่เป้ าหมายที่ประสบผลสาเร็จ ต้องอาศัยการฝึ กฝนทักษะที่
สาคัญหลายประการ ทักษะการบริหารจะถูกใช้อย่างผสมผสานในแต่ละวันของการทางาน ผู้บริหารทุกระดับควร
เตรียมตัวให้พร้อมและหมัน่ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ผ่านการเรียนรูจ้ ากกรณีศกึ ษาของผูบ้ ริหารทีป่ ระสบความสาเร็จ
และล้มเหลว หรือจากการเข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เกีย่ วข้องกับการพัฒนาทักษะทีส่ าคัญเหล่านัน้ เพื่อเพิม่ ขีด
ความสามารถในการทางานและการบริหารงาน สอดคล้องกับแนวคิดของกรีฟฟิ นและฟลีท [13] ได้เสนอทัศนะไว้
ว่า ผู้บริหารที่ประสบความสาเร็จจะต้องมีทกั ษะการบริหารที่เป็ นหลักสาคัญสาหรับผู้บริหาร ได้แก่ ทักษะด้าน
เทคนิคการทางาน ทักษะด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านการวินิจฉัย
ทักษะด้านการสือ่ สาร ทักษะด้านการตัดสินใจ และทักษะด้านการบริหารเวลา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของธนพร
มากระจัน [14] ศึกษาวิจยั ทักษะการบริหารกับการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารในสถานศึกษา
สังกัด สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 9 ผลการวิจยั พบว่ า ทัก ษะการบริห ารของผู้บ ริห ารใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ทักษะด้านการวินิจฉัย ทักษะด้านการตัดสินใจ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมโน
ภาพ ทักษะด้านการสือ่ สาร และทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. ประสิท ธิผลการบริห ารงานบุ ค คลของผู้บ ริห ารสถานศึกษาขัน้ พื้น ฐาน สังกัด สานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคล เกิดจากการวัดผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ในการดาเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การให้เกิดความคล่องตัว อิสระ ภายใต้กฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมในการสรรหาคนดีและมีประสิทธิภาพเข้ามา
ปฏิบตั งิ านในองค์การ แล้วใช้บุคคลเหล่านัน้ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ด้วยการให้ความรู้ พัฒนาขีดความสามารถ
การสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการทางาน บารุงรักษาสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ และธารงไว้ซง่ึ บุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพเหล่านัน้ สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 [15] มี
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ทิศทางขององค์การ ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูค่ วามเป็ นมืออาชีพ กอปรกับมีมาตรการจูงใจให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่ วยงาน เกิดความอิสระในการ
ปฏิบ ัติ ง านภายใต้ ก ฎหมาย ระเบีย บปฏิ บ ัติ บุ ค ลากรทุ ก คนในสัง กัด จะต้ อ งได้ร ับ การพัฒ น า ให้ มีค วามรู้
ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ ซึง่ จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รียนต่อไป รวมไปถึงการมีวฒ
ั นธรรมองค์การ
ทีม่ ุ่งผลสัมฤทธิ ์ เป็ นกัลยาณมิตรกับเพื่อนร่วมงาน ร่วมคิดร่วมบริหาร และบริการด้วยจิตสาธารณะ และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของณัชนิช ศรีลาคา [16] ศึกษาวิจยั การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่าทุกด้านมีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ การสร้างเสริมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิราชการ การวางแผนอัตรากาลังและการดารงตาแหน่ ง การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ และการรักษา
วินยั และออกจากราชการ
3. ทักษะบริหารทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบว่า ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านการตัดสิน ใจ
ทักษะด้านเทคนิคการทางาน และทักษะด้านการสือ่ สาร สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารบุคคลของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้ร้อยละ 83.70 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 โดยเรียงลาดับจากทักษะบริหารที่ส่งผลมากที่สุดไปยังทักษะบริหารที่ส่งผลน้อย
ทีส่ ดุ พบว่า
ทักษะด้านความคิดรวบยอด ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลมากที่สุด อาจเป็ นเพราะ ทักษะ
ความคิดรวบยอด คือความชานาญในการคิดเชิงกลยุทธ์ ที่ช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถคิดได้อย่างเป็ น
รูปธรรม มองเห็นภาพรวมขององค์การว่าแต่ละส่วนมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร และสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและ
ภายนอกส่งผลกระทบต่อองค์การอย่างไร ซึง่ จะทาให้ผบู้ ริหารสามารถกาหนดแนวทางในการบริหารงานบุคคลได้
อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองต่อความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเทคนิค
การวินิจฉัย การบริหารความเปลี่ยนแปลง และการบริหารจัดการความเสีย่ ง สอดคล้องกับแนวคิดของกรีฟฟิ น
และฟลีท [13] ได้ก ล่ าวถึงทัก ษะในการบริห ารด้า นความคิด รวบยอดไว้ว่า ทัก ษะด้า นความคิด รวบยอดเป็ น
ความคิดในเชิงนามธรรม ผูบ้ ริหารต้องเข้าใจการทางานโดยภาพรวม และสภาพแวดล้อมขององค์การ สิง่ นี้จะช่วย
ให้ผบู้ ริหารสามารถคิดได้อย่างมีกลยุทธ์ จัด การความเปลีย่ นแปลง และวางแผนเพื่อสนองตอบความเปลีย่ นแปลง
ต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะด้านการตัดสินใจ นับเป็ นอีกทักษะบริหารหนึ่ง ทีผ่ บู้ ริหารต้องให้ความสาคัญในการฝึกฝนให้ตนเอง
มีความชานาญ เพื่อที่จะได้สามารถรับรู้และกาหนดปั ญหาหรือโอกาสต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ได้ อย่างถูกต้อง แล้วเลือก
แนวทางในการปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมทีส่ ดุ เพื่อแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์ในการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา
และสามารถสร้างประโยชน์จากโอกาสเหล่านัน้ ได้ รวมไปถึงความสามารถในการสงบนิ่งภายใต้แรงกดดัน การชัง่
น้ าหนัก ข้อ ดีแ ละข้อ เสีย ของสถานการณ์ ได้อ ย่ างรวดเร็วและท าการตัด สิน ใจได้อ ย่ างมีนัย สาคัญ เพื่อ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน สอดคล้องกับแนวคิดของสมิท [17] ได้เสนอทัศนะไว้ว่า ทักษะการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ จะช่วยให้ผบู้ ริหารปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างราบรื่น ซึง่ จะ
ช่วยลดผลกระทบต่อทีมและองค์การโดยภาพรวม
ทักษะด้านเทคนิคการทางาน นับว่าเป็ นอีกทักษะหนึ่งที่มคี วามสาคัญไม่น้อยไปกว่าทักษะบริหารทัง้ 2
ด้านทีก่ ล่าวมา เพราะทักษะด้านเทคนิคการทางาน คือ ความชานาญในวิชาชีพของผูบ้ ริหาร เป็ นความสามารถที่
เฉพาะเจาะจง ส่งผลให้งานสาเร็จลุล่วงตามเป้ าหมายทีก่ าหนด ควบรวมไปถึงการมีทกั ษะในงานด้านต่าง ๆ ของ
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องค์การ การมีทกั ษะในการมอบหมายงานให้กบั บุคลากร สามารถวางแผนและบริหารเวลาในการปฏิบตั งิ านอย่าง
เป็ นระบบ รวมไปถึงการอบรมให้ความรู้และตอบคาถามที่เกี่ยวข้องกับปั ญ หาในการปฏิบตั ิงานแก่บุคลากรใน
องค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของภารดี อนันต์นาวี [18] ทีไ่ ด้เสนอทัศนะไว้ว่า ทักษะวิธกี าร เป็ นความรูเ้ ฉพาะทาง
ขัน้ ตอนและวิธกี ารทีจ่ ะทาให้ภาระงานเกิดผลสาเร็จ ซึง่ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดของสัมมา รธนิธย์
[5] ได้อธิบายไว้ว่า ทักษะด้านเทคนิคการทางาน (technical skill) คือ ความสามารถทีจ่ ะทางานใดงานหนึ่งอย่าง
เชีย่ วชาญ จะต้องรูว้ ธิ แี ละกระบวนการทางานอย่างลึกซึง้ ผูม้ ที กั ษะด้านการทางานจะต้องผ่านการศึกษาอย่างเป็ น
ทางการ และได้รบั การอบรมมาระดับหนึ่ง จนมีความชานาญในระดับผูป้ ระกอบการวิชาชีพ
ทักษะด้านการสื่อสาร เป็ นทักษะบริหารอีกด้านหนึ่ง ที่ไม่ อาจจะขาดได้เช่น เดียวกับ ทักษะด้านอื่น ๆ
สาหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทัง้ นี้เพราะทักษะด้าน
การสือ่ สาร คือ ความชานาญในการถ่ายทอดความคิดและข้อมูลไปยังผูบ้ ุคลากรในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถรับฟั งแนวคิดหรือข้อมูลจากผูอ้ ่นื ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและ
วิธกี ารทางานของบุคลากรให้ดยี ิ่งขึน้ รวมไปถึงความสามารถในการเจรจาต่อรอง โน้มน้าว หรือไกล่เกลีย่ เพื่อหา
ข้อยุติในการปฏิบตั ิงานร่วมกันของบุคลากรในองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของสมิท [17] ได้เสนอทัศนะไว้ว่า
ผูน้ าที่มปี ระสิทธิภาพจะต้องมีความเชีย่ วชาญในการสื่อสารทุกรูปแบบ รวมถึงทักษะการเขียนคาพูดและการฟั ง
การติดต่อประสานงานกับผูค้ นทีห่ ลากหลายตัง้ แต่บุคลากรระดับเริม่ ต้นจนถึงหัวหน้าแผนก และซีอโี อ ผู้บริหาร
จะต้องทาให้บุคลากรสามารถเข้าถึงได้อยู่เสมอ เพื่อหารือเกี่ยวกับปั ญหาหรือข้อกังวลที่เกิดขึน้ และตระหนักถึง
ความสาเร็จและการมีสว่ นร่วมในชีวติ ของบุคลากรว่าพวกเขามีคุณค่า จะส่งผลให้บรรยากาศในทีท่ างานอยู่ในเชิง
บวก มีความสุขและมีแรงบันดาลใจในการทางาน
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า ทักษะบริห ารที่ส่งผลต่ อประสิท ธิผลการบริห ารงานบุค คลของผู้บริห ารสถานขัน้
พืน้ ฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ที่กล่าวมาต้น มีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและหน่วยงาน
ในสัง กัด ควรน าทัก ษะบริห ารดัง กล่ า ว ไปพิ จ ารณาเพื่ อ ก าหนดเป็ นนโยบายหรือ แนวทางในการพั ฒ นา
ความสามารถของผูบ้ ริหารสถานศึกษา และระบบการบริหารงานบุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางการบริหารงาน
ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิ จยั ไปใช้
1. ทักษะบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 อยู่ในระดับ มากทุ ก ด้า น ดังนั น้ จึง ควรน าทัก ษะบริห ารทัง้ 4 ด้าน ไปใช้ในการพัฒ นาการบริห ารงาน
สถานศึกษา และควรมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารกับบุคลากร ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ด้วยการ
ฝึ กฝนทักษะในการฟั ง และพูดอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ ซึง่ จะช่วยให้ผบู้ ริหารสามารถถ่ายทอดความคิดและ
ข้อ มูลต่ าง ๆ ไปยังบุ คลากรได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพ และค้น หาแนวทางในการโน้ ม น้ าวหรือ จูงใจให้บุ คลากร
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและวิธกี ารปฏิบตั ิงานให้ดขี น้ึ ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายของ
สถานศึกษาร่วมกัน รวมการศึกษาวิธไี กล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึน้ ในสถานศึกษา เพื่อหาข้อยุติในการปฏิบตั งิ าน
ร่วมกันของบุคลากร และช่วยลดปั ญหาความขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้
2. ประสิท ธิผลการบริห ารงานบุ ค คลของผู้บ ริห ารสถานศึกษาขัน้ พื้น ฐาน สังกัด สานักงานเขตพื้น ที่
การศึก ษามัธยมศึกษาเขต 1 อยู่ในระดับ มากทุ กด้าน ดังนัน้ ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ควรบริห ารงานบุ คคลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยมุ่งเน้ นที่การสร้างความเป็ นธรรมให้เกิดขึน้ ในสถานศึกษาอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อ
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เสริมสร้างความพึงพอใจในการทางานให้กบั บุคลากร ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวติ ที่ดใี นการทางาน และมีความ
จงรักภักดีต่อสถานศึกษา รวมไปถึงมอบผลตอบแทนจากการปฏิ บตั ิงานที่เหมาะสม เช่น การเลื่อนขัน้ เงินเดือน
อย่างเป็ นธรรม และมอบสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน เป็ นต้น
3. ทักษะบริหารทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ทัง้ 4 ด้าน สามารถพยากรณ์ร่วมกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 ดังนัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรนาทักษะบริหารทัง้ 4 ด้านนี้ ไปปรับใช้ในการบริหารงานบุคคลอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ให้สามารถสนองตอบต่อนโย บายทาง
การศึกษา และความต้องการของผูร้ บั บริการต่อไป
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานควรให้ความสาคัญ
กับการพัฒ นาทัก ษะการบริห ารของผู้บ ริหารสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ทัก ษะด้านความคิด
รวบยอด ทักษะด้านการตัดสินใจ ทักษะด้านเทคนิคการท างาน และทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อให้การบริหาร
การศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเกีย่ วกับทักษะบริหารทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพื่อนาผลข้อมูลการวิจยั ทีไ่ ด้มาประกอบการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาการบริหารงานบุคคลของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
2. ควรศึกษาความคาดหวังของครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อทักษะบริหารของผูบ้ ริหาร ทีใ่ ช้ในการ
บริหารงานบุคคล เพื่อร่วมกันพัฒนาการบริหารงานบุคคลของผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
3. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมทักษะบริหารกับการบริหารงานบุคคลให้มปี ระสิทธิผล
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย เรื่อ ง ปั จจั ย การบริ ห ารที่ ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานโรงเรี ย นแกนน าการอ่ า น สัง กั ด
กรุ ง เทพมหานคร มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา 1) ระดับ ปั จจัย การบริห ารโรงเรีย นแกนน าการอ่ า น สัง กั ด
กรุงเทพมหานคร 2) ระดับการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร และ 3) ปั จจัยการ
บริหารทีส่ ่งผลต่อการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนแกน
นาการอ่านสังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 66 โรงเรียน ผู้ให้ขอ้ มูล คือ ผูอ้ านวยการสถานศึกษา ครูบรรณารักษ์
ผู้รบั ผิด ชอบโครงการโรงเรีย นแกนน าการอ่ าน หัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้วิช าภาษาไทยและหัว หน้ าฝ่ าย
บริหารงานวิชาการ รวม 330 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั และการถดถอยพหุคูณแบบ
ขัน้ ตอน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยการบริหารโรงเรียนแกนนาการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ด้านการจัดองค์การ ด้านผู้บ ริห าร ด้านบุ คลากร ด้านการวางแผน ด้านงบประมาณและด้านการประสานงาน
ตามลาดับ
2. การดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
ครูผู้รบั ผิดชอบโครงการโรงเรียนแกนนาการอ่าน ด้านการจัดสรรทรัพยากรของโรงเรียนแกนนาการอ่าน ด้าน
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนแกนนาการอ่าน ด้านการประเมินผล ด้านนักเรียนและด้านความร่วมมือกับ
ชุมชนของโรงเรียนแกนนาการอ่านตามลาดับ
3. ปั จจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่
ด้านการจัดองค์การ ด้านการประสานงาน และด้านการวางแผน ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับ .01 ซึ่งมี
อานาจการพยากรณ์ได้รอ้ ยละ 25.9 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานทางสถิติ ได้แก่
̂ = 2.491 + .165X1 + .112X5 + .125X4
สมการพยากรณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
𝑧̂ = .262 Z1 + .196 Z5 + .196 Z4
คาสาคัญ : ปั จจัยการบริหาร, การดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน, สังกัดกรุงเทพมหานคร

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
̂ = 2.491 + .165X1 + .112X5 + .125X4
Y
𝑧̂ = .262 Z1 + .196 Z5 + .196 Z4
Keywords : Administrative factors, reading lead school, the Bangkok institute jurisdiction
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ภูมิหลัง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ได้ให้ความสาคัญต่ อการ
ส่งเสริมการอ่านซึ่งได้กาหนดไว้ชดั เจนในหมวด 4 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องดาเนินการจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ใิ ห้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่ รอู้ ย่างต่อเนื่อง [1] นอกจากนี้การให้ความสาคัญกับการอ่านยังได้เน้นย้าอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาต่างเล็งเห็นถึงความสาคัญของการ
อ่านให้เป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา โดยต้องการให้นักเรียนมีนิสยั รักการอ่าน สามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว
ดังนัน้ สถานศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการปลูกฝั งและส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสยั รักการอ่าน เพื่อเป็ นการให้
นักเรียนมีพฒ
ั นาการอ่านทีด่ ขี น้ึ สอดคล้องกับการจัดการทดสอบโดยโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล
(Program for International Student Assessment :PISA) ในปี พ.ศ. 2561 ที่ ผ่ านมา มี ข้ อสังเกตที่ ส าคั ญ 3 ประการ
คือ ประการแรก ผลการประเมินชี้ว่ า ระบบการศึกษาไทยมีส่ วนหนึ่ งที่มีคุ ณภาพและสามารถพัฒนานั กเรียนให้ มี
ความสามารถในระดับสูงได้ หากระดับนโยบายสามารถสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา โดยขยายระบบการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพไปให้ทวถึ
ั ่ ง ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรูข้ องนักเรียนให้ทดั เทียมกับนานาชาติได้ ประการ
ที่สอง นักเรียนไทยทัง้ กลุ่มที่มคี ะแนนสูงและกลุ่มที่มีคะแนนต่ ามีจุดอ่อนอยู่ท่ดี ้านการอ่าน ซึ่งใน PISA 2018 เป็ นการ
ประเมินการอ่านเนื้อหาสาระทีม่ าจากทัง้ แหล่งข้อมูลเดียวและหลายแหล่งข้อมูล อีกทัง้ สือ่ ทีน่ กั เรียนได้อ่านส่วนใหญ่อยู่ใน
รูปแบบดิจทิ ลั ซึง่ สะท้อนถึงธรรมชาติของการอ่านทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์ของโลกและสอดคล้องกับการใช้ขอ้ มูล
ในชีวติ จริงของผูค้ นทัวโลก
่ ดังนัน้ ระบบการศึกษาไทยจึงควรส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้าไปในการเรียนการ
สอนเพื่อสร้างความคุ้ นเคยและยกระดับความสามารถด้ านการอ่ านของนั กเรียนในยุ คดิจิท ัลต่ อไป และประการที่
สาม แนวโน้มคะแนนการอ่านของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง และความฉลาดรูด้ า้ นการอ่านมีความสัมพันธ์กบั ความฉลาดรูด้ า้ น
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระบบการศึกษาไทยจึงต้องยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนอย่างเร่งด่วน [2]
จากผลการทดสอบทัง้ ระดับโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายระดับกรุงเทพมหานครและระดับชาติ ปรากฏว่านักเรียนมี
ปั ญหาในการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก (ขัน้ วิกฤต) ด้วยเหตุผลดังกล่าวรัฐบาลจึงมีนโยบายแก้ปัญหาโดย
ถือว่า “การอ่านเป็ นวาระแห่งชาติ” กรุงเทพมหานครก็ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอ่านจึงกาหนดนโยบายต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมการอ่านของนักเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้รบั การพัฒนาพฤติกรรมการอ่านและสามารถนาไปใช้ใน
การเรียนรู้ [3] และเพื่อแก้ไขปั ญหานี้สานักการศึกษากรุงเทพมหานครจึงได้จดั โครงการยกระดับผลสัมฤทธิและคุ
์ ณภาพการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการอ่าน เพื่อมุ่งมันพั
่ ฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการ
อ่านของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสู่มาตรฐานในระดับสากล ซึง่ การจัดการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่านก็เป็ น
ส่วนหนึ่งของนโยบายทีส่ าคัญของกรุงเทพมหานคร โดยเน้นทีจ่ ะพัฒนาการอ่านของนักเรียน ให้นกั เรียนมีนิสยั รักการอ่าน
และสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ เพราะการอ่านถือเป็ นสิง่ สาคัญในการติดต่อสือ่ สารและการเรียนรูใ้ นสิง่ ต่างๆ
จากการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่านของกรุงเทพมหานครพบว่ามีเพียง 80 โรงเรียน จาก 438 โรงเรียน
โดยมีเครือข่ายละ 1 โรงเรียนทีผ่ ่านเกณฑ์ในการประเมินให้เป็ นโรงเรียนแกนนาการอ่าน และผลการดาเนินงานโรงเรียนแกน
นาการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร [3] พบว่าโรงเรียนทีไ่ ม่ผ่านการประเมินนัน้ มีปัญหาด้านการมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้องใน
การด าเนิ นงานส่งเสริมนิ สยั รักการอ่ าน ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิ สยั รักการอ่ าน ด้านการบูรณาการการอ่ านใน
กระบวนการเรียนรู้และด้านผลการดาเนิ นงาน ส่วนโรงเรียนที่ผ่ านเกณฑ์ การประเมินนั น้ พบว่าความสาเร็จของการ
ดาเนินงานทีส่ ่งผลมากทีส่ ุด คือ การบริหารโรงเรียนของผูบ้ ริหารทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วม สนับสนุ นการดาเนินงานโรงเรียนแกนนา
การอ่าน
ซึง่ การบริหารถือได้ว่าเป็ นกระบวนการทีเ่ น้นการดาเนินงานของคณะบุคคลทีร่ ่วมมือกันประกอบกิจกรรม โดย
การนาเอาปั จจัยต่างๆมาดาเนินการอย่างมีแบบแผน มีประสิทธิภาพและเกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ ส่วนการ
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บริหารสถานศึกษานัน้ ไม่ได้ต่างจากการบริหารมากนัก แต่จะเน้นกิจกรรมต่างๆทีบ่ ุคคลหลายคนร่วมมือกันดาเนินการเพื่อ
พัฒนาเด็ก เยาวชนในทุ กๆด้าน เช่น ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม ค่ านิ ยมหรือคุ ณธรรมในด้านสังคม การเมือง
เศรษฐกิจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว เป็ นสมาชิกทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพของสังคมโดยกระบวนการต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นระเบียบแบบ
แผนและไม่เป็ นระเบียบแบบแผน [6] โดยอาศัยหลักการบริหารจากนักวิจยั หรือนักทฤษฎีหลายๆท่านมาประยุกต์ใช้กบั การ
บริหารในสถานศึกษา
จากทีก่ ล่าวมาผูว้ จิ ยั ได้เห็นถึงความสาคัญของการอ่านว่าเป็ นสิง่ ทีค่ วรปลูกฝั งให้ผเู้ รียนตระหนักถึงความสาคัญ
ของการอ่านและมีนิสยั รักการอ่านตัง้ แต่วยั เด็ก ผู้วจิ ยั จึงสนใจศึกษาปั จจัยการบริหารทีส่ ่งผลต่อการดาเนินงานโรงเรียน
แกนนาการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาว่าโรงเรียนที่ผ่านการประเมินนัน้ ใช้การผูบ้ ริหารใช้การบริหารแบบใด
หรือใช้ปัจจัยใดที่ส่งผลในการบริหารให้โรงเรียนประสบความสาเร็จในการเป็ นโรงเรียนแกนนาการอ่าน โดยจะศึกษาจาก
โรงเรียนที่ผ่านการประเมินให้เป็ นโรงเรียนแกนนาการอ่าน นอกจากนี้ยงั สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ในการ
ปรับปรุงการบริหารของโรงเรียนทีย่ งั ไม่ผ่านการประเมินให้เป็ นโรงเรียนแกนนาการอ่านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสาคัญของการอ่าน และสามารถใช้ประโยชน์ จากการอ่านออก อ่านคล่องในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวันหรือใช้ในการประกอบอาชีพได้

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาระดับปั จจัยการบริหารโรงเรียนแกนนาการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาระดับการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปั จจัยการบริหารทีส่ ง่ ผลต่อการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิ จ ั ย เรื่ อ ง ปั จจั ย การบริ ห ารที่ ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานโรงเรี ย นแกนน าการอ่ า น สัง กั ด
กรุงเทพมหานคร ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ นขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับปั จจัยการบริหารและการ
ดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน เพื่อนาทฤษฎีและแนวคิดมาสังเคราะห์และกาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการ
วิจยั ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรเกณฑ์
ตัวแปรพยากรณ์

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปัจจัยการบริหาร
ด้านการจัดองค์การ
ด้านบุคลากร
ด้านผูบ้ ริหาร
ด้านการวางแผน
ด้านการประสานงาน
ด้านงบประมาณ

การดาเนิ นงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน

- - ด้านครูผรู้ บั ผิดชอบโครงการโรงเรียนแกนนาการอ่าน
- - ด้านการจัดสรรทรัพยากรของโรงเรียนแกนนาการอ่าน
- - ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนแกนนาการอ่าน
- - ด้านการประเมินผล
- - ด้านนักเรียน
- - ด้านความร่วมมือกับชุมชนของโรงเรียนแกนนาการอ่าน
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

27

28
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ขัน้ ตอนที่ 2 ดาเนินการศึกษาวิจยั ปั จจัยการบริหารทีส่ ง่ ผลต่อการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีขนั ้ ตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ได้แก่ โรงเรียนแกนนาการอ่านจากโรงเรียนเครือข่าย 80
เครือข่าย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 80 โรงเรียน ประจาปี การศึกษา 2562
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ โรงเรียนแกนนาการอ่านจากโรงเรียนเครือข่ายในสังกัด
กรุงเทพมหานครจานวน 66 โรงเรียน จากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางการประมาณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน [4] ผู้ให้ข้อมูล แต่ละโรงเรียนตัวอย่างประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน 1 คน ครูบรรณารักษ์จานวน 1 คน ผู้รบั ผิดชอบโครงการโรงเรียนแกนนาการอ่านจานวน 1 คน หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ชิ าภาษาไทยจานวน 1 คน และหัวหน้าฝ่ ายบริหารงานวิชาการจานวน 1 คน รวมทัง้ สิน้ 330
คน ด้วยวิธกี ารสุม่ อย่างง่าย (simple random sampling)
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการวิจ ัย เป็ น แบบสอบถามครอบคลุ ม เนื้ อ หาเกี่ย วกับ ปั จ จัย การบริห ารและการ
ดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วยประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามกรอบ
แนวคิดของลิเคิรท์ [5] มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.98
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจ ัยได้ดาเนิ น การส่งแบบสอบถามวิจยั ให้ก ับ โรงเรียนแกนน าการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร
จานวน 66 แห่ง รวมทัง้ สิน้ 330 คน ผ่านทางไปรษณีย์แลละแอพพลิเคชันกู
่ เกิล้ ฟอร์ม แล้วจึงนาแบบสอบถามที่
ได้รบั กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ จานวน 320 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 96.97 พร้อมนาแบบสอบถามมาทาการ
ลงรหัส เพื่อนาไปประมวลผลของข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
ขัน้ ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ แบ่งการดาเนินงานออกเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อ มู ลเกี่ย วกับ สถานะภาพของผู้ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ วุ ฒิ
การศึกษา ตาแหน่ งปั จจุบนั ประสบการณ์การปฏิบตั ิหน้าทีใ่ นตาแหน่ งปั จจุบนั และขนาดของสถานศึกษาทีส่ งั กั ด
โดยใช้คา่ ความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage)
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับปั จจัยการบริหารโรงเรียนแกนนาการอ่าน จากการหาค่าเฉลีย่ (mean) และค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation) เป็ นรายด้านและภาพรวม
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ระดับการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน จากการหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation) เป็ นรายด้านและภาพรวม
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการบริหารกับการดาเนิ นงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั
ตอนที่ 5 วิเคราะห์ปั จจัย การบริห ารที่ส่งผลต่ อ การดาเนิ น งานโรงเรีย นแกนน าการอ่ าน โดยใช้ก าร
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (stepwise multiple regression analysis)

สรุปผลการวิ จยั
1. ปั จจัยการบริหารโรงเรียนแกนนาการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมปั จจัยการบริหาร
โรงเรียนแกนนาการอ่านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
การจัด องค์ก าร รองลงมาคือ ด้านผู้บ ริห าร ด้านบุ ค ลากร ด้า นการวางแผน ด้านงบประมาณ และด้า นการ
ประสานงาน ตามลาดับ
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2. การดาเนิ น งานโรงเรีย นแกนน าการอ่ าน สังกัด กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมการดาเนิ น งาน
โรงเรียนแกนนาการอ่าน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
ครูผู้ รบั ผิด ชอบโรงเรีย นแกนน าการอ่ า น ด้า นการจัด สรรทรัพ ยากรของโรงเรีย นแกนน าการอ่ า น ด้า นการ
ประเมินผล ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนแกนนาการอ่าน ด้านนักเรียน และด้านความร่วมมือกับ
ชุมชนของโรงเรียนแกนนาการอ่าน ตามลาดับ
3. ปั จจัยการบริหารด้านการจัดองค์การ ด้านการวางแผน และด้านการประสานงาน สามารถร่วมกัน
พยากรณ์การดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มี
ค่าคงที่ของสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ (a) เท่ากับ 2.491โดยมีค่าสัมประสิทธิการถดถอยของการพยากรณ์
์
เท่ากับ .165 .112 และ.125 ตามลาดับ ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของการพยากรณ์
ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
์
(β) เท่ากับ .262 .196 และ.196 ตามลาดับ ค่าสหสัมพันธ์พหุคณ
ู (R) ของตัวแปรเกณฑ์ (การดาเนินงานโรงเรียน
แกนนาการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร) และตัวแปรพยากรณ์ ( X1X5X4) มีค่าเท่ากับ .509 มีอานาจการพยากรณ์
ร้อยละ 25.9 และค่าความคลาดเคลื่อนทีเ่ กิดขึน้ จากการพยากรณ์เท่ากับ .19 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัย
การบริหารโรงเรียนแกนนาการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี้
̂ = 2.491 + .165X1 + .112X5 + .125X4
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
𝑧̂ = .262 Z1 + .196 Z5 + .196 Z4

อภิ ปรายผล
1. ปั จจัยการบริหารโรงเรียนแกนนาการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ตี งั ้ ไว้ เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่าปั จจัยด้านการจัดองค์การอยู่ในระดับมากเป็ น
ลาดับ แรก อาจเนื่ อ งจากทุ ก โรงเรีย นต้ อ งมีก ารก าหนดวิสยั ทัศ น์ พัน ธกิจ โครงสร้า งและอ านาจหน้ า ที่ท่ีใ ห้
ความสาคัญ กับโรงเรียนแกนนาการอ่านที่สามารถปฏิบตั ิได้จริง มี การก าหนดวัตถุ ประสงค์ ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ านโรงเรียนแกนนาการอ่านทีช่ ดั เจนสอดคล้องกับความเป็ นจริงและมีกจิ กรรมโครงการโรงเรียนแกนนาการ
อ่านตรงตามแผนปฏิบตั กิ าร ดังนัน้ ทุกโรงเรียนจึงต้องมีการจัดองค์การให้เหมาะสมเพื่อทีจ่ ะได้เตรียมดาเนินงาน
โรงเรียนแกนนาการอ่านได้ ซึง่ สอดคล้องกับพิสมัย ดวงพิมาย [6] ได้ศกึ ษาเรื่อง การส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า ด้านที่ปฏิบตั มิ ากที่สุดคือด้านนโยบายและกลยุทธ์
การส่งเสริมการอ่านทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านการจัดองค์การและผูบ้ ริหารทีต่ อ้ งมีการวางแผนงาน จัดองค์การ คิดกลยุทธ์
คิดนโยบาย ต่อมาคือ ด้านบุคลากรที่ไม่ได้เพียงหมายถึงครูแต่หมายถึงบุคคลทุกคนที่ทาหน้าทีภ่ ายในโรงเรียน
ต่างก็มสี ว่ นช่วยในการปฏิบตั โิ รงเรียนแกนนาการอ่าน ด้านการวางแผนก็มสี ว่ นสาคัญ เพราะถ้าโรงเรียนมีการวาง
แผนการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนแกนนาการอ่านทีก่ ระชับ รัดกุมก็จะทาให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปด้วยดีมากขึน้ ด้าน
งบประมาณเป็ นสิง่ สาคัญในการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกัน เพราะไม่ว่าจะเป็ นการจัดกิจกรรม การดาเนินงานต่างๆ
จาเป็ นต้องมีงบประมาณมาช่วยในการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน ซึ่งงบประมาณในที่น้ีไม่ได้ หมายถึง
เพียงเงินอย่างเดียว แต่รวมถึงอุปกรณ์ วัสดุทใ่ี ช้ในการดาเนินงานด้วย และด้านการประสานงานทีเ่ ป็ นด้านทีอ่ ยู่ใน
ลาดับสุดท้าย เพราะทางโรงเรียนจาเป็ นต้องมีการติดต่อเพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกีย่ วกับโรงเรียนแกนนาการอ่านแก่
ชุมชนหรือเครือข่ายผูป้ กครอง ซึง่ การติดต่อเผยแพร่เหล่านี้ต้อ งอาศัยความร่วมมือจากชุมชนและบุคคลภายนอก
การดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่านจึง จะได้ผลดีมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับวาริน เชิญกลาง [7] ได้ศกึ ษาเรื่อง
การส่งเสริมนิสยั รักการอ่านตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี พบว่า การส่งเสริมนิสยั รักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
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ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่ ด้านผู้บริหาร ด้านกระบวนการเรียนการสอน
และด้านสภาพแวดล้อม ส่วนอันดับสุดท้าย ด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชนและองค์กรเอกชน
2. การดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านครูผรู้ บั ผิดชอบโรงเรียนแกนนาการอ่านอยู่
ในระดับ มากเป็ น ลาดับ แรก รองลงมาคือ ด้า นการจัด สรรทรัพ ยากรของโรงเรีย นแกนน าการอ่ า น ด้า นการ
ประเมินผล ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนแกนนาการอ่าน ด้านนักเรียน และด้านความร่วมมือกับ
ชุมชนของโรงเรียนแกนนาการอ่าน ตามลาดับ โดยด้านครูผรู้ บั ผิดชอบโรงเรียนแกนนาการอ่านอยู่ในลาดับแรกนัน้
อาจเพราะโรงเรียนแกนนาการอ่านทุกโรงเรียนนัน้ ต้องมีครูผรู้ บั ผิดชอบอย่างน้อย 1 คนแต่ครูทม่ี หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
ไม่ได้หมายความว่าจะต้องปฏิบตั งิ านทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงเรียนแกนนาการอ่านด้วยตัวเองทัง้ หมด แต่ครูนนั ้
ต้องสามารถแบ่งงานให้เหมาะสมกับบุคลากร คิดสร้างสรรค์การดาเนินงานเพื่อให้นกั เรียนเกิดนิสยั รักการอ่านมาก
ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับอรุณิญา นวนคราม [8] ที่ได้กล่าวว่า ความสามารถของบุคลากรแกนนาในสถานศึกษาเป็ น
บุ ค คลที่ไ ด้ ร ับ มอบหมายให้ ป ฏิบ ัติ ห น้ า ที่เป็ นแกนน าหรือ รับ ผิด ชอบโครงการส่ ง เสริม นิ ส ัย รัก การอ่ า นของ
สถานศึก ษา เป็ น ผู้ท่ี มีค วามรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ งานโครงการส่ง เสริม นิ สยั รัก การอ่ า น และมีค วาม
รับผิดชอบสูง มีความสามารถในการประสานงาน กับทุกฝ่ ายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถชี้แนะและให้ความ
ช่วยเหลือรวมทัง้ เป็ นแบบอย่างแก่ เพื่อนครูได้เป็ นอย่ างดี มีความตัง้ ใจในการพัฒ นาตนเองให้ก้าวทั นต่ อการ
เปลีย่ นแปลงของโลกในยุคโลกาภิวตั น์ จึงถือ ว่าเป็ นบุคคลที่มคี วามสาคัญมากในการดาเนินโครงการให้ประสบ
ผลสาเร็จ ด้านการจัดสรรทรัพยากรในโรงเรียนแกนนาการอ่านจะมีการพัฒนาห้องสมุดเป็ นแหล่งเรียนรู้ จัดหา
แหล่งสารสนเทศ สื่อสิง่ พิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ที นั สมัยเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ นอกจากนี้ยงั มีการปรับปรุง
แหล่งเรียนรูต้ ่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรูท้ างด้านการอ่านของนักเรียน และมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสยั รักการอ่านอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ซึง่ สอดคล้องกับซัลลิแวนและบราวน์ [9] ศึกษาเรื่อง การอ่านเพื่อ
เป็ นโรงเรียนแกนนาการอ่าน ได้กล่าวว่า โรงเรียนควรให้ความสาคัญ กับห้องสมุดโรงเรียนเพราะถือเป็ นหัวใจ
สาคัญของวัฒนธรรมการอ่านของโรงเรียน ด้านการประเมินผล โครงการ กิจกรรมต่างๆทีไ่ ด้ปฏิบตั ภิ ายในโรงเรียน
จะมีการบันทึกผลและประเมินผลทุกครัง้ หลังจากเสร็จกิจกรรม ซึง่ โรงเรียนทีไ่ ด้เป็ นโรงเรียนแกนนาการอ่านจะมี
คณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบการดาเนินงานและมีเกณฑ์การประเมินทีเ่ ชื่อถือได้ ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เป็ นสิง่ ที่สาคัญในการช่วยพัฒนานักเรียนให้เกิดนิสยั รักการอ่าน หากสามารถจั ดกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้
นักเรียนรูส้ กึ สนุ กสนาน อยากเข้าร่วมกิจกรรมก็จะทาให้การดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่านประสบผลสาเร็จ
มากขึน้ ด้านนักเรียน ปั จจุบนั นักเรียนยังขาดความมีนิสยั รักการอ่าน ขาดความกระตือรือร้นในการอ่านหนังสือ ไม่
ว่าจะเป็ นหนังสือเรียน วารสาร นิตยสาร หนังสืออ่านเล่นต่างๆ ซึง่ สอดคล้องกับสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ [10] ได้
สารวจพบว่าปั จจัยทีส่ าคัญของปั ญหาการไม่อ่านพบว่าร้อยละ 18.1 ของผูท้ ไ่ี ม่อ่านหนังสือเนื่องมาจากคิดว่าการ
อ่านนัน้ ไม่สาคัญ สุดท้ายด้านความร่วมมือกับชุมชนของโรงเรียนแกนนาการอ่าน จะมาจากความร่วมมือผูป้ กครอง
ของนักเรียนในการดาเนินการโรงเรียนแกนนาการอ่าน แต่ผปู้ กครองบางท่านนัน้ ยังไม่เห็นถึงความสาคัญของการ
อ่าน จึงไม่ค่อยได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ซึง่ การที่จะช่วยให้นักเรียนรักการอ่านควรเริม่ ปลูกฝั งตัง้ แต่เยาว์วยั
เพราะจะทาให้เกิดทัศนคติทด่ี ตี ่อการอ่าน สอดคล้องกับงานวิจยั ของออสตินและแคสเซลเดน [10] ทีศ่ กึ ษาทัศนคติ
ด้านการอ่านและนิสยั รักการอ่านพบว่า เจตคติเชิงบวกของพ่อแม่ทม่ี ตี ่อการอ่านมีผลต่อเจตคติเชิงบวกของเด็กทีม่ ี
ต่อการอ่านและการสร้างนิสยั รักการอ่านในเด็ก โดยเด็กทีเ่ ห็นพ่อแม่อ่านอย่างสม่าเสมอก็จะอ่านเช่นกัน
3. ปั จจัยการบริหารที่ส่งผลต่ อการดาเนิ น งานโรงเรียนแกนน าการอ่าน สังกัด กรุงเทพมหานคร มี
ด้วยกัน 3 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านการจัดองค์การ ปั จจัยด้านการวางแผน และปั จจัยด้านการประสานงาน
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ปั จจัยการบริหารทีส่ ่งผลต่อการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร ลาดับ
แรก คือ ด้านการจัดองค์การและสามารถร่วมกันพยากรณ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .01 กล่าวคือ การ
จัดการองค์การจะมีความสาคัญมากในการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน เพราะ โรงเรียนทีไ่ ด้เป็ นโรงเรียน
แกนนาการอ่านจะมีการจัดระบบองค์การให้มแี บบแผน พร้อมไปด้วยนโยบาย กลยุทธ์ในการดาเนินงานทีก่ ระชับ
รัดกุม สามารถนาไปใช้จริงได้ ซึง่ จะทาให้การดาเนินงานได้ผลลัพธ์ทด่ี มี ากขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของพิสมัย
ดวงพิมาย [6] เรื่อง การส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยม เขต 2 พบว่า จะให้
ความส าคัญ ในการก าหนดนโยบายและแผนกลยุ ท ธ์ม ากที่สุ ด ซึ่ง การก าหนดนโยบายและกลยุ ท ธ์ ถือ ว่ า มี
ความสาคัญ เพราะถ้าโรงเรียนไม่ มีการก าหนดนโยบาย ไม่ มีว างแผนกลยุท ธ์ ไม่ มีแผนการปฏิบ ัติงาน ไม่ มี
จุดมุ่งหมายและไม่มกี ารศึกษาข้อมูลความจาเป็ น จะทาให้งานทีจ่ ะดาเนินการไม่มกี รอบและทิศทางทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ปั จจัยการบริหารที่ส่งผลต่ อการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้าน
การวางแผนและสามารถร่วมกันพยากรณ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 กล่าวคือ โรงเรียนจะมีแผนการจัด
โครงการโรงเรียนแกนนาการอ่านมีความชัดเจนและยุติธรรม มีการกาหนดบทลงโทษอย่างรอบคอบ มีหวั หน้ า
เพียงคนเดียวต่อหนึ่งแผนงานทีม่ เี ป้ าหมายเดียวกัน แผนมีความเป็ นเอกภาพ มีความต่อเนื่อง ความยืดหยุ่นและมี
ความชัดเจน มีการทานายการปฏิบตั ิและทิศทางขององค์การในอนาคต มีการพัฒนาเค้าโครงและวิธดี าเนินการ
ของสิง่ ทีต่ ้องปฏิบตั ใิ ห้สาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับโอภาส สุขหวานและคณะ [12] ทีว่ จิ ยั เรื่อง การส่งเสริมนิสยั รักการ
อ่านสาหรับเด็กไทย กล่าวว่า การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกิจกรรมส่งเสริมนิส ัยรักการอ่าน การดาเนินการ
ใช้ระบบบริหารจัดการและกิจกรรมส่งเสริมนิสยั รักการอ่านใช้วงจร PDCA ในการดาเนินการ ซึง่ ประกอบไปด้วย
แนวทางในการดาเนินการ ดังนี้ การวางแผน (plan) ดาเนินการตามแผน (do) การตรวจสอบประเมินผล (check)
และการปรับปรุงแก้ไขเพื่อการปรับปรุงแผนการดาเนินการใหม่ (act)
ปั จจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้าน
การประสานงานและสามารถร่วมกันพยากรณ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 กล่าวคือ โรงเรียนมีการรับส่ง
ข้อ มู ล ข่ า วสารการจัด โรงเรีย นแกนน าการอ่ า นระหว่ า งองค์ก รเครือ ข่ า ยหรือ ชุ ม ชน จัด ประชุ ม เกี่ย วกับ การ
ดาเนิ นงานโรงเรีย นแกนน าการอ่านด้านต่ าง ๆ ระหว่างผู้บ ริห ารและบุ ค ลากรอย่างสม่ าเสมอ จัดการประชุ ม
เครือข่ายการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน บุคลากรทุกคนมีสว่ นร่วมรับรูผ้ ลการดาเนินงานโรงเรียนแกนนา
การอ่านทุกระยะ โรงเรียนส่งผ่านข้อมูลการจัดกิจกรรมโครงการให้กบั นักเรียนอย่างรวดเร็วสร้างความเชื่อมันกั
่ บ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการว่าจะได้รบั การพัฒนาการอ่านอย่างแน่ นอนและมีเครือข่ายวิทยากรที่ประสานงานการเข้าร่วม
กิจกรรมได้สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับบทความวิชาการของห้องสมุดแห่งชาติประเทศนิวซีแลนด์ [13]
เรื่อ ง Principals: lead summer reading กล่ าวว่า โรงเรีย นและผู้บ ริห ารโรงเรียนมีบ ทบาทสาคัญ ในการท าให้
นักเรียนอ่านในช่วงวันหยุดปิ ดภาคเรียนฤดูรอ้ น โดยโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการอ่านดังนี้ 1) แบ่งปั นข้อมูลกับ
เจ้าหน้ าที่และครอบครัว 2) ให้คาแนะน าและการสนับ สนุ น แก่ผู้ป กครองและครอบครัว 3)ให้แน่ ใจว่านักเรีย น
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการอ่าน 4) ทาการเชื่อมต่อกับห้องสมุดสาธารณะ 5) ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรักการ
อ่านและรูจ้ กั วรรณกรรมสาหรับเด็กและผูใ้ หญ่ 6) แนะนาหนังสือให้กบั นักเรียนทุกวัยและเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการ
อ่าน 7) พัฒนาวิธกี ารเชิงกลยุทธ์การอ่านตามตามนโยบายของโรงเรียน
สาหรับปั จจัยการบริหารทีไ่ ม่สง่ ผลต่อการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร มี
ด้วยกัน 3 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคลากร ด้านผู้บริหารและด้านงบประมาณ การที่ปัจจัย 3 ด้านนี้ไม่ส่งผล มี
ความเป็ นไปได้ว่าปั จจัยการบริหารด้านบุคลากรและด้านผู้บริหารเป็ นตัวแปรเดียวกันกับการดาเนินงานโรงเรียน
แกนนาการอ่าน เพราะทัง้ ด้านบุคลากรและด้านผู้บริหารเป็ นการกล่าวถึงบุคคล ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับด้านครู
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการโรงเรียนแกนนาการอ่านทีเ่ ป็ นตัวแปรตาม ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของมนต์ชยั ปาณธูป [14]
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ได้กล่าวถึงปั จจัยที่บ่งบอกถึงความสาเร็จในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนว่าบุคลากร ประกอบด้วย
บรรณารักษ์ มีหน้าที่รบั ผิดชอบงานด้านการพัฒนาห้องสมุดให้ดี ได้มาตรฐาน ทันสมัยและคิดสร้างสรรค์ ครู มี
หน้ าที่ ส่งเสริม สนับ สนุ น กิจกรรมการอ่านทุ ก วิช าและดูแ ล ช่วยเหลือจัด กิจ กรรมส่งเสริม การอ่าน สม่ าเสมอ
นัก เรีย น มีห น้ าที่ ให้ค วามสนใจในกิจ กรรมการอ่ านที่ได้จ ัด ขึ้น ทัง้ ในโรงเรีย น นอกโรงเรีย นและ ตลอดชีวิต
ผูบ้ ริหาร มีหน้าที่ ให้ความสาคัญและให้การสนับสนุ นกิจกรรมรักการอ่านเป็ นนโยบายสาคัญและสม่ าเสมอ ส่วน
ปั จจัยการบริหารด้านงบประมาณทีไ่ ม่ส่งผลต่อการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่านนัน้ มีความเป็ นไปได้ว่ามี
ความคล้ายคลึงกับด้านการจัดสรรทรัพยากรของโรงเรียนแกนนาการอ่านที่เป็ นตัวแปรตาม เพราะเป็ นเรื่องที่
เกีย่ วข้องกับวัสดุ สิง่ ของและเงินเหมือนกัน สอดคล้องกับแนวคิดของอรุณิญา นวนคราม [8] ว่าทรัพยากรเพื่อการ
เรียนการสอน หมายถึง ทรัพยากรที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินที่นามาใช้ในการจัดกิจกรรม ในโครงการส่งเสริม
นิสยั รักการอ่าน จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงทาให้ปัจจัยการบริหารทัง้ 3 ด้านนี้ไม่ส่งผลต่อการดาเนินงานโรงเรียน
แกนนาการอ่าน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิ จยั ไปใช้
1. ปั จจัยการบริหารการดาเนินงานโรงเรียนแกนนารักการอ่าน สังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ควรนาไปใช้ทุกด้านเพื่อพัฒนาโรงเรียน แต่ ด้านการประสานงานที่อยู่อนั ดับสุดท้ายและเป็ นตัวแปรที่
สามารถพยากรณ์ การบริหารการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่านได้ ดังนัน้ โรงเรียนควรมีการพัฒนาวิธกี าร
ประสานงานทัง้ กับบุคลากรภายในโรงเรียนด้วยกัน ทัง้ ครูกบั นักเรียน ครูกบั ผูป้ กครอง นักเรียนกับผูป้ กครองและ
โรงเรียนกับชุมชนให้ครอบคลุมและทัวถึ
่ ง เพื่อจะได้เป็ นการพัฒนาการดาเนินงานของโรงเรียนแกนนาการอ่าน
2. การดาเนิ น งานโรงเรีย นแกนน าการอ่ าน สังกัด กรุ งเทพมหานคร อยู่ในระดับ มากทุ ก ด้าน ควร
นาไปใช้ทุกด้านเพื่อพัฒนาโรงเรียน แต่ดา้ นความร่วมมือกับชุมชนของโรงเรียนแกนนาการอ่านที่อยู่อนั ดับสุดท้าย
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารและบุคลากรภายในโรงเรียนควรมีการปรับปรุงด้านความร่วมมือกับชุมชน ซึง่ ควรเริม่ จากผูป้ กครอง
ของนักเรียน โดยการอธิบายให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงความสาคัญของการอ่าน ประโยชน์จากการอ่านที่จะเกิดต่อ
นักเรียน เพื่อให้ผปู้ กครองได้เป็ นต้นแบบที่ดแี ก่นักเรียน เพราะถ้าผูป้ กครองเห็นถึงความสาคัญของการอ่านก็จะ
ส่งผลให้นกั เรียนเห็นถึงความสาคัญเช่นเดียวกัน
3. ปั จจัยทางการบริหารด้านการจัดองค์การ ด้านการประสานงานและด้านการวางแผน สามารถร่วม
พยากรณ์การบริหารการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่านได้ ดังนัน้ โรงเรียนควรให้ความสาคัญกับด้านดังกล่าว
ให้มากยิง่ ขึน้ ดังนี้ ผู้บริหารควรจัดองค์การให้เป็ นระบบ มีก ารคิด การวางแผนวิสยั ทัศน์ท่ชี ดั เจนครอบคลุมการ
ดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่านและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริง โรงเรียนควรเพิ่มการประสานงานกับทาง
สมาคม ชุมชนและองค์การให้กว้างขวางและหลากหลายวิธมี ากขึน้ ผูบ้ ริหารและบุคลากรทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องในการ
ดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่านควรมีการวางแผนการปฏิบตั ใิ ห้ชดั เจน มีรายละเอียดครบถ้วน
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. ควรศึก ษาวิจ ัย ปั จ จัย การบริห ารที่ส่งผลต่ อการดาเนิ น งานโรงเรียนแกนน าการอ่านในเขตพื้น ที่
การศึกษาอื่นๆ เพื่อเป็ นการเปรียบเทียบผลการวิจยั และสามารถพัฒนาให้ดขี น้ึ
2. ควรศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพถึงปั จจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดาเนินงานโรงเรียนแกนนาการอ่าน
เพื่อให้ทราบข้อมูลในเชิงลึกและมีความละเอียดมากขึน้
3. ควรศึกษาวิจยั ปั จจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดาเนินงานโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน
เพื่อเป็ นการเปรียบเทียบผลในบริบทต่างๆว่าแตกต่างจากโรงเรียนแกนนาการอ่านอย่างไร
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มบางละมุง สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ ศึก ษา ระดับ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รโรงเรีย นเอกชนระดับ ประถมศึก ษา กลุ่ ม บางละมุ ง สังกัด สานั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา
กลุ่มบางละมุง สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี และความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและการมี
ส่วนร่วมในการบริห ารงานวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มบางละมุง สังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นครูในโรงเรียนเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็ก จานวน
113 คน จาก 152 คน ในกลุ่มโรงเรียนบางละมุง สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เป็ นแบบสอบถามทีผ่ ู้วจิ ยั สร้างขึน้ เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้รบั แบบสอบถามที่
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สมบูรณ์กลับคืนครบ 113 ฉบับ มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.895 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ค่า
ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความเต็มใจที่
จะทุ่มเทและความพยายามอย่างเต็มทีใ่ นการทางานเพื่อประโยชน์ขององค์กร มีค่าเฉลีย่ อยู่ในอันดับสูงสุด ส่วน
ด้านความต้องการอย่างแรงกล้าทีจ่ ะดารงความเป็ นสมาชิกในองค์กร มีค่าเฉลีย่ ในอันดับต่ าสุด 2) ระดับการมีสว่ น
ร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีดา้ นการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลีย่ อยู่ใน
อันดับสูงสุด ส่วนด้านสื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากเป็ นอันดับต่ าสุด 3) ความผูกพันต่อองค์กร
ของครูใ นโรงเรีย นเอกชนระดับ ประถมศึก ษา กลุ่ ม บางละมุ ง สัง กัด ส านั ก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด ชลบุ รี มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีสว่ นร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .01
คาสาคัญ : ความผูกพันต่อองค์กร, การมีสว่ นร่วมในการบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนเอกชน

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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ภูมิหลัง
การบริหารโรงเรียนเอกชนในปั จจุบนั นี้มีปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องบุคลากรครูใน
โรงเรียนเอกชนที่ขาดแคลนและเป็ นปั ญหาสาหรับทุกโรงเรียน โดยเฉพาะเมื่อเป็ นโรงเรียนขนาดเล็กและขนาด
กลางทาให้การบริหารจัดการยากยิง่ ขึน้ ซึง่ แต่ละปี มคี รูลาออกจากโรงเรียนเอกชนเพื่อไปสอบบรรจุเป็ นข้าราชการ
จานวนมาก ดังข้อมูลข้าราชการครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ กษียณอายุราชการเมื่อ
สิ้น ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจานวน 20,808 อัต รา และมีการจัดสรรอัต ราบรรจุบุ ค คลเข้ารับ ข้าราชการครู
จานวน 20,588 อัตรา [1] ทาให้ครูโรงเรียนเอกชนลาออกกันเป็ นจานวนมากในแต่ละปี โรงเรียนเอกชนจึงได้รบั
ผลกระทบและต้องเปิ ดรับครูรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาความรูค้ วามสามารถ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
โรงเรีย นเป็ นไปได้ อ ย่ า งราบรื่น และประสบความส าเร็จ จากข้ อ มู ล ปี การศึ ก ษา 2558 พบว่ า ส านั ก งาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีโรงเรียนในสังกัด อยู่ 3,845 แห่ง โรงเรียนนานาชาติ 161 แห่ง และ
โรงเรียนนอกระบบ 8,429 แห่ง แต่จากข้อมูลการปิ ดกิจการของโรงเรียนย้อนหลัง 3 ปี คือ ปี 2554 ปิ ดกิจการ 9
แห่ง ปี 2558 ปิ ดกิจการ 27 แห่ง และปี 2559 ปิ ดกิจการ 7 แห่ง ซึง่ เกือบทัง้ หมดจะอยู่ในกรุงเทพมหานครข้อมูล
เหล่านี้เกิดจากปั จจัยหลายด้าน เช่น โรงเรียนในสังกัดของรัฐมีนโยบายเรียนฟรี ไม่มคี ่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยงั มีการ
เกิดของเด็กไทยทีล่ ดน้อยลง เป็ นต้น ที่ทาให้โรงเรียนเอกชนต่าง ๆ ต้องพัฒนาตนเองให้มคี ุณภาพสูง เพื่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน
โรงเรียนเอกชนถือว่าเป็ นองค์กรที่มคี วามสาคัญ ช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาให้กบั ประเทศ
โรงเรียนเอกชนบางแห่งมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพสูงซึง่ ต้องอาศัยการลงทุนทีส่ งู ด้วยเช่นกัน โดยสถานศึกษา
ได้รบั การสนับสนุ นค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนทาให้จานวนนักเรียนเป็ นสิง่ สาคัญต่อความอยู่รอดของโรงเรียน
เอกชน โรงเรียนเอกชนจึงต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ โดยเฉพาะ การบริหารงานวิชาการ ซึ่ง
ได้แก่งานตามขอบข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ จากงานวิจยั ของสุทธิรา เกษมราษฎร์ [2] ด้านหลักสูตรและการ
นาไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล ทัง้ นี้ ปั จจัย
หลักที่ทาให้งานวิชาการของโรงเรียนประสบความสาเร็จได้ เกิดประสิทธิผลต่อตัวนักเรียนและองค์กร สามารถ
พัฒนาให้นกั เรียนเติบโตเป็ นพลเมืองทีด่ ขี องชาติได้ ก็คอื ครูผสู้ อนนันเอง
่
การบริหารงานวิชาการเป็ นหัวใจสาคัญของการบริหารโรงเรียน ผลของการบริหารงานวิชาการทีด่ ี คือ
ผลสัมฤทธิที์ เ่ กิดขึน้ กับนักเรียน เป็ นส่วนสาคัญของการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผูป้ กครอง ผูบ้ ริหารโรงเรียนจึงมี
หน้ าที่สนับสนุ นให้ครูเอาใจใส่นักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากความเปลีย่ นแปลงในนโยบายการศึกษาและวิธกี ารในการปฏิรูปการศึกษา ทัง้ ในเรื่อง
การปรับปรุงหลักสูตรแนวใหม่ การจัดการเรียนรูท้ ล่ี ดการสอนลง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี พิม่ การพัฒนา
ทักษะของนักเรียนด้วยการปฏิบ ัติกิจกรรมต่ าง ๆ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ครูไม่เคยได้เรียนรู้จาก
สถาบันการศึกษามาก่อน ดังนัน้ ครูจาเป็ นต้องรับรู้ ทาความเข้าใจและนาไปปฏิบตั ิ แต่โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ท่ี
มีขนาดกลางหรือขนาดเล็กมักจะไม่ได้จดั ให้มกี ารอบรมพัฒนาครูเพราะมีจานวนครู ไม่มาก และการเปลีย่ นแปลง
เกิดขึน้ บ่อย จาเป็ นทีจ่ ะต้องอาศัยการพัฒนาตนเองของครู ทีจ่ ะต้องติดตามและเรียนรูใ้ ห้ทนั ต่อความเปลีย่ นแปลง
เหล่านัน้ นอกจากการติดตามและเรียนรู้แล้ว การแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างครูกบั ผู้บ ริห ารและกับครู
ด้วยกันในขณะที่มสี ่วนร่วมในการทางานบริหารวิชาการของโรงเรียนก็เป็ นสิง่ ที่ช่วยให้ครูเกิดการพัฒนาได้เป็ น
อย่างดี
การให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีสว่ นเกีย่ วข้องในกระบวนการตัดสินใจ เน้นการมีส่วนเกีย่ วข้องอย่างแข็งขันของ
บุคคลซึง่ สอดคล้องกับสมยศ นาวีการ [3] คือทัง้ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั ิ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์
ท าให้ ไ ด้ ใ ช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละความเชี่ ย วชาญของพวกเขาในการแก้ ปั ญหาการบริ ห ารที่ ส าคั ญ
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ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะได้มสี ่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงในกระบวนการตัดสินใจทีส่ าคัญขององค์การ ยิง่ กว่านัน้ การมี
ส่ ว นร่ ว มยัง ก่ อ ให้ เกิด การระดมความคิด และอภิ ป รายร่ ว มกัน ระหว่ า งผู้ เกี่ย วข้อ งท าให้ เกิด ความคิด เห็น ที่
หลากหลาย ทาให้การปฏิบตั มิ คี วามเป็ นไปได้ ทาให้เกิดการต่อต้านน้อยลงเปิ ดโอกาสให้มกี ารสื่อสารที่สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ในการทางาน ร่วมกัน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีต่อกันด้วย
ดังนัน้ การทีโ่ รงเรียนให้โอกาสครูได้มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานวิชาการนัน้ จึงเป็ นการพัฒนาบุคลากรทีด่ วี ธิ หี นึ่ง
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั มีความเปลี่ยนแปลงในวงการการศึกษาเป็ นอย่างมาก ทัง้ ในด้านหลักสูตร การ
จัดการสอน และการจัดกิจกรรมนักเรียนต่าง ๆ นอกจากนี้การเปลีย่ นแปลงยังเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ครูควรจะได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพื่อจะสามารถติดตามรับทราบความเปลีย่ นแปลงเพื่อนาปรับ
ใช้ในโรงเรียน แต่ปัจจุบนั ครูโรงเรียนเอกชนมักจะเข้าใจว่าครูมหี น้าที่สอน จึงต้องการทาหน้าที่ สอนเพียงอย่าง
เดียว และไม่ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารวิชาการของโรงเรียน ผูบ้ ริหารจาเป็ นต้องจูงใจครูให้เข้ามามีสว่ นร่วม
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็ นแนวคิดทีส่ าคัญในการจูงใจให้ครูเข้ามีสว่ นร่วมในการ
บริหารงานของโรงเรียน ความผูกพันเป็ นจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะนาองค์กรให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีไ่ ด้ตงั ้ เป้ าหมายไว้โดย
จะช่ ว ยครูในการพัฒ นางานให้มีป ระสิท ธิภ าพและสร้างความผูก พัน กับ ทุ ก คนในองค์ก ร จนเกิด พฤติก รรมที่
แสดงออกของครู คือ เต็มใจจะปฏิบตั ิตามให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ดังงานวิจยั ของชมพูนุท สุบรรณรักษ์
[4] ที่ได้ทาการวิจยั และสรุป แนวคิดของความผูกพันต่อองค์กรไว้ว่า เป็ นความเชื่อมันอย่
่ างสูงในการยอมรับใน
เป้ าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจทีจ่ ะทุ่มเทและความพยายามอย่างเต็มทีใ่ นการทางานเพื่อประโยชน์
ขององค์ก ร ความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดารงความเป็ น สมาชิกในองค์ กร ซึ่งความผูกพันจะส่งผลให้เกิด
ความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของหรือความจงรักภักดีทม่ี ตี ่อองค์กร การยอมรับเป้ าหมายขององค์กรและการประเมินองค์กร
ในทางทีด่ ี [5]
จากข้อมูลข้างต้นผูว้ จิ ยั ในฐานะครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มบางละมุงสังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและการ
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มบางละมุง สังกัดศึกษาธิการ
จังหวัด ชลบุรี เนื่ องจากโรงเรีย นในกลุ่ ม นี้ เป็ น โรงเรีย นขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ตัง้ อยู่ในพื้น ที่ท่ีเป็ น แหล่ ง
ท่ อ งเที่ย วส าคัญ ของประเทศ มีก ารย้ายถิ่น ฐานของผู้ป กครองและนั ก เรีย นตลอดเวลา ผลของการศึก ษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพัน ต่ อองค์กรและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
ผู้บริหารโรงเรียนในการวางแผน พัฒนาปรับปรุงวิธกี ารบริหารโรงเรียนเอกชนและผู้ท่เี กี่ยวข้องกับการพัฒนา
องค์กรด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่ผเู้ รียนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. ศึกษาระดับความผูกพันต่ อองค์กรของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มบางละมุงสังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
2. ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่ม
บางละมุง สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและการมีสว่ นร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มบางละมุง สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครูผสู้ อนในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาขนาดกลางและขนาด
เล็ก กลุ่มบางละมุง สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี จานวน 152 คน จาก 8 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียน
เบญจศึกษา 2) โรงเรียนบุญ ผึ้ง 3) โรงเรียนจุฬาเทพ นาเกลือ 4) โรงเรียนสุเฌอ 5) โรงเรียนทนาพรวิท ยา 6)
โรงเรียนต้นรัก 7) โรงเรียนเรณู และ 8) โรงเรียนอนุ บาลบ้านรถไฟ ในการศึกษาครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูป ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% ซึง่ ได้ขนาดตัวอย่าง 113 คน
จากนัน้ ทาการคานวณสัดส่วนแยกตามโรงเรียน แล้วจึงใช้การสุ่มอย่างง่าย โดยมีขนั ้ ตอนการสร้างเครื่องมือวิจยั
ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา หนังสือ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความผูกพันต่อองค์กรและการมีส่วนร่วมใน
การบริห ารงานวิชาการของครูเพื่อมาใช้เป็ น แนวทางในการสร้าง แก้ไข หรือปรับ ปรุงเนื้อหาของเครื่องมือให้
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
2. ผูว้ จิ ยั ได้นาองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กรและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
ครู สร้างตัวชีว้ ดั เพื่อสร้างข้อคาถามทีใ่ ช้ในการสร้างแบบสอบถาม
3. ขัน้ ตอนการตรวจสอบความตรง (validity) ของเครื่องมือ ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ เสนอต่อ
คณะกรรมการที่ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์แ ละผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เป็ น ผู้เชี่ย วชาญในสาขาวิช าการบริห าร
การศึกษาสองท่าน และผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาวิจยั และประเมินผล สามท่าน เพื่อทาการตรวจสอบเนื้อหาและสานวนการ
ใช้ภาษาตลอดจนความถูกต้อง ให้มีความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยข้อคาถามทุ กข้อได้รบั ค่า IOC
ตัง้ แต่ 0.6 – 1 ทุกข้อ ถือว่าเป็ นความสอดคล้องกันระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์
4. น าแบบสอบถามฉบับ ร่ างไปปรับ ปรุ งแก้ไข น าไปทดลองใช้ (try out) กับ ประชากรที่มีลัก ษณะ
คล้ายคลึงกับตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่
า
์
(alpha coefficient) โดยใช้สตู รของ Cronbach (1990) โดยได้รบั ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ อยู่ท่ี 0.895 จากนัน้ นาไป
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 113 ฉบับ ได้รบั กลับคืนครบทัง้ 113 ฉบับ
5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและดาเนินการวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารทางสถิติ ได้แก่ การหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อ มูลเบื้อ งต้น ของกลุ่ ม ตัว อย่ าง โดยค านวณหาค่ าความถี่ (frequency) และค่ าร้อ ยละ
(percentage) จานวนตามลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
2. การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มบางละมุง
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า (rating scale) นามาตรวจและให้
คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับจากนัน้ นาไปและวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อ
ทราบว่าความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มบางละมุงสังกัดศึกษาธิการจังหวัด
ชลบุรี อยู่ในระดับใด แล้วนาผลการวิเคราะห์ทไ่ี ด้มา แปลความหมาย รายข้อ รายด้าน และความหมายในภาพรวม
การแปรผลค่าหลักเกณฑ์ของช่วงระดับคะแนน [6]
3. การวิเคราะห์ระดับการมีสว่ นร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา
กลุ่มบางละมุงสังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรซี ง่ึ เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า (rating scale) นามา
ตรวจและให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับจากนัน้ นาไปและวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.) เพื่อทราบว่าการมีสว่ นร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในกลุ่มบาง
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ละมุงสังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรอี ยู่ในระดับใด แล้วนาผลการวิเคราะห์ทไ่ี ด้มาแปลความหมาย รายข้อ รายด้าน
และความหมายในภาพรวม การแปรผลค่าหลักเกณฑ์ของช่วงระดับคะแนน
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและการมีสว่ นร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มบางละมุงสังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี โดยใช้การคานวณหาค่า
สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ข องเพียร์ส นั (Pearson’s product moment correlation coefficient) การประเมิน ผลใช้
วิธีก ารแบ่ งช่ว งแปลผลตามหลัก ของการแบ่ งอัน ตรภาคชัน้ ของชูศ รี วงศ์รตั นะ [7] ซึ่ง ใช้เกณฑ์ก ารพิจ ารณา
ความหมายค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์

สรุปผลการวิ จยั
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึก ษา กลุ่ม บางละมุ ง สังกัดสานักงานศึก ษาธิการจังหวัดชลบุ รี สรุป ผล
การศึกษาได้ 3 ประเด็น ดังนี้
1. วิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรของครู พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก พิจารณาในแต่ละด้านพบว่าความเต็มใจทีจ่ ะทุ่มเทและพยายามอย่างเต็มทีใ่ นการทางานเพื่อประโยช น์ของ
องค์กรมีค่าเฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ ความเชื่อมันอย่
่ างสูงในการยอมรับในเป้ าหมายและค่านิยมขององค์กร ส่วน
ความต้องการอย่างแรงกล้าทีจ่ ะดารงความเป็ นสมาชิกในองค์กรมีค่าเฉลีย่ ในระดับต่าสุด
1.1 ระดับความผูกพันต่ อองค์กรของครูด้านความเชื่อมัน่ อย่างสูงในการยอมรั บ ในเป้ าหมายและ
ค่านิยมขององค์กรของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษากลุ่มบางละมุง อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่ามี
ความมุ่งมันที
่ จ่ ะทางานให้สาเร็จตามเป้ าหมายโรงเรียน มีค่าเฉลีย่ สูงสุด ส่วนมีความพอใจในนโยบายของโรงเรียน
มีค่าเฉลีย่ ระดับมาก
1.2 ระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูด้านความเต็มใจทีจ่ ะทุ่มเทและความพยายามอย่างเต็มที่ใน
การทางานเพื่อประโยชน์ขององค์กรนัน้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายข้อพบว่า เต็มใจทุ่มเท
ทางานเพื่อช่วยให้โรงเรียนประสบความสาเร็จมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุ ด ส่วนใช้ความสามารถพิเศษ
นอกเหนือจากการสอนเพื่อสนับสนุนงานทัวไปของโรงเรี
่
ยนมีค่าเฉลีย่ ระดับมากในอันดับต่าสุด
1.3 ระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูดา้ นความต้องการอย่างแรงกล้าทีจ่ ะดารงความเป็ นสมาชิกใน
องค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่าความภูมใิ จทีจ่ ะบอกผูอ้ ่นื ว่าทางานในโรงเรียนนี้อยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ มีค่าเฉลีย่ สูงสุด ส่วน ทางานในโรงเรียนนี้อย่างสบายใจจนไม่คดิ ที่ จะลาออกมีค่าเฉลีย่ ต่าสุดแต่ยงั คงอยู่
ในระดับมาก
2. การมีสว่ นร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู มีระดับการมีสว่ นร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า การจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ การ
วัดผลและประเมินผล รองมา หลักสูตรและการนาไปใช้ ส่วนสือ่ การเรียนการสอนมีค่าเฉลีย่ ต่าสุด
2.1 ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรและการนาไปใช้ โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าด้านเสริมกิจกรรมสอดแทรกการสอนทาให้นักเรียนเข้าใจมากมีค่าเฉลีย่ เป็ น
อันดับสูงสุดอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษามีค่าเฉลีย่ เป็ นอันดับต่ าสุด อยู่ใน
ระดับมาก
2.2 ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าด้านจัดการเรียนรูโ้ ดยมุ่งเน้นให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงมีค่าเฉลีย่ เป็ นอันดับ
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สูงสุดอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในการทาคู่มอื ครูและแบบพิมพ์ต่างๆมีค่าเฉลีย่ เป็ นอันดับต่ า สุด อยู่ในระดับ
มาก
2.3 ระดับการมีสว่ นร่วมในการบริหารงานวิชาการด้านสือ่ การเรียนการสอนโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าด้านมีส่วนร่วมพิจารณาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนเพื่อสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา
บทเรียนให้เข้าใจมากขึน้ อยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมติดตามการใช้สอ่ื การสอนให้บรรลุตามเป้ าหมายมีค่าเฉลีย่
เป็ นอันดับต่าสุด อยู่ในระดับมาก
2.4 ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้านการวัดและประเมินผลโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณารายข้อ พบว่ าด้านการได้น าเกณฑ์ ก ารวัด ผลและประเมิน ผลมาใช้ต า มสภาพจริง ใน
ห้องเรียนตามทีเ่ กณฑ์กาหนดไว้มคี ่าเฉลีย่ เป็ นอันดับสูงสุดอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในการกาหนดระเบียบ
แนวปฏิบตั ใิ นเรื่องการวัดประเมินผลของโรงเรียนมีค่าเฉลีย่ เป็ นอันดับต่าสุด อยู่ในระดับมาก
3. ความผูกพันต่อองค์กรของครู มีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับปานกลางค่อนข้างสูงกับการมีสว่ นร่วมใน
การบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเอกชน กลุ่มบางละมุง สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (r=0.615**) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กรในแต่ละองค์ประกอบพบว่า
องค์ประกอบทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกในอันดับสูงสุดคือความต้องการอย่างแรงกล้าทีจ่ ะดารงความเป็ นสมาชิกใน
องค์กร มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการจัดการเรียนการสอนของครู (r=0.674**) รองลงมาคือ
ความเต็มใจทีจ่ ะทุ่มเทและความพยายามอย่างเต็มทีใ่ นการทางานเพื่อประโยชน์ขององค์กร (r=0.665**) ส่วนความ
เชื่อมันอย่
่ างสูงในการยอมรับในเป้ าหมายและค่านิยมขององค์กรมีความสัมพันธ์กบั การวัดและประเมินผลน้อยทีส่ ดุ
(r=0.353**)

อภิ ปรายผล
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ วิจารณ์ผลการวิจยั ในสามองค์ประกอบได้แก่ ความเชือ่ มันอย่
่ างสูงในการยอมรับในเป้ าหมาย
และค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจทีจ่ ะทุ่มเทและความพยายามอย่างเต็มทีใ่ นการทางานเพือ่ ประโยชน์ของ
องค์กร และด้านความต้องการอย่างแรงกล้าทีจ่ ะดารงความเป็ นสมาชิกในองค์กร ดังนี้
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษากลุ่มบางละมุง ในภาพรวม พบว่า
อยู่ในระดับมาก แสดงว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชนในกลุ่มบางละมุง ให้ความสาคัญกับบุคลากรครูเป็ นอย่างดี จน
เกิด เป็ นความผูกพันระหว่างครูก ับ โรงเรียน ครูมี ค วามรู้สกึ เหมือนเป็ น เจ้าขององค์ก รร่วมกัน ประสานความ
ต้องการของครูและโรงเรียนให้สอดคล้องกัน ทาให้เป็ น แรงบันดาลใจให้ครูปฏิบตั ิงานในองค์กรอย่างเต็มที่ ซ่ึง
สอดคล้องกับ จิระชัย ยมเกิด [8] ทัง้ นี้เนื่องจาก ความรูส้ กึ ผูกพันกับองค์กรมีผลต่อแรงจูงใจในการทางาน ความ
ตรงต่อเวลาในการทางาน ความต้องการของบุคลากรทีจ่ ะทางานกับองค์กรให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายและไม่มคี วาม
ต้องการทีจ่ ะโยกย้ายเปลีย่ นไปทางานกับองค์กรอื่น ส่วนองค์ประกอบทีม่ คี ่าเฉลีย่ รวมต่าสุดคือ ด้านความต้องการ
อย่างแรงกล้าทีจ่ ะดารงความเป็ นสมาชิกในองค์กร ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ในระดับมากแต่อยู่ในอันดับต่ าสุด อาจเป็ นเพราะ
ปั จจัยส่วนบุคคล วรรณิ ภา นิลวรรณ [9] ชี้ให้เห็นว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน เป็ น
ปั จจัยทีก่ ่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ เช่น บุคลากรทีม่ กี ารศึกษาสูงจะมีความยึดมันผู
่ กพันต่อองค์กร
ต่า เพราะ บุคลากรทีม่ กี ารศึกษาสูงและอายุน้อย จะมีความคาดหวังสูง และเชื่อมันในตนเองว่
่
ามีโอกาสเปลีย่ นงาน
ใหม่ได้ง่าย ซึง่ ในการวิจยั นี้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีวุฒทิ างการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 85.0) และ
เกือบร้อยละห้าสิบ อายุน้อยกว่า 30 ปี จึงอาจจะเป็ นผูม้ คี วามคาดหวังทีจ่ ะสามารถไปสอบบรรจุเป็ นข้าราชการครู
หรือเปลีย่ นงานได้ ทาให้มรี ะดับความต้องการทีจ่ ะคงอยู่กบั องค์กร ต่ากว่าด้านอื่น ๆ เล็กน้อย
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เมื่อพิจารณาประเด็นทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า มีความเชื่อมโยงกัน เริม่ ตัง้ แต่ ด้าน
ความเชื่อมันอย่
่ างสูงในการยอมรับในเป้ าหมายและค่านิยมขององค์กรพบว่า ระดับความเชื่อมันอย่
่ างสูงในการ
ยอมรับในเป้ าหมายและค่านิยมขององค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่ามีความ
มุ่งมันที
่ จ่ ะทางานให้สาเร็จตามเป้ าหมายโรงเรียน มีค่าเฉลีย่ สูงสุด จากการทีพ่ บว่าความมุ่งมันที
่ จ่ ะทางานให้สาเร็จ
ตามเป้ าหมายโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอาจเป็ นเพราะ โรงเรียนมีวสิ ยั ทัศน์และเป้ าหมายในการดาเนินงานทีม่ ุ่งสู่
คุณภาพของนักเรียนและเน้ นการดูแลครู สอดคล้องกับเป้ าหมายและความต้องการของครู ทาให้ครูมีความพึง
พอใจและเกิดความเชื่อมันและยอมรั
่
บ จึงได้มุ่งมันที
่ ่จะทางานให้สาเร็จตามเป้ าหมายนัน้ ๆ สอดคล้องกับปั ทม
วรรณ ชูสาย (Greenberg) [10] ได้กล่าวถึงความผูกพันด้านความรูส้ กึ (Affective Commitment) ว่าหมายถึง การ
ทีบ่ ุคลากรต้องการอยู่ทางานกับองค์กร เพราะเห็นพ้องกับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์กร คนทีม่ คี วามผูกพันด้าน
ความรูส้ กึ มาก จะเป็ นผูท้ เ่ี ห็นพ้องกับสิง่ ทีก่ าลังทาอยู่ และเต็มใจทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือ
ความมุ่งมันที
่ จ่ ะทางานให้สาเร็จตามเป้ าหมายของครูในการวิจยั ครัง้ นี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ครัง้ นี้ ใน
ด้านความเต็มใจทีจ่ ะทุ่มเทและความพยายามอย่างเต็มทีใ่ นการทางานเพื่อประโยชน์ขององค์กร ซึง่ พบว่าโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ ละองค์ประกอบพบว่าด้านเต็มใจทุ่มเททางานเพื่อช่วยให้โรงเรียนประสบ
ความสาเร็จมีค่าเฉลีย่ ในอันดับสูงสุดอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และสอดคล้องกับ ด้านความต้องการอย่างแรงกล้าทีจ่ ะ
ดารงความเป็ นสมาชิกในองค์กรอยู่ในระดับมาก ซึง่ พบว่า ประเด็นรายข้อเรื่องความภูมใิ จทีจ่ ะบอกผูอ้ ่นื ว่าทางาน
ในโรงเรียนนี้อยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ สูงสุด แสดงให้เห็นว่า ครูเอกชนในกลุ่มบางละมุง มีความเต็มใจทีจ่ ะ
ทุ่ม เทและพยายามเต็มที่ นอกจากนี้ยงั มีความภูมิใจที่จะบอกผู้อ่นื ว่าทางานในโรงเรียนนี้ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ
โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จะมีการบริหารงานในเชิงธุรกิจอยู่ดว้ ย ดังนัน้ จึงมีแนวคิดแบบผูป้ ระกอบการโดยมีการ
กาหนดเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อให้สาเร็จตามเป้ าหมาย ซึง่ ครอบคลุมทัง้ กลยุทธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน การสร้างจุดเด่นทัง้ ในด้านอาคารสถานที่ และการบริการผู้ปกครองและครูให้ได้รบั ความ
สะดวกสบาย มีระบบการบริหารบุคลากรให้ได้รบั ความพึงพอใจ ทาให้ครูรสู้ กึ ภูมใิ จทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ านกับโรงเรียน [9]
วรรณิภา นิลวรรณ ชีใ้ ห้เห็นว่าปั จจัยทีก่ ่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ ยังประกอบด้วย ลักษณะของงาน
(Job Characteristics) พบว่าปั จจัยทีก่ ่อให้เกิดความผูกพันมากทีส่ ดุ คือ ประสบการณ์การทางานทีท่ าให้พนักงาน
รูส้ กึ ว่า ความต้องการทางสภาวะจิตใจของเขาได้รบั การตอบสนอง เช่น การได้รบั ความสะดวกสบายภายในองค์กร
มีการบริหารงานทีค่ ล่องตัวรวดเร็ว มีความหลากหลายเป็ นสิง่ ที่ จูงใจ ทาให้ไม่รสู้ กึ เบื่อหน่ าย ครูจงึ มีความภูมใิ จ
และเต็มใจทีจ่ ะทุ่มเทให้กบั โรงเรียนอย่างเต็มที่
ส่วนประเด็นที่มคี ่าเฉลี่ยต่ าสุดในแต่ละด้าน พบว่าทุกประเด็นมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก แต่อยู่ในอันดับ
สุดท้ายในด้านนัน้ ได้แก่ ความพอใจในนโยบายของโรงเรียน ประเด็นใช้ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากการ
สอนเพื่อสนับสนุ นงานทัวไปของโรงเรี
่
ยน และได้ทางานในโรงเรียนนี้อย่างสบายใจจนไม่คดิ ทีจ่ ะลาออก ทัง้ นี้อาจ
เนื่องมาจากบริบทของโรงเรียนเอกชนบางโรงเรียนทีก่ าหนดนโยบายของโรงเรียนมาจากกลุ่มผูบ้ ริหารหรือเจ้าของ
กิจการ ทาให้ครูซง่ึ เป็ นผูป้ ฏิบตั แิ ละอยู่ใกล้ชดิ กับนักเรียนไม่ได้มโี อกาสให้ขอ้ มูลปั จจุบนั หรือแสดงความคิดเห็น
การบริหารงานจึงไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริงหรือความต้องการของครูอยู่บ้าง ซึ่งสัมฤทธิ ์ กางเพ็ง [11] ได้
กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยการให้ครูได้มสี ่วนร่วมในการบริหารไว้ ว่า จะก่อให้เกิดการ
ระดมความคิดและอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทาให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย การปฏิบตั ิมคี วาม
เป็ นไปได้ ทาให้เกิดการต่อต้านน้อยลงในเพราะเกิดการยอมรับแต่แรก เปิ ดโอกาสให้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลและ
ประสบการณ์ในการทางาน ร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ี และที่สาคัญคือ มีโอกาสได้ใช้ความสามารถและ
ทักษะในการทางาน ร่วมกัน เกิดความมีน้าใจ (team spirit) และความจงรักภักดีต่อหน่วยงานมากขึน้
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จากการวิจยั เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและการมีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มบางละมุง สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ผูว้ จิ ยั มี
ข้อวิจารณ์ผลการวิจยั เกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมในการบริหารงานวิชาการ ในสีอ่ งค์ประกอบได้แก่ 1) หลักสูตรและ
การนาไปใช้ 2) การจัดการเรียนการสอน 3) สือ่ การเรียนการสอน และ 4) การวัดและประเมินผล ดังนี้
1. สรุประดับการมีสว่ นร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มบาง
ละมุง ในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลีย่ ระดับการมีส่วนร่วมในระดับมากทุกด้าน รองลงมามีค่าเฉลีย่ ใกล้เคียงกันได้แก่
ด้านการวัดและประเมินผล ด้านหลักสูตรและการนาไปใช้ และต่ าสุดได้แก่ดา้ นสื่อการเรียนการสอน การทีก่ ารมี
ส่วนร่วมในการบริหารวิชาการด้านการเรียนการสอนอยู่ในอันดับสูงสุด แสดงว่า ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญกับการให้
ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการเพราะผู้บริหารสถานศึกษามองเห็นว่าบุคลากรทุกคนมีความสามารถที่
แตกต่างกัน โดยนาความสามารถของ แต่ละบุคคลมาใช้ประโยชน์ภายใต้บริบทของสถานศึกษานัน้ ๆ เพราะลาพัง
เพียงแต่ ผู้บริหารผู้เดียวย่อมมีข้อจากัด เมื่อผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมจะเป็ นการเพิ่มศักยภาพทางการบริหารเป็ น
ทวีคูณ ลักษณะของการให้ครูมสี ่วนร่วม เช่น ร่วมแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ และการปฏิบตั งิ าน ตลอดจน
การประเมินผล จันทรานี สงวนนาม. [12] ทาให้เป็ นการตัดสินใจทีร่ อบคอบ มีเหตุผล และคานึงถึงประโยชน์ของ
องค์กรเป็ นหลัก พยายามให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีความรูส้ กึ ว่า พวกเขามีความสาคัญ
เมื่อ พิจ ารณาผลการวิจยั เป็ น รายด้านพบว่า ประเด็น ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในแต่ ละด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
หลักสูตรและการนาไปใช้ ครูมสี ่วนร่วมในการวางแผนการสอน โดยประเด็นที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีส่วนร่วม
เสริมกิจกรรมสอดแทรกการสอนทาให้นักเรียนเข้าใจมากขึน้ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมจัดการเรียนรูโ้ ดยมุ่งเน้นให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง มีค่าเฉลีย่ สูงสุด 3) ด้านสือ่ การเรียนการสอน ประเด็นมี
ส่วนร่วมพิจารณาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนเพื่อสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาบทเรียนให้เข้าใจมากขึน้ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด และ 4) การวัดและประเมินผล ค่าเฉลีย่ สูงสุดคือ การมีสว่ นร่วมนาเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลมาใช้ตาม
สภาพจริงในห้องเรียนตามทีเ่ กณฑ์กาหนดไว้ จะเห็นได้ว่า ครูโรงเรียนเอกชนได้รบั โอกาสให้มสี ว่ นร่วมบริหารงาน
วิชาการในเรื่องทีม่ คี วามสาคัญ ทีจ่ ะเพิม่ คุณภาพการเรียนรูข้ องนักเรียน เช่น การเสริมกิจกรรมสอดแทรกการสอน
ให้นักเรียนได้ปฏิบตั จิ ริง การใช้ส่อื การสอนเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาบทเรียนให้เป็ นทีเ่ ข้าใจมากขึน้ และนาเกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผลมาใช้ตามสภาพจริงในห้องเรียน แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุ นและให้ความ
ไว้วางใจครูให้ร่วมกับสถานศึกษาในการตัดสินใจบริหารงานวิชาการ
อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม ผลการวิจยั ในแต่ละด้าน พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่มี
ประเด็นทีม่ คี ่าเฉลีย่ การมีสว่ นร่วมต่าสุดในแต่ละด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตรและการนาไปใช้ พบว่าประเด็นการมี
ส่ว นร่ว มในการวิเคราะห์ห ลัก สูต รสถานศึก ษามีค่ าเฉลี่ย เป็ น อัน ดับ ต่ าสุด 2) ด้านการจัด การเรีย นการสอน
ประเด็นการมีส่วนร่วมในการทาคู่มอื ครูและแบบพิมพ์ต่างๆ อยู่ในอันดับต่ าสุด 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน
ประเด็นมีส่วนร่วมติดตามการใช้ส่อื การสอนให้บรรลุตามเป้ าหมาย และ 4) การวัดและประเมินผล ประเด็นมีส่วน
ร่วมในการกาหนดระเบียบ แนวปฏิบตั ิในเรื่องการวัดประเมินผลของโรงเรียนอยู่ในอันดับต่ าสุด จะเห็นได้ว่า
โรงเรียนเอกชน เปิ ดโอกาสให้ครูมสี ่วนร่วมในการบริหารวิชาการของโรงเรียนในบางเรื่องในระดับมาก เช่น ใน
ขัน้ ตอนของการให้ขอ้ มูลเพื่อการแก้ปัญหาหรือตัง้ เป้ าหมาย ขัน้ ตอนการวางแผน การลงมือดาเนินการและขัน้ ตอน
การตรวจสอบผล แต่ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการประเมินและการกาหนดแนวปฏิบตั ติ ่าง ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาการทาคู่มือครูและแบบพิมพ์ต่างๆ การนิเทศติดตามการใช้ส่อื การสอนให้บรรลุตามเป้ าหมาย การ
กาหนดระเบียบแนวปฏิบตั ใิ นเรื่องการวัดประเมินผลของโรงเรียน ซึ่งมักจะเป็ นงานที่ผบู้ ริหารต้องการตัดสินใจ
กาหนดด้วยตนเอง เพื่อ ป้ อ งกันการตัดสินใจที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ เพราะมีความเกี่ยวข้องกับ นโยบายและ
เป้ าหมายที่สาคัญ ทางการบริหารของโรงเรีย น ทัง้ นี้อ าจเป็ น เพราะ การมีส่วนร่วมในบางกรณี อาจมีข้อจากัด
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สันติ บุญภิรมย์ [13] ได้ให้แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า “ผูบ้ ริหารจะต้องใช้ศลิ ปะในการบริหารมากกว่าใช้
ศาสตร์ ส าหรับ การให้ มีส่ ว นร่ ว มปริม าณเท่ า ใด ไม่ มีสู ต รส าเร็จ ขึ้น อยู่ กับ ทัก ษะ ประสบการณ์ รวมถึ ง
ความสามารถในการจัดการของผู้บริหารแต่ละคน” โดยเฉพาะในบริบทของโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีเรื่องของการ
บริห ารจัด การเชิ ง ธุ ร กิ จ มาเกี่ ย วข้ อ ง อย่ า งไรก็ ต ามผู้ บ ริห ารอาจเข้ า ใจผิ ด ว่ า มี ก ารแบ่ ง อ านาจให้ แ ก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (shared authority) ตามหลักการแล้วจะทาให้อานาจของผูบ้ ริหารลดลง แต่การให้บุคลากรมีสว่ น
ร่วมนัน้ เป็ นการเอื้ออานาจการตัดสินใจไปให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชากลับทาให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชารับผิดชอบงานมากขึน้
เพราะมีความรู้สกึ ว่าตนมีคุณค่าต่ อองค์กร และยินดีจะร่วมเรียนรู้และทางานเพื่อโรงเรียนต่ อไป สอดคล้องกับ
ชาดมังกร เลนคามี [14] ได้กล่าวว่า งานวิชาการจะมีความสมบูรณ์ ได้กต็ ่ อเมื่อผู้บริหารให้ความสาคัญ แก่งาน
วิชาการและเข้าใจขอบเขตของการบริหารงานวิชาการเป็ นอย่างดี จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ทีค่ รูและผูบ้ ริหารจะร่วมงาน
กันในการบริหารงานวิชาการ
จากผลการวิจ ัยพบว่ า ระดับ ความผูก พัน ต่ อ องค์ กรของครูในโรงเรีย นเอกชน กลุ่ ม บางละมุ ง สังกัด
ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางค่อนข้างสูงกับการมีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของครูอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 (r=0.615**) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของความผูกพันต่อ
องค์กรในแต่ละองค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกในอันดับสูงสุดคือความต้องการอย่างแรง
กล้าที่จะดารงความเป็ นสมาชิกในองค์กร มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูงกับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารวิชาการ โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ เท่ากับ 0.633 (r=0.633) รองลงมาคือ ด้านความเต็มใจทีจ่ ะทุ่มเท
ความพยายามอย่ างเต็มที่ในการท างานเพื่อประโยชน์ ขององค์กร มีค่าสัมประสิท ธิส์ หสัมพัน ธ์ เท่ ากับ 0.624
(r=0.624) แสดงว่า การทีค่ รูจะความต้องการอย่างแรงกล้าทีจ่ ะดารงความเป็ นสมาชิกในองค์กร นันคื
่ อ จะยังคงอยู่
กับ โรงเรีย นไม่ต้องการลาออกนัน้ มีความสัม พัน ธ์เกี่ย วข้องกับการที่โรงเรียนให้ครูเข้ามีส่วนร่ว มบริห ารงาน
วิชาการของโรงเรียน และเนื่องจากผลการวิจยั เป็ นไปในเชิงบวก แสดงว่า ทัง้ สองตัวแปรจะเปลีย่ นแปลงตามกัน
โดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอน แม้ว่าค่าความสัมพันธ์จะอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง แต่กอ็ ยู่ในระดับปาน
กลางค่อนข้างสูง อาจเป็ นเพราะในปั จจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงในการบริหารสถานศึกษาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
แนวคิดใหม่ ๆ ในการปฏิรปู การเรียนการสอน หรือการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ทีท่ าให้ครูมคี วามไม่มนใจใน
ั่
การต้องปรับเปลีย่ นวิธกี ารจัดการเรียนรู้ ให้นกั เรียนมีการพัฒนาเท่ากันกับวิวฒ
ั นาการของโลก หากครูได้ร่วมรับรู้
ร่ว มวางแผน ร่ว มตัด สิน ใจกับ ผู้บ ริห ารโรงเรีย นก็จ ะท าให้ค รูสามารถเรีย นรู้เท่ า ทัน การเปลี่ย นแปลงและได้
ประสบการณ์เกีย่ วกับความรูใ้ หม่ๆ ไปพร้อมๆ กัน ครูจะมีความมันใจในการท
่
างานต่อไป สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของจันทร์จริ า วงษ์ชยั บุตร [15] ทีไ่ ด้ทาการวิจยั เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครูกบั ประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน ในกากับของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความผูกพันของครูกบั ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนในกากับของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 ภาพรวมของความผูกพันของครูกบั ภาพรวมของประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กนั ทางบวก อยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่า (r = .330) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ดังนัน้ ผลการวิจยั จึงยอมรับตามสมมติฐานของ
การวิจยั ในครัง้ นี้ทก่ี าหนดไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรและการมีสว่ นร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน
เอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มบางละมุง สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
มีสว่ นร่วมในการบริหารงานวิชาการ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
1. จากการวิจยั พบว่า ความต้องการอย่างแรงกล้าทีจ่ ะดารงความเป็ นสมาชิกในองค์กรมีค่าเฉลีย่ ในอันดับ
ทีต่ ่ าทีส่ ดุ โดยเฉพาะในประเด็น ความพึงพอใจในนโยบายของโรงเรียนและการได้ทางานในโรงเรียนนี้อย่างสบาย
ใจจนไม่คดิ ที่จะลาออก ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะว่า ผูบ้ ริหารควรสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดขึน้ กับครู โดยเริม่
จากการเปิ ดโอกาสให้ครูได้ร่วมรับรูค้ วามเป็ นไปของโรงเรียน ร่วมให้ขอ้ มูลและความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับสิง่ ทีค่ รู
มีบทบาทรับผิดชอบอยู่ เช่น นโยบายของโรงเรียนด้านการเรียนการสอนซึ่งเป็ น หน้ าที่หลักของครู การระดม
ความคิดและอภิปรายร่วมกันระหว่างผูเ้ กีย่ วข้องทาให้เกิดความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย การต่อต้านน้อยลงเพราะเกิด
การยอมรับแต่แรก เปิ ดโอกาสได้แสดงความสามารถ ให้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลและประสบการณ์ในการทางาน
ร่วมกัน ระหว่า งครู ให้ค รูมีโอกาสได้ใช้ค วามสามารถและทัก ษะในการท างานร่วมกัน อัน เป็ น การเสริม สร้า ง
ความสัมพันธ์ทด่ี คี รูจะรูส้ กึ ว่าตนมีคุณค่าต่อองค์กร และมีความสบายใจในการทางานมากขึน้
2. จากการวิจยั พบว่า การมีสว่ นร่วมในการบริหารงานวิชาการ พบว่าการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลีย่
ในอันดับสูงสุด โดยมีดา้ นสื่อการเรียนการสอนมีค่าเฉลีย่ ในอันดับทีต่ ่ าสุด ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะว่า ผูบ้ ริหาร
ควรส่งเสริมให้ครูใช้ส่อื การเรียนการสอน ให้ครูมสี ่วนร่วมในการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในการนาไปใช้แล้ว
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไรบ้าง เพื่อได้ขอ้ มูลนามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ
จัดตารางสอนของโรงเรียนนาไปสู่การปฏิบตั ิการสอนโดยการติดตามการใช้ส่อื การสอนให้บรรลุตามเป้ าหมาย
รวมทัง้ ให้ครูได้มสี ่วนร่วมในการกาหนดระเบีย บแนวปฏิบตั ิในเรื่องการวัดประเมินผลของโรงเรียนไปในทิศทาง
เดียวกัน
3. จากการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีสว่ นร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู โดยเฉพาะด้านการเรียนการ
สอน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะว่า ผูบ้ ริหารควรสนับสนุนให้ครูมสี ว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ าน ทัง้ ด้านการแสดงความ
คิดเห็น การตัดสินใจและการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการประเมินผล และร่วมการบริหารกิจกรรมทางวิชาการใน
สถานศึกษาเกีย่ วกับการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน งาน
วัดผลและประเมินผล ตลอดจนให้ครูได้รบั รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศในด้านหลักสูตรและการสอน โดย
ผูบ้ ริหารรับฟั งความคิดเห็นของครูก่อนกาหนดนโยบายและนาความคิดเห็นมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ อันจะเป็ น
การสร้างความผูกพันและพัฒนาศักยภาพของครู ทาให้ครูมคี วามเต็มใจทีจ่ ะร่วมส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุจุดมุง่ หมาย
ของการศึกษาทีก่ าหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ในครังต่
้ อไป
1. ควรทาศึกษาวิจยั ปั จจัยอื่น ๆ ทีส่ ่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนเอกชนขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก
2. ควรท าศึก ษาวิจยั เรื่อง ความผูกพัน ต่ อ องค์ก รของครูท่ีส่งผลต่ อประสิท ธิผ ลของโรงเรียนเอกชน
จังหวัดชลบุรี
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเอกชนขนาดต่าง ๆ
4. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของครูในโรงเรียนเอกชน โดยใช้วธิ ีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั รูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการใช้
แบบสอบถาม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีใ่ ช้อธิบายเชิงลึก และสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้หลากหลายมากขึน้
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แนวทางในการพัฒนาการดาเนิ นงานตามโครงการบ้านนักวิ ทยาศาสตร์น้อย
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) หาแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการดาเนินงาน 2) ศึกษาระดับปฏิบตั ิในการ
ดาเนินงาน และ 3) เสนอแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต
2 จานวน 377 คน
ผลการวิจยั พบว่า
1. แนวปฏิบตั ิท่ดี ใี นการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีแนวทางในการดาเนินงานโดยแบ่งเป็ นประเด็น
ดังนี้ ด้านปั จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
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2. ผลการศึกษาระดับปฏิบตั ใิ นการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า โรงเรียนมีระดับการปฏิบตั ดิ ้าน
ปั จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ในระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ 3 ด้าน
3. แนวทางในการพัฒ นาการดาเนิ น งานตามโครงการบ้านนั ก วิท ยาศาสตร์น้ อ ย ประเทศไทย ของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า แนวทางในการพัฒนาด้านปั จจัย
นาเข้า คือ จัดอัตรากาลังจานวนครูผสู้ อนระดับปฐมวัยให้เพียงพอต่อจานวนนักเรียน ส่งเสริมการพัฒนาครูผสู้ อน
จัดทาโครงการและสนับสนุ นงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ และดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องครบ
ทุกระดับชัน้ จัดบรรยากาศมีกระบวนการการนิเทศติดตามและรายงานผลอย่างสม่าเสมอ ด้านกระบวนการ ควรจัด
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 กิจกรรม ต่อปี จดั ทาโครงงานโดยใช้วฏั จักรการสืบเสาะ 2 วงรอบโดยส่งเสริม
เด็กเป็ นผูป้ ฏิบตั กิ จิ กรรมและนาเสนอผลงานด้วยตนเองสม่าเสมอ ด้านผลผลิต ดาเนินกิจกรรมตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของเด็กตามจุดหมายของหลักสูตรที่กาหนด
์
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
คาสาคัญ: โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 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

ภูมิหลัง
จากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล [1]
การศึกษาปฐมวัย เป็ นการพัฒนาเด็กตัง้ แต่แรกเกิดถึง 6 ปี บริบูรณ์ อย่างเป็ นองค์รวม บนพื้นฐานการอบรม
เลี้ ย งดู แ ละการส่ งเสริ ม กระบวนการเรีย นรู้ ท่ี ส นองต่ อ ธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาการตามวัย ของเด็ ก แต่ ละคนให้
เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวติ ให้เด็กพัฒนาไปสู่
ความเป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ [2] ถ้าเด็กได้รบั ประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับวัยและความต้องการ จะทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่ างเต็มศักยภาพ การจัดประสบการณ์ สาหรับเด็ก
ปฐมวัยควรให้เด็กเรียนรู้ผ่านการปฏิบตั ิจริง มีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม กระบวนการคิด การทดลอง ซึ่งท าให้เด็ก
เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิง่ ต่างๆรอบตัวเด็ก[3] ซึ่งการพัฒนาเด็กในช่วงวัยนี้ควรจะเป็ นการวางรากฐานความรู้
ในด้านทักษะต่างๆโดยเน้นการบูรณาการทักษะที่มคี วามสาคัญและจาเป็ นต่อเด็ก ได้แก่ ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะ
การใช้ภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะทางคณิตศาสตร์ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ [4]
วิทยาศาสตร์มบี ทบาทสาคัญยิง่ ในสังคมโลกปั จจุบนั และอนาคต วิทยาศาสตร์เป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่
ซึ่งเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกคนจึงจาเป็ นต้องได้รบั การพัฒนาให้รู้วทิ ยาศาสตร์ [5] การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัยจึงมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้ อย ประเทศไทย” เป็ นโครงการที่สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดาริให้คณะกรรมการนาไปพิจารณาริเริม่
ดาเนินการนาร่องในประเทศไทยโดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการ คราวเสด็จพระราชดาเนินเยือนประเทศเยอรมนี
เมื่อปี พ.ศ. 2552 ซึง่ เป็ นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทีป่ ลูกฝั งนิสยั รักวิทยาศาสตร์ให้กบั เด็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขยายผลไปสู่โรงเรียนอนุ บาลจานวนมากในเวลาอันสัน้ และสามารถควบคุมมาตรฐานได้อย่างดี
นอกจากนี้ยงั มีกจิ กรรมที่เชื่อมโยงกับพ่อแม่ ผูป้ กครองอีกด้วย นับว่าเป็ นการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
ระดับพืน้ ฐานทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างยิง่ [6]
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้ นฐานเห็ นความส าคัญ ของโครงการดังกล่ าวจึงร่ วมกับมู ลนิ ธิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานั กพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มบริษัท บี.กริม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
บริษทั นานมีบุ๊คส์ จากัด ได้ดาเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตัง้ แต่ปี 2554 – ปั จจุบนั โดย ในแต่
ละปี โรงเรียนในโครงการจะได้รบั การประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ตาม
เกณฑ์ของโครงการ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ตัง้ แต่ ปี งบประมาณ 25542561 จานวน 8 รุ่น มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วจานวน 19,655 โรงเรียน คงเหลือโรงเรียนทีย่ งั ไม่เข้าร่วมโครงการฯ
จานวน 7,425 โรงเรียน [7]
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สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ดาเนินการเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โดย
ได้จดั อบรมครูแกนนาและผลักดันให้เกิดการดาเนินการตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยใน
สถานศึกษา ตัง้ แต่ ปี การศึกษา 2554 จนถึงปั จจุบนั โดยแบ่งจานวนรุ่นในการพัฒนาครูแกนนาจากสถานศึกษาใน
เขตพื้น ที่ออกเป็ น 8 รุ่น และจากการดาเนิ น การพบว่า มีโรงเรีย นที่ผ่านการประเมิน รับ ตราพระราชทานบ้าน
นัก วิท ยาศาสตร์น้ อ ย ซึ่งผ่ านการคงสภาพ จ านวน 4 โรงเรีย น จากจานวนโรงเรีย นในเขตพื้น ที่ท งั ้ หมด 120
โรงเรียน คิดเป็ นจานวนโรงเรียนทีป่ ระสบความสาเร็จจนสามารถเป็ นตัวแบบในการดาเนินงานได้เพียงร้อยละ 3.33
จากข้อ มู ล ดัง กล่ า วผู้ วิจ ัย จึง มีค วามสนใจในการศึก ษาแนวทางการด าเนิ น งานตามโครงการบ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อยของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อหาแนว
ปฏิบ ัติท่ีดีในการดาเนิ น งานตามโครงการบ้านนักวิท ยาศาสตร์น้ อ ย ประเทศไทย ศึกษาระดับ ปฏิ บัติ ในการ
ดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงาน
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ให้โรงเรียนสามารถนาไปพัฒ นาต่ อยอดในการดาเนินโครงการให้ประสบความสาเร็จและเป็ น
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อหาแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. เพื่อศึกษาระดับปฏิบตั ใิ นการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
3. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แยกตามขัน้ ตอนการเก็บข้อมูล ดังนี้
1.1 ขัน้ หาแนวปฏิบตั ิท่ดี ีในการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษา
และครูผสู้ อนปฐมวัย ในโรงเรียนทีร่ บั ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จานวน 4 โรงเรียน
โดยการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบบเจาะจงจานวน 5 คน
1.2 ขัน้ ศึกษาระดับปฏิบตั ใิ นการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยการสอบถามผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และครูปฐมวัย จานวน 120 โรงเรียน ประชากรทีเ่ ป็ นแหล่งข้อมูลจานวนทัง้ สิน้ 377 คน ทาการสุม่ ตัวอย่างโดยใช้
ตารางเครซี่มอร์แกน จาแนกตามขนาดโรงเรียนจากนัน้ ทาการเทียบบัญญัติไตรยางค์กบั จานวนตามขนาดของ
โรงเรียนได้ กลุ่มตัวอย่างจานวน 190 คน
1.3 ขัน้ เสนอแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ของโรงเรีย นสังกัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษานครปฐม เขต 2 โดยการสัม ภาษณ์ ผู้บ ริห าร
สถานศึกษาและครูผสู้ อนปฐมวัยซึง่ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก แบบเจาะจงจานวน 5 คน
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2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
2.1 แบบสัมภาษณ์ แนวปฏิบตั ิท่ดี ใี นการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยแบ่งข้อคาถามออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านปั จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
2.2 แบบสอบถามระดับปฏิบตั ใิ นการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท โดยแบ่งข้อคาถามออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปั จจัย
นาเข้าด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.73
2.3 แบบสัม ภาษณ์ แ นวทางในการพัฒ นาการดาเนิ น งานตามโครงการบ้านนัก วิท ยาศาสตร์น้ อ ย
ประเทศไทยของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดย
สัมภาษณ์เกีย่ วกับแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามจุดเด่นและจุดทีค่ วรพัฒนาโดยแบ่ง
ประเด็นการสัมภาษณ์ออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปั จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
3.1 ผู้วจิ ยั นาแบบสัมภาษณ์ ไปเก็บข้อมูล ด้วยแบบสัมภาษณ์ แนวปฏิบตั ิท่ดี ีในการดาเนินงานตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้ มูลหลัก ในโรงเรียนทีม่ แี นว
ปฏิบ ัติท่ีดีในการดาเนิ น งานตามโครงการบ้า นนั ก วิท ยาศาสตร์น้ อ ย ประเทศไทย สังกัด สา นั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 จานวน 4 โรงเรียนด้วยตนเอง ในเดือนตุลาคม 2562 จากนัน้ นาข้อมูลมา
สรุป และวิเคราะห์เชิงภาษา
3.2 ผู้วจิ ยั จัดส่งแบบสอบถามระดับปฏิบตั ิในการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ไปยังโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 จานวน 74 โรงเรียน
เพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จานวน 190 คน โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ และเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเองบางส่วน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
3.3 ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมแบบสอบถามตามเวลาทีน่ ดั หมาย คือ วันที่ 31 มกราคม 2563 ได้แบบสอบถาม
จ านวนทัง้ สิ้น 190 ฉบับ ครบตามจ านวนที่ส่ ง ไปเก็บ รวบรวมข้อ มู ล จากนั น้ ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถาม และนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.4 ผู้วจิ ยั นาแบบสัมภาษณ์ แนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทยของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ไปเก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูซง่ึ เป็ นผู้ให้ขอ้ มูลหลักทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 5 คน โดยเก็บข้อมูล
ด้วยตนเองในเดือนมีนาคม 2563 และนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อเสนอเป็ นแนวทางในการพัฒนา
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลทัง้ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
ขัน้ ตอนดังนี้
4.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เชิงภาษา วิเคราะห์โดยการจาแนกชนิดข้อมูล
เพื่อหาแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี
4.2 วิเคราะห์การดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จากการเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนัน้ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
ปฏิบตั ใิ นการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จาแนกตามแต่ละด้านโดยเทียบกับ
เกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายถึง
ระดับน้อยทีส่ ดุ
คะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายถึง
ระดับน้อย
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คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถึง
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถึง
ระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายถึง
ระดับมากทีส่ ดุ
4.3 วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
จากการเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ และเสนอเป็ นแนวปฏิบตั ิ

สรุปผลการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง แนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
ผลการศึกษาแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีในการดาเนิ นงานตามโครงการบ้านนักวิ ทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทยของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นาเสนอข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์ ผบู้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนปฐมวัย ในโรงเรียน
ทีร่ บั ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จานวน 4 โรงเรียน โดยการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบบ
เจาะจงจานวน 5 คน จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มแี นวคิดไปในทิศทางเดียวกัน สามารถสรุปเป็ น
ประเด็นได้ดงั นี้
1. ด้านปั จจัยนาเข้า
1) มีจานวนครูผสู้ อนระดับปฐมวัยเพียงพอต่อจานวนนักเรียน (5 คน)
2) มีการพัฒนาครูผสู้ อนระดับปฐมวัยโดยเข้ารับการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจากผูน้ า
เครือข่ายท้องถิน่ ทุกครัง้ (5 คน)
3) มีการขยายผลการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับโรงเรียนเป็ นประจา (5 คน)
4) มีการรายงานผลเกีย่ วกับการดาเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในการประชุมครูในโรงเรียน
อย่างสม่าเสมอ (5 คน)
5) มีการจัดทาโครงการและสนับสนุนงบประมาณของโครงการในแผนงานอย่างต่อเนื่อง (5 คน)
6) มีก ารจัดมุ มวิท ยาศาสตร์ มุ มบ้านนักวิท ยาศาสตร์น้อย หรือนิท รรศการวิทยาศาสตร์ในบริเวณ
โรงเรียนอย่างสม่าเสมอ (5 คน)
7) มีวสั ดุอุปกรณ์ทเ่ี พียงพอและเหมาะสมในการดาเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและการทา
โครงงานตามความสนใจของเด็กเสมอ (5 คน)
8) มีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในท้องถิน่ อย่างสม่าเสมอ (5 คน)
9) มีการเชิญผูป้ กครอง คนในชุมชน นักวิทยาศาสตร์พเ่ี ลี้ยง มาร่วมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (4 คน)
10) มีการเชิญครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับชัน้ อื่นในโรงเรียน มาร่วมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย เป็ นประจา (2 คน)
11) มีการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยครบทุกชัน้ เรียนอย่างต่อเนื่อง (5 คน)
12) มีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโดยฝ่ ายวิชาการของโรงเรียน (5 คน)
13) มีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโดยฝ่ ายบริหารของโรงเรียน (5 คน)
14) หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งให้ ค วามร่ ว มมือ ในการด าเนิ น งานโครงการบ้า นนั ก วิท ยาศาสตร์น้ อ ย
อย่างสม่าเสมอ (4 คน)
15) รายงานผลการดาเนินโครงการให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบอย่างสม่าเสมอ (5 คน)
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2. ด้านกระบวนการ
2.1 การปฏิบตั กิ จิ กรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
1) ทากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 กิจกรรม ต่อปี อย่างต่อเนื่อง (5 คน)
2) กาหนดจุดประสงค์สอดคล้องและครอบคลุมกิจกรรมทีท่ าทุกครัง้ (5 คน)
3) กาหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั กิ จิ กรรมสอดคล้องกับเรื่องและวัตถุประสงค์เสมอ (5 คน)
4) เด็กเป็ นผูป้ ฏิบตั กิ จิ กรรมและนาเสนอผลงานด้วยตนเองสม่าเสมอ (5 คน)
5) การรายงานแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเองของเด็กเป็ นประจา (5 คน)
6) บันทึกบรรยากาศขณะทากิจกรรมทุกขัน้ ตอนสม่าเสมอ (5 คน)
7) ผลของการจัดกิจกรรมตรงตามจุดประสงค์ของกิจกรรมทุกครัง้ (5 คน)
8) ครูบ ัน ทึก ผลที่เกิด ขึ้น กับ เด็ก ตามจุ ด ประสงค์ข องกิจ กรรมและพัฒ นาการของเด็ก ปฐมวัย
อย่างต่อเนื่อง (5 คน)
9) สรุปผลการจัดกิจกรรมตามรูปแบบของโครงการอย่างถูกต้องทุกครัง้ (5 คน)
10) รายงานภาพถ่ายการทากิจกรรมครบทุกขัน้ ตอนตามทีก่ าหนดทุกครัง้ (5 คน)
11) กิจกรรมที่นามาจัดและรายงานผลเป็ นกิจกรรมการทดลองในกล่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทยทุกครัง้ (5 คน)
12) จัดกิจกรรมการทดลอง20กิจกรรมและรายงานผลการจัดกิจกรรมโดยครูคนเดียวทุกกิจกรรม (3 คน)
13) กิจกรรมทีจ่ ดั สอดคล้องกับความสามารถพืน้ ฐาน 4 ด้านของเด็กทุกครัง้ (5 คน)
14) กิจกรรมทีจ่ ดั ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยครบทัง้ 4 ด้านอย่างต่อเนื่อง (5 คน)
15) รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง (5 คน)
2.2 การทาโครงงานวัฏจักรวิจยั
16) โครงงานเกิดจากความสงสัย สนใจของเด็กเป็ นผูร้ เิ ริม่ ทุกกิจกรรม (5 คน)
17) บันทึกหลักฐานทีม่ าของข้อสงสัยและความสนใจทีท่ าโครงงานอย่างสม่าเสมอ (5 คน)
18) เด็กมีส่วนร่วมในการออกแบบการสืบเสาะหาความรูท้ ส่ี อดคล้องกับคาถามในการทาโครงงาน
อย่างสม่าเสมอ (5 คน)
19) การคาดคะเนคาตอบหรือตัง้ สมมติฐานสอดคล้องกับคาถามในการทาโครงงานเสมอ (5 คน)
20) ใช้วฎั จักรการสืบเสาะ 2 วงรอบ ในการทาโครงการอย่างสม่าเสมอ (5 คน)
21) ครูส นับ สนุ น การเรีย นรู ้เ พื ่อ ให้เ ด็ก เกิด ข้อ ค้น พบที ่ส งสัย สนใจด้ว ยตนเองอย่า ง
สม่าเสมอ (5 คน)
22) สังเกตและบรรยายสิง่ ทีพ่ บจากการสืบเสาะทีส่ อดคล้องกับข้อคาถามอย่างสม่าเสมอ (5 คน)
23) บันทึกผลการสืบเสาะด้วยภาพวาด, ตาราง, ข้อความและภาพถ่ายเป็ นประจา (5 คน)
24) ครูและเด็กร่วมกันตรวจสอบผลทีไ่ ด้จากการสืบเสาะร่วมกันทุกครัง้ (5 คน)
25) กระบวนการในการสืบเสาะเริม่ ต้นละจบทีแ่ หล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียนเสมอ (5 คน)
26) สรุปและอภิปรายผลการสืบเสาะหาความรูท้ ส่ี อดคล้องกับข้อคาถามทุกครัง้ (5 คน)
27) รายงานการทาโครงการในรูปแบบเอกสาร วีดที ศั น์ หรือรูปแบบอื่นๆ ทุกครัง้ (5 คน)
28) การสืบเสาะหาความรูป้ ระสบผลสาเร็จ ได้คาตอบของข้อคาถามทุกครัง้ (5 คน)
29) ครูสง่ เสริมสนับสนุนให้เด็กใช้กระบวนการกลุ่มในการทาโครงการอย่างสม่าเสมอ (5 คน)
30) ทาโครงการวิทยาศาสตร์โดยใช้วฏั จักรการสืบเสาะทุกปี การศึกษา (5 คน)
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3. ด้านผลผลิต
3.1 ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของเด็ก
์
1) เด็กได้รบั การพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรทีก่ าหนดผ่านกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (5 คน)
2) เด็กได้รบั การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่หลักสูตรกาหนดผ่านกิจกรรม
ตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (5 คน)
3.2 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
3) เด็กได้รบั การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (5 คน)
4) เด็กได้รบั การพัฒนาความสามารถด้านภาษาผ่านกิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (5 คน)
5) เด็กได้รบั การพัฒนาความสามารถด้านสังคมผ่านกิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (5 คน)
6) เด็กได้รบั การพัฒ นาด้านการเคลื่อนไหวและทักษะการรับรู้ของประสาทสัมผัสผ่านกิจกรรม
ตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (5 คน)
7) เด็กได้รบั การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง (5 คน)
ผลการศึกษาระดับปฏิ บตั ิ ในการดาเนิ นงานตามโครงการบ้านนั กวิ ทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทยของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปฏิบตั ิในการดาเนินงานตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต
2 ด้านปั จจัยนาเข้า
รายการ
x S.D. แปลผล
1. จัดอัตรากาลังจานวนครูผสู้ อนระดับปฐมวัยให้เพียงพอต่อจานวนนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 4.77 0.42 มากทีส่ ดุ
2. ส่งเสริมการพัฒนาครูผสู้ อนระดับปฐมวัยโดยให้เข้ารับการอบรมโครงการ
5.00 0.00 มากทีส่ ดุ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจากผูน้ าเครือข่ายท้องถิน่ ทุกครัง้
3. ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมการขยายผลการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับ 4.78 0.41 มากทีส่ ดุ
โรงเรียนเป็ นประจา
4. ครูปฐมวัยรายงานผลเกีย่ วกับการดาเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในการ
4.82 0.38 มากทีส่ ดุ
ประชุมครูในโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
5. จัดทาโครงการและสนับสนุนงบประมาณของโครงการในแผนงานโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 4.77 0.42 มากทีส่ ดุ
6. จัดมุมวิทยาศาสตร์ มุมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย หรือนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในบริเวณ 4.74 0.44 มากทีส่ ดุ
โรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
7. จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสมในการดาเนินโครงการบ้าน
4.77 0.42 มากทีส่ ดุ
นักวิทยาศาสตร์น้อยและการทาโครงงานตามความสนใจของเด็กอย่างต่อเนื่อง
8. จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในท้องถิน่ อย่างสม่าเสมอ
4.80 0.40 มากทีส่ ดุ
9. เชิญผูป้ กครอง คนในชุมชน นักวิทยาศาสตร์พเ่ี ลีย้ ง มาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4.64 0.48 มากทีส่ ดุ
10. เชิญครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์ในระดับชัน้ อื่นในโรงเรียน มาร่วมกิจกรรม
4.73 0.45 มากที่สุด
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็ นประจา
11. ดาเนินการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยครบทุกชัน้ เรียนอย่างต่อเนื่อง
4.73 0.45 มากทีส่ ดุ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายการ
x S.D. แปลผล
12. มีกระบวนการการนิเทศติดตามการโดยฝ่ ายวิชาการของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
4.76 0.43 มากทีส่ ดุ
13. มีกระบวนการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโดยฝ่ ายบริหารของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ 4.72 0.45 มากทีส่ ดุ
14. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้ความร่วมมือในการดาเนินงานโครงการอย่างสม่าเสมอ
4.64 0.48 มากทีส่ ดุ
15. ครูปฐมวัยรายงานผลการดาเนินโครงการให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบอย่างสม่าเสมอ
4.70 0.46 มากทีส่ ดุ
รวม
4.76 0.43 มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว่า โรงเรียนมีระดับปฏิบตั ิในการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทยของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านปั จจัยนาเข้าโดย
เฉลีย่ อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปฏิบตั ิในการดาเนินงานตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต
2 ด้านกระบวนการ
รายการ
S.D. แปลผล
x
1. จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 กิจกรรม ต่อปี อย่างต่อเนื่อง
5.00 0.00 มากทีส่ ดุ
2. ครูกาหนดจุดประสงค์สอดคล้องและครอบคลุมกิจกรรมทีท่ าทุกครัง้
4.70 0.46 มากทีส่ ดุ
3. ครูกาหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั กิ จิ กรรมสอดคล้องกับเรื่องและวัตถุประสงค์เสมอ
4.70 0.46 มากทีส่ ดุ
4. เด็กเป็ นผูป้ ฏิบตั กิ จิ กรรมและนาเสนอผลงานด้วยตนเองสม่าเสมอ
4.59 0.49 มากทีส่ ดุ
5. ครูสนับสนุนให้เกิดการรายงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงการปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเอง ของ 4.77 0.42 มากทีส่ ดุ
เด็กเป็ นประจา
6. ครูบนั ทึกบรรยากาศขณะทากิจกรรมทุกขัน้ ตอนสม่าเสมอ
4.92 0.27 มากทีส่ ดุ
7. ผลของการจัดกิจกรรมตรงตามจุดประสงค์ของกิจกรรมทุกครัง้
4.76 0.43 มากทีส่ ดุ
8. ครูบนั ทึกผลทีเ่ กิดขึน้ กับเด็กตามจุดประสงค์ของกิจกรรมและพัฒนาการของเด็ก
4.73 0.45 มากทีส่ ดุ
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
9. ครูสรุปผลการจัดกิจกรรมตามรูปแบบของโครงการอย่างถูกต้อง ทุกครัง้
4.92 0.27 มากทีส่ ดุ
10. ครูรายงานภาพถ่ายการทากิจกรรมครบทุกขัน้ ตอนตามทีก่ าหนดทุกครัง้
4.89 0.31 มากทีส่ ดุ
11. กิจกรรมทีน่ ามาจัดและรายงานผลเป็ นกิจกรรมการทดลองในกล่องบ้าน
4.80 0.40 มากทีส่ ดุ
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยทุกครัง้
12. จัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม และรายงานผลการจัดกิจกรรมโดยครูคนเดียว 3.57 0.58
มาก
ทุกกิจกรรม
13. กิจกรรมทีจ่ ดั สอดคล้องกับความสามารถพืน้ ฐาน 4 ด้านของเด็กทุกครัง้
4.72 0.45 มากทีส่ ดุ
14. กิจกรรมทีจ่ ดั ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยครบทัง้ 4 ด้านอย่างต่อเนื่อง
4.72 0.45 มากทีส่ ดุ
15. ครูปฐมวัยรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง
4.70 0.46 มากทีส่ ดุ
16. โครงงานเกิดจากความสงสัย สนใจของเด็กเป็ นผูร้ เิ ริม่ ทุกกิจกรรม
4.76 0.43 มากทีส่ ดุ
17. ครูสนับสนุนให้เด็กบันทึกหลักฐานทีม่ าของข้อสงสัยและความสนใจทีท่ าโครงงานนัน้ 4.72 0.45 มากทีส่ ดุ
มาจากแหล่งใดอย่างสม่าเสมอ
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
รายการ
S.D. แปลผล
x
18. เด็กมีสว่ นร่วมในการออกแบบการสืบเสาะหาความรูใ้ นการทาโครงงานอย่าง
4.70 0.46 มากทีส่ ดุ
สม่าเสมอ
19. การคาดคะเนคาตอบหรือตัง้ สมมติฐานสอดคล้องกับคาถามในการทาโครงงานเสมอ 4.61 0.49 มากทีส่ ดุ
20. ใช้วฎั จักรการสืบเสาะ 2 วงรอบ ในการทาโครงการอย่างสม่าเสมอ
4.74 0.44 มากทีส่ ดุ
21. ครูสนับสนุนการเรียนรูเ้ พื่อให้เด็กเกิดข้อค้นพบทีส่ งสัย สนใจด้วยตนเอง
4.58 0.50 มากทีส่ ดุ
อย่างสม่าเสมอ
22. ครูสง่ เสริมให้เด็กสังเกตและบรรยายสิง่ ทีพ่ บจากการสืบเสาะทีส่ อดคล้องกับข้อ
4.68 0.47 มากทีส่ ดุ
คาถามอย่างสม่าเสมอ
23. ครูสง่ เสริมให้เด็กบันทึกผลการสืบเสาะด้วยภาพวาด, ตาราง,ข้อความทุกครัง้
4.68 0.47 มากทีส่ ดุ
24. ครูและเด็กตรวจสอบผลทีไ่ ด้จากการสืบเสาะร่วมกันทุกครัง้
4.64 0.48 มากทีส่ ดุ
25. กระบวนการในการสืบเสาะเริม่ ต้นละจบทีแ่ หล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียนเสมอ
4.70 0.46 มากทีส่ ดุ
26. ครูสนับสนุนให้เด็กสรุปและอภิปรายผลการสืบเสาะหาความรูท้ ุกครัง้
4.62 0.49 มากทีส่ ดุ
27. ครูปฐมวัยจัดทารายงานการทาโครงการ
4.62 0.49 มากทีส่ ดุ
28. กระบวนการสืบเสาะหาความรูป้ ระสบผลสาเร็จ ได้คาตอบของข้อคาถามทุกครัง้
4.51 0.50 มากทีส่ ดุ
29. ครูสง่ เสริมสนับสนุนให้เด็กใช้กระบวนการกลุ่มในการทาโครงการอย่างสม่าเสมอ
4.55 0.50 มากทีส่ ดุ
30. ทาโครงการวิทยาศาสตร์โดยใช้วฏั จักรการสืบเสาะทุกปี การศึกษา
4.70 0.46 มากทีส่ ดุ
รวม
4.71 0.48 มากที่สุด
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับปฏิบตั ใิ นการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ดุ
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปฏิบตั ิในการดาเนินงานตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต
2 ด้านผลผลิต
รายการ
x S.D. แปลผล
1. ส่งเสริมให้เด็กได้รบั การพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรทีก่ าหนดผ่านกิจกรรมตาม
4.76 0.43 มากทีส่ ดุ
โครงการอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมให้เด็กได้รบั การพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามมาตรฐานทีห่ ลักสูตร
4.76 0.43 มากทีส่ ดุ
กาหนดผ่านกิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้เด็กได้รบั การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 4.47 0.43
มาก
4. ส่งเสริมให้เด็กได้รบั การพัฒนาความสามารถด้านภาษาผ่านกิจกรรมตามโครงการ
4.58 0.50 มากทีส่ ดุ
อย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมให้เด็กได้รบั การพัฒนาความสามารถด้านสังคมผ่านกิจกรรมตามโครงการ
4.73 0.45 มากทีส่ ดุ
อย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมให้เด็กได้รบั การพัฒนาด้านการเคลื่อนไหวและทักษะการรับรูข้ องประสาท
4.89 0.31 มากทีส่ ดุ
สัมผัสผ่านกิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายการ
7. ส่งเสริมให้เด็กได้รบั การพัฒนาพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่าน
กิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
รวม

x S.D.
4.64 0.48

แปลผล
มากทีส่ ดุ

4.69 0.46 มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับปฏิบตั ใิ นการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
ผลการเสนอแนวทางในการพัฒ นาการด าเนิ นงานตามโครงการบ้ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์น้ อ ย
ประเทศไทย ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ด้านปัจจัยนาเข้า
ฝ่ ายบุ ค คลต้อ งวางแผนและจัด อัต ราก าลังจ านวนครูผู้สอนระดับ ปฐมวัย และส่งเสริม ให้มีก ารพัฒ นา
ครูผสู้ อนระดับปฐมวัยโดยเข้ารับการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและนามาขยายผลการอบรมในระดับ
โรงเรียนเป็ นประจา และดาเนินการโครงการครบทุกชัน้ ฝ่ ายวิชาการควรเสนอให้เป็ นโครงการหลักของโรงเรียน มี
การนิ เทศติ ด ตามอย่ า งสม่ า เสมอ จัด สิ่ง แวดล้อ มให้ เอื้ อ ต่ อ การเรีย นรู้แ ละส่ ง เสริม ให้ เกิด การเรีย นรู้ มีก าร
ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในโรงเรียนให้ผปู้ กครองและเครือข่ายชุมชนได้รบั
ทราบข้อมูลและส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ความรูก้ บั เด็กในการสืบเสาะหาความรูน้ อก
ห้องเรียน เช่น การนาเด็กไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน
ด้านกระบวนการ
ครูผสู้ อนระดับปฐมวัยต้องจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 กิจกรรม จากการทดลองในกล่องบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ต่อปี อย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องและ
ครอบคลุมความสามารถพื้นฐาน 4 ด้านของเด็ก และพัฒนาการเด็กปฐมวัยครบทัง้ 4 ด้าน ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วดั ของเด็กปฐมวัย ลงในแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทัง้ กาหนดปฏิทนิ การดาเนินกิจกรรมตลอด
ภาคเรียน
การทาโครงงานวัฏจักรวิจยั ครูต้องมุ่งเน้นให้โครงงานเกิดจากความสงสัย สนใจของเด็กโดยครูต้องใช้
เทคนิคในการดึงความสงสัยและความสนใจของเด็ก และสนับสนุ นให้เด็กบันทึกหลักฐานที่มาของข้อสงสัยและ
ความสนใจทีท่ าโครงงานนัน้ อย่างสม่าเสมอ ผ่านการวาดรูปบันทึกผลทีส่ งั เกตได้,การบันทึกลงตาราง, การเขียน
ข้อความและภาพถ่าย ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการออกแบบการสืบเสาะหาความรู้ โดยให้เด็กเสนอวิธใี นการ
หาคตาอบในสิง่ ทีส่ งสัย สนับสนุนให้เด็กสังเกตและบรรยายสิง่ ทีพ่ บจากการสืบเสาะ ให้พดู สรุปและอภิปรายผลการ
สืบเสาะหาความรูท้ ุกครัง้ ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วฎั จักรการสืบเสาะ 2 วงรอบ ในการทาโครงการ
ทุกปี การศึกษา
ด้านผลผลิ ต
เด็ ก จะต้ อ งได้ ร ับ การพั ฒ นาตามจุ ด หมายของหลัก สู ต รที่ ก าหนดผ่ า นกิ จ กรรมตามโครงการ มี
ความสามารถพื้นฐานและคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามมาตรฐานที่หลักสูตรกาหนด และได้รบั การพัฒนาพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาผ่านกระบวนการในการจัด
กิจกรรมและประเมินผลระหว่างกิจกรรมและหลังจบกิจกรรม ตามแผนการจัดการเรียนรูท้ ค่ี รูเขียนขึน้
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อภิ ปรายผล
การวิจยั เรื่อง แนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. แนวปฏิบตั ิท่ดี ใี นการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีแนวทางในการดาเนินงานโดยแบ่งเป็ นประเด็น
ดังนี้ ด้านปั จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ทัง้ นี้เนื่องจาก ผู้วจิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
ทฤษฎี ร ะบบและโครงการบ้ า นนั ก วิท ยาศาสตร์น้ อ ยประเทศไทย พบว่ า เกณฑ์ ก ารประเมิน โครงการบ้า น
นักวิทยาศาสตร์น้อยมีความสอดคล้องกับการดาเนินงานภายในโรงเรียนอย่างเป็ นระบบ แสดงให้เห็นว่าการ
ดาเนินโครงการให้บรรลุวตั ถุประสงค์นนั ้ เกิดจากปั จจัยต่างๆร่วมกัน สอดคล้องกับ วิจติ ร ศรีสอ้าน (2523) [8] ที่
กล่าวว่า โรงเรียนเป็ นองค์การทีเ่ ป็ นระบบ โดยแสดงให้เห็นถึงปั จจัยสาคัญของระบบ ได้แก่ ตัวป้ อน กระบวนการ
และ สอดคล้องกับราตรี ศรีไพรวรรณ และ พฤทธิ ์ ศิรบิ รรณพิทกั ษ์ (2555) [9] ได้ทาการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์
การบริหารสูค่ วามเป็ นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า กลยุ ทธ์การบริหารสู่
ความเป็ นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ กลยุทธ์ผูกใจ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน กลยุทธ์ปรับปรุงการบริหารผลการดาเนินงาน และกลยุทธ์ ปรับปรุงระบบและกระบวนการ
2. ผลการศึกษาระดับปฏิบตั ิในการดาเนินงานตามโครงการบ้า นนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า โรงเรียนมีระดับการปฏิบตั ิ
ด้า นปั จ จัย น าเข้า ด้านกระบวนการ และด้า นผลผลิต ในระดับ มากที่สุด ทัง้ 3 ด้า น เนื่ อ งจาก โครงการบ้า น
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็ นโครงการที่มีผู้รบั ผิดชอบหลัก มีวตั ถุประสงค์และขัน้ ตอนในการดาเนิน
โครงการอย่างชัดเจน ทาให้โรงเรียนสามารถปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนได้ มีการจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่ครูปฐมวัย มีการ
จัดตัง้ ศูน ย์พ่ีเลี้ย งเพื่อดูแล และมีกระบวนการนิ เทศติด ตามอย่ างเป็ น ระบบท าให้การดาเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า ง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับนิตยา ภูชุม (2559) [10] ได้ทาการศึกษา การประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย รุ่ น ที่ 1-4 สังกัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษานครพนม เขต 1 โดยจ าแนกตาม
สถานภาพ ขนาดโรงเรีย น และรุ่ น ที่ เข้า ร่ ว มโครงการ ผลการศึก ษาพบว่ า การประเมิน โครงการบ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่
1-4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จาแนกตามสถานภาพและรุ่นที่เข้าร่วม
โครงการ โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 และสอดคล้องกับ ราไพ แสงนิกุล
(2558) [11] ได้ทาการศึกษาการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย : กรณีศกึ ษาสานั กงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมินด้านบริบทโดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
3. แนวทางในการพัฒ นาการดาเนิ น งานตามโครงการบ้านนั ก วิท ยาศาสตร์น้ อ ย ประเทศไทย ของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า แนวทางในการพัฒนาด้านปั จจัย
นาเข้า คือ จัดอัตรากาลังจานวนครูผสู้ อนระดับปฐมวัยให้เพียงพอต่อจานวนนักเรียน ส่งเสริมการพัฒนาครูผสู้ อน
จัดทาโครงการและสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องครบทุกระดับชัน้ มีกระบวนการ
การนิเทศติดตามและรายงานผลอย่างสม่ าเสมอ ด้านกระบวนการ ควรจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20
กิจกรรม ต่อปี จดั ทาโครงงานโดยใช้วฎั จักรการสืบเสาะ 2 วงรอบโดยส่งเสริมเด็กเป็ นผูป้ ฏิบตั กิ จิ กรรมและนาเสนอ
ผลงานด้วยตนเองสม่ าเสมอ ด้านผลผลิต ดาเนินกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโดยมุ่งเน้นการ
พัฒ นาผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นของเด็ก ตามจุ ด หมายของหลัก สูต รที่ก าหนดและพัฒ นาการของเด็ก ปฐมวัย
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เนื่ อ งจากการจัด กิจ กรรมการจะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาของเด็ ก สอดคล้ อ งกับ อาลา และคณะ (2008) [12] ที่
ทาการศึกษาธรรมชาติการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กจิ กรรมสืบเสาะ
วงจรชีวติ ผีเสือ้ จักรพรรดิ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า เด็กในกลุ่มทดลองมีความเข้าใจกระบวนการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์และความคิดรวบยอดเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวันสอดคล้องกับมาเรีย แฮมลิน (2012) [13]
ได้ทาการศึกษาเกีย่ วกับ การคิดทางวิทยาศาสตร์ของเด็กวัยหัดเดินและเด็กก่อนวัยเรียนผ่านการเล่นไว้ว่า การเล่น
มีบริบททีห่ ลากหลายสาหรับเด็กมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ประกอบของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เพราะโดย
ธรรมชาติเด็กใช้ความเข้าใจในชีวิตประจาวันมาสร้างกิจกรรมที่เป็ นการเล่น ในกรณี เด็กที่ มปี ระสบการณ์ ด้าน
วิท ยาศาสตร์ การเล่นตามประสบการณ์ ท างด้านวิท ยาศาสตร์จะช่วยให้เกิด กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
นาไปสูก่ ารมีความคิดรวบยอดซึง่ ใช้ในการแก้ปัญหาและเป็ นพืน้ ฐานในการเรียน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
1. สาหรับผู้ท่จี ะนาแนวทางในการพัฒนาไปใช้ ควรทาการศึกษาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
เพื่อความเข้าใจในขัน้ ตอนการดาเนินโครงการก่อน จึงค่อยนาแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยไปใช้
2. ควรให้ความสาคัญกับปั จจัยนาเข้าและกระบวนการให้มากเพื่อให้เกิดผลผลิตทีม่ คี ุณภาพสูงสุด
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครังต่
้ อไป
ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ในหลายๆเขตพืน้ ที่ เพื่อให้เห็นถึงความพร้อมและกระบวนการดาเนินโครงการในบริบททีแ่ ตกต่างกันเพื่อ พัฒนา
แนวทางการดาเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนารูปแบบไปจัดการกิจกรรมเรียนรู้
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็ นการนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชนในการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ “ช่างมืออาชีพ” ซึง่ ถือเป็ นสิง่ สาคัญของการจัดการศึกษา เพราะผูบ้ ริหารสถานศึกษาและชุมชนมีบทบาท
หน้ าที่ในการมีส่วนร่วมในกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ใน
สถานศึกษาเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ประกอบด้วย 1) สังเคราะห์กจิ กรรมเสริมประสบการณ์ /วิชาชีพ 2)
พิจารณากิจกรรมเสริมประสบการณ์ทส่ี อดคล้องกับวิชาชีพ 3) ระบุกจิ กรรมในปฏิทนิ งานประจาปี 4) ดาเนินการกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ และ 5) สรุปและประเมินผลกิจกรรมเสริมประสบการณ์

คาสาคัญ : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา; ชุมชน; กิจกรรมเสริมประสบการณ์
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
บทนา
ในสถานการณ์ โควิด -19 ระบาด การเรียนรู้ยงั ต้องดาเนิ นอยู่ แม้ผู้เรียนไม่ สามารถไปโรงเรียนตามปกติ ใน
ประเทศประกาศมาตรการปิ ดโรงเรียน รัฐบาลออกมาตรการด้านการเรียนรูม้ ารองรับ ด้วยการเรียนทางไกล รูปแบบต่างๆ
โดยพิจารณาจากเงื่อนไขความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมของพ่ อแม่ และความพร้อมตามช่วงวัยของเด็ก ดังนัน้
ประเทศไทยมีความท้าทายในการเปลีย่ นครัง้ นี้ ไม่ใช่แค่การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์โควิด -19 เท่านัน้ แต่
ควรเป็ นการ “เปลีย่ นวิกฤติให้เป็ นโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนแค่กระบวนการเรียนรูใ้ นห้องเรียน แต่ต้องปรับ
ใหญ่ทงั ้ ระบบการเรียนรูท้ ต่ี ้องสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรูข้ องเด็ก โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และชุมชนต้องมี
บทบาทร่วมกันในการดาเนิ นการ ดังนี้ 1) กระชับหลักสูตร ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โควิด -19 และสื่อสารให้
ผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนทราบ 2) เพิม่ ความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนและความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้
3) ออกแบบหน่ วยการเรียนรู้และสอนอย่ างมีแผนที่เหมาะสม 4) ยกระดับการประเมินเพื่อการพัฒ นา (Formative
Assessment) เพื่อไม่ให้ผเู้ รียนเสียโอกาสพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ และ5) การประเมินเพื่อรับผิดชอบ (Assessment
for Accountability) ยังคงควรไว้ แต่ควรให้น้าหนักการประเมินโอกาสการเรียนของผูเ้ รียนมากกว่าการวัดความรูด้ ว้ ย
คะแนนสอบ[1] สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ งการเรียนรู้ ซึ่งมีวตั ถุ ประสงค์หนึ่งคือ เพื่อให้คนทุ กช่วงวัยได้รบั การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทีเ่ หมาะสมกับแต่ละช่วงวัย โดยผู้เรียนได้รบั การพัฒนาอย่างมีคุณภาพทัง้ ความรูท้ กั ษะอาชีพ
โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาและชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ “ช่างมืออาชีพ” ให้กบั ผูเ้ รียนมีทกั ษะชีวติ ทักษะการ
ทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทัง้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจติ สาธารณะ และสามารถ
ปรับตัวอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคมได้[2]
เนื่ องด้วยแผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุ ทธศาสตร์ท่ี 3 ดังกล่าว ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผสู้ อนบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องและชุมชนต้องมีบทบาทร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ให้เหมาะสมกับความสนใจ ความต้องการ ความถนัดของผูเ้ รียน เพื่อให้ผเู้ รียนได้รบั
ประโยชน์สงู สุด สอดคล้องกับมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2545 ได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ ความถนัด
ของผูเ้ รียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรูม้ าใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึ กการ
ปฏิบตั ิ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ รูอ้ ย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุ นให้ผสู้ อนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สือ่ การเรียน และอานวยความสะดวก เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ปพร้อมกันกับสือ่ การเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา
ผูป้ กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ ายเพื่อพัฒนาการเรียนรูต้ ามศักยภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ[3]อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา
29 กล่าวไว้ว่า ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัด
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กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรูจ้ กั เลือกสรรภูมิ
ปั ญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการ รวมทัง้ วิธกี ารสนับสนุ นให้มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาระหว่างชุมชน[4] ดังนัน้ จาเป็ นอย่างยิง่ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมีการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการส่งเสริมทักษะ
และสร้างประสบการณ์อาชีพของผู้เรียน เป็ นต้น เพื่อเตรียมคนให้มที กั ษะและศักยภาพให้สามารถสู่โลกแห่งการศึกษา
ต่อและมีงานทาอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนได้สมั ผัสและเรียนรูอ้ าชีพจากภูมปิ ั ญญา สถานประกอบการและแหล่งเรียนรูต้ าม
สภาพจริง ซึ่งจะช่ วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนและตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาการประกอบอาชีพในอนาคตได้
สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รียน ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะของผูเ้ รียน
สาหรับกิจกรรมการส่งเสริมทักษะและสร้างประสบการณ์ อาชีพของผู้เรียนที่ ได้กล่าวมาเบื้องต้น มีหลาย
หน่ วยงานทางการศึกษาที่ได้ท ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ “ช่างมืออาชีพ” ได้แก่ โรงเรียนนาขามวิทยา อาเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ อาเภอหนองจิก จังหวัดปั ตตานี และโรงเรียนศาลาพัน
อาเภอเมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งได้จดั ทาโครงการฝึ กประสบการณ์ อาชีพ (Work Experience) : กิจกรรม “ช่างมืออาชีพ”
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6-มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ผูป้ กครองนักเรียน ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิน่ เอกชน และ
สถาบันต่ างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หรือมีการสังสมประสบการณ์
่
อันนาไปสู่การประกอบ
วิชาชีพในอนาคตอย่ างมัน่ คง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่น เอกชน และสถาบันต่ างๆ จากเหตุ ผลดังกล่าวท าให้ผู้เขียนมีความสนใจนาเสนอประเด็นเกี่ยวกับ
บทบาทผูบ้ ริหารสถานศึกษาและชุมชนในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์“ช่างมืออาชีพ”ซึง่ น่ าจะเป็ นประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษา รวมทัง้ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาเพื่อความมีประสิทธิผลของการจัดการศึกษาโดยรวม
ต่อไป

บทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาถือเป็ นบุคลากรทางการศึกษาที่สาคัญทีส่ ุดในสถานศึกษาที่จะสามารถทาให้มหี ลักสูตร
กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ในโรงเรียนเกิดขึ้นได้สาเร็จอย่ างสมบู รณ์ ครบถ้ วนใน
กระบวนการ และเมื่อโลกมีความเจริญก้าวหน้า เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ บทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งมีผู้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ 3 ประการ ดังนี้ บทบาทตามอุดมคติ
(The Socially Prescribed or Ideal Role) เป็ นบทบาททีก่ าหนดสิทธิและหน้าทีข่ องตาแหน่ งทางสังคมไว้ บทบาททีส่ อง คือ
บทบาททีค่ วรกระทา (The Perceived Role) เป็ นบทบาททีแ่ ต่ละบุคคลเชื่อว่าควรจะกระทาหน้าทีข่ องตาแหน่งนัน้ ๆ ซึง่ อาจจะไม่
ตรงตามบทบาทหน้าทีก่ าหนดไว้ ไม่ตรงตามอุดมคติทุกประการและอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลก็ได้ และบทบาททีก่ ระทา
จริง (The Performed Role) เป็ นบทบาททีแ่ ต่ละบุคคลได้กระทาไปจริงตามความเชื่อ ความคาดหวัง ตลอดจนความกดดันโอกาสทีจ่ ะ
กระทาในแต่ละสังคมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง [5] จากความหมายของบทบาทดังกล่าว ทาให้แต่ละบุคคลที่ประกอบอาชีพใน
หน่ วยงานทีแ่ ตกต่างกัน ย่อมปฏิบตั หิ น้าที่ หรือมีบทบาททีแ่ ตกต่างกันด้วย ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริหารสถานศึกษาเป็ น
บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่ งผูบ้ ริหารสถานศึกษา ซึง่ มีบทบาทในฐานะผูน้ าสามารถควบคุมและ
ดูแลการดาเนินงานในด้านบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ให้บรรลุตามแผนและนโยบายทีว่ างไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
[6] สอดคล้องกับนักการศึกษาอีกท่านหนึ่งที่กล่าวว่า ผู้บริหารมีบทบาทในการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักการ
แนวคิดและจุดเน้นของการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรูข้ องสถานศึกษา โดยเป็ นผูก้ าหนดนโยบาย กระบวนการจัดการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบ ครบวงจร
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด [7]และในยุคไทยแลนด์ 4.0 นัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็ นผู้ท่ีมบี ทบาท
สาคัญ ต่ อความสาเร็จในการบริหารการศึกษา เพราะนอกจากจะปฏิบ ัติหน้ าที่ตามภารกิจของสถานศึกษาแล้ว
ผู้บริหารสถานศึกษายังเป็ นผู้เชื่อมนโยบายกับการปฏิบ ัติให้เป็ นรูปธรรมในการจัดการศึกษา ดังนัน้ ผู ้บ ริห าร
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สถานศึกษานอกจากจะต้องมีคุณลักษณะทีด่ แี ล้ว ต้องมีความรู้ ความสามารถ เป็ นผูน้ าครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนผูป้ กครองและชุม ชนให้ร่ว มมือส่งเสริม และสนับ สนุ น การจัด การศึก ษาให้บ รรลุผลสาเร็จตาม
เป้ าหมายทีก่ าหนดไว้[8]
สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่อง ความเป็ นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในบริบทการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน พบว่า ความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ จากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านวิสยั ทัศน์ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารงานด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชน ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารกิจการนักเรียน และด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ตามลาดับ และมีแนวทางการพัฒนาความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1)
ส่งเสริมให้นาผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการเรียนรูม้ าพัฒนาหลักสูตร 2) ควรสร้างขวัญกาลังใจให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 3)
ควรมีการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียนที่หลากหลายตรงกับความต้ องการ 4) ควรวางแผนประชุ มการบริหารงาน
งบประมาณ 5) ควรมีการเผยแพร่ขา่ วสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน และเปิ ดโอกาสให้ผปู้ กครอง ชุมชน เสนอแนะความ
คิดเห็น 6) ควรให้ความยุติธรรม และความเสมอภาคกับบุคลากรอย่างเท่ าเทียมกัน พร้อมทัง้ รับฟั งความคิดเห็นของ
บุคลากร 7)ควรกาหนดกิจกรรมที่เป็ นนวัตกรรม และกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารการศึกษาได้อย่างเหมาะสมสูป่ ระชาคม
อาเซียน และ 8) พัฒนาผู้บริหารให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ โดยจัดหาวิทยากรมาพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแก่ผู้บริหาร และบุ คลากรภายในโรงเรียน[9] สอดคล้องกับผลงานวิจยั ที่ระบุว่า ผู้บริห ารสถานศึกษา
จาเป็ นต้องมีบทบาทในการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ บทบาทในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารทัวไป
่ รวมถึงการเป็ นผู้กาหนดทิศทาง เป็ นนักจัดองค์การ เป็ นผู้แก้ปัญหา เป็ นผู้สร้าง
แรงจูงใจ และที่สาคัญการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จึงจะนาพาสถานศึกษาประสบความสาเร็จ[10] ดังนัน้
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสาคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างยิง่ เพราะหากผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ ความมุ่งมัน่ เห็นความสาคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ แล้ว ก็ จะแสดง
บทบาทให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในทีส่ ดุ การปฏิรปู การเรียนรูก้ จ็ ะประสบความสาเร็จ[11]
สรุปได้ว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีหลายบทบาททีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ และเป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญเปรียบได้ว่าเป็ นจอม
ทัพที่จะนาองค์การให้ก้าวไปได้อย่างมีเกียรติและศักดิศรี
์ รวมถึงการเป็ นผู้กาหนดทิศทาง เป็ นนักจัดองค์การ เป็ นผู้
แก้ปัญหา เป็ นผูส้ ร้างแรงจูงใจ และเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุ นในการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็ นสาคัญ โดยสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ผูป้ กครอง ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถิน่
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ได้มาเสนอแนะความคิดเห็น
วางแผนกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ จึงจะนาพาสถานศึกษาประสบความสาเร็จได้ ซึง่ ในการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์อาชีพ “ช่างมืออาชีพ” ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีบทบาทหน้าทีส่ ง่ เสริมและร่วมมือกับชุมชน ในการสารวจ
และพิจารณาอาชีพที่จาเป็ นในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ อาชีพ “ช่างมืออาชีพ” สาหรับนักเรียน เพื่อให้มี
ความเป็ นไปได้และได้ผลเป็ นไปตามทีน่ กั เรียนต้องการนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้

ชุมชน (Community)
มีนกั การศึกษากล่าวถึงชุมชนว่า หมายถึง กลุ่มคน หรือครอบครัวหลายๆ ครอบครัวทีม่ ารวมกันอยู่ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน
โดยมีขนบธรรมเนียมประเพณี และบรรทัดฐานทางสังคมร่วมกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ระบบ คือ 1) ชุมชนเมือง เป็ นชุมชนที่
รวมกันอยู่ และมีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นอยู่ในเขตปกครองแบบใดแบบหนึ่ง และประชาชนมักประกอบอาชีพทีแ่ ตกต่างกัน มีความ
เจริญเป็ นศูนย์กลาง และ 2) ชุมชนชนบท เป็ นชุมชนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งเป็ นเขตที่มคี วามเจริญทางด้านวัตถุ ไม่มาก ผู้คนมัก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แวดล้อมไปด้วยความเป็ นธรรมชาติต่างๆ มากกว่าชุมชนเมืองและวิถีชวี ิต ค่านิยม ความเชื่อ จารีต
ประเพณี และทัศนคติต่างๆ ที่เป็ นแบบเดียวกัน[12] ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของชุมชนเมืองและชุมชนชนบท แต่
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อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็ นชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบท ต่างก็มแี นวทางการมีสว่ นร่วมในสถานศึกษา เพื่อร่วมมือกันในการ
จัดการศึกษา ดังนี้ การสร้างเสริมความสัมพันธ์กบั ชุมชนเป็ นการดาเนินกิจกรรมโครงการของสถานศึกษา และหน่ วยงาน
ตลอดจนบุคคลในชุมชนมีสมั พันธภาพและสืบสานความสัมพันธ์ต่อกันอย่างต่อเนื่องด้วยดี การสร้างเสริมความสัมพันธ์
กับชุมชนมีประโยชน์ คือ สร้างเจตคติท่ีดีของชุมชนต่ อสถานศึกษา ยอมรับในคุณค่าของตนต่ อการสนับสนุ นการจัด
การศึกษา มีความรู้ท่ถี ูกต้องในการร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก เข้าใจหลักการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน เข้าใจ
ธรรมชาติการเรียนรูข้ องเด็ก และส่งเสริมได้อย่างถูกต้อง ได้รจู้ กั และทาความเข้าใจกับสื่อการเรียนรู้ เพื่อช่วยพัฒนาเด็กได้
การให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน การร่วมเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษา การร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา การร่วม
ดาเนิ นงานสถานศึกษา กิจการของสถานศึกษาครอบคลุ มงานบริห าร 6 งาน การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้[13] แม้ว่าชุมชนจะแนวทางการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ก็ยงั ต้องคานึงถึงปั จจัยและเงื่อนไข
บางประการ ดังที่นักการศึกษาได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุ มชนในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานของโรงเรียน
ประถมศึกษา : การสร้างทฤษฎีจากฐานราก พบว่า ปั จจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่ อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประกอบด้วย ปั จจัยและเงื่อนไขภายในโรงเรียน ได้แก่ ปั จจัยด้านผู้บริหาร ปั จจัยด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปั จจัยด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน และปั จจัยด้านโรงเรียน ปั จจัยและเงื่อนไข
ภายนอกโรงเรียน ประกอบด้วย1) ปั จจัยด้านชุมชน 2) ปั จจัยด้านการเมือง 3) ปั จจัยด้านงบประมาณ 4) ปั จจัยด้าน
วัฒนธรรม 5) ปั จจัยด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในชุมชน 6) ปั จจัยด้านสื่อและเทคโนโลยี และ 7) ปั จจัยทีเ่ กิดจาก
ข้อเสนอแนะของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รวมทัง้ กล่าวถึง การเข้ามา
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 4 ลักษณะ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการร่วมคิดและตัดสินใจ 2)
การมีส่วนร่วมในการสนับสนุ นและร่วมดาเนินงาน 3) การมีสว่ นร่วมควบคุม ตรวจสอบการดาเนินงานของโรงเรียน และ
4) การมีสว่ นร่วมในการรับบริการและรับความช่วยเหลือจากโรงเรียน[14]
สาหรับความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างผูบ้ ริหารสถานศึกษากับชุมชนในสถานศึกษาภายใต้นโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 มีหลักการให้สถานศึกษาทุกประเภทและทุกระดับสนับสนุ นและสร้าง
กิจกรรมทีม่ คี วามร่วมมือกับชุมชน ดังมีรายละเอียด เพื่อให้เห็นความแตกต่างในแต่ละระดับ[15] ดังนี้
1. ระดับอนุบาล เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผูป้ กครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ทีส่ าคัญด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรูจ้ กั และประเมิน
ตนเอง
2. ระดับประถมศึกษา มุ่งคานึงถึงพหุปัญญาของผูเ้ รียนรายบุคคลทีห่ ลากหลายตามศักยภาพ ประกอบด้วย 8
ข้อ ทัง้ นี้ทเ่ี กี่ยวข้องกับชุมชน คือ ข้อ 4 เรียนรูด้ ว้ ยวิธกี าร Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์จริงและจากสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบตั แิ ละเปิ ดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผูเ้ รียนและครู
ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นและข้อ 8 จัดให้มโี ครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอือ้ ต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสาธารณะ
3. ระดับ มัธยมศึกษา มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย เพื่อสร้างทักษะ
พืน้ ฐานทีเ่ ชื่อมโยงสูก่ ารสร้างอาชีพและการมีงานทา
4. ระดับอาชีวศึกษา มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่
ชุมชนภูมภิ าคหรือประเทศ รวมทัง้ การเป็ นผูป้ ระกอบการเอง
5. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผูเ้ รียนทีส่ าเร็จหลักสูตร
สามารถมีงานทา
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สรุ ป ชุ มชน เป็ นกลุ่ มคนที่มีบทบาทสาคัญต่ อสถานศึกษา โดยมีส่วนร่ วมและให้ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาอย่างได้ผลและประสบความสาเร็จในการบริหารงาน การทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษาสามารถนาชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ นับว่าเป็ นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั ชุมชน และมีประโยชน์ มากๆ ทาให้
สถานศึกษานัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม เกิดความผูกพันและรูส้ กึ ถึงการเป็ นเจ้าของ ทาให้เป็ นทีน่ ิยมของผู้ปกครอง
และนักเรียนได้ ซึ่งในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ อาชีพ “ช่างมืออาชีพ ” ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ความ
ร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษาสารวจและวิเคราะห์ พิจารณาอาชีพที่จาเป็ นในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
อาชีพ “ช่างมืออาชีพ” สาหรับนักเรียน กาหนดเนื้อหาสาระ การจัดประสบการณ์อาชีพ การประเมินผล รวมทัง้ การ
ให้ความรูใ้ นกิจกรรมเสริมประสบการณ์อาชีพ “ช่างมืออาชีพ” ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเพื่อให้มนี ักเรียนได้รบั ความรู้และ
สามารถนาไปใช้ประกอบอาชีพในชีวติ ประจาวันและตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคตได้

การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมดาเนินกิจกรรม ตัง้ แต่การศึกษา
ปั ญหา การวางแผนดาเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปั ญหา และการประเมินร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมนัน้
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ[16]
ซึง่ จากการศึกษาความหมายของการมีส่วนร่วมดังกล่าว ทาให้มองเห็นประโยชน์ท่สี ถานศึกษาจะได้รบั สูงสุด กล่าวคือ
ถ้าหากสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสถาบันสังคมอื่นๆ มาร่วมกัน ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ตาม
หลักการสาคัญประการหนึ่งของการปฏิรปู การศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ก็คอื การให้ทุกส่วนของสังคมมีสว่ นร่วมพัฒนาผูเ้ รียน โดยเฉพาะอย่างยิง่
พ่อแม่ ผูป้ กครอง ซึง่ เป็ นผูท้ อ่ี ยู่ใกล้ชดิ กับเด็กมากทีส่ ุด ทัง้ นี้ได้บญ
ั ญัตสิ าระทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่
ผูป้ กครอง ในการจัดและพัฒนาการศึกษาไว้หลายมาตรา ดังต่อไปนี้ 1) หลักการจัดการศึกษามาตรา 8(2) บัญญัตวิ ่า
ให้สงั คมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา 2) การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษามาตรา 9(6) บัญญัติ
ว่า ให้ยดึ หลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 3) หน้าทีข่ องบิดา มารดา ผูป้ กครอง
มาตรา 11 บัญญัตวิ ่า บิดา มารดา หรือผูป้ กครอง มีหน้าทีจ่ ดั ให้บุตรหรือบุคคลซึง่ อยู่ในความดูแลได้รบั การศึกษา
ภาคบังคับตามมาตรา17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ได้รบั การศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาค
บังคับตามความพร้อมของครอบครัว 4) หน่วยจัดการศึกษามาตรา 12 บัญญัตวิ ่า นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ให้ บุ คคล ครอบครัว องค์ กรชุ มชน องค์ กรเอกชน องค์ กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสทิ ธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 5)
สิทธิท่บี ดิ า มารดา หรือผู้ปกครองได้รบั มาตรา 13 บัญญัติว่า บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีสทิ ธิได้รบั สิทธิประโยชน์
ดังต่อไปนี้ (1) การสนับสนุนจากรัฐ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการอบรมเลีย้ งดูและการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคล
ซึง่ อยู่ในความดูแล (2) เงินอุดหนุ นจากรัฐสาหรับการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลที่
ครอบครัวจัดให้ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด 3) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา ตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด และ มาตรา18(3) บัญญัติว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขัน้ พื้นฐานให้จดั ในศูนย์การเรียน ได้แก่
สถานทีเ่ รียนทีห่ น่ วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถาน
สงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่น 6) แนวการจัดการศึกษามาตรา 23 บัญญัติว่า การจัดการศึกษาทัง้ การศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทัง้ ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรูแ้ ละ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) ความรูเ้ รื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์
ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของ
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สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข (2) ความรูแ้ ละทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เรื่องการจัดการการบารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลยังยื
่ น (3) ความรู้ เกีย่ วกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
กีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา (4) ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้ นการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง (5) ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวติ อย่างมีความสุข 7) กระบวนการ
เรียนรูม้ าตรา 24(6) บัญญัตวิ ่า ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ
กับบิดามารดา ผูป้ กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้ รียนตามศักยภาพ 8) หลักสูตรมาตรา 27 วรรค
สอง บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานกาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อความเป็ น
ไทย ความเป็ นพลเมืองทีด่ ขี องชาติ การดารงชีวติ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อให้สถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐานมีหน้าทีจ่ ดั ทาสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับสภาพปั ญหาในชุมชนและ
สังคม ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ 9)
ความเข้มแข็งของชุมชนมาตรา 29 บัญญัติว่า ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภ้ ายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการ
แสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จกั เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ
สภาพปั ญหาและความต้องการ รวมทัง้ หาวิธกี ารสนับสนุ นให้มกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน
10)การส่งเสริมหน่ วยจัดการศึกษามาตรา38 บัญญัติว่า ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มคี ณะกรรมการและสานักงาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มีอานาจหน้าทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุ นการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นทีจ่ ดั
การศึกษาในรูปแบบทีห่ ลากหลาย 11)การบริหารการศึกษามาตรา 38 วรรคสอง บัญญัตวิ ่า คณะกรรมการการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผูแ้ ทนสมาคมผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ผูแ้ ทนสมาคมผูป้ ระกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแ้ ทนสมาคมผูป้ กครองและครู
ผู้นาทางศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม12) การบริหารสถานศึกษามาตรา 40
บัญญัติว่า ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาของแต่ ละ
สถานศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อทาหน้าทีก่ ากับและส่งเสริมสนับสนุ นกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูแ้ ทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา
และผูท้ รงคุณวุฒ[ิ 4]
สาหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานต่างๆ ของสถานศึกษานัน้ มีนักการศึกษาได้ศกึ ษา
งานวิจยั เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหนองโสนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานของโรงเรียนบ้าน
หนองโสนและเพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาเสนอต่ อผู้บริหารสาหรับเป็ นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ กลุ่ มตัวอย่ าง คือ ประชาชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านหนองโสนหมู่ 6 และหมู่10 จ านวน 50 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถีแ่ ละค่าร้อยละ
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็ นเพศชายมีอายุ 41–50 ปี วุฒกิ ารการศึกษาระดับประถมศึกษามี
อาชีพเกษตรกร 2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหนองโสน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ในภาพรวมทัง้ 4 ด้าน คิดเป็ นร้อยละ 67.30 ด้านทีม่ สี ว่ นร่วมมากอันดับ 1 คือ ด้านบริหารงาน
ทัวไปคิ
่ ดเป็ นร้อยละ 89.40 อันดับที่ 2 คือ ด้านวิชาการคิดเป็ นร้อยละ 65.40 อันดับที่ 3 คือ ด้านบริหารงานบุคคลคิด
เป็ นร้อยละ 58.40 และอันดับที่ 4 คือ ด้านงบประมาณคิดเป็ นร้อยละ 56.00 3) ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
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เกี่ยวกับการบริหารงานทัง้ 4 ด้าน คือ (1) ในด้านบริหารงานวิชาการโรงเรียน ควรมีการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้อย่าง
หลากหลายและน่ าสนใจโรงเรียน ควรส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กบั นักเรียนอย่างเต็มที่ (2) ด้านงบประมาณ
จะเป็ นการสนับสนุ นงบประมาณมาใช้ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้มากยิง่ ขึน้ (3) ด้านบริหารบุคลากร ให้คุณครูทุก
ท่านควรมีวนิ ัยในตนเองและตรงต่ อเวลา (4) ด้านบริหารทัว่ ไปโรงเรียน ควรมีการจัดป้ ายนิเทศเกี่ยวกับความรู้ต่างๆ
เพื่อให้นกั เรียนได้คน้ คว้าหาความรู[้ 17]
สรุป การจัดการศึกษาให้เกิดผลดี จาเป็ นต้องอาศัยกระบวนการมีสว่ นร่วมมาใช้ ซึง่ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว้ในมาตรา 8 (2) ให้สงั คมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ได้บญ
ั ญัตเิ รื่องการมี
ส่วนร่วมไว้ว่า บุคคลย่ อมมีสทิ ธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ในการปฏิบ ัติราชการทาง
ปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ ระบุว่าสถานศึกษา
ทีจ่ ดั การศึกษาทุกระดับจึงต้องปฏิบตั ิตามโดยการเปิ ดโอกาสให้ประชาชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เพราะจะช่วยขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการศึกษาดาเนินกิจกรรมต่างๆ ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ อาชีพ “ช่างมืออาชีพ” จึงเป็ นบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์อาชีพ “ช่างมืออาชีพ” ให้กบั นักเรียนตามอาชีพจาเป็ นตามความต้องการของนักเรียนเพื่อให้
สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ และผูบ้ ริหารสถานศึกษาคณะกรรมการการสถานศึกษาและชุมชนสามารถบูรณา
การร่วมหลักสูตรแกนกลาง ให้ครูบูรณาการเนื้อหาในวิชาเรียนเพื่อนาไปประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนในสายอาชีพ
และเลือกประกอบอาชีพทีม่ คี วามมันคงเป็
่
นการต่อยอดให้นกั เรียนทีม่ คี วามสามารถด้านสายอาชีพได้จริงในอนาคต

กิ จกรรมเสริ มประสบการณ์
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็ นกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ให้แก่ผเู้ รียนนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ กิจกรรมที่พฒ
ั นาผูเ้ รียนเดิมเรียกว่า
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Co – Curriculum Activities) แต่ได้มผี ูใ้ ช้ “กิจกรรมเสริมหลักสูตร” แตกต่างกันออกไปให้
สอดคล้องกับสภาพของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น
คาว่า “กิจกรรมนักเรียน” หรือ “กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ” เป็ นต้น มีนักการศึกษากล่าวถึงกิจกรรมว่า หมายถึง
การที่ผู้เรียนปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ [18] สอดคล้องกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่าง
รอบด้านเพื่อความเป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ ทัง้ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็ นผูม้ ศี ลี ธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝั งและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และ
อยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนมุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้ใช้องค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติจาก
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผูเ้ รียนมาปฏิบตั กิ จิ กรรมเพื่อช่วยให้ผเู้ รียนเกิด สมรรถนะ
สาคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสือ่ สาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวติ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึง่ จะส่งผลในการพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมันในการท
่
างาน รักความเป็ นไทย และมีจติ
สาธารณะ เกิดทักษะการทางาน และอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
สาหรับการดาเนินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนให้มปี ระสิทธิภาพ จาเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ ้องกาหนดบทบาทหน้าที่
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานศึกษาสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ไิ ด้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 1)
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีบทบาทกาหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาและโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ าย ชี้แจง ทาความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้บุคลากรและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทุกคนเห็น
คุณค่าและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุ นให้ครูมคี วามรู้ ความสามารถ ความ
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เชี่ยวชาญ และมีความทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
สถานการณ์ปัจจุบนั อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือและความเข้าใจอันดี
ระหว่างสถานศึกษากับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อสนับสนุ นการจัดกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม ให้คาปรึกษา ประเมินผล และสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลสาเร็จกับหน่ วยงานและบุคลากรที่เกีย่ วข้อง 2) ครูผู้รบั ผิดชอบ
กิจกรรม มีบทบาทศึกษาหลักการ วัตถุประสงค์ ขอบข่าย แนวการจัดกิจกรรม การประเมินผลพัฒนาผูเ้ รียน และ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนให้บรรลุตามเป้ าหมาย ชีแ้ จงและทาความเข้า ใจกับผูเ้ รียนและผูป้ กครองเกีย่ วกับการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ร่วมกับผูเ้ รียนออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจของ
ผูเ้ รียน และเป็ นไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน ส่งเสริม กระตุน้ และอานวยความ
สะดวกให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการจัดทาแผนงาน โครงการ ร่วมปฏิบตั ิกจิ กรรม และการประเมินผล
ให้คาปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงาน และอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการร่วมกิจกรรมให้เป็ นไปตาม
แผน ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของผูเ้ รียน และซ่อมเสริมกรณีท่ผี ู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ พร้ อมจัดทาเอกสาร
หลักฐานการประเมิน รายงานผลการดาเนินกิจกรรมให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบ แล้วนาผลการจัดกิจกรรมมาพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไข แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละเผยแพร่ผลงานทีป่ ระสบผลสาเร็จกับหน่ วยงานและบุคลากรที่เกีย่ วข้อง 3)
นั ก เรีย น มี บ ทบาทศึก ษาข้ อ มู ล วิเคราะห์ ต นเอง และเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมตามความสนใจ ความถนั ด และ
ความสามารถ หรือตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษา เข้ารับการปฐมนิเทศจากครูผรู้ บั ผิดชอบกิจกรรม ร่วมประชุม
เลือ กตัง้ คณะกรรมการฝ่ ายต่ างๆ ตามลัก ษณะของกิจกรรม ร่วมประชุ ม จัด ท าแผนงาน โครงการและปฏิบ ัติ
กิจกรรมด้วยความเอาใจใส่อย่างสม่าเสมอ ร่วมประเมินการปฏิบตั กิ จิ กรรมและนาผลมาพัฒนาตนเองและนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิกจิ กรรมต่อครูผู้รบั ผิดชอบ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ ทบทวน และสะท้อนความรู้สกึ
ภายหลังการปฏิบตั ิกจิ กรรม (After Action Review : AAR) รวมทัง้ สร้างเครือข่ายจิตอาสาและขยายผลต่อยอดสู่ความ
ยังยื
่ น 4) คณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทให้ความเห็น ชอบและมีส่วนร่วมในการกาหนดวางแผนดาเนิ น
กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนตามหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุ ท ธศักราช 2551 ส่งเสริมสนับ สนุ น การ
ดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความเหมาะสม 5) ผู้ปกครองและชุมชนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรม และอาสาร่วมกิจกรรมต่ างๆ ของสถานศึกษา ยอมรับในศักยภาพของผู้เรียน ให้โอกาสให้
ผูเ้ รียนได้สารวจตนเองเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ดูแล
เอาใจใส่ผเู้ รียน และให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา และแก้ไขปั ญหาของผูเ้ รียน เป็ นทีป่ รึกษาหรือแนะแนวทางการ
ดาเนินชีวติ ที่ดีงามให้แก่ผู้เรียน และร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อติดตามประเมินผลพัฒนาและการปฏิบตั ิกิจกรรมของ
ผูเ้ รียน [19]
นอกจากนี้มนี ักการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการสอนด้วยกิจกรรม ซึง่ ต่างพบว่า การใช้กจิ กรรมประกอบการสอน
เป็ นปั จจัยหนึ่งทีช่ ่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้เป็ นอย่างดีและส่งผลให้ทกั ษะการเรียนรูแ้ ละความมันใจของ
่
ผูเ้ รียนเพิม่ มากขึน้ อีกทัง้ มีแรงจูงใจในการเรียนรูม้ ากขึน้ ด้วย ดังนัน้ ผูส้ อนต้องมีการปรับเปลีย่ นวิธกี ารสอนโดยคานึงถึง
หลักการเรียนรูโ้ ดยเน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ เพื่อให้ได้รบั ประโยชน์จากการเรียนและจดจาเนื้อหาในห้องเรียนได้มากทีส่ ุด
กล่าวคือต้องให้ผูเ้ รียนได้ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมนัน้ ๆ ด้วยตนเอง สอดคล้องกับปิ รามิดการเรียนรู้ (Learning Pyramid)
การเรียนรูแ้ บบการฟั งบรรยาย จะจดจาเนื้อหาได้รอ้ ยละ 5 การเรียนรูแ้ บบการอ่านด้วยตนเอง จะจดจาเนื้อหาได้รอ้ ยละ 10
การเรียนรูแ้ บบการได้ยนิ -ได้เห็น จะจดจาเนื้อหาได้รอ้ ยละ 20 การเรียนรูแ้ บบการสาธิต จะจดจาเนื้อหาได้รอ้ ยละ 30
การเรียนรูแ้ บบอภิปรายกลุ่มจะจดจาเนื้อหาได้รอ้ ยละ 50 การเรียนรูโ้ ดยการได้ลงมือทาปฏิบตั จิ ะจดจาเนื้อหาได้รอ้ ยละ 75
และการเรียนโดยการนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปสอนผูอ้ ่นื หรือนาไปใช้จะจดจาเนื้อหาได้รอ้ ยละ 95[20] สาหรับผูท้ ไ่ี ด้เรียนรูง้ าน
ช่าง เป็ นการเรียนรูแ้ บบลงมือทาปฏิบตั ิ และนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ต่อไป จะได้ประโยชน์ ดังนี้ ได้ความรู้ ความสามารถที่
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จะใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจคุณสมบัติของวัสดุได้ดี ช่วยให้เกิดความประหยัด ทาให้ยดื อายุการใช้งาน
ของเครื่องมือเครื่องใช้ สามารถใช้ความรูท้ เ่ี รียนมาซ่อมแซม แก้ไขข้อขัดข้องทีเ่ กิดกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ สามารถตรวจสอบ
ความบกพร่องของอุปกรณ์ ต่างๆ ภายในบ้านได้และถ้าหากผู้เรียนสามารถพัฒนาฝี มอื ความรู้จนเกิดความชานาญก็ยงั
สามารถทีจ่ ะเพิม่ รายได้ให้กบั ตนเองและครอบครัว โดยประกอบเป็ นอาชีพเสริมควบคู่กบั งานประจา ซึง่ เป็ นรายได้หลักก็จะ
ทาให้เกิดประโยชน์สงู สุดขึน้ ได้ในอนาคต[21]
ตามทีไ่ ด้กล่าวมาเบือ้ งต้น การเรียนการสอนด้วยกิจกรรมงานช่าง เป็ นกิจกรรมพัฒนาทักษะของผูเ้ รียน มี
หลักการสาคัญ ดังนี้ มีเป้ าหมายของการจัดกิจกรรมที่ช ัดเจน เป็ นรูปธรรม และครอบคลุมผู้เรียนทุก คน เป็ น
กิจกรรมทีผ่ เู้ รียนได้พฒ
ั นาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ ความถนัด ความต้องการ เหมาะสม
กับวัยและวุฒิภาวะ และเป็ นกิจกรรมที่ปลูกฝั งและส่งเสริมจิตสานึกในการบาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ ต่อสังคมใน
ลักษณะต่ างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างต่ อเนื่องและสม่ าเสมอ และเป็ นกิจกรรมที่ยึด
หลักการมีส่วนร่วม โดยเปิ ดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กร และหน่ วยงานอื่น มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม [22]
สาหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็ นกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนนัน้ มีหลายหน่ วยงานทางการศึกษาเห็น
ความสาคัญ และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามหลักการ แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์
อาชีพให้กบั นักเรียนได้ทางานจริงผ่านประสบการณ์ อาชีพต่ างๆ รวมทัง้ พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะอาชีพและทักษะที่
จาเป็ น (soft skills) ทีส่ อดคล้องกับความถนัดและศักยภาพของบุคคล[23] โดยมีการจัดบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาเรียน
เป็ นการแนะแนวทางในสายอาชีพสาหรับนักเรียน เพื่อนาไปประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนในสายอาชีพและประกอบ
อาชีพในอนาคตได้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู ชุมชน และสถาบันต่างๆ มีความจาเป็ นต้องร่วมมือกันชีแ้ นะให้นกั เรียน
ได้เห็นภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์อาชีพและการเรียนรายวิชากลุ่มการงานอาชีพที่สถานศึกษา
กาหนดไว้ในหลักสูตร เพราะสามารถทาให้นักเรียนมีความมันคงและต่
่
อยอดให้มคี วามสามารถด้านสายอาชีพ อย่างไรก็
ตามก็มหี ลายหน่ วยงานทางการศึกษาจัดโครงการร่วมกับชุมชนให้นักเรียนได้ค้นคว้าด้วยตนเองและเรียนรูจ้ ากภูมิ
ปั ญญาท้องถิน่ ในชุมชนเกีย่ วกับการเสริมทักษะทางอาชีพภายในชุมชน ได้แก่ การจัดทากิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ
เช่น การทาน้ ายาล้างจาน การทาขนมไทย เป็ นต้น รวมทัง้ มีการจัดให้นักเรียนทาโครงงานเสริมสร้างทักษะทาง
อาชีพ โครงงานที่เป็ นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับหลักสูตรแกนกลาง ที่พฒ
ั นา
ทักษะทางอาชีพให้นกั เรียนได้เรียนรูแ้ ละปฏิบตั จิ ริง โดยให้นกั เรียนสามารถนาความรูไ้ ปต่อยอดได้จริง ยกตัวอย่างเช่น
โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) : กิจกรรม “ช่างมืออาชีพ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ หรือมี การสัง่ สมประสบการณ์ อันน าไปสู่ การประกอบวิชาชีพ ในอนาคตอย่ างมัน่ คง และเพื่ อสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิน่ เอกชน และสถาบันต่างๆ ได้แก่
โรงเรียนนาขามวิทยา อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 มีผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ จานวน 120 คน
ประกอบด้วย นักเรียน 67 คน ครู/อาจารย์ 28 คน และผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน และ
สถาบันต่างๆ 25 คน และผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ แสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ( x = 4.54) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่จดั กิจกรรม“ช่างมืออาชีพ”
ครัง้ นี้มคี วามเหมาะสม ( x = 4.79) รองลงมา คือ วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในกิจกรรม“ช่างมืออาชีพ ” ( x =
4.69) และกิจกรรม“ช่างมืออาชีพ”เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียน ผูเ้ รียน และชุมชน ( x = 4.66) ตามลาดับ สาหรับความ
คิดเห็นปลายเปิ ด พบว่า เวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป ควรขยายเวลามากกว่านี้ และทางโรงเรียนควรมีกจิ กรรมอื่นๆ
นามาจัดให้นักเรียนมากกว่านี้[24] จากผลของการจัดกิจกรรม “ช่างมืออาชีพ” ดังกล่าวเบื้องต้น แสดงให้ทราบว่าเป็ น
ประโยชน์ต่อผูเ้ รียน โรงเรียน ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิน่ เอกชน และสถาบันต่างๆ สอดคล้องกับคากล่าวของเชาวน์
เพชร เจ๊ะสอเหาะและคณะ ได้กล่าวว่า สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอหนองจิก จังหวัดปั ตตานี ประกอบด้วย โรงเรียน
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บากงพิทยา โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุ สรณ์ โรงเรียนมูลนิ ธิชุมชนอิสลามศึกษา โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิ ธิ
โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา โรงเรียนปั ตตานีดารุสลาม โรงเรียนศาสน์สามัคคี และโรงเรียนอัลฮุสนียะห์อสิ ลามวิทยา ได้
จัดกิจกรรม “ช่ างมืออาชีพ” วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สาหรับนั กเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 และมัธยมศึกษาปี ท่ี 3
ผู้ปกครองนั กเรียน ชุ มชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน และสถาบันต่ างๆ ผู้เข้าร่ วมกิจกรรม จ านวน 227 คน
ประกอบด้วย นักเรียน 200 คน ครู/อาจารย์ 8 คน และผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน และ
สถาบันต่างๆ 19 คน และแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =
4.06) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรม“ช่างมืออาชีพ” เป็ นประโยชน์ ต่ อโรงเรียน
ผูเ้ รียน และชุมชน ( x = 4.28) รองลงมา คือ กิจกรรม “ช่างมืออาชีพ” สามารถนาไปประกอบอาชีพได้จริง ( x = 4.22)
และสถานที่จ ัด กิจ กรรม“ช่ า งมือ อาชีพ ”ครัง้ นี้ มีค วามเหมาะสม ( x = 4.16) ตามล าดับ ส าหรับ ความคิด เห็น
ปลายเปิ ด พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ต้องการให้มกี ารจัดโครงการเช่นนี้อกี ตลอดไปทุกปี และให้มี การจัดโดยเพิม่
เวลาให้มากกว่านี้ จากความคิดเห็นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผูเ้ รียนเกิดความตระหนัก สนใจ และชอบในการเรียนรูจ้ าก
กิจกรรม เพราะเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิประสบการณ์ ตรงที่ชดั เจน[25]และผลของกิจกรรมสอดคล้องกับผลของกิจกรรมที่
โรงเรียนศาลาพัน จังหวัดปทุมธานี นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการสถานศึกษา ตัง้ แต่การบริหาร
สถานศึกษา การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจัดสภาพแวดล้อม และการจัดการเรียนรู้ ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ได้จดั กิจกรรม “ช่างมืออาชีพ” วันที่ 16 กันยายน 2563 สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน และสถาบันต่ างๆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 71 คน ประกอบด้วย นักเรียน 57 คน ครู/อาจารย์ 9 คน และผูป้ กครองนักเรียน ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
เอกชน และสถาบันต่างๆ 5 คน และแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด ( x = 4.54) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด 6 ข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ดังนี้ สถานที่
จัดกิจกรรม“ช่ างมืออาชีพ” ครัง้ นี้ มีความเหมาะสม ( x =4.76) รองลงมา คือ กิจกรรม “ช่ างมืออาชีพ” สามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้จริง ( x = 4.68) และ ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครัง้ นี้ ( x = 4.67) ตามลาดับ และ
อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การประชาสัมพันธ์กจิ กรรม“ช่างมืออาชีพ” โดยภาพรวม
( x =4.45) รองลงมา คือ กิจกรรม“ช่างมืออาชีพ ”เป็ นประโยชน์ ต่อโรงเรียน ผู้เรียน และชุมชน ( x = 4.39) และ
วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในกิจกรรม“ช่างมืออาชีพ” ( x = 4.37) ตามลาดับ สาหรับความคิดเห็นปลายเปิ ด พบว่า
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ให้ความคิดเห็นว่า กิจกรรมช่างมืออาชีพเป็ นการสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียนนาไปสู่การประกอบวิชาชีพ
ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีงานทา มีอาชีพ สอดคล้องกับพระบรมราโชบาย : ด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั ในหลวงรัชกาลที่10 นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 ข้อ 2 จัดการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพืน้ ฐานทีเ่ ชื่อมโยงสูก่ ารสร้างอาชีพ และ
การมีงานทา [26]
สรุป กิจกรรมโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) : กิจกรรม “ช่างมืออาชีพ”จัดในโรงเรียน 3
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนาขามวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2563, สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ
หนองจิก จังหวัดปั ตตานี ประกอบด้วย โรงเรียนบากงพิทยา โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุ สรณ์ โรงเรียนมูลนิธชิ ุมชน
อิสลามศึกษา โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา โรงเรียนปั ตตานีดารุสลาม โรงเรียนศาสน์
สามัคคี และโรงเรียนอัลฮุสนียะห์อสิ ลามวิทยา วันที่ 24 สิงหาคม 2563 และโรงเรียนศาลาพัน จังหวัดปทุมธานี วันที่ 16
กันยายน 2563 ตามลาดับ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ หรือมีการสังสมประสบการณ์
่
อันนาไปสู่
การประกอบวิชาชีพในอนาคตอย่างมันคง
่ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงเรียน ผูป้ กครองนักเรียน ชุมชน
องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน และสถาบันต่างๆผลสรุปของกิจกรรม “ช่างมืออาชีพ” ทัง้ สามโรงเรียน พบว่า ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ ให้ความคิดเห็นตรงกัน คือ สถานทีจ่ ดั กิจกรรม“ช่างมืออาชีพ” ครัง้ นี้มคี วามเหมาะสม, กิจกรรมเป็ นประโยชน์ต่อ
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โรงเรียน ผู้เรียน และชุมชน และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้จริง ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมโครงการสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) : กิจกรรม “ช่างมืออาชีพ”เป็ นกิจกรรมทีด่ ี และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียน ผูเ้ รียน
และชุมชน ซึง่ ตรงตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้กาหนดไว้
จากผลของกิจ กรรมโครงการสร้า งประสบการณ์ อ าชีพ (Work Experience) : กิจ กรรม “ช่า งมือ
อาชีพ” ดังที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น นัน้ แสดงให้เห็นถึงบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถวางแผน ตัดสินใจ
และดาเนิน การที่ทาให้ชุม ชนเข้า มามีบ ทบาทและมีส่ว นร่ว มในการพิจ ารณานากิจ กรรมด้า นอาชีพ มาจัด
เพิ ่ม เติม ซึ ่ง จะท าให้น ัก เรีย น เรีย นรู ้อ าชีพ อย่า งหลากหลาย รวมถึง การท าให้น ัก เรีย นได้ส ร้า งเสริม
ประสบการณ์ อ าชีพ และได้ค ้น พบความสนใจ ความถนัด ของตนเอง สามารถน าไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการ
ประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในอนาคต ดังนัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชนจึงต้องร่วมมือกัน ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่ง เสริมทักษะอาชีพในสถานศึกษา รวมทัง้ เป็ นการส่งเสริมให้นัก เรีย นทุก
ระดับ มีโ อกาสฝึ ก ทัก ษะและประสบการณ์ ใ นอาชีพ ต่ า งๆ และมีท กั ษะสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของ
ตลาดแรงงานและแนวโน้ ม ลัก ษณะงานในอนาคต การพิจ ารณาเลือ กจัด เสริม ทัก ษะอาชีพ ในหลัก สูต ร
สถานศึกษา มีขนั ้ ตอนการดาเนินการ ดังนี้ [27]
ขัน้ ตอนดาเนิ นงาน
ขัน้ ตอนที่ 1 สารวจและวิเคราะห์งานอาชีพทีน่ กั เรียนสนใจ
ขัน้ ตอนที่ 2 ประสานความร่วมมือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องร่วมกาหนดความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอาชีพทีจ่ าเป็ น
ขัน้ ตอนที่ 3 ดาเนินการเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 4 กาหนดเนื้อหา สาระ และแนวทางการวัดและประเมินผล
สรุป บทบาทผูบ้ ริหารสถานศึกษาและชุมชนต้องร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ “ช่างมือ
อาชีพ” เพราะเป็ นกิจกรรมมุ่งให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาทักษะการเรียนรู้ ฝึ กการทางานและอยู่ร่วมกันเป็ นกลุ่ม และฝึกให้ผเู้ รียนได้
แก้ปัญหา ใช้เหตุผลและฝึกปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับเรื่องและเนื้อหาทีเ่ รียน โดยผ่านการจัดกิจกรรมด้วย
วิธกี ารหลากหลาย รวมทัง้ ทาให้ผู้เรียนได้พฒ
ั นาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด ความ
ต้องการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะปลูกฝั งและส่งเสริมจิต สานึ กในการบ าเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ ต่ อสังคมใน
ลักษณะต่างๆ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม เปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา ครู พ่อแม่ ผูป้ กครอง ผูน้ าชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน องค์กร และหน่ วยงานอื่น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมเสริมประสบการณ์ “ช่างมืออาชีพ ” มี
ขัน้ ตอนดาเนินการ ดังแสดงในภาพที่ 1

บทบาท
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ชุมชน

กิ จกรรมเสริมประสบการณ์“ช่างมืออาชีพ”
- สังเคราะห์กจิ กรรมเสริมประสบการณ์/วิชาชีพ
- พิจารณากิจกรรมเสริมประสบการณ์ทส่ี อดคล้องกับวิชาชีพ
- ระบุกจิ กรรมในปฏิทนิ งานประจาปี
- ดาเนินการกิจกรรมเสริมประสบการณ์
- สรุปและประเมินผลกิจกรรมเสริมประสบการณ์

ภาพที่ 1 บทบาทผูบ้ ริหารสถานศึกษาและชุมชนในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ “ช่างมืออาชีพ”
จากภาพดังกล่าว ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ “ช่างมือ
อาชีพ” ให้กบั ผูเ้ รียนได้ดงั นี้
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ขัน้ ตอนที่ 1 สังเคราะห์กจิ กรรมเสริมประสบการณ์ /วิชาชีพ โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และชุมชนร่วมกัน
วิเคราะห์และสังเคราะห์กิจกรรมจากการสารวจงานอาชีพที่นักเรียนสนใจ เพื่อพิจารณาร่วมกันในการจัดกิจกรรม
ประสบการณ์อาชีพ “ช่างมืออาชีพ” ให้กบั นักเรียน
ขัน้ ตอนที่ 2 พิจารณากิจกรรมเสริมประสบการณ์ทส่ี อดคล้องกับวิชาชีพ โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษา ชุมชน และผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกัน เพื่อพิจารณากิจกรรมเสริมประสบการณ์อาชีพ “ช่างมืออาชีพ” ทีส่ อดคล้องกับวิชาชีพทีน่ กั เรียน
สนใจ
ขัน้ ตอนที่ 3 ระบุกจิ กรรมในปฏิทนิ งานประจาปี โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษา และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์อาชีพ “ช่างมืออาชีพ” นาไปกาหนดไว้เป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องในปฏิทนิ งานประจาปี
ขัน้ ตอนที่ 4 ดาเนินการกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
และชุมชนร่วมกันกาหนดความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอาชีพทีจ่ าเป็ นให้แก่นักเรียน และดาเนินการกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์อาชีพ “ช่างมืออาชีพ” ด้วยการเชิญผูท้ ม่ี คี วามรู้ เช่น ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ เป็ นต้น มาสอนให้ความรูแ้ ก่
นักเรียน
ขัน้ ตอนที่ 5 สรุปและประเมินผลกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา และชุม ชนร่ว มกัน สรุป วัดผลและประเมินผลของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์อาชีพ “ช่างมืออาชีพ
เพื่อเป็ นข้อมูลนาไปใช้เป็ นประโยชน์ ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลด้าน
อาชีพตามนักเรียนต้องการในครัง้ ต่อไป

บทสรุป
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญมากในการส่ งเสริมให้ ชุ มชนมีส่ วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์“ช่างมืออาชีพ” เพื่อมุ่งเน้นให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาทักษะการเรียนรู้ ฝึ กการทางานและอยู่ร่วมกันเป็ นกลุ่ม ผูเ้ รียน
ได้พฒ
ั นาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด ความต้องการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ
ปลูกฝั งและส่งเสริมจิตสานึกบาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และนาไปสู่การประกอบวิชาชีพในอนาคตได้ รวมทัง้
เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ตี ่อกันระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และหน่ วยงานอื่น ในการร่วมกันจัด
กิจกรรมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์ อาชีพให้กบั ผู้เรียน ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ ดังนี้1) สังเคราะห์กจิ กรรมเสริม
ประสบการณ์ /วิชาชีพ 2) พิจารณากิจกรรมเสริมประสบการณ์ ท่สี อดคล้องกับวิชาชีพ 3) ระบุกิจกรรมในปฏิทินงาน
ประจาปี 4) ดาเนินการกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และ 5) สรุปและประเมินผลกิจกรรมเสริมประสบการณ์
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แนวปฏิ บตั ิ ตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาแนวปฏิบตั ิตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล เพื่อศึกษาการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล และเพื่อเสนอแนว
ทางการพัฒนาในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รบั ผิดชอบโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จานวน
274 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แนวปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล แบบสอบถามการปฏิบ ัติตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุ ณภาพประจ าต าบล และแบบ
สัมภาษณ์เกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ แนวปฏิบตั ติ าม
เกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลโดยการวิเคราะห์เชิงภาษา วิเคราะห์การปฏิบตั ติ ามเกณฑ์
ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ ของคะแนน การปฏิบตั ิเทียบกับเกณฑ์ในการดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลแต่ละ
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ด้าน และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลจากการเก็บข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์ดว้ ยโดยการวิเคราะห์เชิงภาษา และเสนอเป็ นแนวทางการพัฒนา
ผลการวิจยั พบว่า
1. โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
มีแ นวปฏิบ ัติต ามเกณฑ์ ในการพัฒ นาต้ น แบบโรงเรีย นคุ ณ ภาพประจ าต าบล 7 ด้า น ดัง นี้ 1. ด้า นบุ ค ลากร
2. ด้านงบประมาณ 3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 4. ด้านการบริหาร 5. ด้านการจัดการเรียนการสอน 6. ด้านการนิเทศ
ติดตาม และ 7. ด้านคุณภาพผูเ้ รียน
2. การปฏิบตั ิตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า โรงเรียนมีระดับการปฏิบตั ิ ในระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ 7 ด้าน
3. แนวทางการพัฒนาในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า ควรบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอ ประเมินการใช้
งบประมาณ และน าผลมาปรับ ปรุง การใช้งบประมาณให้เกิด ประสิท ธิภ าพสูงสุ ด และจัด ท าโครงการเพื่อ รับ
งบประมาณสนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอกอย่างสม่ าเสมอ จัดให้มสี ่อื เทคโนโลยีเหมาะสมตามความต้องการ
พื้นฐาน จัดทาแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลและกาหนดเป้ าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรีย นคุ ณ ภาพประจ าต าบล สอดแทรกทัก ษะอาชีพ ที่สอดคล้อ งกับ ความต้ อ งการของชุ ม ชนในหลัก สูต ร
สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยเน้น Active Learning/STEM/วิทยาการคานวณ เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี ด้านภาษา สามารถค้นพบทักษะอาชีพตามความถนัดเพื่อสามารถประกอบอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้ให้กบั ตนเองและครอบครัวได้อย่างสม่าเสมอ
คาสาคัญ: โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล

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

ภูมิหลัง
จากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กาหนดแนวทาง
การจัด การศึก ษาต้อ งยึด หลัก ว่า ผู้เรีย นทุ ก คนมีค วามสามารถเรีย นรู้แ ละพัฒ นาตนเองได้และถือ ว่ าผู้เรีย นมี
ความสาคัญ ที่สุด กระบวนการจัด การศึก ษาต้ อ งส่งเสริม ให้ผู้เรีย นสามารถพัฒ นาตนตามธรรมชาติแ ละเต็ม
ศักยภาพ และการจัดกระบวนการเรียนรูต้ อ้ งสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียนโดยคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีการฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการสถานการณ์และประยุกต์ความรูม้ าใช้เพื่อ
ป้ องกันและแก้ปัญหาโดยฝึ กปฏิบตั ิให้คดิ เป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาได้ เกิดการเรียนรู้อย่า งต่อเนื่อง และ กาหนดว่า
การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ท่ี
รัฐต้องจัดให้อย่างทัวถึ
่ งและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย [1]
แต่จากปั ญหาของระบบการศึกษาของไทยมีทพ่ี บว่าปั ญหาในหลายด้าน ซึง่ ปั ญหาทีม่ กั จะถูกหยิบยกมา
พูดถึงก็คือ ปั ญ หาด้านปริมาณ ซึ่งหมายถึง ปั ญ หาที่เด็กไทยไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากเพียงพอที่จะ
สนับสนุ น การทางานในอนาคต และอีกปั ญ หาหนึ่งที่มีความสาคัญ ไม่น้ อยไปกว่ากันและได้รบั ความสนใจ คือ
ปั ญหาด้านคุณภาพซึง่ ผลการสอบวัดทักษะพืน้ ฐานในระดับนานาชาติ เช่น การประเมินความรูข้ องนักเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการ TIMSS (The Trends in International Mathematics and Science
Study) บ่ งชี้ถึงปั ญ หาว่ า ความสามารถของเด็ก นั ก เรีย นไทยยัง อยู่ในระดับ แย่ และมีท ัก ษะไม่ เพีย งพอที่จ ะ
ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของตลาดแรงงาน แม้ว่าทัง้ สองมิติปั ญ หาจะมีความสาคัญ อย่างยิ่งต่ อการพัฒ นา
การศึก ษาของไทย แต่ ย ัง มีอีก มิติห นึ่ งที่เป็ น ปั ญ หาที่สาคัญ ทางด้านการศึก ษาที่ค วรได้ร ับ การจัด การแก้ไ ข
เช่นเดียวกัน มิตทิ ส่ี าคัญดังกล่าว ก็คอื มิตคิ วามเหลื่อมล้าทางการศึกษา ซึง่ หมายถึง ความแตกต่างในผลลัพธ์ของ
การศึกษา อันเป็ นผลเกีย่ วเนื่องมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีม่ ากกว่าแค่คุณภาพของการเรียนการสอน แต่ครอบคลุมไป
ถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด ตัง้ แต่ปัจจัยเฉพาะของนักเรียนแต่ล ะคน ปั จจัยทางด้านครอบครัว ไปจนถึง
ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานศึกษา [2]
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การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาเป็ นนโยบายสาคัญของรัฐบาล โดยเรื่องหลักที่ดาเนินการ คือ ประกัน
โอกาสทางการศึกษา การประกันคุ ณภาพการศึกษา และการประกันประสิทธิภาพการศึกษา ซึ่งภาพรวมของการ
ดาเนินงานขององค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการทีม่ สี ถานศึกษาในกากับดูแล พบว่าผลการดาเนินงานเป็ นทีพ่ งึ พอใจ ซึง่
เรื่องที่ถอื ว่าประสบผลสาเร็จอย่างมาก คือ การนาประชากรวัยเรียนทีอ่ ยู่นอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดย
เริม่ ต้นจากพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ ได้มอบนโยบายให้ขยายผลไปสูภ่ ูมภิ าคอื่นๆ โดยมีสานักงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นเจ้าภาพหลักดาเนินการ และบูรณาการร่วมกับหน่ วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ กระทรวงสาธารณสุข [3]
นอกจากนี้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ซึ่งเป็ นโครงการที่เกิดขึน้ ตามนโยบาย “1 ตาบล 1
โรงเรียนคุณภาพ” โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตาบลให้เป็ นโรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบล ภายใต้แนวคิด “1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ให้มคี วามเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพและสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นกั เรียนและชุมชน และเพิม่
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ุณภาพ ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
และสังคม สาหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท และส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของ เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อ
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพ
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลมีจุดเน้น คือ พัฒนาโรงเรียนให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐานตาม
บริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้าให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ วประเทศ
ั่
สร้างโรงเรียนให้มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิง่ อานวยความสะดวกทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ เน้นผูบ้ ริหารและ
ครูทม่ี ปี ระสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพให้กบั ผูเ้ รียน
โดยโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการจะได้รบั การสนับสนุ น งบประมาณ สถานที่ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ บุคลากร จาแนก
เป็ น 3 ด้านสาคัญ คือ โครงสร้างพืน้ ฐาน การส่งเสริมการศึกษา และการสร้างเครือข่ายการมีสว่ นร่วม [4]
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลนัน้ มีเป้ าหมายในปี การศึกษา 2562 ว่า จะพัฒนาโรงเรียนให้เกิด
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล และในปี การศึกษา 2563 จะพัฒนาให้เกิดต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โดยใน
ปี งบประมาณ 2562 กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มคี ุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด พร้อมผ่านการพิจารณาของกระบวนการประชาคม 3 ระดับ (ระดับตาบล ระดับอาเภอ และระดับจังหวัด) รวม
ทัง้ สิ้น 7,983 โรงเรียน แบ่งเป็ นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 6,843 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1,140
โรงเรียน โดยโรงเรียนระดับประถมศึกษาควรมีคุณสมบัตใิ นหลายส่วน อาทิ ตัง้ อยู่ศูนย์กลางชุมชน การคมนาคมและ
การสื่อสารสะดวก มีพ้นื ทีเ่ พียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนได้รบั ความร่วมมือและสนับสนุ นจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง [5]
ผลการพิจารณาในปี การศึกษาที่ผ่ านมา มีโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ผ่านการคัดเลือกเป็ นโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จานวนทัง้ สิน้ 55 โรงเรียน โดยแบ่งเป็ น โรงเรียน
ขนาดเล็ก จานวน 6 โรงเรียน ขนาดกลาง จานวน 41 โรงเรียน ขนาดใหญ่ จานวน 6 โรงเรียน และขนาดใหญ่พเิ ศษ
จานวน 2 โรงเรียน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากจานวนตาบลทัง้ หมดในพื้นที่รบั ผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปรากฏว่า มี 3 ตาบลทีไ่ ม่มโี รงเรียนผ่านเกณฑ์เป็ นโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ได้แก่
ตาบลนครชัยศรี ตาบลบางแก้ว และตาบลดอนแฝก แสดงให้เห็นว่ามีพ้นื ที่ในการรับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ที่ยงั ไม่เกิดโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จึงควรเร่งพัฒนาให้มีโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบลครบทุกตาบล [6]
จากข้อมูลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการศึกษาแนวปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล การปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล และเสนอแนวทาง
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ในการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ให้เกิดโรงเรียนต้นแบบประจาตาบลในพืน้ ทีใ่ ห้ครอบคลุมในทุกตาบลตามแนวนโยบายในการลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและช่วยพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในพืน้ ทีต่ ่อไป

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาแนวปฏิบ ัติตามเกณฑ์ในการสร้างต้น แบบโรงเรีย นคุณ ภาพประจ าต าบลของโรงเรีย น
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. เพื่อศึก ษาการปฏิบ ัติต ามเกณฑ์ในการสร้างต้ น แบบโรงเรีย นคุ ณ ภาพประจ าต าบลของโรงเรีย น
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
3. เพื่ อ เสนอแนวทางการพัฒ นาในการสร้า งต้ น แบบโรงเรีย นคุ ณ ภาพประจ าต าบลของโรงเรีย น
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แยกตามขัน้ ตอนการเก็บข้อมูล ดังนี้
1.1 ขัน้ ศึกษาแนวปฏิบตั ิตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักซึง่ เป็ นผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและครูผรู้ บั ผิดชอบโครงการทีเ่ ป็ นโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ตามขนาดของโรงเรียน จานวน 55
โรงเรียน มีประชากรทีเ่ ป็ นแหล่งข้อมูลจานวนทัง้ สิน้ 136 คน ทาการสุม่ ตัวอย่างโดยใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้
ภูมจิ าแนกตามขนาดโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 9 คน แบ่งเป็ นผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 6 คน และครู
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ จานวน 3 คน
1.2 ขัน้ ศึกษาการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยการสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล มีประชากรทีเ่ ป็ นแหล่งข้อมูลจานวนทัง้ สิน้ 274 คน ทาการสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่ มอร์แกน จาแนกตามขนาดโรงเรียนจากนัน้ ทาการเทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์กบั จานวน
ตามขนาดของโรงเรียนได้ก ลุ่มตัวอย่างจานวน 160 คน แบ่ งเป็ นผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 90 คน และครู
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ จานวน 70 คน
1.3 ขัน้ เสนอแนวทางพัฒ นาในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษาทีเ่ ป็ นโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Personal key) โดยการสุม่ อย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 5 คน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
2.1 แบบสัมภาษณ์ เรื่อง แนวปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของ
โรงเรีย นสังกัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษานครปฐม เขต 2 ที่ผู้วิจ ัย สร้างขึ้น โดยจ าแนกราย
องค์ประกอบจานวน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลากร, งบประมาณ, วัสดุ อุปกรณ์ , กระบวนการบริหาร, กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน, กระบวนการนิเทศและติดตามประเมินผล และคุณภาพผูเ้ รียน
2.2 แบบสอบถามการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ผู้วจิ ยั สร้างขึน้ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอน
ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 ระดับการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ใน
การสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท โดยแบ่งเป็ น 7
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ด้าน ดังนี้ ด้านบุคลากร จานวน 15 ข้อ, ด้านงบประมาณ จานวน 10 ข้อ, ด้านวัสดุอุปกรณ์ จานวน 7 ข้อ, ด้าน
การบริหาร จานวน 8 ข้อ, ด้านการจัดการเรียนการสอนจานวน 8 ข้อ, ด้านการนิเทศติดตาม จานวน 4 ข้อ, ด้าน
คุณภาพผูเ้ รียน จานวน 11 ข้อ รวมข้อคาถามทัง้ ฉบับจานวน 63 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.71
2.3 แบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยสัมภาษณ์เกีย่ วกับ
แนวทางพัฒนาในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึก ษานครปฐม เขต 2 ตามจุ ด เด่ น และจุ ด ที่ค วรพัฒ นาโดยแบ่ ง เป็ น 7 ด้าน คือ ด้านบุ ค ลากร, ด้า น
งบประมาณ,ด้านวัสดุ อุ ป กรณ์ , ด้านการบริห าร, ด้านการจัดการเรีย นการสอน, ด้านการนิ เทศติด ตาม, ด้า น
คุณภาพผูเ้ รียน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
3.1 ผูว้ จิ ยั นาแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูล ด้วยแบบสัมภาษณ์แนวปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดย
เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก ในโรงเรียนทีเ่ ป็ นโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จาแนกตามขนาดโรงเรียน
ทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 9 คน ด้วยตนเอง จากนัน้ นาข้อมูลมาสรุป และวิเคราะห์เชิงภาษา
3.2 ผูว้ จิ ยั จัดส่งแบบสอบถามการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ไปยังโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูล
ด้วยตนเองบางส่วน และบางส่วนส่งทางไปรษณียแ์ ละไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์
3.3 ผู้วจิ ยั เก็บรวบรวมแบบสอบถามตามเวลาทีน่ ัดหมาย ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
และนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.4 แบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยการสอบถามผูบ้ ริหารสถานศึกษาที่
เป็ นโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลซึง่ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Personal key) ทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 5 คน โดยเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเองและนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อเสนอเป็ นแนวทางในการพัฒนา
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลทัง้ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
ขัน้ ตอนดังนี้
4.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เชิงภาษา วิเคราะห์โดยการจาแนกชนิดข้อมูล
เพื่อนามาสร้างแบบสอบถาม
4.2 วิ เ คราะห์ ก ารปฏิ บ ั ติ ต ามเกณฑ์ ใ นการสร้ า งต้ น แบบโรงเรีย นคุ ณ ภาพประจ าต าบล จาก
แบบสอบถามด้วยการหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน จากนัน้ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนกับระดับใน
การดาเนินงาน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลแต่ละด้าน จาแนกตามแต่ละด้านโดยเทียบกับเกณฑ์
ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายถึง
ระดับน้อยทีส่ ดุ
คะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายถึง
ระดับน้อย
คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถึง
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถึง
ระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายถึง
ระดับมากทีส่ ดุ
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4.3 วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลจากการเก็บข้อมูล
จากแบบสัมภาษณ์ดว้ ยโดยการวิเคราะห์เชิงภาษา และเสนอเป็ นแนวทางการพัฒนา

สรุปผลการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. ผลการศึกษาแนวปฏิ บตั ิ ตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณ ภาพประจาตาบลของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นาเสนอข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษาและครูผรู้ บั ผิดชอบโครงการทีเ่ ป็ นโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล จานวน 9 คน พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มแี นวคิดไปในทิศทางเดียวกัน สามารถสรุปเป็ นประเด็นได้
ดังนี้
1.1 ด้านบุคลากร
1) ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูมคี วามมุ่งมัน่ ศรัทธาในวิชาชีพ มีทกั ษะวิชาชีพ ประพฤติตนเป็ น
แบบอย่างทีด่ ี ปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู (9 คน)
2) ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็ นผูม้ ภี าวะผูน้ า ทัง้ ในด้านการประพฤติปฏิบตั ติ นในทางทีด่ ี และมีภาวะผูน้ า
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ (9 คน)
3) ผูบ้ ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเป็ นผูม้ สี ว่ นร่วมในการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนรู้ และ
การพัฒนาผูเ้ รียนในโรงเรียน (9 คน)
4) ผูบ้ ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และเป็ นผูน้ าในการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรงเรียน (9 คน)
5) ครูจดั การเรียนรูต้ รงตามหลักสูตรสถานศึกษา (9 คน)
6) ครูมกี ารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (9 คน)
7) มีการเตรียมความพร้อมด้านจานวนครูเพื่อให้ครูครบชัน้ , ครบวิชาเอก, ครบวิชาชีพ และครบเฉพาะทาง
(9 คน)
8) ครูมคี วามคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน มีคลังนวัตกรรมในจัดการเรียนการ
สอน (9 คน)
9) ครูมจี รรยาบรรณ มีทกั ษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้วสั ดุ สือ่ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทนั สมัย ส่งเสริมความกระตือรือร้นใฝ่ เรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน (9 คน)
10) ครูมเี จตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพ เอาใจใส่ดแู ลช่วยเหลือผู้เรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ (9 คน)
11) ครูมกี ารร่วมมือกันในการพัฒนาตนเองแบบชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (9 คน)
12) โรงเรียนได้รบั การยอมรับและมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน (9 คน)
13) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในด้าน
ด้านงบประมาณ (อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม) กิจกรรมค่ายต่าง ๆ (9 คน)
14) กรรมการขัน้ พืน้ ฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชนมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ
โรงเรียน ในด้านต่าง ๆ สม่าเสมอ (9 คน)
15) มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการร่วมมือพัฒนาโรงเรียน (9 คน)
1.2 ด้านงบประมาณ
1) จัดทาแผนการใช้งบประมาณและรายจ่ายของโรงเรียน (9 คน)
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2) จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารของโรงเรียนรายปี (9 คน)
3) มีการระดมทรัพยากรตามแผนทีว่ างไว้และเสนอสานักงานเขตพืน้ ทีร่ บั ทราบ (9 คน)
4) มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการในแต่ละปี การศึกษา (7 คน)
5) ใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุม้ ค่า (9 คน)
6) ดาเนินการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (9 คน)
7) มีการกากับติดตามการใช้งบประมาณภายในสถานศึกษา (9 คน)
8) มีการกากับติดตามการใช้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา (9 คน)
9) ประเมิน การใช้งบประมาณทุ กปี งบประมาณ และน าผลมาปรับ ปรุงการใช้งบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด (9 คน)
10) ได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกอย่างสม่าเสมอ (3 คน)
1.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์
1) โรงเรียนมีวสั ดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรูค้ รบถ้วน (7 คน)
2) โรงเรียนมีวสั ดุ อุปกรณ์เพียงพอในการบริหารจัดการ (9 คน)
3) โรงเรียนมีสอ่ื เทคโนโลยีทม่ี คี ุณภาพ ทันสมัย (5 คน)
4) โรงเรียนมีสอ่ื เทคโนโลยีเหมาะสมตามความต้องการพืน้ ฐาน (4 คน)
5) โรงเรี ย นมี พ้ื น ที่ เ พี ย งพอส าหรับ การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการท ากิ จ กรรมต่ า งๆ มี ก ารจั ด
ห้องปฏิบตั กิ าร ห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตั กิ ารงานอาชีพ ห้องปฏิบตั กิ าร
ทางภาษา ห้องดนตรีสากล ห้องดนตรีไทย ห้องนาฏศิลป์ โรงอาหาร (9 คน)
6) โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด สวนหย่อมแปลงเกษตร โรงเพาะเห็ด ผนังพูดได้ (ผนัง
ความรู)้ ศูนย์การเรียนรูป้ ฐมวัย แปลงพืชผักสวนครัว สหกรณ์โรงเรียน (9 คน)
7) โรงเรียนมีศนู ย์ฝึกทักษะอาชีพ (9 คน)
1.4 ด้านกระบวนการบริหาร
1) โรงเรียนเน้นกระบวนการบริหารแบบมีสว่ นร่วม (9 คน)
2) โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ (9 คน)
3) โรงเรียนเน้นกระบวนการบริหารแบบมีสว่ นร่วม (9 คน)
4) มีแผนการพัฒนาสถานศึกษา และกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายและตัวชีว้ ดั (9 คน)
5) มีแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลและกาหนดเป้ าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (9 คน)
6) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน (9 คน)
7) มีงานประกันคุณภาพการศึกษาและดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(9 คน)
8) มีแผนบริหารจัดการในการรองรับการเพิม่ /ลดของจานวนนักเรียน (9 คน)
1.5 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1) มีหลักสูตรสถานศึกษาทีเ่ กิดจากการมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู กรรมการขันพื
้ น้ ฐาน
และชุมชน (9 คน)
2) มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (9 คน)
3) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็ นปั จจุบนั สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและ
หลักสูตรท้องถิน่ ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (9 คน)
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4) มีการสอดแทรกทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในหลักสูตรสถานศึกษา
(9 คน)
5) ใช้สอ่ื นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ (9 คน)
6) มีการวัดผลและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง (9 คน)
7) มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการวิจยั โดยครูทาวิจยั ในชัน้ เรียนทุกภาคเรียน
หรือทุกปี การศึกษา (9 คน)
8) จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผูเ้ รียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น เน้น Active Learning
STEM วิทยาการคานวณ (9 คน)
1.6 ด้านกระบวนการนิเทศและติดตามประเมินผล
1) มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยผูบ้ ริหาร ฝ่ ายวิชาการ หัวหน้าระดับชัน้ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ย่างสม่าเสมอ (9 คน)
2) มีการนิเทศติดตามจากหน่วยงานภายนอก เช่น สานักงานเขตพืน้ ทีฯ่ (9 คน)
3) นาผลการนิเทศติดตามมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการโรงเรียน (9 คน)
4) มีการประเมินโรงเรียนจากสมศ. (9 คน)
1.7 ด้านคุณภาพผูเ้ รียน
1) ผูเ้ รียนมีความรูค้ วามสามารถตามหลักสูตรกาหนด (9 คน)
2) ผูเ้ รียนมีความรูด้ า้ นเทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ และใช้อย่างถูกทาง
(9 คน)
3) ผูเ้ รียนมีความสามารถด้านภาษา สามารถสือ่ สารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ (9 คน)
4) ผูเ้ รียนค้นพบความสามารถของตนเองมีทกั ษะอาชีพตามความถนัดของตน (9 คน)
5) ผูเ้ รียนมีทกั ษะการคิดคานวณ การสือ่ สาร และการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม (9 คน)
6) ผูเ้ รียนมีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 (9 คน)
7) ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตาม
สถานศึกษากาหนด มีสขุ ภาวะทางกาย จิต และสังคมทีด่ ี (9 คน)
8) ผูเ้ รียนสามารถสอบเข้ารับการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ไป (9 คน)
9) ผูเ้ รียนสามารถประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กบั ตนเองและครอบครัวได้ (9 คน)
10) ผูป้ กครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน (9 คน)
11) โรงเรียนมีจานวนนักเรียนเพิม่ มากขึน้ (3 คน)
2. ผลการศึกษาการปฏิ บตั ิ ตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ผลการวิ เคราะห์ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงระดับการปฏิบ ัติตามเกณฑ์ในการสร้างต้ นแบบโรงเรียนคุ ณภาพประจ าต าบลของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 แต่ละด้านโดยเฉลีย่
รายการ
1. ด้านบุคลากร
2. ด้านงบประมาณ
3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์

x
4.80
4.71
4.65

S.D.
0.40
0.48
0.55

แปลผล
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

83

84

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 33 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายการ
4. ด้านกระบวนการบริหาร
5. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
6. ด้านกระบวนการนิเทศและติดตามประเมินผล
7. ด้านคุณภาพผูเ้ รียน

x
4.71
4.69
4.66
4.62

S.D.
0.58
0.53
0.47
0.58

แปลผล
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

จากตารางที่ 1 พบว่า โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีระดับ
การปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของโรงเรียนโดยเฉลีย่ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ทัง้ 7 ด้าน โดยด้านทีม่ รี ะดับการปฏิบตั โิ ดยเฉลีย่ สูงทีส่ ุด 3 ลาดับ คือ ด้านบุคลากร รองลงมาคือ ด้านงบประมาณ
และ ด้านกระบวนการบริหาร ด้านทีม่ รี ะดับปฏิบตั โิ ดยเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ด้านคุณภาพผูเ้ รียน
3. ผลการเสนอแนวทางการพัฒ นาในการสร้า งต้ น แบบโรงเรี ย นคุณ ภาพประจ าต าบล ของ
โรงเรี ย นสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 2 โดยน าเสนอข้ อ มู ล การ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหารได้ผลการวิ เคราะห์ดงั นี้
3.1 ด้านบุคลากร
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูควรประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีด่ ี ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มี
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ควรส่งเสริมสนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาครูในทุก ๆ ด้าน ส่งเสริมการใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในการดูแลนักเรียน ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชัน้ เป็ นผูน้ า
ในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรงเรียน และวางแผนในการเตรียมความพร้อมด้านจานวนครูอย่าง
ต่อเนื่อง ครูควรจัดการเรียนรูต้ รงตามหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกันในการพัฒนา
ตนเองแบบชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาวิชาชีพ (PLC) อย่างต่อเนื่อง
3.2 ด้านงบประมาณ
จัดทาแผนการใช้งบประมาณและรายจ่ายของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จัดทาแผนปฏิบตั ิการของโรงเรียน
รายปี จัดทาโครงการและประมาณการรายจ่ายแต่ละ บริหารจัดการงบประมาณในแต่ละปี การศึกษาอย่าง มีการ
กากับติดตามการใช้งบประมาณจากหน่ วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ประเมินการใช้
งบประมาณทุกปี งบประมาณ และนาผลมาปรับปรุงการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
3.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์
วิเคราะห์พ้นื ที่ของโรงเรียนเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อรองรับการจั ดการเรียนการสอน
และการทากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน จัดทาและพัฒนาศูนย์การเรียนรูใ้ ห้มคี วามเพียงพอต่อการใช้งาน ส่งเสริม
ให้มศี ูนย์ฝึกทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนหรือบริบทของชุมชน ส่งเสริมและจั ดให้มสี ่อื
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมต่อความต้องการพืน้ ฐาน นักเรียนสามารถเข้าถึงสือ่ และเทคโนโลยีได้
3.4 ด้านกระบวนการบริหาร
บริห ารจัด การโดยเน้ น กระบวนการบริห ารแบบมีส่ ว นร่ ว มอย่ า งสม่ า เสมอ จัด ท าแผนการพัฒ นา
สถานศึกษา และกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายและตัวชี้วดั จัดระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
ดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการแผนบริหารจัดการในการรองรับการ
เพิม่ /ลดของจานวนนักเรียนอย่างต่อเนื่องร่วมกันทุกฝ่ ายบริหาร จัดทาแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบลและกาหนดเป้ าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลอย่างต่อเนื่อง

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 33 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563

3.5 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาทีเ่ กิดจากการมีส่วนร่วมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู กรรมการ สถานศึกษา
ขัน้ พื้น ฐาน และชุ ม ชน ประเมิน และพัฒ นาหลัก สูต รสถานศึก ษาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ปรับ ปรุง และพัฒ นาหลัก สูต ร
สถานศึกษาให้เป็ นปั จจุบนั สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิน่ ของเขตพื้นที่การศึกษา จัดการ
เรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและของชุมชน สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม 12
ประการ และคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
Active Learning/STEM/วิท ยาการคานวณ สอดแทรกทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชนใน
หลักสูตรสถานศึกษา วัดผลและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง มีการจัดกระบวนการซ่อม
เสริมให้กบั นักเรียนทีว่ ดั ผลไม่ผ่านเกณฑ์ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการวิจยั โดยครูทาวิจ ั ยใน
ชัน้ เรียนทุกภาคเรียนหรือทุกปี การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3.6 ด้านกระบวนการนิเทศและติดตามประเมินผล
จัดการนิเทศการสอนระหว่างครูดว้ ยกันอย่างกัลยาณมิตรเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นด้านการจัดการเรียน
การสอน นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยผูบ้ ริหาร ฝ่ ายวิชาการ หัวหน้าระดับชัน้ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีการนิเทศติดตามจากหน่ วยงานภายนอก เช่น สานักงานเขตพื้นทีฯ่ นาผลการนิเทศติดตามมาปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียน รับการประเมินภายนอกจากสมศ.
3.7 ด้านคุณภาพผูเ้ รียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรูค้ วามสามารถตามหลักสูตรกาหนด มีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามสถานศึกษากาหนดมีความรูด้ า้ นเทคโนโลยี
สามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ และใช้อย่างถูกทาง มีความสามารถด้านภาษา สามารถสื่อสารโดย
ใช้ภาษาอังกฤษได้ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนค้นพบความสามารถของตนเองมีทกั ษะอาชีพตามความถนัดของตน มีทกั ษะ
การคิดคานวณ การสื่อสาร และการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมที่ดอี ย่าง
สม่าเสมอ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสอบเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึน้ ไป หรือสามารถประกอบอาชีพเพื่อ
สร้างรายได้ให้กบั ตนเองและครอบครัวได้ ติดตามความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี ่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง

อภิ ปรายผล
การวิจยั เรื่อง แนวปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สามารถอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 มีแนวปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ในการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล 7 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านบุคลากร
2. ด้านงบประมาณ 3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 4. ด้านการบริหาร 5. ด้านการจัดการเรียนการสอน 6. ด้านการนิเทศ
ติดตาม 7. ด้านคุณภาพผูเ้ รียน ทัง้ นี้เนื่องจากผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างต้นแบบและการ
พัฒนาโรงเรียน ทีต่ ้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการในองค์ประกอบต่าง ๆ ของโรงเรียนทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งเสริม
และสนับสนุ นกัน สอดคล้องกับศิราภรณ์ ช่วยบารุง [7] ทีศ่ กึ ษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรี มั ย์ เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ด้ า นกระบวนการบริห าร ด้ า นกระบวนการเรีย นการสอน ด้ า นกระบวนการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา มี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 สอดคล้องกับ ไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู [8] ได้ศกึ ษารูปแบบ
การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาต้นแบบพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ผลการวิจยั
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พบว่า องค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาต้นแบบพัฒนาสูป่ ระชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การวางแผนการจัดการศึกษา
การบริห ารจัด การศึก ษา การสร้า งงานวิจ ัย การแนะแนวการศึก ษา การนิ เทศการศึก ษา และการวัด ผลและ
ประเมินผล สอดคล้องกับ การศึกษาของแคธรีน เดเดอริง และซาบิเนอ มึลเลอร์ [9] ที่ศกึ ษาการพัฒนาโรงเรียน
ภายใต้ก ารควบคุม และข้อมูลเชิงลึก ส่วนแรกจากการสังเกตภายในเยอรมนี ผลการสารวจระบุ ว่า การบริห าร
งบประมาณ และรายได้สนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนที่ผู้ศึกษา ทาการสังเกต ส่งผลต่ อปั จจัยการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียน สอดคล้องกับนิวตั ร นาคะเวช [10] ทีศ่ กึ ษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ในฝั น ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝั นที่สร้าง มี 5 องค์ประกอบ คือ หลักการบริหาร
จัดการ วัตถุประสงค์ของโรงเรียน โครงสร้างของโรงเรียน กลยุทธ์ของโรงเรียน เงื่อนไขความสาเร็จ ผลที่ได้จาก
ผูท้ รงคุณวุฒพิ บว่า องค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการ มีลกั ษณะแนวคิดเชิงระบบ ประกอบด้วย ปั จจัยนาเข้า
3 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ของโรงเรียน หลักการบริหารจัดการ และโครงสร้างการบริหาร ปั จจัยกระบวนการ
1 องค์ประกอบ คือ กลยุทธ์การดาเนินงาน ปั จจัยผลผลิต 1 องค์ประกอบ คือ ภาพความสาเร็จ 2 องค์ประกอบ คือ
สภาพแวดล้อม และ การประเมิน ปรับปรุง และพัฒ นา ซึ่งสอดคล้องกับ เกณฑ์ ในการพัฒ นาต้น แบบโรงเรีย น
คุณภาพประจาตาบล 7 ด้าน
2. ผลการศึกษาการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า โรงเรียนมีระดับการปฏิบตั ิ ในระดับมาก
ทีส่ ดุ ทัง้ 3 ด้าน เนื่องจากแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ เกิดจากการนาข้อมูลการสัมภาษณ์ในข้อที่ 1. นามาวิเคราะห์และ
แยกประเด็น ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม เพื่อสร้างข้อคาถามในแบบสอบถาม และผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ มีการนาไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเชื่อมันท
่ าให้แบบสอบถามมีคุณภาพ เมื่อนาไป
เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการดาเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จึงได้รบั ข้อมูลทีม่ ี
ความน่ า เชื่อ ถือ จากการปฏิบ ัติจ ริง ซึ่งผลการศึก ษาที่ได้ร ับ สอดคล้อ งกับ สุ ม าลี ศรีจ ัน ทร์ [11] ที่ศึก ษาการ
ดาเนินงานของโรงเรียนต้นแบบในฝั นตามโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝั น ในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ผลการวิจยั พบว่า การดาเนินงานของโรงเรียนต้นแบบ ในฝั นตามโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่ง
โรงเรีย นในฝั น ในสังกัด สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 27 ตามความคิด เห็น ของผู้บ ริห าร
สถานศึกษาและครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงกว่าด้านอื่น ๆ
โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกระบวนการบริหารและจัดการภายในโรงเรียนด้านการพัฒนาครูและ
บุ คลากรทางการศึก ษา ด้านระบบภาคีเครือข่ายอุป ถัม ภ์แ ละทรัพ ยากรทางการศึก ษา ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารและด้านพัฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรีย นและกระบวนการเรีย นรู้ สอดคล้อ งกับ ศิร าภรณ์
ช่วยบารุง [7] ทาการศึกษาปั จจัย ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึก ษาบุ รีร ัม ย์ เขต 1 ผลการวิจ ัย พบว่ า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งปั จ จัย ด้า นกระบวนการบริห าร ด้า น
กระบวนการเรียนการสอน ด้านกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .01 และปั จจัยแต่ละปั จจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติทร่ี ะดับ .01 พิจารณาตัวแปรปั จจัยที่มคี ่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์สูงสุดคือ ด้านกระบวนการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา และด้านกระบวนการบริหารพบว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง ด้านกระบวนการเรียนการสอนมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง และปั จจัยด้านกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านกระบวนการ
บริห ารร่วมกัน มีความสัม พัน ธ์ท างบวกกับ คุ ณ ภาพการศึก ษาอยู่ในระดับ สูง และสามารถพยากรณ์ คุ ณ ภาพ
การศึกษาได้ร้อยละ 81 นัน่ คือคุณภาพการศึกษาเป็ นผลที่เกิดจากการปฏิบตั ิในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลเป็ นโครงการที่มจี ุดเน้นในการพัฒนาให้ผู้บริหาร และครูมคี วามพร้อมใน
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การจัดกระบวนการเรียนรู้ ภายใต้บริบททีส่ มบูรณ์พร้อมเหมาะสมสาหรับชุมชนนัน้ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
ในทุกพืน้ ทีเ่ พื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิน่ ชนบท
นอกจากนี้ โครงการยังเกิด จากแนวคิดของรัฐบาล จึงท าให้มีห น่ วยงานในการดูแลรับ ผิด ชอบอย่างชัดเจน มี
เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเหมาะสม มีการติดตามและประเมินผลจากสานักงานเขตพืน้ ทีแ่ ละ
จากหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบโครงการอยู่เสมอ รวมทัง้ เป็ นโครงการทีเ่ กิดจากความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานใน
ภาครัฐ จึงมีความเข้มแข็งในการผลักดันให้เกิดการปฏิบตั ใิ นระดับโรงเรียน
3. แนวทางการพัฒนาในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า ควรบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอ ประเมินการใช้
งบประมาณ และน าผล มาปรับ ปรุงการใช้งบประมาณให้เกิด ประสิท ธิภ าพสูงสุด และจัด ท าโครงการเพื่อ รับ
งบประมาณสนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอกอย่างสม่ าเสมอ จัดให้มสี ่อื เทคโนโลยีเหมาะสมตามความต้องการ
พืน้ ฐาน จัดทาแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลและกาหนดเป้ าหมายหลัก การพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรีย นคุ ณ ภาพประจาต าบล สอดแทรกทัก ษะอาชีพ ที่สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของชุ ม ชนในหลัก สูต ร
สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยเน้น Active Learning/STEM/ วิทยาการคานวณ เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี ด้านภาษา สามารถค้นพบทักษะอาชีพตามความถนัดเพื่อสามารถประกอบอาชีพ เพื่อสร้าง
รายได้ให้กบั ตนเองและครอบครัวได้อย่างสม่าเสมอ ในส่วนของข้อเสนอแนะนัน้ สอดคล้องกับจีระนุช โคเบนท์ [12]
ทีศ่ กึ ษาความพร้อมของโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ ฮ่องสอน
เขต 1 เพื่อเป็ นโรงเรียนต้นแบบผลการศึกษามีขอ้ เสนอแนะคือ ควรมีการวางแผนในการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเป็ นโรงเรียนต้นแบบให้บรรลุผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ความสาคัญ กับการ
จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ จัดหาสื่อ การเรียนรู้ท่เี กี่ยวกับโครงการ โรงเรียนสุจริต ปลูกฝั งให้นักเรียนเห็น
ความสาคัญ และให้ความรูเ้ กีย่ วกับโครงการให้มากขึน้ รวมทัง้ จัดกิจกรรมเพิม่ เติมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผูเ้ รียน 5
ประการ แสดงให้เห็นว่างบประมาณมีความสาคัญจาเป็ นในการบริหารจัดการ และการปลูกฝั งความรูแ้ ละทักษะ
ต่าง ๆ ให้กบั นักเรียนก็มคี วามสาคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปใช้พฒ
ั นาโรงเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในพืน้ ที่ ดังนี้
1. โรงเรียนทีย่ งั ไม่ได้เป็ นโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลควรประเมินระดับปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ในการสร้าง
ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลก่อน เพื่อให้ทราบระดับปฏิบตั ขิ องตนและทราบแนวทางทีจ่ ะพัฒนาด้วยการ
ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลตามบริบทของโรงเรียน และกาหนดสิง่ ทีต่ ้อง
พัฒนาลงในแผน กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาให้เกิดโรงเรียนทีม่ คี ุณภาพ
ในรูปแบบเดียวกับโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลครอบคลุมในทุกพืน้ ที่
2. สาหรับโรงเรียนทีเ่ ป็ นโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลอยู่แล้ว ควรประเมินระดับการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ใน
การสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลในทุกปี การศึกษา เพื่อเปรียบเทียบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ในการทาการวิจยั ครัง้ ต่อไปเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ดังนี้
1. ควรศึก ษาแนวปฏิบ ัติต ามเกณฑ์ในการสร้างต้น แบบโรงเรีย นคุ ณ ภาพประจ าต าบลในเขตพื้น ที่
การศึกษาอื่นเพิม่ เติม
2. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่ อระดับ การปฏิบตั ิตามเกณฑ์ในการสร้างต้น แบบโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล เพื่อนามาวางแผนพัฒนาการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ต่อไป
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คุณ ลัก ษณะและพฤติ ก รรมการบริ ห ารของผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21
ที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บ ตั ิ ง านของครูโรงเรี ย นที่ มี อ ัต ราการแข่ งขัน สูง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามการ
รับรูข้ องครูโรงเรียนแข่งขันสูง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 2) ศึกษาพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูข้ องครูโรงเรียนแข่งขันสูง สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 3) ศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของครูในโรงเรียนทีม่ อี ตั ราการแข่งขันสูง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 4) ศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของครูโรงเรียนแข่งขันสูง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
และดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างคือครูผสู้ อนในโรงเรียนแข่งขันสูงสังกัดสานักงาน
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เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จานวน 405 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตคิ ่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
ผลการวิจยั พบว่า
1. คุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความเพียรพยายาม
รองลงมา คือด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความเชื่อมันในตนเอง
่
ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์ ด้านความสามารถ
ร่วมมือกับผูอ้ ่นื ด้านการมีทกั ษะการสือ่ สาร ด้านการเป็ นผูร้ ู้ และการปรับตัว ตามลาดับ
2. พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครูในภาพรวม
อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุ กด้าน โดยด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ พฤติกรรมการ
จัดการทัวไป
่ รองลงมา คือ พฤติกรรมการจัดการเพื่อเป้ าหมายของโรงเรียน พฤติกรรมการจัดการเพื่อความรับผิดชอบ
ทีเ่ ชื่อถือได้ ด้านที่ 2 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน และ พฤติกรรมการกากับนิเทศการสอน ตามลาดับ
3. ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของครูในโรงเรียนทีม่ อี ตั ราการแข่งขันสูง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมีค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ และอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอน
และด้านการบริหารจัดการชัน้ เรียนค่าเฉลีย่ เท่ากัน และอยู่ในระดับมาก
4. คุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของครู มี
ดังนี้ คือ คุณลักษณะด้านความเพียรพยายามและคุณลักษณะด้านความเชื่อมันในตนเอง
่
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบตั งิ านของครูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01 ค่าสัมประสิทธิการถดถอยพหุ
คูณในรูปคะแนนดิบ(b) เท่ากับ.142
์
และ .137 ตามลาดับ ในรูป คะแนนมาตรฐาน (  ) เท่ ากับ .208 และ .204 ตามลาดับ ส่วนพฤติกรรมการบริห าร
สถานศึกษาของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านการจัดการเพื่อเป้ าหมายของโรงเรียน ส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการปฏิบตั งิ านของครูอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01 ค่าสัมประสิทธิการถดถอยพหุ
คณ
ู ในรูปคะแนนดิบ(b) เท่ากับ.
์
252 ในรูปคะแนนมาตรฐาน (  ) เท่ากับ .336 ทัง้ สามตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลในการ
ปฏิบตั งิ านของครูในโรงเรียนทีม่ อี ตั ราการแข่งขันสูง ในภาพรวมได้รอ้ ยละ 49.5
คาสาคัญ: คุณลักษณะ, พฤติกรรมการบริหาร, ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21, ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน

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 21 st 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.

ภูมิหลัง
พระราชบัญ ญัติการศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 1 ได้
กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจในการบริหารจัดการศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทัวไป
่ ไปยังคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้มากขึน้ นัน่ คือมีความเป็ นเอกภาพด้ านนโยบายและมีความหลากหลายในการ
ปฏิบตั ิตามอัตลักษณ์และศักยภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ดังแสดงให้เห็นในการกาหนด
วิสยั ทัศน์ ทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ว่า “เป็ นผู้นาในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูค่ วามเป็ นเลิศ บนพืน้ ฐานความเป็ นไทย” โดยกาหนดเป้ าประสงค์ดา้ นผูเ้ รียนไว้ว่าผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
8 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งู เป็ นอันดับหนึ่งของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา  2 นอกจากผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนทีส่ งู แล้ว สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ยังมีโรงเรียนภายใต้การควบคุมดูแลทีไ่ ด้รบั การประกาศ
เป็ นโรงเรียนที่มอี ตั ราการแข่งขันสูงถึง 27 โรงเรียน ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ซึง่ สะท้อนถึงประสิทธิผลทางการเรียนจนได้รบั ความนิยมจากผูป้ กครอง เป็ นทีแ่ น่ ชดั ว่าประสิทธิผลทางการศึกษานัน้
เป็ นผลมาจากปั จจัยหลายด้านประกอบกัน พรสุดา พรหมกุล 3 กล่าวว่าประสิทธิภาพเป็ นส่วนประกอบสาคัญของ
ประสิทธิผล การวัดประสิทธิผลขององค์การคือการศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างปั จจัยกับผลงาน เพื่อดูว่าผลที่

91

92

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 33 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ได้รบั มากหรือน้อยกว่าเป้ าหมายด้วยเหตุน้สี านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาต่าง ๆ จึงให้ความสาคัญในการพัฒนาผูบ้ ริหาร
สถานศึก ษา ครูแ ละทรัพ ยากร เพื่อ ยกระดับ ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นให้สูงมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุ น้ี ป ระสิท ธิผ ลจึงมี
ความสาคัญต่อองค์การหรือหน่ วยงานมาก ถ้าประสิทธิผ ลของบุคคลมีคุณภาพ ก็ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การทีม่ ี
คุณภาพเช่นกัน ซึง่ ทัง้ สองสิง่ นี้จะเป็ นตัวชีว้ ดั ความสาเร็จขององค์การได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าประสิทธิผลของสถานศึกษา
ก็เป็ นผลมาจากประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษานัน่ เอง ซึง่ ในการ
บริหารสถานศึกษาพบว่าผูบ้ ริหารโรงเรียนเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างยิง่ เพราะเป็ นผูท้ ท่ี าหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนขององค์การและ
เป็ นศูนย์รวมแห่งพลังร่วมของบุคลากรในองค์การ จากปั ญ หาดังกล่าวผู้บริห ารโรงเรียนนับ เป็ นกลไกสาคัญ และมี
อิทธิพลสูงต่อคุณภาพของผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากระบบการศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษาและประสิทธิผลของ
องค์การทางการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ จักรี ศรีจารุเมธีญาณ และคณะ  4 
ด้วยสภาพปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึก ษาที่ส่งผลต่ อประสิท ธิผ ลของครูในโรงเรียนที่มีอ ัตราการแข่งขัน สูง สังกัด สานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 เพื่อนาผลการศึกษาครัง้ นี้ไปสู่ขอ้ ค้นพบว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนทีม่ อี ตั ราการแข่งขันสูง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ใช้คุณลักษณะและพฤติกรรมใดบ้างในการบริหารจัดการให้การ
ทางานของครูเกิดประสิทธิผล ซึง่ เป็ นประโยชน์สาหรับใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สืบไป

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการรับรู้ของครูโรงเรียนแข่งขันสูง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริห ารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการรับรู้ของครูโรงเรียน
แข่งขันสูง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของครูในโรงเรียนทีม่ อี ตั ราการแข่งขันสูง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
4. เพื่อศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลใน
การปฏิบตั งิ านของครูโรงเรียนแข่งขันสูง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครูผสู้ อน
ในโรงเรียนที่มีอตั ราการแข่งขันสูงสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จานวน 27 โรงเรียน รวม
จานวนประชากรทัง้ สิน้ 2,452 คน ข้อมูลประจาปี การศึกษา 2561 ผูว้ จิ ยั จึงดาเนินการ (1) กาหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากจานวนครูผสู้ อนในโรงเรียนทีม่ อี ตั ราการแข่งขันสูง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 รวมทัง้ สิน้ 2,452 คน คานวณเบื้องต้นด้วยสูตรของยามาเน่
ที่ขอบเขตความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ได้ 344 คน ผู้วจิ ยั จึงทาการปรับจานวนกลุ่มตัวอย่างจาก 344 คน ให้มี
จานวนทัง้ สิน้ 405 คน
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ขัน้ ตอนที่ 2 คัดเลือกโรงเรียนที่จะทาการเก็บข้อมูล โดยพิจารณาจากโรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ
ระดับชาติ (O-Net) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 สูงสุด 10 อันดับแรก เนื่องจากผลคะแนนการทดสอบระดับชาติเป็ นหนึ่ง
ในข้อบ่งชีถ้ งึ ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของครู
ขัน้ ตอนที่ 3 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างครูจากโรงเรียนแข่งขันสูง 10 โรงเรียน ทีไ่ ด้กาหนดไว้ในขัน้ ตอนที่ 2 โดย
วิธกี ารสุ่มแบบแบ่งสัดส่วน (Proportionate Random Sampling) จากจานวนครูทงั ้ โรงเรียน จึงได้รายชื่อโรงเรียนและ
จานวนครูด ังต่ อไปนี้ โรงเรีย นสตรีวิท ยาและโรงเรียนสวนกุ หลาบวิทยาลัย โรงเรียนละ 53 คน, โรงเรีย นสามเสน
วิทยาลัย 51 คน, โรงเรียนศึกษานารี 47 คน, โรงเรียนโยธินบูรณะ 38 คน, โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ 36 คน, โรงเรียน
มัธยมวัดนายโรง 33 คน, โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 32 คน, โรงเรียนโพธิสารพิทยากรและโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ สตรีวทิ ยา พุทธมณฑล โรงเรียนละ 31 คน
(2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั นี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่พ ัฒ นามาจากงานวิจยั ที่เกี่ย วข้องกับ
คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่ อประสิทธิผลในการ
ปฏิบตั งิ านของครูในโรงเรียนทีม่ อี ตั ราการแข่งขันสูง โดยโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูล
พื้น ฐานส่ว นบุ ค คลของครูผู้สอน ตอนที่ 2 ข้อ มู ลเกี่ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วยคุ ณ ลักษณะ 8 ประการ ได้แ ก่ 1) มีค วามสามารถร่วมมือกับ ผู้อ่ืน ได้ 2) ปรับตัวเก่ ง 3) เป็ น ผู้รู้ 4) มี
คุณธรรม ซื่อสัตย์ 5) มีความเชื่อมันในตนเอง
่
6) มีความเพียรพยายาม 7) มีวสิ ยั ทัศน์ และ 8) มีทกั ษะการสือ่ สาร รวม
ทัง้ สิน้ 42 ข้อ ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ที่ ประกอบด้วยพฤติ
กรรมการบริห ารของผู้บ ริห ารสถานศึก ษา 5 ด้าน ได้แ ก่ 1) พฤติก รรมการจัด การเพื่อเป้ า หมายของโรงเรียน 2)
พฤติกรรมการจัดการกับการเรียนการสอน 3) พฤติกรรมการนิเทศการเรียนการสอน 4) พฤติกรรมการจัดการเพื่อ
ความรับผิดชอบทีเ่ ชื่อได้ และ 5) พฤติกรรมการจัดการทัวไป
่ รวมทัง้ สิน้ 31 ข้อ ตอนที่ 4 ข้อมูลเกีย่ วกับประสิทธิผลใน
การปฏิบตั งิ านของครู ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านการบริหารจัดการชัน้ เรียน และ 3) ด้าน
การพัฒ นาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รวมทัง้ สิ้น 30 ข้อ โดยมีการกาหนดให้คะแนนเป็ น 5 ระดับตาม ลิเคิร์ท สเกล
(1932) จากนัน้ นาไปทดสอบความเทีย่ งตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) จากผลการทดสอบพบว่าข้อคาถามที่
มีค่า IOC ตัง้ แต่ 0.67-1.00 และนาไปทาการทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability Test) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมันรวมทั
่
ง้ ฉบับเท่ากับ 0.98 แล้วจึงนาไปใช้
(3) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีก่ าหนดไว้ในข้างต้น
(4) การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั คือ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Description
Statistic) อธิบ ายลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ข องครูในโรงเรีย นที่มีอ ัต ราการแข่ งขัน สูง โดยใช้สถิติค่ า ความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage), ศึกษาระดับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ศึกษาระดับ
พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และศึกษาระดับประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของ
ครูในโรงเรีย นที่มีอ ัต ราการแข่ง ขัน สูง โดยใช้สถิติค่ า เฉลี่ย (Mean: x ) และ ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard
deviation: S.D.) ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ที่ส่งผลต่ อประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของครูในโรงเรียนที่มีอตั ราการแข่งขันสูง โดยใช้สถิติเชิงอนุ มานด้วยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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สรุปผลการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทีส่ ่งผล
ต่ อ ประสิท ธิผ ลในการปฏิบ ัติงานของครูในโรงเรีย นที่มีอ ัต ราการแข่ง ขัน สูง สังกัด สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ผูว้ จิ ยั สรุปผลการวิจยั ดังนี้
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์กลุ่มตัวอย่างจานวน 405 คน พบว่า เพศ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน
241 คน (ร้อยละ 59.5) รองลงมา เป็ นเพศชาย จานวน 164 คน (ร้อยละ 40.5) ตามลาดับ อายุ ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง
30-40 ปี จานวน 232 คน (ร้อยละ 57.3) รองลงมา มีอายุต่ ากว่า 30 ปี จานวน 100 คน (ร้อยละ 24.7) อายุระหว่าง
51-60 ปี จานวน 47 คน (ร้อยละ 11.6) และอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 26 คน (ร้อยละ 6.4) ตามลาดับ ระดับ
การศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 234 คน (ร้อยละ 57.8) รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท จานวน 168
คน (ร้อยละ 41.5) และระดับปริญญาเอก จานวน 3 คน (ร้อยละ 0.7) ตามลาดับ ตาแหน่งทางวิชาการ ส่วนใหญ่เป็ นครู
คศ.1 จานวน 183 คน (ร้อยละ 45.2) รองลงมาคือ ครู คศ.2 จานวน 122 คน (ร้อยละ 30.1) ครูผู้ช่วย จานวน 66 คน
(ร้อยละ 16.3) และครู คศ.3 จานวน 34 คน (ร้อยละ 8.4) ตามลาดับ ประสบการณ์ การสอน ส่วนใหญ่ ต่ ากว่า 10 ปี
จานวน 243 คน (ร้อยละ 60.0) รองลงมาคือระหว่าง 10-20 ปี จานวน 107 คน (ร้อยละ 26.4) 31 ปี ขน้ึ ไปจานวน 29
คน (ร้อยละ 7.2) และ ระหว่าง 21-30 ปี จานวน 26 คน (ร้อยละ 6.4) ตามลาดับ
2. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครูในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x = 3.83, S.D.= .77) และ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด คือ
ด้านความเพียรพยายาม ( x =3.97, S.D.= .79) รองลงมา คือ ด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรม ( x =3.94, S.D.= . 79)
ด้านความเชื่อ มันในตนเอง
่
( x = 3.87, S.D.= .80) ด้านการมีวิสยั ทัศน์ ( x = 3.81, S.D.= .86) ด้านความสามารถ
ร่วมมือกับผูอ้ ่นื ( x = 3.78, S.D.= .81) ด้านการมีทกั ษะการสือ่ สาร ( x = 3.77, S.D.= .87) ด้านการเป็ นผูร้ ู้ ( x = 3.75,
S.D.= .84) และ การปรับตัว (x= 3.66, S.D.= .90) ตามลาดับ
3. พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =
3.86, S.D.= .74) เมื่อ พิจ ารณารายด้า นพบว่ า อยู่ ในระดับ มากทุ ก ด้า น โดยด้า นที่มีค่ าเฉลี่ย สูงที่สุด คือ ด้านที่ 5
พฤติกรรมการจัดการทัวไป
่ ( x = 3.95, S.D.= .76) รองลงมา คือ ด้านที่ 1 พฤติกรรมการจัดการเพื่อเป้ าหมายของ
โรงเรียน ( x = 3.94, S.D.= .71), ด้านที่ 4 พฤติกรรมการจัดการเพื่อความรับผิดชอบที่เชื่อถือได้ ( x = 3.90, S.D.=
.80), ด้า นที่ 2 พฤติก รรมการจัด การเรีย นการสอน ( x = 3.82, S.D.= .80) และ ค่ า เฉลี่ย น้ อ ยที่สุด คือ ด้า นที่ 3
พฤติกรรมการกากับนิเทศการสอน ( x = 3.70, S.D.= .86) ตามลาดับ
4. ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของครูในโรงเรียนทีม่ อี ตั ราการแข่งขันสูง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =
4.18, S.D.= .54) โดยด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ซึง่ มีค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ( x =4.23,
S.D.= .59) ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการบริหารจัดการชัน้ เรียนค่าเฉลี่ย เท่ากัน คือ x = 4.16 และ
S.D.= .59 และ .58 ) ตามลาดับ
5. คุ ณ ลัก ษณะและพฤติก รรมการบริห ารงานของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของครูมีค่า R2 เท่ากับ .495 สามารถอธิบ ายความแปรปรวนของประสิทธิผลในการ
ปฏิบตั ิงานของครูในโรงเรียนที่มอี ตั ราการแข่งขันสูง ในภาพรวมได้รอ้ ยละ 49.5 โดยพฤติกรรมการบริหารงานของ
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ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านการจัดการเพื่อ เป้ าหมายของโรงเรียน (X11) ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบตั ิงานของครูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.01 มีค่าสัมประสิทธิการถดถอยพหุ
คูณในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ
์
.252 และในรูปคะแนนมาตรฐาน (  ) เท่ากับ .336 ลาดับต่อมาคือ คุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่
21 ด้านความเพียรพยายาม (X7) ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของครูอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 มี
ค่าสัมประสิทธิการทดถอยพหุ
คูณ ในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .142 และในรูปคะแนนมาตรฐาน (  ) เท่ากับ .208
์
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านความเชื่อมันในตนเอง
่
(X6) ส่งผลต่ อประสิทธิผลในการ
ปฏิบ ัติงานของครูอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 มีค่าสัม ประสิท ธิการทดถอยพหุ
คูณ ในรูปคะแนนดิบ (b)
์
เท่ากับ .137 และในรูปคะแนนมาตรฐาน (  ) เท่ากับ .204 ตามลาดับ

พฤติกรรมการบริหารงานด้านการจัดการเพือ่ เป้ าหมายของโรงเรียน(X11)
คุณลักษณะด้านความเพียรพยายาม (X7)
คุณลักษณะด้านความเชือ่ มันในตนเอง
่
(X6)

.336
.208
.204

ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของครู
ในโรงเรียนทีม่ อี ตั ราการแข่งขันสูง
R2 = .495

ภาพประกอบที่ 1 คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
รายด้าน ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของครู
ผลการทดสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุของตัวแปรอิสระซึ่งพิจารณาจากค่า Collinearity Statistics พบว่าค่า
Tolerance เท่ากับ .266, .273 และ .220 ตามลาดับ ซึ่งมีค่าตัง้ แต่ 0 ถึง 1 และค่า VIF เท่ากับ 3.758, 3.663 และ
4.540 ตามลาดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 5.3 ทุกตัวแปรแสดงว่ าตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มปี ั ญหาภาวะรวมเส้นตรงพหุ (นง
ลักษณ์ วิรชั ชัย, 2553) ซึง่ สามารถสร้างสมการพยากรณ์ ได้ดงั นี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized Score)
Y1 = 2.087 +.252X11 + .142X7 + .137X6
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score)
Z’Y = .336ZX11 + .208ZX7 + .204ZX6

อภิ ปรายผล
จากข้อค้นพบการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาประเด็นสาคัญมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. จากผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน คาดการณ์ได้ว่าเป็ นผลเนื่องมาจากสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้กาหนด นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ที่ชดั เจน ก็เป็ นแนวทางในการพัฒนาระดับ
คุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ให้อยู่
ในระดับทีม่ าก ผ่านกระบวนการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ อี ยู่อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมรรถพงศ์ ขจรมณี [5] (2558, น. 78) พบว่าบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบทุ กด้านมี
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ความสัมพันธ์กบั การกาหนดเป้ าหมาย โดยบุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์มคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับการกาหนด
เป้ าหมาย ที่สะท้อนให้เห็นว่า เป้ าหมายที่ดีจะนาทางคุณ ลักษณะของบุ คคล เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงทีส่ ุด คือ 1) ความเพียรพยายาม รองลงมา คือ 2) การมีคุณธรรมและจริยธรรม 3) ความเชื่อมันในตนเอง
่
ตามลาดับ ทัง้ นี้ระดับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านความเพียรพยายามอยู่ในระดับมาก
และมีค่าเฉลี่ยสูงทีส่ ุด คาดการณ์ได้ว่าเป็ นผลเนื่องมาจากความเพียรพยายามเป็ นคุณลักษณะทีค่ รูสามารถสังเกตได้
ชัดเจน เพราะมีความเกีย่ วข้องกับความสาเร็จของงาน ครูทุกคนมาโรงเรียนเพื่อทางาน ความสาเร็จของงานจึงเป็ นสิง่ ที่
ครูทุกคนคาดหวังและผูบ้ ริหารทีม่ คี วามเพียรพยายามก็จะแสดงออกซึง่ ความเพียรพยายามเสมอไม่ว่าเป้ าประสงค์นนั ้
จะยากหรือง่าย หากความเพียรพยายามทีผ่ บู้ ริหารใช้เป็ นเครื่องมือทาให้งานสาเร็จ ทาให้ครูมรี ะดับการรับรูด้ า้ นความ
เพียรพยายามของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับมากครูย่อมรู้สกึ ประทับใจ เกิดความตรึงตราตรึงใจต่อตัวผู้บริหาร
ตลอดจนเกิดความรักต่อองค์กรได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระบุญเพ็ง สิทธิวงษา [6] (2562, น. บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษา
เรื่องการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารจัดการท้องถิน่ ของบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตาบลสีออ อาเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี พบว่าบุคลากรมีการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารจัดการองค์กรส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก
งานวิจยั ระบุถงึ ด้านวิรยิ ะ (ความเพียรพยายาม) จาเป็ นจะต้องให้บุคลากรมีความจริงใจในการบริหารจัดการท้องถิน่ และ
สร้างเสริมความรับผิดชอบในตัวบุคลากร
ซึง่ จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
ด้านความเพีย รพยายาม ด้านการมีคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม ด้านความเชื่อ มัน่ ในตนเอง คาดการณ์ ไ ด้ว่า เป็ น ผล
เนื่องมาจากสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เป็ นเขตการศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นเมือง
หลวงของประเทศไทยมีความเจริญ และความพร้อมทางด้านการศึกษาทีม่ ากกว่าสานักงานพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขตอื่น ๆ มีโรงเรียนที่มีอตั ราการแข่งขันสูงจานวนมากถึง 27 โรงเรียนตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทาให้ความต้องการย้ายเข้ามาดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่น้มี มี าก ฉะนัน้ ทาให้
เกิด การแข่ง ขัน เรื่อ งของคุ ณ สมบัติข องผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในระดับ สูงมาก ผู้บ ริห ารที่มีคุ ณ ลัก ษณะโดดเด่ น มี
ประสบการณ์ดา้ นการบริหาร มีผลสัมฤทธิทางการบริ
หารงานสูงจึงจะได้เป็ นผูร้ บั เลือกให้มาปฏิบตั งิ านในสานักงานเขต
์
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้วยเหตุน้ีเองจึงทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่มอี ตั ราการแข่งขันสูงของ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ต้องพัฒนาคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้อยู่ในระดับมากอยู่
เสมอด้วยบริบทของสถานศึกษาที่ตนเองควบคุมดูแล และคุณลักษณะด้านความเพียรพยายาม การมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ความเชื่อมันในตนเองต่
่
างก็เกีย่ วข้องกับความสาเร็จของงาน คุณลักษณะทัง้ 3 ด้านนี้จงึ อยู่ในระดับมากจาก
การรับรู้ของครูในโรงเรียนที่มีอตั ราการแข่งขันสูง สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐานในทศวรรษหน้า ของธวัช แสงสุวรรณ [7] (2561, น.บทคัดย่อ) พบว่าแนวคิดในการคัดสรรผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานในทศวรรษหน้า ควรมีการพัฒนาเพื่อเตรีย มความพร้อมก่อนเข้าสู่ตาแหน่ งผู้บริหารสถานศึกษา โดยเน้น
การพัฒนาผ่านการปฏิบตั จิ ริง การสับเปลีย่ นงาน การสอนงานและการฝึ กอบรม เพื่อให้ขา้ ราชการมีความพร้อมและมี
ศักยภาพทางด้านการบริหาร
2. จากผลการวิเคราะห์ระดับ พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน คาดการณ์ได้ว่าเป็ นผลเนื่องมาจาก การแสดงพฤติ
กรรมการบริหาร มาจากพฤติกรรมด้านทักษะกลไกของร่างกาย 7 ระดับ เริม่ ตัง้ แต่ระดับต่ าสุดจนถึงระดับสูงสุด โดยที่
พฤติก รรมระดับ สูง จะต้ อ งอาศัย พฤติก รรมระดับ ขัน้ ต่ า ที่มีม าก่ อ นแล้ว ได้ แ ก่ 1) การรับ รู้ (Perception) 2) การ
เตรียมพร้อมปฏิบตั ิ (Set) 3) การตอบสนองทีม่ กี ารนา (Guided Response) 4) การปฏิบตั จิ นเป็ นทักษะ(Mechanism)
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5) การตอบสนองที่ซ ับ ซ้อน (Complex Overt Response) 6) การดัด แปลงให้เหมาะสม (Adaptation) 7) การริเริ่ม
(Origination) ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านในโรงเรียนที่มอี ตั ราการแข่งขันสูง สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 ต่างก็ต้องรับรูว้ ธิ กี ารบริหารสถานศึกษาจากการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านการบริหารมาก่อน
และเมื่อได้รบั ตาแหน่ งทางการบริหารสถานศึกษาต่างก็ต้องมีการเตรียมพร้อมปฏิบตั ิ อาทิเช่น การศึกษาวัฒนธรรม
องค์กรทีไ่ ปปฏิบตั งิ าน ให้มคี วามพร้อมทางด้านสมอง ทางด้านร่างกายและทางด้านอารมณ์ เมื่อลงมือปฏิบตั งิ านต้อง
อาศัยการตอบสนองทีม่ กี ารนา โดยการการเลียนแบบและการลองผิดลองถูก และปฏิบตั งิ านจนเป็ นทักษะ สะท้อนจาก
ประสบการณ์ ข องผู้บ ริห ารแต่ ละท่ านกว่าจะมาเป็ น ผู้บ ริห ารสถานศึกษาในโรงเรียนที่มีอตั ราการแข่งขันสูงซึ่งทุ ก
โรงเรียนเป็ นโรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ต้องดารงตาแหน่ งเป็ น
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษตามลาดับ ซึ่งเป็ นเรื่องปกติเมื่อ
สถานศึกษานัน้ ๆ อยู่ในบริบทสถานศึกษาขนาดใหญ่พเิ ศษ ย่อมมีความซับซ้อนทางด้านการบริหารมากยิง่ ขึน้ ทาให้
ผูบ้ ริหารต้องมีการตอบสนองทีซ่ บั ซ้อน มีการดัดแปลงทีเ่ หมาะสมต่อปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษาต้อง
เผชิญ รวมถึงการเป็ นการริเริม่ รูปแบบการเคลื่อนไหวให้เกิดเป็ นแบบใหม่ ทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะเรื่อง โดย
อาศัยความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและความสนใจ ซึง่ จัดเป็ นทักษะขัน้ สูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านทีม่ ี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ พฤติกรรมการจัดการทัวไป
่ รองลงมาคือ พฤติกรรมการจัดการเพื่อเป้ าหมายของ
โรงเรียน พฤติกรรมการจัดการเพื่อความรับผิดชอบทีเ่ ชื่อถือได้ ตามลาดับ คาดการณ์ได้ว่าเป็ นผลเนื่องมาจากโรงเรียน
ที่มีอตั ราการแข่งขันสูงสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เป็ นโรงเรียนรัฐบาลที่อยู่ภ ายใต้การ
ควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 27 ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอานาจและหน้าที่ ควบคุม ดูแลให้การบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ กรวิชญ์ กลิน่ บุญ [8]
(2559, น. 34) ที่ทาการศึกษาเรื่องระบบราชการกับประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการกองบัญชาการหน่ วย
บัญชาการทหารพัฒนา พบว่า อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ทุกข้อ โดยเรียงลาดับดังนี้ งานตามภารกิจของหน่ วยงาน รองลงมา
งานตามที่ผู้บงั คับบัญ ชามอบหมายเป็ นพิเศษ และงานตามแผนการปฏิบตั ิราชการประจาปี ของหน่ วย ตามลาดับ
สะท้อนว่าการจัดการของสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ยังคงต้องเกี่ยวข้องกับระบบราชการเสมอ และรองลงมาคือ
พฤติกรรมการจัดการเพื่อเป้ าหมายของโรงเรียน ซึง่ คาดการณ์ได้ว่าโรงเรียนทีม่ อี ตั ราการแข่งขันสูงย่อมมีเป้ าหมายที่
สูงขึ้นกว่าสถานศึก ษาอื่น ๆ ในสังกัดเดียวกัน ทาให้ ผู้บ ริห ารต้องบริห ารจัดการงานของโรงเรีย นให้สอดคล้องกับ
เป้ าหมายของโรงเรียน โดยสร้างความมันใจให้
่
แก่ครูว่าการสอนของครูในชัน้ เรียนต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุเป้ าหมาย
ของหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุ นให้ครูใช้ผลการเรียนรูข้ องนักเรียนเพื่อกาหนดเป้ าหมายของโรงเรียน กระตุ้นให้ครูมี
ความรับผิดชอบร่วมกันในการปรับปรุงและพัฒ นาหลักสูตร และให้ความสาคัญกับกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูท่ี
สอดคล้องกับเป้ าหมายของโรงเรียนและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทาให้ครูสามารถรับรูร้ ะดับพฤติกรรมการจัดการเพื่อ
เป้ าหมายของโรงเรียนว่าอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของฐาปณัฐ อุดมศรี [9] (2558, น.173) พบว่ามีการ
กาหนดเป้ าประสงค์ในระดับโรงเรียนสูงที่สุด รองลงมาคือเป้ าประสงค์ระดับบุคคล เช่นเดียวกับการศึกษาของ ปนิดา
เนื่ อ งพะนอม [10] (2560, น.122) ที่พ บว่ า ด้า นการวางแผนและด้า นการน าไปปฏิบ ัติ อ ยู่ ในระดับ มาก ด้ า นการ
ประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง เป็ นสิง่ ที่ยนื ยันเป็ นอย่างดีว่าพฤติกรรมการจัดการเพื่อเป้ าหมายของโรงเรียนมี
ความสาคัญต่อการบริหาร
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3. จากผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลในการปฏิบ ัติงานของครูในโรงเรียนที่มีอตั ราการแข่งขันสูง ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากคาดการณ์ได้ว่าโรงเรียนทีม่ อี ตั ราการแข่งขันสูงได้รบั ความนิยมจากบัณฑิตจากคณะครุศาสตร์
ศึก ษาศาสตร์ผู้ ท่ี ต้ อ งการเข้า รับ บรรจุ แ ต่ ง ตัง้ ในต าแหน่ ง ครู และตามแบบแผนการเรีย กบรรจุ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนัน้ ใช้ระบบผูท้ ม่ี คี ะแนนสอบสูงจะได้สทิ ธิในการเลือกโรงเรียนเพื่อบรรจุแต่งตัง้ ก่อน
ผูส้ อบทีม่ คี ะแนนต่ าเสมอ ฉะนัน้ ทาให้ครูทม่ี คี วามรูค้ วามสามารถมากกว่าจะได้เข้าไปดารงตาแหน่ งครูในโรงเรียนที่มี
อัตราการแข่งขันสูง โดยใช้การจัดลาดับตามคะแนนสอบเป็ นเกณฑ์ จึงทาให้เมื่อวัดระดับประสิทธิผลในการทางานแล้ว
ครูในโรงเรียนทีม่ อี ตั ราการแข่งขันสูงจึงมีประสิทธิผลในการทางานทีส่ งู เมื่อพิจ ารณารายด้าน ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด
คือ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ คาดการณ์ได้ว่าเป็ นผลเนื่องมาจากทฤษฎีโครงสร้างทาง
จิตของซิกมันด์ ฟรอยด์ [11] (Sigmund Freud, 1930) เมื่อครูเป็ นมนุษย์ธรรมดาอันมีโครงสร้างทางจิตตามทฤษฎีของ
ซิกมันด์ ฟรอยด์ ย่อมมีความปรารถนาทีจ่ ะเป็ นครูท่ดี คี รูท่เี ก่ง และคาดหวังทีจ่ ะประสบความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน
ครูส่วนใหญ่ จงึ ต้องควบคุมพฤติกรรมโดยใช้กระบวนการในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อไปให้ถึง
เป้ าหมายในชีวติ เหล่านัน้ สอดคล้องกับการศึกษาของ ชื่น สกุลปั น [12] (2560, น. 48) พบว่าความต้องการพัฒนา
ตนเองของครูผสู้ อน ของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธไิ ทไชโย ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย ได้แก่ การสร้างผลงานทางวิชาการ ด้านการศึกษาดูงาน การฝึ กอบรม การ
ประชุมสัมมนา และการศึกษาต่อ ตามลาดับซึง่ สิง่ เหล่านี้ต้องอาศัยการพัฒนาตนเองเป็ นเครื่องมือสู่ความสาเร็จทัง้ สิน้
เช่น เดียวกับ การศึกษาของ ธรภพ อาสนทอง [13] (2553, น.49) พบว่าระดับความต้องการพัฒ นาตนเองเพื่อเพิ่ม
คุณภาพในการบริการ ไม่น่าแปลกใจเลยทีก่ ารพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพจะมีค่าเฉลีย่ สูงสุด เมื่อครูในโรงเรียนทีม่ ี
อัตราการแข่งขันสูงต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงขององค์ความรู้ เพื่อสนองต่อความต้องการ
ของผูเ้ รียนทีม่ คี วามพร้อมและมีความสามารถทางการเรียนรูท้ ส่ี งู กว่าปกติ
4. จากผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ใน
ภาพรวมส่งผลต่ อประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของครู คาดการณ์ ได้ว่าคุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็ นสิง่ ทีค่ รูสามารถสังเกต รับรูไ้ ด้จากผูบ้ ริหารและเมื่อผูบ้ ริหารแสดงคุณลักษณะ
และพฤติกรรมการบริหารที่ครูเล็งเห็นว่าเป็ นประโยชน์ และส่งผลดีต่องานก็จะทาให้ครูเกิดความเชื่อถือศรัทธาในตัว
ผูบ้ ริหาร เคารพรักและแสดงตนเป็ นพลังพร้อมที่จะปฏิบตั ติ นตามนโยบายของผูบ้ ริหารสถานศึกษา เมื่อครูปฏิบตั ติ น
ตามนโยบายได้แล้วก็จะส่งผลให้ประสิทธิผลในการปฏิบ ัตงิ านของครูสงู ขึน้ อีกทัง้ เป้ าหมายของสถานศึกษาบรรลุไปได้
ด้วยความราบรื่นสอดคล้องกับ สุธารัตน์ ทองเหลือและกาญจนา บุญส่ง. [14] (2559, บทคัดย่อ) พบว่าคุณลักษณะและ
พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรม
คุณภาพของสถานศึกษาขึน้ อยู่กบั คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพือ่ นาผลการวิจยั ไปใช้
1. ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในศตวรรษที่ 21 ควรหมัน่ ฝึ กฝนตนเองเพื่อสร้างเสริมคุ ณ ลัก ษณะมีค วามเพีย ร
พยายามและเชื่อมันในตนเอง
่
และควรหมันฝึ
่ กฝนตนเองเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริหารงานเกีย่ วกับการจัดการ
เพื่อเป้ าหมายของโรงเรียนให้มรี ะดับมากทีส่ ุด ก็จะทาให้สามารถนาเอาคุณลักษณะและพฤติกรรมเหล่านี้ ไปบริหาร
จัดการบุคลากรใต้บงั คับบัญ ชาให้มีประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานระดับสูงขึ้นได้ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษาซึง่ เป็ นหน่ วยงานต้นสังกัดสามารถออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาคุณลักษณะมีความเพียรพยายามและ
เชื่อมันในตนเองของผู
่
บ้ ริหารสถานศึกษาทีอ่ ยู่ภายใต้การควบคุมดู แล และส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการเพื่อเป้ าหมาย
ของโรงเรียนของผูบ้ ริหารสถานศึกษาภายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา อันจะส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านของครูภายในเขตพืน้ ที่
การศึกษาสูงขึน้ และผลสัมฤทธิทางการศึ
กษาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสูงขึน้ ตามลาดับ
์
2. ผู้บ ริห ารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรส่งเสริม ให้ครูได้เข้าสู่กระบวนการพัฒ นาตนเองและพัฒ นา
วิชาชีพ เช่น กระบวนการฝึ กอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อนาความรูแ้ ละประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั มาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการชัน้ เรียนให้มปี ระสิทธิผลสูงขึน้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทีส่ ง่ ผลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของครูในโรงเรียนทีม่ บี ริบทแตกต่างออกไป
2. ควรมีก ารศึก ษาเกี่ย วกับ หลัก จิต วิท ยาควบคู่ ก ับ การศึก ษาคุ ณ ลัก ษณะและพฤติก รรมของผู้บ ริห าร
สถานศึกษา เนื่องจากคุณลักษณะและพฤติกรรมของมนุ ษย์กเ็ ป็ นผลมาจากการทางานทางจิตทยา และส่งผลหรือมี
อิทธิพลต่อคนรอบข้างเสมอ
3. เนื่องจากคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษามีสว่ นซ้อนทับ เกีย่ วสัมพันธ์กนั บางกรณียาก
ทีจ่ ะแยกออกจากกัน การวิเคราะห์จงึ ควรใช้สถิตขิ นั ้ สูงในการวิเคราะห์ เพื่อกาจัดตัวแปรสอดแทรกเหล่านัน้
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจของผู้บริหารวิทยาลัย
ชุมชน และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของ
นั ก ศึก ษาวิท ยาลัย ชุ ม ชน 2) ภาวะผู้ น าแบบกระจายอ านาจของผู้ บ ริห ารวิท ยาลัย ชุ ม ชนที่ส่ ง ผลต่ อ ทัก ษะ
ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน และ 3) แนวทางในการพัฒ นาภาวะผู้นาแบบ
กระจายอานาจของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชน โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 387 คน วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ค่าร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบลาดับขัน้
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับภาวะผูน้ าแบบกระจายอานาจของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน โดยรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ค่าเฉลี่ยเรียงลาดับจากน้ อยไปมากได้แก่ ด้านการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้นา ผู้ตาม
และสถานการณ์ ต่าง ๆ ด้านการให้โอกาสผู้อ่นื ในการแสดงความสามารถ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด
วิสยั ทัศน์ร่วม ด้านการขยายขอบเขต และด้านการปฏิบตั ภิ าวะผูน้ า และระดับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน โดยรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะข้อ นักศึกษามีความตัง้ ใจที่จะทางานให้สาเร็จ รองลงมาคือนักศึกษารูจ้ กั หน้าที่ของ
ตนเอง ส่ ว นล าดับ สุ ด ท้า ยคือ นั ก ศึก ษาทราบถึงความถนั ด ของสมาชิก ในทีม 2) ปั จ จัย ที่ส่ งผลต่ อ ทัก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัย
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ชุมชน มีดงั นี้คอื ปั จจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดวิสยั ทัศน์ร่วม (X4) ปั จจัยด้านการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูน้ า
ผูต้ าม และสถานการณ์ต่าง ๆ (X3) และปั จจัยด้านการให้โอกาสผูอ้ ่นื ในการแสดงความสามารถ (X5)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
𝑌̂ = .987 + .329X4 +.253X3 +.195X5
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 𝑍̂y = .361Z4 +.273Z3 +.213Z5
และ 3) แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน คือ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนควรส่งเสริมและสนับสนุ นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดวิสยั ทัศน์ ร่วมกันในการพัฒ นาการทางานใน
องค์กร ควรส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชนเกิดการศึกษาและเรียนรู้ซ่งึ กันและกัน โดยผ่านกระบวนการการจัดการ
ความรู้ ในส่วนวิทยาลัยชุมชนและครูในวิทยาลัยชุมชน ควรส่งเสริมและสนับสนุ นให้นักศึกษาได้มโี อกาสแสดง
ความสามารถในการจัดโครงการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนที่นักศึกษาอาศัยอยู่ให้มากที่สุด ซึง่ จะเป็ น
การพัฒนาภาวะผูน้ าของนักศึกษาให้เกิดขึน้ ผ่านกระบวนการในการทางานร่วมกัน
คาสาคัญ : ภาวะผูน้ าแบบกระจายอานาจ, ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, วิทยาลัยชุมชน

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 𝑌̂ = .987 + .329X4 +.253X3 +.195X5
Regression equation in standard score
𝑍̂y = .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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ภูมิหลัง
ความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในยุคปั จจุบนั ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
สังคมอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนในยุคปั จจุบนั ก็เช่นเดียวกัน ผู้เรียนในยุคนี้จงึ ไม่ยดึ ติดอยู่กบั การเรียนการ
สอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว จึงเกิดลักษณะของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 ที่มกี ารเปลีย่ นแปลงไป จากเดิมที่มี
ครูเป็ นผูค้ อยสอน คอยบอกความรู้ เปลีย่ นเป็ นผูเ้ รียนสามารถสืบค้นความรูต้ ่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ท
หรือผ่านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ในเวปไซต์ ในเฟซบุ๊ก ในไลน์ เป็ นต้น [1] เป็ นผลให้ผเู้ รียนต้องมีทกั ษะต่าง ๆ
เพิม่ ขึน้ มากมายจากการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เช่น ทักษะด้านการคิดวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านการ
ท างานร่ ว มกัน เป็ นต้ น ซึ่ง บุ ค ลากรทางการศึก ษาก็ย ัง คงมีห น้ า ที่ท่ีส าคัญ เหมือ นเดิม เพีย งแต่ บ ทบาทได้
เปลีย่ นแปลงจากเดิมทีม่ หี น้าทีส่ อนเป็ นผูช้ ่วยเหลือมากขึน้ [2]
เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นความท้าทายของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่
21 ของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนเช่นกัน บริบททางสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลานัน้ ส่งผลให้ผบู้ ริหารวิทยาลัย
ชุมชนเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้สอดรับ กับ บริบทของการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน การบริห าร
การศึกษาให้ประสบผลสาเร็จนัน้ ผูบ้ ริหารทีป่ ระสบความสาเร็จจาเป็ นต้องใช้ทงั ้ ศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้การบริหาร
จัดการสิง่ ต่าง ๆ ในสถานศึกษาบรรลุเป้ าหมายและเกิดผลสาเร็จ วิทยาลัยชุมชนเป็ นสถาบันการศึกษาหนึ่งของรัฐ
ที่จดั การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญ ญา จัดฝึ กอบรมทัง้ ด้านวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีปรัชญาเบือ้ งต้นว่าบุคคลทุกคนมีศกั ยภาพอยู่ในตัว นโยบายหลักคือ
เปิ ดกว้างให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และฝึ กทักษะอย่างกว้างขวาง มีหลักสูตรหลากหลาย เน้นคุณภาพและการใช้
ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน ซึง่ ปั จจุบนั ได้ผลิตบัณฑิตเข้าสู่
สังคมจานวนมากตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2559 เป็ นต้นมา [3] โดยได้ทาหน้าทีผ่ ลิตบัณฑิตป้ อนเข้าสูส่ งั คม ซึง่ บัณฑิตเหล่านี้
เป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศ ด้วยบัณฑิตที่จบการศึกษาจากวิทยาลัย
ชุมชน ทัง้ 20 แห่งทัวประเทศนี
่
้ จาเป็ นต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา
มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือทีเ่ รียกว่า TQF (Thailand Qualifications Framework
: TQF) ซึง่ กรอบมาตรฐานดังกล่าวนี้เป็ นหลักประกันของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรอนุ ปริญญา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยได้มกี ารกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้า นความรู้ ด้านทักษะปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
จากกรอบมาตรฐานในการพัฒนานักศึกษาและความเปลีย่ นแปลงด้านการจัดการเรียนรูด้ งั กล่าว ทาให้
ผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนต้องขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทางด้านดิจทิ ลั มีการวางแผนปรับปรุง
ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาในยุคดิจทิ ลั [4] เพื่อให้
ทันต่อการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีทก่ี า้ วกระโดด และเพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีย่ งยื
ั ่ นต่อไป ซึง่ แสดงให้เห็น
ว่าการทางานร่วมกันเป็ นทีมของผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนสาคัญในการดาเนินนโยบายทาง
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน จึงให้ความสาคัญด้านคุณภาพการศึกษาเป็ นหลัก เพราะเชื่อว่าคุณภาพการศึกษา
เป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะสามารถนาพาองค์กรให้อยู่รอดท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์ ถึงแม้ผบู้ ริหารวิทยาลัยชุมชนจะเป็ น
ผู้มอี านาจสูงสุดในการตัดสินใจรวมทัง้ มีส่วนสาคัญในความสาเร็จนัน้ แต่การรวมอานาจเบ็ดเสร็จไว้แต่เพียงผู้
เดียว คงไม่สามารถทาให้กจิ การของวิทยาลัยชุมชนบรรลุเป้ าหมายที่ตงั ้ เอาไว้ได้ [5] เนื่องจากขอบข่ายงานใน
สถานศึกษานัน้ มีความซับซ้อนตามขอบเขตของงานด้านต่าง ๆ เช่น งานอานวยการ งานนโยบายและแผน งาน
พัฒนาวิชาการ งานกิจการนักศึกษา งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น ผู้บริหารจึงควรมีการ
กระจายอานาจหน้ าที่ และความรับ ผิดชอบ สร้างเครือข่ายกลุ่มและขยายกิจกรรมให้หลากหลาย สร้างความ
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ร่วมมือ [6] รวมไปถึงการกระจาย และส่งเสริมความเป็ นผู้นาออกไปสู่บุคลากรในทุกระดับ เพื่อให้บุคลากรสร้าง
ภาวะผู้นาของตนเองซึ่งเป็ นสมรรถนะสาคัญ ในการปฏิบตั ิงาน โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็ นอีกหนึ่ ง
บทบาทสาคัญในวิทยาลัยชุมชนมี ภาระงานสอน งานฝึ กอบรม งานการพัฒนาการเรียนการสอน และงานพัฒนา
นักศึกษา [7] เป็ นกาลังสาคัญทีจ่ ะสามารถฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ นต่อการเรียนรู้ ฝึ กฝนการ
ทางานเป็ นทีม ได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ซึง่ จะส่งผลต่อการพัฒนาผูเ้ รียนในด้านการศึกษา ด้านทักษะชีวติ และในด้าน
อื่น ๆ เช่น ฝึกความเป็ นผูน้ า การหาเป้ าหมาย และการทางานอย่างมีความรับผิดชอบในหน้าทีข่ องตนเอง เป็ นต้น
เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว ปั จจัยหนึ่งที่มคี วามสาคัญมากต่อการนาพาองค์กรผ่านความท้าทายดังกล่าวได้คือ
ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร ซึง่ สิง่ นี้จะส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารในแง่มุมต่าง ๆ [8] ทัง้ ในด้าน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษา และต่อผลสัมฤทธิของผู
้เรียน [9-13]
์
นักศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ค่อนข้างให้ความสนใจกับการเรียนรูเ้ ฉพาะในเรื่องทีต่ นเองมีความสนใจ
จึงท าให้ค่อนข้างขาดความสนใจการเรียนรู้จากผู้สอนผ่านชัน้ เรียน ซึ่งผู้เรียนจาเป็ น ต้องมีคุ ณลักษณะสาคัญ
เช่น ความรับผิดชอบและการพึ่งพาตนเองสูง (Autonomous Learning) ซึ่งหมายถึงการตัง้ เป้ าหมายการเรียนรู้
และการไปให้ถงึ เป้ าหมายทีว่ างไว้โดยไม่ต้องให้ใครมาบังคับ การทางานร่วมกับผูอ้ ่นื อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
กระตือรือร้น แสดงออกอย่างเหมาะสม ถูกกาลเทศะ เพื่อทีจ่ ะสามารถทาให้ตนเองเกิดการพัฒนา และสามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างเป็ นสุข
จากความเป็ นมาดังกล่าวทาให้ผู้วจิ ยั เห็นความสาคัญ ของการศึกษาภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจที่
เชื่อมโยงกับการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ว่ามีความสาคัญและน่าสนใจ เนื่องจากภาวะผูน้ าแบบกระจายอานาจเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาขึน้
เพื่อตอบสนองวิวฒ
ั นาการของภาวะผูน้ าในสถานศึกษา และจากแนวคิดผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือก
กรอบแนวคิดลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังกล่าว และนามาเป็ นประเด็นสาคัญ ในการกาหนดกรอบ
แนวคิด สาหรับงานวิจยั ชิ้น นี้ ให้มีค วามสอดคล้อ งกับ แนวคิดของภาวะผู้น าแบบกระจายอานาจของผู้บ ริห าร
วิท ยาลัย ชุมชน ว่าปั จจัยด้านภาวะผู้นาดังกล่าวนัน้ สามารถถ่ ายทอดและส่งผลต่ อคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนหรือไม่ และเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนากระบวนการภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัย
ชุมชน และเป็ นแนวทางในการทางานวิจยั ด้านภาวะผูน้ าต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่ อ ศึก ษาระดับ ภาวะผู้ น าแบบกระจายอ านาจของผู้ บ ริห ารวิท ยาลัย ชุ ม ชน และระดับ ทัก ษะ
ความสัมพัน ธ์ระหว่างบุ ค คล และความรับ ผิดชอบตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิระดับ อุด มศึก ษาของนัก ศึกษา
วิทยาลัยชุมชน
2. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนที่ส่งผลต่อทัก ษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ าแบบกระจายอานาจของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชน
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ขอบเขตเนื้ อหา
ปั จจัยด้านภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจ 5 ปั จจัย ได้แก่ 1) การปฏิบตั ภิ าวะผูน้ า 2) การขยายขอบเขต
3) การปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้นา ผู้ตามและสถานการณ์ ต่ าง ๆ 4) การสร้างแรงบัน ดาลใจให้เกิดวิสยั ทัศ น์ ร่ว ม
5) การให้โอกาสผูอ้ ่นื ในการแสดงความสามารถ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ทีศ่ กึ ษาระดับอนุปริญญา จานวน 11,310 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ปี การศึกษา 2561 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางสาเร็จของทาโร่ ยามาเน่ ทีร่ ะดับความคลาดเคลื่อน 5% แล้วสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมติ ามวิทยาลัยชุมชน
จากนัน้ สุม่ ตัวอย่างอย่างง่ายโดยใช้วธิ กี ารจับฉลากได้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจานวน 387 คน
กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ ได้แก่ บุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน ทัง้ สิน้ 7
คน จาแนกเป็ น เพศชาย 1 คน และ เพศหญิง 6 คน จาแนกตามตาแหน่ ง ได้แก่ ทีป่ รึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1 คน นักวิชาการศึกษา จานวน 2 คน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 4 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามนักศึกษามี 3 ตอน
ตอนที่ 1 ถามสถานภาพของผูต้ อบ ตอนที่ 2 ถามเกีย่ วกับปั จจัยภาวะผูน้ าแบบกระจายอานาจ ใน 5 ด้าน ตอนที่ 3
ถามเกีย่ วกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ แบบสอบถามมีความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยการหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index) มีค่าเท่ากับ 0.84 และจากการ
ทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาซึง่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แล้ว
นามาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่ามีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.99 ซึ่งถือได้ว่าแบบสอบถามมีค่าความ
เชื่อมันสู
่ ง การเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถามใช้วธิ กี ารเก็บรวมข้อมูลผ่านการตอบแบบสอบถามออนไลน์
ในส่วนของแบบสัมภาษณ์ นัน้ ผู้วจิ ยั ได้กาหนดคาถามตามโครงสร้างคาถามที่จะใช้สมั ภาษณ์ ไว้มี ข้อ
คาถามอยู่ 3 ส่วนด้วยกันได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อคาถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจ ส่วนที่ 2 ข้อคาถาม
เกีย่ วกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษา และส่วนที่ 3 ข้อคาถามเกีย่ วกับแนว
ทางการพัฒนาภาวะผูน้ าแบบกระจายอานาจของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชน จากนัน้ ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหา
สถิ ติที่ใช้ในการวิ จยั
1. สถิติห าคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ หาความเที่ย งตรงเชิง เนื้ อ หา (Content Validity) โดยหาค่ าดัช นี ค วาม
สอดคล้ อ ง (Index of Index-Objective Congruence) หาค่ า ความเชื่ อ มั น่ ของแบบสอบถามโดยการหาค่ า
สัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient)
์
2. สถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งมาตรฐาน
3. สถิติท่ใี ช้ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะห์ก ารถดถอยพหุ คูณ แบบขัน้ ตอน (Stepwise Multiple
Regression)
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สรุปผลวิ จยั
1. ภาวะผูน้ าแบบกระจายอานาจของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบของนักศึกษา พบว่า
1.1 ภาวะผูน้ าแบบกระจายอานาจของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลีย่
รายด้านทัง้ 5 ด้าน จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูน้ า ผูต้ ามและสถานการณ์ต่างๆ ด้านการ
ให้โอกาสผูอ้ ่นื ในการแสดงความสามารถ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดวิสยั ทัศน์ร่วม ด้านการขยายขอบเขต
และด้านการปฏิบตั ภิ าวะผูน้ า มีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้
1.1.1 ด้านการปฏิบตั ภิ าวะผูน้ า ในภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อโดยเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย คือ ผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนแสดงออกถึงความภาคภูมใิ จที่
ได้เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยาลัย รองลงมา คือ ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสร้างความจงรัก ภักดีให้เกิดขึน้ ในวิทยาลัย
ส่วนข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุด คือ ผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนพร้อมรับความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการทดลองสิง่ ใหม่
1.1.2 ด้านการขยายขอบเขต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนวางจุดประสงค์การทางานที่
ชัดเจน รองลงมา คือ ผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนแบ่งหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบไปสู่สมาชิกในทีม ส่วนข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่
ต่าสุด คือ ผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนระบุขอบเขตและวิธกี ารทางานทีช่ ดั เจน
1.1.3 ด้านการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้นา ผู้ตาม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชนให้เกียรติบุคคลอื่น รองลงมา คือ ผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนเป็ นมิตรกับบุคคลอื่น ส่วนข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่
ต่าสุด คือ ผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนกากับติดตามการแก้ปัญหาได้
1.1.4 ด้า นการสร้า งแรงบัน ดาลใจให้เกิด วิส ัย ทัศ น์ ร่ ว ม ในภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้บริหารวิทยาลัย
ชุมชนมีความภาคภูมใิ จในการปฏิบตั หิ น้าที่ รองลงมา คือ ผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนวางแผนการทางานทีส่ อดคล้อง
กับเป้ าหมายของตนเอง ส่วนข้อที่มคี ่าเฉลีย่ ต่ าสุด คือ ผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนคาดการณ์สงิ่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างเป็ น
ระบบ
1.1.5 ด้า นการให้โอกาสผู้อ่ืน ในการแสดงความสามารถ ในภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้บริหารวิทยาลัย
ชุมชนให้ความคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ รองลงมา คือ ผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกในทีมบนความต้องการของสมาชิก ส่วนข้อที่มคี ่าเฉลีย่ ต่ าสุด คือ ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนประเมินผล
งานของสมาชิกในทีมเป็ นระยะ
1.2 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย
คือ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรูจ้ กั หน้าทีข่ องตนเอง รองลงมา คือ นักศึกษามีความตัง้ ใจทีจ่ ะทางานให้สาเร็จ และข้อ
ทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุด คือ นักศึกษาทราบความถนัดของสมาชิกในทีม
2. ภาวะผูน้ าแบบกระจายอานาจของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนทีส่ ง่ ผลต่อทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดวิสยั ทัศน์ร่วม (X4) ด้าน
การปฏิส ัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู้ น า ผู้ ต าม และสถานการณ์ ต่ า ง ๆ (X3) และด้ า นการให้ โ อกาสผู้ อ่ืน ในการแสดง
ความสามารถ (X5) โดยสามารถพยากรณ์ทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบของนักศึกษา
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วิทยาลัยชุมชน ได้รอ้ ยละ 68.9 (R2 = .689) เขียนเป็ นสมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้
ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
𝑌̂ = .987 + .329X4 +.253X3 +.195X5
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
𝑍̂y = .361Z4 +.273Z3 +.213Z5
3. แนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ าแบบกระจายอานาจของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชน สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ า
แบบกระจายอานาจทัง้ ในระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึง่ เป็ นหน่ วยงานต้นสังกัด และระดับวิทยาลัยชุมชนซึง่ เป็ น
หน่วยงานในพืน้ ที่ ควรมีการกระจายอานาจไปสู่วทิ ยาลัยชุมชนผ่านการจัดทาแผนนโยบายยุทธศาสตร์ 20 ปี และ
แผนกลยุทธ์ 5 ปี โดยผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนเป็ นตัวขับเคลื่อนทีส่ าคัญให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชน รวมทัง้ นักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนร่วมกันพัฒนาพืน้ ทีใ่ นชุมชนด้วยกระบวนการการมีสว่ นร่วมเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนอย่างยังยื
่ น

อภิ ปรายผล
1. ภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจของผู้บ ริห ารวิทยาลัยชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ปั จจัยทัง้ 5 ด้าน อยู่ในระดับ มาก ได้แก่ ด้านการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้นา ผู้ตามและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ด้านการให้โอกาสในการแสดงความสามารถ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดวิสยั ทัศน์ร่วม
ด้านการขยายขอบเขต และด้านการปฏิบตั ภิ าวะผูน้ า ตามลาดับ ทัง้ นี้เนื่องจากบทบาทของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชน
นัน้ เปรียบเสมือนเป็ นตัวกลางระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับผูม้ สี ว่ นได้เสียในวิทยาลัยชุมชน ในการดาเนินการ
จัดการศึกษา และสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพและรายได้ และตรึงคนให้อยู่ใน
พื้นที่เพื่อพัฒ นาชุมชนของตนเองให้ตอบโจทย์ชุม ชนตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยพื้นที่เป้ าหมายของการ
ท างานต้องเน้ น ให้เกิด ความมัน่ คงอยู่บ นพื้น ฐานของชุ ม ชน ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ
เทพวรินทร์ เขื่อนปั ญญา [14] ที่ได้ศกึ ษารูปแบบการบริหารที่เน้นการกระจายอานาจในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ผลการวิจยั พบว่า สภาพการกระจายอานาจด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารทัวไปอยู
่
่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ [15] ที่ได้ศึกษาเรื่องโมเดล
สมการโครงสร้างภาวะผูน้ าแบบกระจายอานาจของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผลการวิจยั พบว่า ระดับการ
แสดงออกภาวะผู้น าแบบกระจายอานาจของผู้บริหารสถานศึก ษาอยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พัชราพร ศิริพ ันธ์บุญ [16] ที่ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าแบบกระจายอานาจที่ ส่งผลต่ อโรงเรียนสมรรถนะสูงของ
สถานศึก ษาสัง กัด สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาขอนแก่ น เขต 1 ผลการวิจ ัย พบว่ า ผู้บ ริห าร
สถานศึกษามีภาวะผูน้ าแบบกระจายอานาจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ สูงสุดคือ การจัดโปรแกรม
การสอน และค่าเฉลีย่ ต่าสุดคือ การปฏิบตั ภิ าวะผูน้ า และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรอนงค์ พรหมเดช [17] ทีไ่ ด้
ศึกษาเรื่องการกระจายภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารทีส่ มั พันธ์กบั องค์การแห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครศรีธรรมราช ผลการวิจยั พบว่า การกระจายภาวะผูน้ า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามลาดับต่อไปนี้ การกระจาย
ภาวะผู้นา การมีพนั ธกิจวิสยั ทัศน์และเป้ าหมายร่วมกัน วัฒนธรรมการทางานเป็ นทีม และการปฏิบตั ิภาวะผูน้ า
เนื่องมาจาก ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนเป็ นผูน้ าขององค์กรที่มคี วามสาคัญและมีบทบาทมากในการนาองค์กรไปสู่
ทิศทางที่ประสบผลสาเร็จ สอดคล้องกับรายงานผลการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนประจาปี การศึกษา
2560 [18] ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้นาของสภาวิทยาลัยชุมชนและ
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยชุมชน มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (KPI = 4.90) เนื่องมาจากวิทยาลัยชุมชน
มีโครงการพัฒนาศักยภาพของบุ คลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามแนวยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการเชิงรุก
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และธรรมาภิบาลซึง่ มีเป้ าประสงค์ในการกระจายอานาจการบริหารจัดการ สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ ข้มแข็ง มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ สร้างค่านิยมในด้านการมีส่วนร่วม การมีภาวะผูน้ า การทางานเป็ นทีมและการมีความรัก ความผูกพันใน
องค์กร
ผลการวิจยั ในดังกล่าวยังสะท้อนแนวทางการดาเนินการของวิทยาลัยชุมชนตามพระราชบัญญัตสิ ถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 [19] ที่ยดึ การบริหารงานและจัดการศึกษาบนพื้นฐานของการประสานความร่วมมือ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน ตลอดจนสถานประกอบการ สถาบันศาสนา และหน่วยงานอื่น
ของรัฐทัง้ ในประเทศหรือต่างประเทศ มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระดับ
วิทยาลัยชุมชน ผ่านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็ นผู้แทนจากพหุภาคี
ได้แก่ ชุมชน องค์กรภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา องค์กรไม่แสวงหาผลกกาไร และองค์กรธุรกิจ ก่อให้เกิดการ
บริหารแบบร่วมมือจากหลายๆภาคส่วน
แต่อย่างไรก็ดเี นื่องจากรูปแบบการบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชนนัน้ อยู่ในระบบราชการมีโครงสร้าง
การดาเนินงานออกเป็ น 4 ส่วน คือ สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชน หน่ วยจัดการศึกษา บุคลากร มีการ
แบ่งงานกันทาตามสายงานและความเชี่ยวชาญในหน้าที่ของตนเอง อีกทัง้ ยังมีอานาจที่ลดหลันชั
่ ดเจนตามสาย
บังคับบัญชาจากระดับบนถึงระดับล่าง ทาให้ผู้บริหารมีระบบของวิธกี ารดาเนินงานที่ชดั เจนในรูปแบบของ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ซึง่ มีความแตกต่างจากรูปแบบอิทธิพลของภาวะผูน้ าแบบกระจายอานาจ
[20] ที่อธิบายว่ารูปแบบการกระจายอานาจนัน้ ไม่ได้มีลกั ษณะจากบนลงล่าง แต่ กลับมีการเคลื่อนที่ในลักษณะ
ไหลเวียนไปทัวทั
่ ง้ องค์กร ดังนัน้ ระบบการทางานในรูปแบบพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชนของวิทยาลัย
ชุมชนดังกล่าวจึงมีอทิ ธิผลของภาวะผูน้ าแบบกระจายอานาจทีแ่ ตกต่างกันอยู่ตามทรรศนะดังกล่าว
2. ทักษะความสัมพันธ์และความรับผิดชอบของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เป็ นเพราะว่า นอกจากการศึกษาหาความรูด้ า้ นวิชาการ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมีการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม เน้นให้
นักศึกษาได้ลงมือปฏิบตั ิจากสถานการณ์ จริง เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้พฒ
ั นาตนเอง ทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์
สังคมและบุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ และเป็ นกิจกรรมที่ต้องการให้นักเรียนได้คดิ วิเคราะห์ เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ เพิม่ ทักษะในการใช้ชวี ติ เสริมความมีจติ สาธารณะ จึงทาให้ทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบของนักศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจยั ของชัชวีร์ แก้วมณี [21] ที่ได้ศกึ ษา
เรื่องรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่า งบุคคลสาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี สาขา
การศึกษาปฐมวัย ผลการวิจยั พบว่าการปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื การทางานกลุ่ม และทักษะทางสังคมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจยั ของวัสสิกา รุมาคม [22] ได้ศกึ ษายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ของนิสติ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า
สภาพปั จจุบ ัน ของทัก ษะความสัม พัน ธ์ระหว่างบุ คคลและความรับ ผิดชอบของนิ สติ นักศึกษาอยู่ในระดับ มาก
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กาสัก เต๊ะขันหมาก [23] ได้ศกึ ษาการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับ ผิด ชอบโดยการสร้างโอกาสให้ท างานเป็ น ทีม ในรายวิช าการเปลี่ย นแปลงทางสังคมและวัฒ นธรรม
ผลการวิจยั พบว่า การจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ทางานเป็ นทีมทาให้นกั ศึกษาเกิด
การพัฒ นาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบดีข้นึ ภาพรวมร้ อยละ 59.69 รายด้านพบว่า
หลักการทางานเป็ นทีมดีข้นึ ร้อยละ 68.70 และวิธกี ารทางานเป็ นทีมดีข้นึ ร้อยละ 57.61 นักศึกษาในทุกระดับ
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนมีทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบดีขน้ึ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั
์
ของมินท์มนั ตรา หิรณ
ั ย์ณภัทร์ [24] ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางปั ญญาและทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และความพึงพอใจของ
การเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมกลุ่มในรายวิชาการเงินธุรกิจ ผลการวิจยั พบว่าทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
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ความรับผิดชอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ก่อนใช้กจิ กรรมกลุ่มในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่หลังจากใช้กจิ กรรมกลุ่มพบว่าทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สูงกว่าก่อนใช้กจิ กรรมกลุ่มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .00
สรุปได้ว่า ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เป็ น 1 ใน 5 ของคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ซึ่งได้ถูกกาหนดไว้เป็ นเป้ าหมายหนึ่งในยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการศึกษา
ตลอดชีวติ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชนของวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย ทาให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าว ไม่เพียงจาเป็ นต้องพัฒ นาคุณ ภาพบัณฑิตในเรื่องความรู้อย่างเป็ น รูปธรรม แต่ ยงั มุ่งหวังที่จะพัฒนา
บัณฑิตให้เกิดทักษะและความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเป็ น
ผูน้ า สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรูข้ องตนเองได้ เพื่อนาพาตนเองไปสูก่ ารพัฒนาชุมชนทีต่ นเองอาศัย
อยู่ ตลอดจนนาไปสูก่ ารเป็ นผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของชุมชนทีส่ ามารถสร้างความเข้มแข็งไปสูช่ ุมชนได้ในอนาคต
3. ภาวะผูน้ าแบบกระจายอานาจของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนทีส่ ง่ ผลต่อทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน พบว่า ปั จจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดวิสยั ทัศน์ร่วม
ด้านการให้โอกาสผูอ้ ่นื ในการแสดงความสามารถ และด้านการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูน้ า ผูต้ าม และสถานการณ์ต่าง
ๆ ส่งผลต่อทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
3.1 ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยภาวะผูน้ าแบบกระจายอานาจของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชน ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจให้เกิดวิสยั ทัศน์ ร่วม เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่ อทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ
เพราะว่าการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดวิสยั ทัศน์ร่วมเป็ นหลักสาคัญของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชน และเป็ นวัฒนธรรม
องค์กรทีส่ ร้างขึน้ เพื่อให้บุคลากรมีเป้ าหมายในการทางานร่วมกัน ซึง่ คือการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อชุมชน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีการสร้างงานและอาชีพให้ เกิดขึน้ ในชุมชน โดยมีความคาดหวังว่าเมื่อมีการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึน้ ในชุมชน เมื่อชุมชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ ประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในชุมชนมีความเป็ นอยู่
ทีด่ ขี น้ึ ไม่ละทิง้ ถิน่ ฐานของตนเอง มีความต้องการทีจ่ ะสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ส่งผลให้ชุมชนเกิดปั ญหา
สังคมลดน้อยลง เช่น ปั ญหาอาชญากรรมและปั ญหายาเสพติด เป็ นต้น
3.2 ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ด้านการให้
โอกาสผูอ้ ่นื ในการแสดงความสามารถ เป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลต่อทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ
ทัง้ นี้เนื่องจากหลักการสาคัญในการจัดตัง้ วิทยาลัยชุมชนคือการใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่ทงั ้ ของรัฐและเอกชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงได้มกี ารเปิ ดโอกาสให้บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนร่วมมือกันปฏิบตั งิ าน การยอมรับฟั งความ
คิดเห็นของทีม ก่อให้เกิดการประสานงานร่วมกัน อีกทัง้ ยังทาให้เกิดการดึงเอาศักยภาพของสมาชิกในทีมออกมา
ใช้ให้เกิดประสิทธิภ าพสูงสุด เพื่อการผลิตกาลังคนและพัฒ นาคุ ณภาพชีวิตตามความต้องการของชุ มชนและ
ตลาดแรงงานในชุมชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ของวิทยาลัยชุมชน [4] ทีต่ อ้ งการเห็นการผนึกกาลัง
ของทุ ก ภาคส่ว นเพื่อการสร้างสรรค์น วัต กรรมสู่ชุ ม ชนและเป็ น วิท ยาลัย ชุ ม ชนที่มีความเป็ น เลิศ เฉพาะทางที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและเป็ นทีย่ อมรับ
3.3 ผลการวิจยั พบว่า ปั จ จัย ภาวะผู้น าแบบกระจายอานาจของผู้บ ริห ารวิท ยาลัย ชุ ม ชน ด้าน การ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูน้ า ผูต้ าม และสถานการณ์ต่าง ๆ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลลและ
ความรับผิดชอบ เนื่องจากการมีปฏิสมั พันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน การสร้างและพัฒนาสัมพันธภาพทีด่ ตี ่อเพื่อนร่วมงาน
เป็ นหนึ่งในสีค่ ่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) ทีส่ ร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึน้ ตามหลักการบริหารจัดการเชิง
รุกทีเ่ น้นธรรมาภิบาล ทัง้ นี้หลักการสาคัญของวิทยาลัยชุมชนดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Muhovich [25] ที่
ได้ทาการวิจยั กรณีศกึ ษาภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจในโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จในการบริการช่วยเหลือ
นักเรียนด้อยโอกาส ผลจากการศึกษาพบว่าคุณลักษณะของโรงเรียนทีน่ าไปสู่ความสาเร็จในการใช้ภาวะผูน้ าแบบ
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กระจายอานาจ ได้แก่ การอุทศิ เวลาและสถานทีใ่ นการทางานร่วมกัน และ มีเครือข่ายในการทางานร่วมกัน และมุ่ง
เป้ าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิของผู
ั นธรรม
์ เ้ รียน อีกทัง้ ยังมีโครงสร้างการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีวฒ
ของโรงเรียนในทางบวก ก่อให้เกิดความรักและความผูกพันต่อองค์กร

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. สถาบันวิทยาลัยชุ มชน ควรส่งเสริม สนับ สนุ น เรื่องการสร้างแรงจูงใจให้บุ คลากรเกิดวิสยั ทัศ น์
ร่วมกัน (Working together to create something new in support of a shared vision) ในการพัฒนาการทางาน
ในองค์กร เนื่องจากเป็ นหนึ่งในปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์และความรับผิดชอบของ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน และการสร้างวิสยั ทัศน์ ร่วมกันจะส่งผลให้วทิ ยาลัยชุมชนทางานไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนทีต่ อ้ งการพัฒนาคนและสังคมอย่างยังยื
่ น
2. สถาบัน วิท ยาลัยชุ มชนเป็ นตัวกลางที่จะสามารถเชื่อมโยงบุ คลากรของแต่ ละวิทยาลัยชุมชนเข้า
ด้วยกัน ควรส่งเสริมให้วทิ ยาลัยชุมชนเกิดการศึกษาและเรียนรู้ซ่งึ กันและกัน โดยผ่านกระบวนการการจัดการ
ความรู้ ส่งเสริมถ่ายทอดบทเรียนผลงานของวิทยาลัยชุมชนทีป่ ระสบผลสาเร็จ เช่นการจัดนิทรรศการ การประชุม
สัมมนา ถอดบทเรียน best practice ต่าง ๆ เป็ นต้น โดยการเชื่อมโยงบุคลากรดังกล่าวจะส่งผลให้บุคลากรเข้าถึง
ข้อมูลทีส่ าคัญ ได้รบั ประโยชน์จากความชานาญและประสบการณ์ทม่ี อี ยู่ และลดการทางานทีซ่ ้าซ้อนได้
3. วิทยาลัยชุมชนและครูในวิทยาลัยชุมชน ควรส่งเสริมและสนับสนุ นให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถในการจัดโครงการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนที่นักศึกษาอาศัยอยู่ให้มากที่สุด ซึง่ จะเป็ น
การพั ฒ นาภาวะผู้ น าของนั ก ศึ ก ษาให้ เกิ ด ขึ้น ผ่ า นกระบวนการในการท างานร่ ว มกัน (Collaboration not
cooperation)
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาวะผูน้ าแบบบกระจายอานาจ เพื่อให้ทราบว่าตัวแปรใดบ้างทีม่ ผี ลต่อ
ภาวะผูน้ าแบบกระจายอานาจ เช่น ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยภายนอก และปั จจัยด้านจิตวิทยา
2. ควรศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่อภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจ
เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวทีว่ ดั ได้ กับโครงสร้างที่แฝงอยู่ของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง กับ
ปั จจัยภาวะผูน้ าแบบกระจายอานาจ
3. ควรศึกษาภาวะผูน้ าแบบกระจายอานาจทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยเลือกพิจารณาตัว
แปรเพิม่ เช่น ปั จจัยด้านงบประมาณ ปั จจัยด้านบุคคลากร ปั จจัยด้านการบริหารวิชาการ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
ครอบคลุมมากขึน้ ในการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
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บทคัดย่อ
ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ซึง่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็ นกลไกสาคัญและเป็ นตัว
แปรสาคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพและมีอทิ ธิพลสูงสุดต่อคุณภาพที่เกิดจากการบริหาร ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีคุณลักษณะที่โดดเด่นเหมาะสม มีทกั ษะบทบาทหน้าที่ มีคุณธรรมและ
ประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษายุคใหม่ เพื่อนาพาสถานศึกษาให้ประสบผลสาเร็จ มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
สาคัญสรุปได้ ดังนี้
1) ผู้นาในศตวรรษที่ 21 สรุปได้ ดังนี้ 1. ผู้นาเชิงวิสยั ทัศน์ 2. ผูน้ าการเปลีย่ นแปลง 3. ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
4. ผูน้ าแบบเหนือชัน้ และ 5. ผูน้ าทางการเรียนการสอน
2) รูปแบบของภาวะผู้นาทางการศึกษา สรุปได้ ดังนี้ 1. รูปแบบภาวะผูน้ านักบริการ 2. รูปแบบภาวะผูน้ า
แบบร่วมแรงร่วมใจ 3. รูปแบบภาวะผูน้ าเชิงยุทธศาสตร์ 4. รูปแบบภาวะผูน้ าแบบหุน้ ส่วน และ 5. รูปแบบภาวะผูน้ า
แบบสมดุล
3) คุณลักษณะและพฤติ กรรมของภาวะผู้นา สรุปได้ ดังนี้ 1. นักสร้างสรรค์ 2. นักการสื่อสาร 3. นักคิด
วิเคราะห์ 4. สร้างชุมชน 5. การมีวสิ ยั ทัศน์ 6. การสร้างความร่วมมือและการติดต่อ 7. สร้างพลังเชิงบวก 8. ความ
เชื่อมัน่ 9. ความมุ่งมันและความพากเพี
่
ยร 10. ความเต็มใจทีจ่ ะเรียนรู้ 11. ต้องเป็ นนักประกอบการคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 12. นักริเริม่ งาน 13. ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ 14. การเจียมเนื้อเจียมตัว และ 15. ตัวแบบ
ทีด่ ี
4) ทักษะของผู้บริ หารในสถานศึกษา สรุปได้ ดังนี้ 1. ทักษะการทางานเป็ นทีม 2. ทักษะการแก้ปัญหา
3. ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ 4. ทักษะด้านการสือ่ สาร 5. ทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 6. ทักษะ
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ด้านการใช้ดจิ ติ อล 7. ทักษะการกาหนดทิศทางองค์กร 8. ทักษะการเรียนรูไ้ ด้เร็ว 9. ทักษะการพิจารณาตัดสิน และ
10. ทักษะมุ่งผลสัมฤทธิ ์
5) ทักษะด้านเทคโนโลยีของผู้บริ หาร สรุปได้ ดังนี้ 1. ผูน้ าต้องมีทกั ษะด้านการเรียนรูแ้ ละด้านนวัตกรรม
2. ผูน้ าต้องมีทกั ษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 3. ผูน้ าต้องมีทกั ษะชีวติ และอาชีพเพื่อความสาเร็จทัง้ ด้านการทางาน
และการดาเนินชีวติ 4. ผูน้ าต้องมีทกั ษะการพัฒนาโรงเรียนให้เป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 5. ผูน้ าต้องมีทกั ษะการสร้าง
เครือข่ายและส่งเสริมการเรียนรู้ 6) ผู้นาต้องมีทกั ษะการสร้างวิสยั ทัศน์และมีความคิดสร้างสรรค์ 7) ผู้นาต้องมีทกั ษะ
ความสามารถ ในการบริหารและจัดการแบบบูรณาด้านเทคโนโลยีในโรงเรียน และ 8) ผู้นาในยุคโลกาภิวตั น์ต้องมี
ทักษะแรงจูงใจในการบริหารงานองค์การให้ประสบความสาเร็จ
6) คุณธรรมและจริ ยธรรมของผู้นาในศตวรรษที่ 21 สรุปได้ ดังนี้ 1. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่นื
2. มีการฝึ กปฏิบตั กิ ารตัดสินใจและมีจริยธรรมในวิชาชีพของตน 3. มีรูปแบบการปลูกฝั งจริยธรรมทัง้ ทางทฤษฎี การ
ปฏิบตั ิ 4. มีความรับผิดชอบในกฎกติกาทางจริยธรรม และ 5. มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ า, ผูบ้ ริหารสถานศึกษา, คริสต์ศตวรรษที่ 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

ภูมิหลัง
ในศตวรรษที่ 21 เป็ นโลกแห่งการเปลีย่ นแปลงการเปลีย่ นแปลง คือ ความเป็ นจริงของสังคมใหม่ทม่ี ปี ั ญหาท้า
ทายสาหรับผูบ้ ริหาร [1] ซึง่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องมีคุณลักษณะทีโ่ ดดเด่น มีทกั ษะและบทบาทใน
การบริหารการเปลีย่ นแปลงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศเพื่อใช้การกาหนดยุทธศาสตร์และ
นาไปสู่การปฏิบตั ใิ นอนาคต จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ของนักวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศ สามารถ
กาหนดประเด็นศึกษา ทีส่ าคัญ 4 ด้านหลัก ได้แก่ คุณลักษณะความเป็ นผูน้ ายุคใหม่ ทักษะยุคใหม่ บทบาทหน้าที่ และ
คุณธรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 [2] และบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพื่อการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ เพื่อความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาต้องพัฒนา
ผูเ้ รียนทัง้ ในด้านสาระวิชาหลัก และทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึง่ ประกอบด้วยทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ทักษะชีวติ
และอาชีพทักษะด้านสารสนเทศเทคโนโลยี ดังนัน้ บทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารจึงเป็ นภาระทีส่ าคัญต่อการจัดการศึกษา
ให้มปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ผูบ้ ริหารจะต้องรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง พัฒนาตนเองให้เป็ นผูน้ ายอดเยีย่ ม ปรับเปลีย่ นองค์กร
ให้ทนั สมัย พัฒนาทีมงานให้เป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนากระบวนทัศน์ ใหม่ให้เกิดขึน้ ในองค์กร ขับเคลื่อนด้วย
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใหม่ๆ ส่งเสริมสนับสนุนทัง้ ด้านงบประมาณสื่ออุปกรณ์อย่างเพียงพอ ให้ความสาคัญกับ
ความสัมพันธ์ของผูป้ ฏิบตั งิ านในองค์กรและนอกองค์กร ให้ความสนใจต่อวัฒนธรรมองค์กรทีม่ ุ่งผลสัมฤทธิ ์ ปรับเปลีย่ น
วิธสี อนของครูให้มเี ทคนิคใหม่ๆ พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการบูรณาการทักษะทางสังคม ทักษะชีวติ
รวมทัง้ ปรับบทบาทในการสร้างเครือข่ายการเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา เครือข่ายผูป้ กครอง ชมรมศิษย์
เก่ า และหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งในชุ ม ชนท้ อ งถิ่น สถานประกอบการที่จ ะส่ งเสริม สนั บ สนุ น การจัด การศึก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล [3] สถานศึกษาเป็ นสถาบันทางสังคมทีม่ คี วามสาคัญทีส่ ดุ ในการพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพ เนื่องจากสถานศึกษาเป็ นแหล่งประสิทธิประสาทวิ
ชา ถ่ายทอดความรูว้ ฒ
ั นธรรม ฝึ กทักษะอาชีพ เสริมสร้าง
์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม และฝึกทักษะชีวติ อันจาเป็ นในการดารงชีพให้กบั นักเรียน
สรรค์สร้างบุคลิกภาพทางสังคมให้แก่นักเรียน เพื่อให้สามารถปรับตนในการติดต่อสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นและปฏิบตั ติ น
ให้มคี ุณค่าแก่สงั คม เป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ตามความต้องการทางสังคม โดยมีผบู้ ริหารสถานศึกษาเป็ นผู้ บริหารจัดการ
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คอยกากับติดตาม และดูแลการดาเนินการของโรงเรียน อีกทัง้ พยายามทุกวิถที างที่จะดาเนินการทุกอย่างที่เกีย่ วกับ
การศึกษาให้มผี ลผลิต คือ นักเรียนทีม่ คี ุณภาพในทีส่ ุด [4] นอกจากนี้ สถาบันต่างๆ จึงจาเป็ นต้องปลูกฝั งคุณลักษณะ
ของคนไทยให้สามารถต้านทานวิกฤติทางสังคมเพือ่ ไม่ให้เกิดความรุนแรง ทัง้ สถาบันทางครอบครัว สถาบันทางศาสนา
ตลอดจนสถาบัน ทางการศึก ษา โดยเฉพาะสถาบัน ทางการศึก ษา ได้แ ก่ โรงเรีย นควรมีบ ทบาทในการปลู ก ฝั ง
คุณลักษณะสาคัญของนักเรียนและผู้ท่มี บี ทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานไปสู่เป้ าหมายดังกล่าว ได้แก่
ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาจึง จ าเป็ นต้ อ งมีภ าวะผู้ น าที่ ส อดคล้ อ งกับ โลกที่ เปลี่ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ว และให้ ท ัน
ในคริสต์ศ ตวรรษที่ 21 และภาคการศึก ษาจาเป็ น ต้องตื่น ตัว และเตรียมพร้อ มจัด การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีท ัก ษะการ
ดารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสามารถดารงชีวติ ได้อย่างปกติสุข ทักษะสาคัญ เช่น ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
ทักษะสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี ทักษะชีวติ และอาชีพ ทักษะการปรับตัว ทักษะทางสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม
ทักษะความรับผิดชอบ และทักษะความเป็ นตัวแบบและเป็ นผูน้ าคนอื่น ทักษะภาวะผูน้ าเป็ นคุณลักษณะทีจ่ าเป็ นเพื่อ
นาไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประเทศไทยได้กาหนดให้ภาวะผูน้ าเป็ นทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และได้
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.
2545-2559) วิสยั ทัศน์ การปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (2552-2561) และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่
2 (พ.ศ.2551-2565) ต่างมุ่งให้สมาชิกในสังคมเรียนรูแ้ ละพัฒนาภาวะผูน้ าสะท้อนให้เห็นว่าประเทศให้ความสาคัญกับ
ทักษะภาวะผูน้ าเป็ นอย่างมาก [5]

ภาวะผูน้ า
ได้มผี ทู้ รงคุณวุฒแิ ละนักวิชาการได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าไว้หลากหลายและแตกต่างกัน ดังนี้
ฮาลปิ น (Halpin, 1966: 27-28) ได้ให้ความหมายของผู้นาไว้ 5 ประการ คือ 1. ผู้นา คือ บุคคลที่มบี ทบาท
หรืออิทธิพลต่อบุคคลในหน่ วยงานมากกว่าบุคคลอื่น 2. ผูน้ า คือ บุคคลทีม่ บี ทบาทเหนือคนอื่น 3. ผูน้ า คือ บุคคลทีม่ ี
บทบาทสาคัญทีส่ ดุ ในการทางาน เพื่อให้หน่วยงานดาเนินการไปสูจ่ ุดมุ่งหมายและบรรลุจุดมุง่ หมายทีว่ างไว้ 4. ผูน้ า คือ
บุคคลทีร่ บั การคัดเลือกจากบุคคลอื่นๆ ให้เป็ นผูน้ า และ 5. ผูน้ า คือ บุคคลทีด่ ารงตาแหน่งเป็ นหัวหน้าในหน่วยงาน [6]
สอดคล้องกับแนวความคิดของ จาคอร์ปและจาคอร์ช (Jacobs & Jaques: 1990) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเป็ นกระบวนการ
ให้จุดมุ่งหมาย (ทิศทางทีม่ คี วามหมาย) เพื่อให้เกิดการรวมพลังความพยายาม และความเต็มใจทีจ่ ะใช้ความพยายาม
นัน้ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย [7] สอดคล้องกับแนวความคิดของ เฮอร์ซ่แี ละบลันชาร์ด (Hersey and Blanchard, 1993:
83) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการสร้างอิทธิพล จูงใจคนหรือกลุ่ม เพื่อให้เกิดความพยายาม
ร่วมกันดาเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง [8] สอดคล้องกับแนวความคิดของ ดัชและพ
รัชส์ (Drath and Palus, 1994: 23) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการทีผ่ นู้ าทาให้ผคู้ นในองค์การตระหนักถึง
สิ่ง ที่จ ะต้ อ งกระท าร่ ว มกัน เพื่อ ให้ เกิด ความเข้า ใจและความมุ่ ง มัน่ ที่จ ะท างานให้ ก ับ องค์ก าร [9] สอดคล้อ งกับ
แนวความคิดของ เบส (Bass, 1997: 27) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการในการมีอทิ ธิพลต่อกิจกรรมกลุ่ม
เหนือความคาดหวัง [10] สอดคล้องกับแนวความคิดของกรีนเบอร์กและบาร์รอน (Greenberg and Baron, 2000: 445)
กล่าวว่า ภาวะผูน้ า คือ กระบวนการทีบ่ ุคคลหนึ่งซึง่ มักเป็ นผูน้ ามีอทิ ธิพลต่อผูต้ ามในทางการทีไ่ ม่ใช่การบังคับเพื่อมุ่ง
ไปสูเ่ ป้ าหมายทีบ่ ุคคลนัน้ ต้องการ [11] สอดคล้องกับแนวความคิดของ แม๊กซ์เวล (Maxwell: 1998) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า
คือ ความสามารถของผูน้ าทีจ่ ะชักจูงบุคคลอื่นทัง้ ผู้ใต้บงั คับบัญชาและผูท้ อ่ี ยู่แวดล้อม [12] สอดคล้องกับแนวความคิด
ของ ดาร์ฟ (Daft, 2003: 5) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสัมพันธ์ทม่ี อี ทิ ธิพลระหว่างผูน้ าและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาซึง่
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน [13] นอกจากนี้ สมุทร ชานาญ (2557: 43) ได้กล่าวว่า
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บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากกลุ่มซึง่ อาจได้มาจากการเลือกตัง้ แต่งตัง้ และได้รบั การยอมรับจากกลุ่ม สามารถกระตุ้ น
ชักจูงหรือชีน้ าให้สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันปฏิบตั งิ านให้สาเร็จตามกาหนดเป้ าหมายไว้ดว้ ยความเต็มใจ [14]
จากความหมายของ ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสามารถของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีจ่ ะสามารถนาคนอื่น กลุ่ม
หรือสมาชิกของกลุ่มรวมพลังเพื่อปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยใช้การชักชวน จูงใจให้
บุคคลปฏิบตั ิตามความคิดเห็นตามความต้องการของผู้บริหารด้วยความเต็มใจและยินดีท่จี ะให้ความร่วมมือ ซึ่งผู้นา
ต้องมีอทิ ธิพลต่อบุคคลทีก่ ่อให้เกิดการทากิจกรรมหรือการเปลีย่ นแปลงเป็ นผูน้ าสร้างสรรค์สงิ่ ต่างๆ ให้สาเร็จและบรรลุ
จุดมุ่งหมายทีว่ างไว้ และต้องเป็ นผูส้ ร้างวัฒนธรรมทีด่ ใี ห้แก่องค์การ
ภาวะผูน้ าในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ กรีออร์ (George, 2010) เห็นว่าในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 อัน
เป็ นผลจากสงครามโลกและการตกต่ าทางเศรษฐกิจทาให้ภาวะผู้นาองค์กรเป็ นไปตามสายการบังคับบัญชาจากบน
ลงล่างมุ่งผลในระยะสัน้ มากกว่าผลในระยะยาว แต่ในระยะยี่สบิ กว่าปี ท่ผี ่านมาอันเนื่องจากผลการเปลี่ยนแปลงทาง
วิสยั ทัศน์จากการทางานแบบมุ่งผูถ้ อื หุน้ เป็ นมุ่งผูบ้ ริโภคหรือลูกค้ามากขึน้ และเนื่องจากการเกิดขึน้ ของแนวคิดความ
เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ทาให้คนในองค์กรไม่ยอมรับแนวคิดภาวะผูน้ าแบบบนลงล่างต่าง
แสวงหาโอกาสเพื่อความเป็ นผูน้ าและการทางานทีไ่ ม่มุ่งเฉพาะเรื่องผลตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินซึง่ ส่งผลต่อภาวะผูน้ าสาหรับ
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเขาเห็นว่าควรมีคุณลักษณะพิเศษ 4 ประการ ดังนี้ 1) มุ่งไปในแนวทางเดียวกัน (aligning) ถือเป็ น
งานทีย่ ากทีส่ ุดสาหรับผูน้ าทีจ่ ะทาให้คนในองค์กรมีความผูกพันกับพันธกิจและค่านิยมขององค์กรร่วมกัน 2) เสริมพลัง
อานาจ (empowering) หากเป็ นภาวะผูน้ าตามสายการบังคับบัญชาจะมีการมอบอานาจหน้าทีน่ ้อยมาก แต่สาหรับผูน้ า
ศตวรรษที่ 21 จะมีการเสริมพลังอานาจให้คนอื่นๆ ในองค์กรในทุกระดับรวมทัง้ ระบบความรับผิดชอบทีจ่ ะทาให้ผคู้ นมี
ความผูกพันกับพันธกิจและค่านิยมขององค์กรร่วมกัน 3) ให้บริการ (serving) ดังคากล่าวที่ว่า “ภาระหน้าทีแ่ รกของ
ผูน้ าไม่ใช่เพื่อผู้ถอื หุน้ แต่เพื่อลูกค้า ” อันเป็ นหัวใจทีจ่ ะนาไปสู่ความเติบโตอย่างยัง่ ยืนและส่งผลต่อมูลค่าของผูถ้ อื หุ้น
ด้วย และ 4) ความร่วมมือ (collaborating) องค์กรในปั จจุบนั มีความซับซ้อนเกินไปที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยบุคคลหรือ
องค์กรแบบเดีย่ วจะต้องอาศัยหลักความร่วมมือระหว่างองค์กรกับลูกค้า ผูน้ าจะต้องส่งเสริมวิญญาณความร่วมมือ ขจัด
การเมืองภายในส่งเสริมความร่วมมือภายใน [15] สอดคล้องกับแนวความคิดของ เมย์เยอร์ (Myers: 2012) ได้กล่าวว่า
ความแตกต่ างในประเด็น ที่เกี่ย วกับ ตัว บุ ค คลและสไตล์ข องตัวบุ ค คล ดังนี้ 1) ผู้จ ัด การบริห ารจัด การ ผู้น าสร้า ง
นวัต กรรม 2) ผู้จดั การมุ่ งบ ารุงรัก ษา ผู้น ามุ่ งการพัฒ นา 3) ผู้จ ัดการเน้ น ที่ระบบและโครงสร้าง ผู้น าเน้ น ที่ค น 4)
ผูจ้ ดั การอาศัยการควบคุม ผู้นาบันดาลใจความไว้วางใจ 5) ผู้จดั การมีทศั นะในระยะสัน้ ผู้นามีทศั นะในระยะยาว 6)
ผูจ้ ดั การตัง้ คาถามถึงอย่างไรและเมื่อไร ผู้นาถามถึงอะไร และทาไม 7) ผู้จดั การมองลงล่าง ผู้นามองไปข้างหน้า 8)
ผูจ้ ดั การเลียนแบบ ผูน้ าริเริม่ 9) ผู้จดั การยอมรับสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ ผู้นามุ่งการเปลี่ยนแปลง 10) ผูจ้ ดั การเป็ นทหารที่ดี
ผูน้ าเป็ นตัวของตัวเอง และ 11) ผูจ้ ดั การมุ่งทาให้ถูกต้อง ผูน้ ามุ่งทาสิง่ ทีถ่ ูกต้อง [16] สอดคล้องกับแนวความคิดของ
สต๊ อ ร์ค (Strock, 2013) ได้กล่ าวว่ า หลักการ 10 ประการสาหรับ ภาวะผู้น าศตวรรษที่ 21 สรุป ได้ ดังนี้ 1) ทุ ก คน
สามารถเป็ นผูน้ าเพราะทุกคนสามารถให้บริการ 2) ทรัพยากรทีม่ คี ุณค่ามากทีส่ ดุ ขององค์กร คือ คน 3) เรากาลังอยู่ใน
ระยะการเปลีย่ นผ่านจากโลกทีย่ ดึ การจัดการเป็ นฐานกลายเป็ นโลกทีย่ ดึ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็ นฐาน 4) ภาวะ
ผูน้ าเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างผู้มอี านาจกับผู้ทไ่ี ด้รบั การเสริมพลังอานาจ 5) ภาวะผู้นาเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างกัน
อย่างมีพลวัต 6) ไม่มแี บบภาวะผูน้ าทีเ่ ป็ นทัวไปที
่ ส่ ามารถนาไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ 7) บทบาทภาวะผูน้ าเป็ นหัวใจ
สาคัญ 8) ภาระงานของผูน้ า คือ การมีจนิ ตนาการและการทาให้กา้ วหน้าในวิสยั ทัศน์ 9) ความรักเป็ นระดับสูงสุดของ
ความสัมพันธ์ทางภาวะผูน้ า และ 10) คุณลักษณะพิเศษเน้นความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ [17]
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โดยสรุป ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในคริสต์ศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่สาคัญ
ได้แก่ 1. ผู้นาในศตวรรษที่ 21 2. รูปแบบของภาวะผู้นาทางการศึกษา 3. คุณลักษณะและพฤติกรรมของภาวะผูน้ า
4. ทักษะของผูบ้ ริหารในสถานศึกษา 5. ทักษะด้านเทคโนโลยีของผูบ้ ริหาร และ 6. คุณธรรมและจริยธรรมของผูน้ าใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้

ผูน้ าในศตวรรษที่ 21
มีนกั วิชาการและนักการศึกษา สรุปได้ ดังนี้
1. ผูน้ าเชิ งวิ สยั ทัศน์ (Visionary leadership) มีแนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องตามแนวคิดของนักวิชาการได้ให้
ความหมายของภาวะผู้นาเชิงวิสยั ทัศน์ไว้ ดังนี้ ร็อบบินส์ (Robbins, 2003: 344-345) ได้กล่าวว่า ผู้นาเชิงวิสยั ทัศน์
หมายถึง ความสามารถของผูน้ าในการสร้างและสือ่ สารภาพในอนาคตขององค์การทีต่ อ้ งการ โดยชีใ้ ห้เห็นว่าองค์การจะ
เจริญ เติบ โตและมีสภาพดีข้นึ จากปั จ จุบนั อย่ างน่ าเชื่อถือน่ าสนใจและท าให้เป็ น จริงได้และวิสยั ทัศ น์ น้ี จะเป็ น พลัง
ขับเคลื่อนต่อการสร้างอนาคตขององค์การซึ่งในกระบวนการนี้ ประกอบด้วย ทักษะ พรสวรรค์ และทรัพยากรจะถูก
น ามาใช้ไ ปอย่ า งเต็ม ที่เพื่อ ท าให้ภ าพในอนาคตปรากฏเป็ น จริง [18] สอดคล้อ งกับ แนวความคิด ของ มนั ส เสส์
(Manasse: 1986) ได้กล่าวว่า เป็ นพลังที่เกิดจากการหลอมความหมาย (Molds meaning) ของทุกคนในองค์การนัน้
และด้วยเหตุ ท่ีฐานสาคัญ ของการเป็ น ผู้น า คือ ต้องเป็ น ผู้น าเชิงวิสยั ทัศ น์ และอธิบ ายเพิ่ม เติมว่ าวิ สยั ทัศ น์ ท่ีผู้น า
เกีย่ วข้องประกอบด้วยวิสยั ทัศน์ 4 ประเภท ได้แก่ 1. วิสยั ทัศน์องค์การ ซึง่ เกีย่ วข้องและครอบคลุมการมีภาพทีส่ มบูรณ์
ขององค์การอย่างมีระบบ มีการระบุองค์ประกอบย่อยๆ และสร้างความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อย
เหล่านัน้ 2. วิสยั ทัศน์เชิงอนาคต เป็ นวิสยั ทัศน์ทบ่ี ่งบอกถึงภาพทีส่ มบูรณ์ทค่ี วรเป็ นในอนาคตขององค์การ รวมถึงรูว้ ่า
ในสภาพแวดล้อมที่องค์การตัง้ อยู่ในอนาคตนัน้ เป็ นอย่างไร และการทาหน้าที่ของส่วนต่างๆ ภายในขององค์การใน
อนาคตเป็ นเช่นไร 3. วิสยั ทัศน์สว่ นบุคคล ได้แก่ วิสยั ทัศน์ สว่ นตัวของผูน้ าทีม่ คี วามปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อองค์การ
รวมทัง้ การกระทาของบุคคลอื่นทีช่ ่วยผูน้ าในการปฏิบตั กิ ารเพื่อให้องค์การปั จจุบนั สามารถเชื่อมโยงเข้ากับภาพทีเ่ ป็ น
วิสยั ทัศน์ในอนาคตขององค์การ และ 4. วิสยั ทัศน์เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ แนวทางทีท่ าให้เกิดการเชื่อมต่ อระหว่างความเป็ น
จริงปั จจุบนั กับความน่าจะเป็ นไปได้ในอนาคต ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะกับทัง้ ต่อองค์การและต่อตัวผูน้ าด้วย [19]
ทีก่ ล่าวมาสรุปได้ว่า ความสาเร็จของงานอยู่ทก่ี ารนา ทักษะ วิสยั ทัศน์ นโยบาย และแผนไปปฏิบตั ใิ ห้ได้โดย
มองผลกระทบต่อภาพรวมให้สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ทเ่ี หมาะสม วิสยั ทัศน์จะเป็ นพลังขับเคลื่อนต่อการสร้าง
อนาคตขององค์ก าร วิสยั ทัศ น์ ท่ีดีจ ะเสนอทัศ นะให้มีค วามชัด เจนและปฏิบ ัติได้ สมาชิก ในองค์ก ารจะต้องเชื่อ ว่ า
วิสยั ทัศน์สามารถบรรลุเป้ าหมายและเป็ นจริงได้ วิสยั ทัศน์เป็ นสิง่ ทีท่ า้ ทายความสามารถ วิสยั ทัศน์ทม่ี ีการสือ่ สารชัดเจน
และมีจนิ ตนาการทีท่ รงพลังมีแนวโน้มทาให้ผตู้ ามเข้าใจและยอมรับได้ง่าย
2. ผู้นาการเปลี่ ย นแปลง (Transformational leadership) ในหลายทศวรรษที่ผ่ านมาแนวคิด ทฤษฎีท่ี
เกีย่ วข้องมีนกั วิชาการได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงไว้ ซึง่ สรุปได้ ดังนี้ สานักคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (2552: 31) กล่าวว่า ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผู้ทว่ี างแผนและทาให้การเปลีย่ นแปลงนัน้ เกิดขึน้
เป็ นผู้ท่มี บี ทบาทดาเนินการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เป็ นผลสาเร็จรวมทัง้ การควบคุมดูแลกิจกรรม
ต่างๆ ของการเปลีย่ นแปลงนัน้ ให้ดาเนินไปด้วยดี สอดคล้องกันเป็ นผูป้ ระสานงานและตัวกลางในการสือ่ สารระหว่างผู้
อุปถัมภ์การเปลีย่ นแปลง ผู้สนับสนุ นการเปลี่ยนแปลง และผูถ้ ูกเปลีย่ นแปลง ผูส้ นับสนุ นการเปลี่ยนแปลง จะเห็นว่า
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงเป็ นเสมือนคนกลางทีต่ อ้ งทาหน้าทีใ่ นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทัง้ การวางแผนปรับแผนและ
การดาเนิ น การ ทัง้ นี้ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงสาหรับ การเปลี่ย นแปลงหนึ่งๆ จะมีได้ห ลายคนโดยท างานในลักษณะ
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ประสานกับหัวหน้าทีมต่างๆ ทีด่ ูแลงานย่อยๆ ก็จดั เป็ นผูน้ าการเปลีย่ นแปลงด้วย สิง่ ทีผ่ นู้ าการเปลีย่ นแปลงต้องมี คือ
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนัน้ มีความสามารถในการวางแผนบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงนัน้ ในด้านต่างๆ เช่น การ
วางแผนการสือ่ สาร การให้รางวัล และการให้กาลังใจ เป็ นต้น ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ในการเปลีย่ นแปลงและแก้ไขปั ญหา
มีความสามารถในการประสานงานทัง้ กับระดับบนและระดับล่าง [5] สอดคล้องกับแนวความคิดของ เบส (Bass, 1985:
35-55) ได้ก ล่ า วว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลง หมายถึง กระบวนการที่ผู้น ามีอิท ธิพ ลต่ อ ผู้ ร่ ว มงานและผู้ต าม
โดยเปลีย่ นแปลงความพยายามของผูร้ ่วมงานและผู้ตามให้สงู ขึน้ กว่าความพยายามทีค่ าดหวัง พัฒนาความสามารถ
ของผูร้ ่วมงานและผูต้ ามไปสูร่ ะดับทีส่ งู ขึน้ และศักยภาพมากขึน้ ทาให้เกิดการตระหนักรูใ้ นภารกิจและวิสยั ทัศน์ของกลุ่ม
และขององค์การ จูงใจให้ผรู้ ่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มของ
องค์การและสังคม [20] สอดคล้องกับแนวความคิดของ เบสและเอโวลิโอว์ (Bass & Avolio, 1994: 2) กล่าวว่า ภาวะ
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลง หมายถึง การกระตุน้ ให้เกิดความสนใจในระหว่างผูร้ ่วมงานและผูต้ ามให้มองงานของพวกเขาใน
แง่มุมใหม่ๆ ทาให้เกิดการตระหนักรูใ้ นเรื่องภารกิจ (Mission) และวิสยั ทัศน์ (Vision) ของทีมและองค์การมีการพัฒนา
ความสามารถของผูร้ ่วมงานและผูต้ ามไปสูร่ ะดับความสามารถทีส่ งู ขึน้ มีศกั ยภาพมากขึน้ ชักนาให้ผรู้ ่วมงานและผูต้ าม
มองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสูส่ งิ่ ทีจ่ ะทาให้กลุ่มได้ประโยชน์ ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงจะชักนาผูอ้ ่นื ให้ทา
มากกว่าทีพ่ วกเขาตัง้ ใจตัง้ แต่ตน้ และบ่อยครัง้ มากกว่าทีพ่ วกเขาคิดว่ามันจะเป็ นไปได้ ผูน้ ามีการท้าทายความคาดหวัง
และจะน าไปสู่ก ารบรรลุ ถึง ผลงานที่สูง ขึ้น [21] สอดคล้อ งกับ แนวความคิด ของ เชาว์ส และเชาว์ส (Schultz, and
Schultz, 1998: 211) กล่าวว่า ผู้นาการเปลี่ยนแปลง คือ ความเป็ นผู้นาซึ่งผู้นาไม่ได้ลูกครอบงาจากการรับรู้ของผู้
ตามแต่มอี สิ ระในการคิดและการกระทาซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงหรือปรับเปลีย่ นรูปแบบในมุมมองของผู้ตาม [22]
ทีก่ ล่าวมาสรุปได้ว่า ผูน้ าการเปลีย่ นแปลง หมายถึง พฤติกรรมทีผ่ นู้ าแสดงให้เห็นในการจัดหรือการทางาน
เป็ นกระบวนการที่ผนู้ ามีอทิ ธิพลต่อผู้ร่วมงานโดยการเปลีย่ นสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูร้ ่วมงานให้
สูงขึน้ กว่าความพยายามที่คาดหวัง โดยพัฒนาความสามารถของผู้ ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึน้ และให้มศี กั ยภาพมาก
ยิง่ ขึน้ ทาให้เกิดการตระหนักรูใ้ นภารกิจและวิสยั ทัศน์ของกลุ่ม รวมทัง้ จูงใจให้ผู้ร่วมงานมองความสนใจของพวกเขา
ไปสูป่ ระโยชน์ของกลุ่มหรือองค์การและกระบวนการทีผ่ นู้ ามีอทิ ธิพลต่อผูร้ ่วมงาน
3. ผู้น าเชิ ง สร้า งสรรค์ (Creative leadership) มีนั ก วิช าการและนั ก การศึก ษาสรุ ป ได้ ดัง นี้ แดนเนอร์
(Danner, 2008: 34) กล่า วไว้ว่า ผู้น าเชิงสร้า งสรรค์ จ าเป็ น ต้อ งมีค วามยืด หยุ่ น และความไว้ว างใจในวิธีก ารและ
กระบวนการในภาพรวม นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับการสนับสนุ นการทางานร่วมกันเป็ นการสนับสนุ นให้เ กิดความ
สร้างสรรค์จากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง [23] สอดคล้องกับแนวความคิดของ บาร์ซาดูว์ (Basadur, 2008: 144) ได้
สรุปแนวคิดเกีย่ วกับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ไว้ในบทความในหัวข้อ “Leading others to think innovatively together:
Creative leadership” ได้สรุปแนวคิดและสาระสาคัญได้ว่า ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์เป็ นการนาบุคคลอื่น (Leading people)
ผ่านกระบวนการหรือวิธกี ารร่วมกันเป็ นการค้นหาปั ญหาอย่างละเอียดถีถ่ ว้ นและการดาเนินการแก้ปัญหาด้วยแนวทาง
ใหม่ ๆ (New solutions) เป็ นกระบวนการที่จ าเป็ นที่จ ะต้ อ งใช้ภ าษาในการสื่อ สารร่ ว มกัน ระหว่ า งบุ ค คลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถทาความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่า รูจ้ กั กระบวนการเชิงสร้างสรรค์ในระดับใดในด้านกระบวนการ
เชิงสร้างสรรค์ จะต้องมีทกั ษะในการจัดการกับบุคคลอื่นๆ ในลักษณะที่เป็ นลาดับขัน้ ตอน การรู้จกั กระบวนการเชิง
สร้างสรรค์จะช่วยให้มตี น้ แบบในการสร้างผูน้ าแบบใหม่ทม่ี คี วามสมบูรณ์แบบยิง่ ขีน้ ได้ [24] สอดคล้องกับแนวความคิด
ของ คอร์ส (Coste, 2009: 4) ได้เสนอแนวคิดและมิตขิ องผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ไว้ในบทความชื่อ “Creative leadership &
women” ซึ่งประกอบไปด้วยความท้าทายและการมีส่วนร่วม ความมีอิสระ ความไว้วางใจ/การเปิ ดเผย การให้เวลา
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สาหรับการคิด ความสนุ กสนาน/อารมณ์ขนั การลดความขัดแย้ง การส่งเสริมความคิดเห็น การโต้แย้ง และการกล้า
เสีย่ ง [25] สอดคล้องกับแนวความคิดของ แฮร์รสิ (Harris, 2009: 184) ได้กล่าวว่า ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์จะเกีย่ วข้องกับ
การติดต่อประสานงาน (Connecting) กับบุคคลทีม่ คี วามคิดเห็นตรงกันและกับบุคคลทีม่ คี วามคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันเพื่อ
จะมีโอกาสได้เรียนรูร้ ่วมกัน อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ทไ่ี ด้อาจจะไม่ใช่ความคิดเห็นทีส่ อดคล้องกันแต่อาจจะมาจากความ
คิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเชิงสร้างสรรค์อนั จะนาไปสู่การคิดเชิงสร้างสรรค์ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่อง
ง่ายๆ แต่กจ็ าเป็ นต้องเปลีย่ นความคิดเดิมๆ และเผชิญกับความเชื่อมันกั
่ บแนวทางวิธกี ารใหม่ๆ ทีจ่ ะสร้างขึน้ ผูน้ าเชิง
สร้างสรรค์จะเหมือนกับผูน้ าแบบให้บริการ ภาระงานหลักของผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ คือ การประสานงานบุคคลที่ มคี วาม
คิดเห็นตรงกันและมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็ นผูน้ าทีพ่ ฒ
ั นาสมรรถนะและความสามารถต่างๆ ของบุคคลภายใน
องค์การ เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ในทุกสถานทีแ่ ละทุกระดับ เพื่อจะได้รบั การพัฒนาและส่งเสริมผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ให้เกิดขึน้ “เป็ นผูน้ าทีป่ ราศจากการยึดมันถื
่ อมัน”
่ โดยทัวไปแล้
่
วผูน้ าเชิงสร้างสรรค์จะเกีย่ วข้องกับการพัฒนาแนวทาง
ด้านวิธกี ารใหม่ๆ ขององค์กรและความท้าทายทีส่ ลับซับซ้อนมากกว่าการคงสภาพทีเ่ ป็ นอยู่แบบเดิม [26] สอดคล้องกับ
แนวความคิด ของ สโตล์แ ละเท็ม เพอรี่ (Stoll, 2009: 26) & (Temperley, 2009: 109) ได้ ก ล่ า วว่ า ภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ไว้ในบทความในหัวข้อชือ่ “Creative leadership: A challenge of our times” ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ว่า ภาวะ
ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์เป็ นการตอบสนองเชิงจินตนาการ (Imaginative) และการคิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนต่อโอกาสต่างๆ
ประเด็นต่างๆ อย่างท้าทายเป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการมองการคิดและการกระทาสิง่ ต่างๆ ทีแ่ ตกต่างกันเพื่อจะเสริมสร้าง
โอกาสให้กบั ทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง [27]
ทีก่ ล่าวมาสรุปได้ว่า ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ คือ การประสานงานบุคคลที่มคี วามคิดเห็นตรงกันเพื่อให้เกิดความ
สร้างสรรค์ในองค์การเพื่อจะได้รบั การพัฒนาและส่งเสริม ผู้นาเชิงสร้างสรรค์เป็ นการตอบสนองของบุคคลในองค์การ
และการนาบุคคลอื่นๆ ด้วยแนวทางใหม่ๆ หรือวิธกี ารใหม่ๆ อย่างท้าทายและยืดหยุน่ ทีส่ าคัญผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ยงั เป็ น
ผูส้ ร้างสภาพแวดล้อมเพื่อก่อให้เกิดการริเริม่ สิง่ ใหม่ๆ และสนับสนุนให้ผอู้ ่นื ได้เป็ นผูน้ าทีม่ คี วามคิดทีส่ ร้างสรรค์
4. ผู้ น าแ บ บ เห นื อ ชั ้ น (Transcendental leadership) ภ าวะผู้ น าที่ ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ เรี ย ก ว่ า The
transcendental leadership นัน้ เป็ นกระแสแนวโน้มทางด้านภาวะผูน้ าของศตวรรษที่ 21 นี้ ซึง่ ยังคงเป็ นเรื่องค่อนข้าง
ใหม่ยงั ไม่ค่อยชัดเจนนักและยังไม่มชี ่อื เฉพาะในภาษาไทย จุดเด่น คือ เป็ นแบบผูน้ าทีย่ ดึ มิตดิ า้ นจิตใจหรือจิตวิญญาณ
เป็ นสาคัญ โดยเฉพาะด้านคุณธรรมทีเ่ น้นการทาเพื่อความดีงามเพื่อผูอ้ ่นื และเพื่อส่วนรวมเป็ นหลัก เรียกได้ว่าเป็ นผูน้ า
แบบเลิศคุณธรรม ส่วนมิตทิ เ่ี กีย่ วกับด้านบทบาทสมรรถนะและคุณลักษณะของผูน้ าแบบ Transcendental ทีร่ ะบุโดย
บุ ค คลและตามเอกสารต่ า งๆ ชี้ช ัด อยู่ ในระดับ ที่สู ง เป็ นพิ เศษกว่ า ภาวะผู้ น าแบบอื่น ใด จึง อาจเรีย กผู้ น าแบบ
Transcendental เป็ นภาษาไทยได้ว่า ภาวะผู้นาแบบเหนือชัน้ หรือภาวะผู้นาแบบเยี่ยมยอดและด้วยความมีระดับที่
สูงส่ง ทัง้ มิตดิ า้ นคุณธรรมและมิตดิ า้ นคุณลักษณะของผูน้ าแบบนี้ ดังนัน้ จึงขอเรียกภาวะผูน้ าแบบ Transcendental นี้
ว่า “ภาวะผู้นาแบบเหนือชัน้ ” ทัง้ นี้ภาวะผูน้ าแบบเหนือชัน้ ได้รบั การพัฒนาต่อยอดจากผูน้ าแบบแลกเปลีย่ น และผูน้ า
แบบการเปลีย่ นแปลงตามลาดับ โดยผูน้ าทัง้ สามแบบเกีย่ วพันต่อกันในลักษณะทีเ่ ป็ นแถบผูน้ าทีต่ ่อเนื่อง ดังนัน้ กรอบ
ความคิดที่ใช้อธิบายถึง ภาวะผู้นาแบบเหนื อชัน้ หรือ Transcendental leadership ในประเด็นต่ างๆ จึงจาเป็ นต้อง
อธิบายครอบคลุมตัง้ แต่ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้นาแบบเหนือชัน้ ไป
ด้วยกัน โดยภาวะผูน้ าทัง้ สามแบบ (อาจเรียกรวมกันว่า 3 Ts’ ; leadership ก็ได้) มีความเกีย่ วพันต่อกันบนแถบความ
ต่อเนื่องของภาวะผูน้ า (Leadership continuum) สอดคล้องกับแนวความคิดของ คาร์โดนาร์ (Cardona, 2000: 86) ถือ
เป็ นบุคคลแรกที่เป็ นผู้รเิ ริม่ บุกเบิกแนวความคิดของภาวะผู้นาแบบเหนือชัน้ หรือ Transcendental leadership โดย
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อธิบายว่า เป็ นทฤษฎีท่มี ฐี านความคิดสาคัญ คือ ยึดเอาการแลกเปลีย่ นเรื่อง “การให้เป็ นหลักการของความสัมพันธ์
ระหว่างกัน (A contribution-based exchange relationship) โดยผูน้ าแบบเหนือชัน้ จะให้ความห่วงใยต่อผูต้ ามของตน
ด้วยการให้สงิ่ ทีด่ งี ามเพื่อให้ผตู้ ามได้พฒ
ั นาตนเองให้สงู ขึน้ จุดเน้นทีเ่ ป็ นมุมมองของ Cardona ก็คอื ผูน้ าแบบเหนือชัน้
มุ่งที่จะพัฒ นาและยกระดับแรงจูงใจของผู้ตามให้สูงยิ่งขึ้น (เช่น ยกระดับแรงจูงใจที่ จะทาสิง่ ต่ างๆ เพื่อผู้อ่นื หรือ
แรงจูงใจ ปรารถนาที่จะให้แก่ผู้อ่นื เป็ น ต้น Cardona จึงเน้นเรื่องการยกระดับแรงจูงใจภายในของผู้ตามเป็ นสาคัญ
ขณะเดียวกันก็มิได้ละเลยด้านการพัฒนาด้านจิตใจ โดยมองผูน้ าแบบเหนือชัน้ ว่าเป็ น “ผูน้ าแบบผู้รบั ใช้’’ หรือ “ผู้นา
แบบใฝ่ บริการ’’ (Servant-leader) ที่ทาให้ผู้นาเกิดประสิทธิผลขึน้ [28] สอดคล้องกับแนวความคิดของ คาร์น (Kant,
1997: 132) ที่ก ล่าวถึงคา “Transcendental” โดยให้นิย ามว่า “อะไรก็ได้ท่ีเกิด ขึ้นต่ อความคิด (Mind) และต่ อจิตใจ
(Spiritual) ของบุคคลให้สูงขึน้ กว่าระดับธรรมดาที่เคยเป็ นและสูงกว่าความเป็ นอัตตา (Beyond ego) เกี่ยวกับเรื่อง
จิตใจหรือจิตวิญญาณ (Spirituality) ได้กลายเป็ นฐานการพัฒนาทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบเหนือชัน้ หรือ Transcendental
leadership เช่ น ประสบการณ์ ท่ีสงั คมได้รบั จากวิวฒ
ั นาการทางจิต ใจและจิต วิญ ญาณเป็ น ปรากฏการณ์ ท่ีมีค วาม
สลับซับซ้อนจนสังคมและองค์การมิอาจเมินเฉยได้อีกต่อไป นอกจากนี้ การพัฒนาจิตใจภายในของผู้นา (Leader’s
inner spirit) ให้มคี วามงอกงามและมีวุฒิภาวะสูงขึ้นนัน้ มีความสาคัญ กว่าปั จจัยภายนอกต่อการเป็ นผู้นาที่ดีและมี
ประสิทธิผลและไม่มอี ะไรทีส่ าคัญมากไปกว่าเรามีชวี ติ อยู่เพื่ออะไรจึงจะมีความหมาย ทัง้ นี้ทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบเหนือ
ชัน้ ยังยอมรับถึงแรงผลักดันภายในทางจิตใจว่าเป็ นตัวขับเคลื่อนให้ผู้นาสามารถบรรลุความต้องการสูงสุดของชีวติ
[29] สอดคล้องกับแนวความคิดของ ฟายด์ (Fry, 2003: 54) มองว่าภาวะผูน้ าแบบเหนือชัน้ เป็ นภาวะผูน้ ายึดหลักองค์
รวม กล่าวคือ ศึกษามนุ ษย์ในภาพองค์รวมทัง้ คน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านทางกาย 2. ด้านทางสมอง ซึ่ง
ประกอบด้วยการคิดเชิงอรรถกะและเหตุผล 3. ด้านหัวใจ ซึง่ ประกอบด้วยอารมณ์และความรูส้ กึ และ 4. ด้านจิตใจหรือ
จิตวิญญาณ ได้แก่ ความรูส้ กึ ผิดชอบชัวดี
่ เป็ น ต้น ในขณะทีท่ ฤษฎีภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่ นและภาวะผูน้ าแบบการ
เปลีย่ นแปลงมีเพียง 3 องค์ประกอบแรกเท่านัน้ แต่ขาดองค์ประกอบด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณไป [30] สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ สุเทพ พงศ์ศรวัฒน์ (2556: 6) ในทางปฏิบตั ผิ นู้ าแบบเหนือชัน้ แตกต่างกับผูน้ าแบบแลกเปลีย่ นและ
ผูน้ าแบบการเปลีย่ นแปลงตรงที่ยดึ แรงจูงใจเชิงคุณธรรมในการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ ตาม เช่น ความรักในเพื่อนมนุ ษย์
ความรูส้ กึ ยึดภาพรวม ความรูส้ กึ ทีก่ ลมกลืนกัน และชีวติ ความเป็ นอยู่ทด่ี ี เป็ นต้น ทัง้ นี้โดยแสดงออกให้เห็นถึงความใส่
ใจความห่วงใยการนับถือทัง้ ต่อตนเองและต่อผูอ้ ่นื จากการแสดงออกเช่นนี้ของผูน้ าช่วยทาให้ผตู้ ามเกิดความรูส้ กึ ว่าตน
มีความสาคัญ มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถทาให้งานสาเร็จและสามารถที่จะเป็ นผูน้ าตนเองได้ นอกจากนี้
ภาวะผูน้ าแบบเหนือชัน้ หรือ Transcendental leadership ยังถือว่าเป็ นกระบวนการวิสยั ทัศน์และเป็ นกระบวนการเชิง
จริยธรรมทีท่ งั ้ ผูน้ าและผูต้ ามยึดค่านิยมทีส่ อดคล้องกัน [31]
ทีก่ ล่าวมาสรุปได้ว่า ผูน้ าแบบเหนือชัน้ เป็ นเรื่องใหม่ทม่ี มี ุมมองต่อความมีประสิทธิผลของผูน้ า ความท้าทาย
ใหม่ๆ มีความซับซ้อนเกินกว่าแนวคิดของผูน้ าต่างๆ แบบดัง้ เดิมจะรับมือได้ การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
สร้างความคาดหวังว่าจะเกิดสิง่ ใหม่ข้นึ ที่ผ่านมาได้เกิดกลยุทธ์ใหม่ๆ ซึ่งได้สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒ นา
องค์การและความมีประสิทธิผลด้านผู้นาได้มากมาย ในยุคปั จจุบนั ที่ มองเห็นความจาเป็ นต้องใช้มติ ิด้านจิตใจและ
คุณธรรมเพื่อการขับเคลื่อนองค์การในอนาคตได้ ดังนัน้ องค์กรไม่อาจละเลยต่อความสนใจและให้ความสาคัญในเรื่อง
การพัฒนาทางจิตใจ แนวคิดภาวะผู้นาแบบเหนือชัน้ จึงเป็ นความพยายามที่จะให้คาตอบหนึ่งต่อปั ญหาและความ
ต้องการดังกล่าว เพราะเป็ นรูปแบบผูน้ าทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณทีม่ กี รอบครอบคลุม
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5. ผู้นาทางการเรียนการสอน (Instructional leadership) มีนักการศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ทีไ่ ด้นาเสนอไว้หลากหลาย สรุปได้ ดังนี้ ฮัลลิงเกอร์และมูฟ่ี ร์ (Hallinger & Murphy, 1985: 218-245) ได้กล่าวว่า ผูน้ า
ทาง การเรียนการสอน สรุปไว้ 3 องค์ประกอบใหญ่ๆ คือ 1) การกาหนดภารกิจของโรงเรียน 2) การจัดการด้านการ
เรียนการสอน และ 3) การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน มีรายละเอียด ดังนี้ 1. การกาหนดภารกิจของ
โรงเรียน (Defining the school mission) ซึ่งจาแนกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ 1.1 การกาหนดเป้ าหมายของโรงเรียน
1.2 การสื่อสารเป้ าหมายของโรงเรียน 2. การจัดการด้านการเรียนการสอน (Managing the instructional program)
การจัดการด้านการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลส่งเสริมและสนับสนุ นการสอนของครู
การเรียนของนักเรียนและการประสานการจัดการเรียนการสอน ซึง่ จาแนกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ 2.1 การนิเทศและ
การประเมินผลด้านการสอน 2.2 การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร 2.3 การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 3.
การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (Promote school climate) จาแนกเป็ น 6 องค์ประกอบ คือ 3.1 การ
ควบคุมการใช้เวลาในการสอน 3.2 การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชดิ 3.3 การจัดให้แรงจูงใจให้กบั ครู 3.4
การส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาวิชาชีพ 3.5 การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ และ 3.6 การจัดให้มสี งิ่ ที่ส่งเสริม
สภาพการเรีย นรู้ [32] สอดคล้ อ งกับ แนวความคิ ด ของเมอร์ ป้ี (Murphy’s model, 1990: 163-200) ได้ ก ล่ า วว่ า
องค์ประกอบของผู้นาทางการเรียนการสอนไว้อย่างเป็ นระบบและเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ประกอบด้วย มิติภาวะผู้นา
ทางการเรียนการสอน 4 มิติ แยกออกเป็ น 16 บทบาทหรือพฤติกรรมภาวะผูน้ าทางการเรียนการสอน 4 มิติ ได้แก่ การ
สร้างพันธกิจและเป้ าหมายการบริหารหน้าที่ การผลิตทางการศึกษา การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรูท้ างวิชาการและ
การพัฒนาสิง่ แวดล้อม ได้กล่าวถึงและชีใ้ ห้เห็นบทบาทหรือพฤติกรรมต่างๆ ของภาวะผูน้ าทางวิชาการในแต่ละมิติ การ
สร้างพันธกิจและเป้ าหมายเป็ นเรื่องพื้นฐานในการสร้างความรูส้ กึ ว่ามีจุดประสงค์ร่วมและเชื่อมโยงการทางานต่างๆ
ภายในโรงเรียนที่เกี่ยวกับวิสยั ทัศน์เดียวกัน และยังแยกออกเป็ นพฤติกรรมหลักของผู้บริหารโรงเรียนในการจัดทา
กรอบเป้ าหมายโรงเรียนและการสื่อสารเป้ าหมายโรงเรียนให้เป็ นทีเ่ ข้าใจ การจัดทากรอบเป้ าหมายโรงเรียน คือ การ
กาหนดเป้ าหมายทีเ่ น้นผลสัมฤทธิของนั
์ กเรียนทุกคน โดยการรวบรวมข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทัง้ ทีผ่ ่านมาและที่
เป็ นปั จจุบนั และการรวมหน้าทีร่ บั ผิดชอบของครูเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย สือ่ สารเป้ าหมายบ่อยๆ ให้เป็ นทีเ่ ข้าใจ ทัง้ ทีเ่ ป็ น
ทางการและไม่ เป็ น ทางการแก่นักเรียนผู้ป กครองและครู เน้ น ย้าความสาคัญ ว่าเป้ าหมายช่วยชี้ว่าโรงเรียนต้องมี
กิจกรรมอะไรบ้าง การบริหารหน้าทีก่ ารผลิตทางการศึกษาของโรงเรียนเป็ นมิติทส่ี องมิตนิ ้ี เน้นพฤติกรรมการบริหาร
ของผู้บริหารโรงเรียน ผูน้ าส่งเสริมการสอนที่มคี ุณภาพโดย การจัดประชุมและประเมินครู การเยีย่ มห้องเรียน การให้
คาแนะนาเฉพาะและสะท้อนผล การสอนและกระบวนการเรียนรู้ กาหนดงานของครูเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่การ
เรียนรูข้ องนักเรียน นอกจากนี้ ผูบ้ ริหารโรงเรียนยังต้องจัดและป้ อ งกันเวลาการสอนโดยให้ถือว่าเป็ นนโยบายและกล
ยุทธ์ของโรงเรียน ผูบ้ ริหารร่วมกับครูบริหารจัดการหลักสูตรเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานของรัฐแบบการประเมินของรัฐและหลักสูตรของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา กากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน
บ่ อ ยๆ ผู้ น าทางการเรีย นการสอนเป็ นแบบอย่ า งในการใช้ ข้อ มู ล เพื่ อ ก าหนดเป้ าหมายและประเมิน การสอน
การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้มอี งค์ประกอบ [33] สอดคล้องกับแนวความคิดของ เว็บเบอร์ Weber (1996: 253278)ได้สรุปว่า ถ้าความเป็ นผู้นาทางการเรียนการสอนไม่มีอยู่ในตัวตนของผู้บ ริห ารโรงเรียนก็ยงั จาเป็ น ที่จะต้อ ง
กาหนดให้ผนู้ า มีลกั ษณะเช่นใด วิธกี ารทีไ่ ม่มีผนู้ าทางการเรียนการสอนของโรงเรียนถือว่าน่ าสนใจอย่างมาก แต่คน
ระดับมืออาชีพกลุ่มใหญ่กย็ งั จาเป็ นต้องมีจุดเล็กๆ จุดเดียวทีต่ ้อ งคอยใส่ใจและสนับสนุ นอย่างแข็งขันต่อการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการโดยอาศัยโรงเรียนเป็ นฐาน ผูน้ าทางการเรียนการสอนจึงต้องได้รบั ความใส่ใจต่อไป ลักษณะ
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จาเป็ น 5 ประการเกีย่ วกับผูน้ าทางการเรียนการสอน ได้แก่ 1) การกาหนดพันธกิจของโรงเรียน 2) การบริหารจัดการ
หลักสูตรและการสอน 3) ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นบวก 4) สังเกตและปรับปรุงการสอน และ 5) การประเมิน
การสอน [34]
ทีก่ ล่าวมาสรุปได้ว่า ผูน้ าทางการเรียนการสอน ได้แก่ การสร้างพันธกิจและเป้ าหมายการบริหารหน้าที่ การ
ผลิตทางการศึกษา การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรูท้ างวิ ชาการ และการพัฒนาสิง่ แวดล้อม การสร้างพันธกิจและ
เป้ าหมายเป็ นเรื่องพื้นฐานในการสร้างความรูส้ กึ ว่ามีจุดประสงค์ร่วมและเชื่อมโยงการทางานต่างๆ ภายในโรงเรียน
การสร้างขวัญ กาลังใจแก่ ครูและนักเรียนจะช่วยส่งเสริมการพัฒ นาผู้นาทางการเรีย นการสอนเพื่อสัมฤทธิผ์ ลตาม
เป้ าหมายทีว่ างไว้

รูปแบบของภาวะผูน้ าทางการศึกษา
ภาวะผู้นาทางการศึกษามีรูปแบบทีแ่ ตกต่างไปจากภาวะผู้นาขององค์การอื่นๆ เพราะการบริหารการศึกษา
เป็ นรูปแบบการบริหารทีเ่ กีย่ วข้องกับความชานาญการและทักษะในการจัดการด้านการศึกษา นอกจากนี้ ผูน้ าทางการ
ศึกษาจะต้องมีปรัชญาของการจัดการศึกษาที่ตอบสนองการพัฒ นาเยาวชน เพื่อสังคมและประเทศชาติ การจะนา
องค์ก ารทางการศึก ษาไปสู่ค วามสาเร็จ ได้จึง ต้อ งขึ้น อยู่ก ับ แนวทางในการบริห ารจัด การเรีย นการสอนในวงการ
การศึกษา พบว่า รูปแบบภาวะผูน้ าทีม่ คี วามหมายสาหรับการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน ได้แก่
1. รูปแบบภาวะผู้น านั กบริ การ (Servant leadership) ได้มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้สรุปไว้ ดังนี้
กรีนลีฟ (Greenleaf, 1995: 1-7) ให้การบริการเพื่อช่วยกันสร้างอานาจการนาทางการศึกษา ผูน้ าทีม่ คี วามเชื่อในเรื่อง
ของการบริการนัน้ ต้องเกิดความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขีน้ ภายในอย่างเป็ นธรรมชาติทน่ี าไปสู่การให้บริการและต้องมีความเชื่อว่า
การให้บริการเป็ นความสาคัญอันดับแรก การทดสอบว่าการบริการนัน้ มีประสิทธิภาพ คือ พิจารณาว่าการให้บริการนัน้
ทาให้บุคคลพัฒนาขึน้ ในขณะทีไ่ ด้รบั การบริการบุคคลนัน้ มีสขุ ภาพทีด่ ขี น้ี ฉลาดขึน้ มีอสิ ระเพิม่ ขึน้ มีการพึง่ พาตนเองได้
มากขึ้น และพวกเริ่ม ที่จ ะกลายมาเป็ น ผู้ให้บ ริก ารมากขึ้น สรุ ป คุ ณ สมบัติ 10 ประการ ดังนี้ 1) การฟั ง 2) การมี
ความเห็นใจ 3) การเยียวยา 4) การตระหนักรู้ 5) การชักจูง 6) การมีความคิดรวบยอด 7) การมองเห็นภาพ 8) การ
ดูแล 9) การพร้อมร่วมใจ และ10) การสร้างชุมชนภาวะผูน้ าแบบให้บริการนี้เป็ นสีง่ ทีจ่ าเป็ นในการสนับสนุ นให้งานด้าน
การบริหารการศึกษาเพื่อเป็ นการบริหารเพื่อการเรียนการสอนจาเป็ นต้องได้รบั การบริการจากผูน้ าและให้การสนับสนุ น
เพื่อให้เกิดความคิดอิสระสร้างสรรค์รปู แบบการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพ [35]
2. รูปแบบภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative leadership) ได้มนี ักวิชาการและนักการศึกษา
สรุป ไว้ ดังนี้ เทลฟอร์ด (Telford: 1996) ได้ทาการศึกษาผู้นาทางการศึกษาที่สามารถพัฒ นาระบบการทางานของ
โรงเรียนสูก่ ารบริหารจัดการให้แนวคิดว่าผูน้ าทางการศึกษาไม่ใช่ผทู้ จ่ี ะบริหารจัดการองค์ ความรูไ้ ด้เสมอไป ผูท้ ท่ี าให้
หน้าที่จดั การเรียนรูแ้ ละสร้างองค์ความรูใ้ ห้แก่ผู้เรียน คือ ผูส้ อนการบริหารจัดการ โรงเรียนจึงต้องเข้าใจบทบาทของ
ผู้สอนและผู้เรียน บทบาทของผู้นาในฐานะผู้บริหารที่ส่งผลให้เกิดการเรียนการสอนที่บรรลุเป้ าหมาย คือ ผู้นาที่มี
คุณลักษณะของนักการศึกษามากกว่านักบริหารจัดการที่ต้องยึดถือกฎระเบียบที่เคร่งครัดการศึกษา ภาวะผูน้ าแบบ
ร่วมแรงร่วมใจของ เทลฟอร์ดยึดกรอบความคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการของ โบล์แมนและดีล (OBolman and
Deal) ที่จ ัด กรอบการบริห ารเป็ น 4 ด้า น คือ 1) ด้า นโครงสร้า ง (Structural) 2) ด้านการเมือ ง (Political) 3) ด้า น
ทรัพยากรมนุษย์ (Human resource) และ 4) ด้านสัญลักษณ์ (Symbolic) [36]
3. รูปแบบภาวะผู้นาเชิ งยุทธศาสตร์ (Strategic leadership) จากการศึกษาภาวะผูน้ าที่สามารถนาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงขี้น ในองค์ก รได้อย่างประสบความสาเร็จโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับ ระบบการเรียนการสอนใน
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ภาพรวมทีจ่ ะสร้างให้สถาบันการศึกษาเป็ นสังคมของการเรียนรูค้ วามสามารถของผูน้ าทีม่ ยี ุทธศาสตร์เป็ นสิ่งจาเป็ นใน
ยุคทีก่ ารเรียนรูเ้ สมือนจริงได้เกิดขึน้ ในโลกของการศึกษา ผูน้ าทีม่ ภี าวะผูน้ าทีส่ ามารถนาการเปลีย่ นแปลงได้สาเร็จจึง
เป็ นสีง่ ทีน่ ่ าสนใจ จากแนวความคิดของ คาค์ดเวลค์ (Caldwell: 2000) ซึง่ ได้นาเสนอยุทธศาสตร์ 5 ประการ ดังนี้ 3.1)
การมีวสิ ยั ทัศน์ของผู้นาและการได้รบั การยอมรับว่ามีวสิ ยั ทัศน์ท่มี องเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษา 3.2) ด้าน
การสือ่ สารข้อมูลและแนวคิดนัน้ ผูบ้ ริหารต้องเป็ นผูท้ ม่ี ที กั ษะในการสือ่ สารให้ผอู้ ่นื เข้าใจได้อย่างดี 3.3) ด้านการร่วมมือ
การปฏิบตั ติ ่อกันก่อให้เกิดความร่วมมือหรือขัดแย้งได้เท่าๆ กัน การพูดทีแ่ สดงความเป็ นกันเองมีความสาคัญยิง่ ต่อการ
สร้างเครือข่ายของการทางาน การแสดงความอ่อนน้ อมต่ อกันในบางวั ฒ นธรรมการแสดงออกแบบญาติพ่นี ้ องเป็ น
วัฒนธรรมที่ยดึ ถือกันอยู่ การช่วยเหลือในเรื่องส่วนตัว การแสดงความเอื้อเพื่อด้วยการให้ของรางวัลเป็ นการแสดง
น้ าใจ การแสดงความเป็ นเพื่อน ที่สามารถตักเตือนหรือพูดจากันได้ การมีลกั ษณะของความอ่อนข้อ ให้อภัย ใจเย็น
เป็ นคุณลักษณะทีเ่ ป็ นรูปแบบทีต่ ้องการซึง่ ผูน้ าอาจมีความแตกต่างกันและเหมือนกันในบางประเด็น เช่น การใช้ความ
เงียบนิ่งเฉย ไม่โต้ตอบสยบความขัดแย้ง หรือการโต้ตอบแบบเปิ ดเผยโดยลงมือกระทาให้เป็ นแบบอย่าง ซึง่ สร้างให้เกิด
การต่อสูเ้ พื่อเอาชนะให้ได้ในเชิงวิชาการและการทางานก็เป็ นประเด็นที่เกิดขึน้ ในวงการศึกษา การใช้อานาจตัดสิน
เด็ดขาดลงไปและทาโทษอาจไม่ได้ผลดี แต่การทาให้ผู้ต่อต้านยอมรับน้ าใจและความรูส้ กึ ทีด่ ดี ้วยความยุติธรรมโดย
ส่วนรวมเป็ นแนวทางหนึ่งในการเป็ นผูบ้ ริหารทีด่ ี 3.4) การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการวัดการศึกษาและมีความมุ่งมันที
่ ่
จะตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และ 3.5) การควบคุมดูแลและการประเมินคุณภาพ การจัดการเรียน
การสอนและบริการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพจะต้องมีการประเมินคุณภาพของการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูท้ เ่ี หมาะกับผูเ้ รียน [37]
4. รูปแบบภาวะผู้นาแบบหุ้นส่วน (Share holder leadership) ได้มนี ักวิชาการและนักการศึกษาได้สรุปไว้
ดังนี้ บล็อก (Block: 1993) ได้กล่าวว่า รูปแบบการนาแบบเป็ นหุน้ ส่วนก็อาจเป็ นทางเลือกหนึ่งเพราะการบริหารเช่นนี้
ทาให้ทุกคนมีภาวะผูน้ าทีเ่ ท่าเทียมกันฐานะหุน้ ส่วนระหว่างผูน้ ากับกลุ่มสมาชิกด้วยความสัมพันธ์เชื่อมโยงในแนวทางที่
ทาให้อานาจระหว่างกันอยู่ในภาวะทีส่ มดุลในการบริหารด้านการศึกษารูปแบบของความคิดในการกาหนดภาวะผูน้ าใน
รูปแบบของการเป็ นหุ้นส่วนต่อกันเป็ นแนวคิดที่นาไปสู่การมอบอานาจ และการทางานเป็ นทีม ในการบริหารจัดการ
ลักษณะของการเข้ามาเป็ นหุ้นส่วน มีความสาคัญ ในด้านการบริหารการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็ นงานพัฒ นา
ผูเ้ รียน ดังนัน้ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ทจ่ี ะเกิดขีน้ ในตัวผู้ เรียนอย่างความเป็ นอิสระทาง
วิชาการ ลักษณะที่จาเป็ นของภาวะผู้นาแบบเป็ นหุ้นส่วนต่อกัน ได้แก่ 4.1) การสร้างยุทธศาสตร์ในการสนทนาการ
แลกเปลี่ย นจุ ด มุ่ งหมาย (Strategic conversation) สมาชิก ทุ ก คนจะมีค วามรับ ผิด ชอบในการให้ค วามหมายของ
วิสยั ทัศน์และคุณค่าด้วยการสนทนากันในทุ กระดับและมีผนู้ าเป็ นผูท้ าหน้าทีน่ าทุกคนให้มาเกาะเกีย่ วกันในภาพกว้าง
ของวิสยั ทัศน์ 4.2) การให้อสิ ระทางด้านความคิด (Freedom of choices) การให้ขอ้ คิดที่แตกต่างให้ทุกคนใช้สทิ ธิใน
การออกความคิดเห็นในความเชื่อทีว่ ่าคนเราอาจมีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ การมีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างเป็ น
เสียงๆ หนึ่งทีค่ วรสนใจ 4.3) การสร้างความน่าเชื่อถือร่วมกัน (Accountability) ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
และสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ แต่ละคนสร้างความน่ าเชื่อ ถือต่อความสาเร็จและความล้มเหลวร่วมกัน และ 4.4) การมีความ
บริสทุ ธิใจต่
์ อกันอย่างสมบูรณ์ (Mutual trust) ต้องพูดความจริงเมื่อมีการกระจายอานาจออกไปทุกคนต้องพูดความจริง
เพื่อทีจ่ ะทาให้ความรูส้ กึ ไม่มนคงลดน้
ั่
อยลง [38]
5. รูปแบบภาวะผู้นาแบบสมดุล (Balanced Leadership) เป็ นรูปแบบของผู้นาในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ที่
สามารถนาพาสถานศึกษาไปสู่ความสาเร็จ โดยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมทีส่ าคัญ ได้แก่ 5.1 การแก้ปัญหา (Solving
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Problem) 5.2 การให้ค วามเสมอภาคแก่ บุ ค ลากร (Equity) 5.3 การมีม นุ ษ ยสัม พัน ธ์ (Relationship) 5.4 วิสยั ทัศ น์
(Vision) 5.5 ความคิด สร้า งสรรค์จิน ตนาการ (Imagine) 5.6 การประนิ ป ระนอม (Compromise) และ 5.7 การจัด
สิง่ แวดล้อมเชิงบวก (Environment) [39]
ทีก่ ล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า รูปแบบของภาวะผูน้ าทางการศึกษา ได้แก่ รูปแบบภาวะผูน้ านักบริการ (Servant
leadership) รูป แบบภาวะผู้น าแบบร่ว มแรงร่ว มใจ (Collaborative leadership) รูป แบบภาวะผู้น าเชิง ยุ ท ธศาสตร์
(Strategic leadership) รูปแบบภาวะผูน้ าแบบหุน้ ส่วน (Share holder leadership) และรูปแบบภาวะผู้นาแบบสมดุล
(Balanced Leadership) ทัง้ นี้ รูป แบบการบริห ารยัง เกี่ย วข้อ งกับ ความช านาญการและทัก ษะในการจัด การด้า น
การศึกษา นอกจากนี้ รูป แบบผู้นาทางการศึกษาจะต้องมีปรัชญาของการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่ อการพัฒนา
เยาวชนเพื่อสังคมและประเทศชาติ

คุณลักษณะและพฤติ กรรมของภาวะผูน้ า
จากแนวคิดเกีย่ วกับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ของ Maxine (2015) Gerald Aungus (2012) และ George
Couros (2010) ได้สรุป เรื่อง 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
สถานศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. นัก สร้า งสรรค์ (Ceative) ผู้บ ริห ารที่มีป ระสิท ธิภ าพมีก ระบวนการผลัก ดัน ให้บุ ค ลากรในโรงเรีย นที่มี
ความสามารถสร้างสรรค์งานให้มคี ุณภาพและมาตรฐานมากขึน้ ต้องผลักดันเพื่อประโยชน์ของนักเรียนและจะต้องหาวิธี
จัด การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเหมื อ น "ทฤษฎี น้ า ไหล (flow theory)" 2. นั ก การสื่อ สาร (Communicator) ผู้ บ ริห ารที่ มี
ประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่การสือ่ สารโดยการแบ่งปั นข้อมูลผ่านหลายสือ่ เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นผูฟ้ ั งทีม่ ปี ระสิทธิภาพซึง่ เป็ น
สิง่ จาเป็ นที่กลุ่มผู้บริหารต้องเป็ นผูส้ ่อื สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทัง้ หมด 3. นักคิดวิเคราะห์ (Critical
Thinker) ผู้บริหารจึงต้องให้ความสนใจในความคิด ที่ค รูห รือบุค ลากรแสดงออกเป็ น สิง่ ที่สาคัญ ยิ่ง โดยเฉพาะ ด้าน
ผลกระทบที่มีต่อโรงเรียนและนักเรียนในระยะยาว ผู้บ ริห ารที่จะต้องนาเอาข้อมูลและความคิดต่ างๆ มาใช้ในการ
ตัดสินใจทัง้ หมด 4. สร้างชุมชน (Builds Community) ในที่น้ี หมายถึง การประสานเชื่อมโยงต่อกลุ่มคนที่เหมาะสม
เช่น วิธที จ่ี ะสร้างโอกาสให้กบั บุคลากรเพื่อเชื่อมโยงต่อกับคนอื่นๆ ทีจ่ ะช่วยส่งเสริมการเรียนรูม้ ากขึน้ เป็ น สิง่ สาคัญทีไ่ ม่
เพีย งแต่ พ ัฒ นาผู้น าในโรงเรียนเท่ านัน้ แต่ เป็ นการเปิ ด โอกาสให้ค นอื่น เห็น ความเป็ น ผู้น าด้วย 5. การมีวิสยั ทัศ น์
(Visionary) ผู้บริหารโรงเรียนที่มปี ระสิทธิผลต้องมีวสิ ยั ทัศน์ ในการที่จะทาให้โรงเรียนเตรียมพร้อม ที่ดีท่สี ุดสาหรับ
นักเรียนไปสู่อนาคตทีต่ ้องการ และสามารถแบ่งปั นวิสยั ทัศน์ไปพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันได้ดว้ ย 6.
การสร้างความร่วมมือและการติดต่อ (Collaboration and Connection) ผูบ้ ริหารต้องแสวงหาแบ่งปั นข้อมูลและความรู้
อย่างเปิ ดเผยชัดเจน มีการค้นหาความเข้าใจและปฏิบตั ิอย่างเข้าใจกับคนอื่น มีการติดต่อกับโลกภายนอกผ่านทาง
บล็อกและสื่อทางสังคมและต้องสร้างการร่วมมือกับผู้อ่นื 7. สร้างพลังเชิงบวก (Positive Energy) ผู้บริหารต้องสร้าง
หลักการทัง้ เชิงบวก เชิงรุกและวิธกี ารดูแลเอาใจใส่ ต้องให้เวลาในการพบปะพูดคุย กับนักเรียน ครูและผูป้ กครองรับรู้
และคุณค่าของพวกเขาโดยการพัฒนาความสัมพันธ์ท่แี ท้จริงให้เกิดขึน้ นอกจากนี้ ผู้บริหารต้องสร้างสุขภาพตนเอง
สวัส ดิก ารและระดับ พลัง งานให้ พ ร้อ มเสมอ 8. ความเชื่อ มัน่ (Confidence) ผู้ บ ริห ารต้ อ งมีลัก ษณะความมัน่ ใจ
(confidence) เข้าถึงได้ง่าย (approachable) มีความโดดเด่น (be visible) ในฐานะทีเ่ ป็ นผูน้ าต้องมีความกล้าทีจ่ ะต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ ท่ยี ากลาบาก ซึ่งสถานการณ์ เหล่านี้มกั จะอยู่ในความสงบเสมอ และมีความมันใจในการรั
่
กษา
ขวัญกาลังใจและความเชื่อมันในชุ
่ ม ชนโรงเรียน 9. ความมุ่งมันและความพากเพี
่
ยร (Commitment and Persistence)
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ผูบ้ ริหารต้องแสดงความมุ่งมันและความทุ
่
่มเท (dedication) อย่างจริงจังเพื่อผลักดันให้กบั ครูและนักเรียนเกิดความ
มุ่งมัน่ ทุ่ มเทในงานและอย่ ายอมแพ้ (Never give up) เพื่อให้บ รรลุผ ลสาเร็จตามเป้ าหมายการพัฒ นาที่ก าหนดไว้
10. ความเต็มใจที่จะเรียนรู้ (Willingness to Learn) ผู้บริหารต้องเรียนรู้อย่างสม่ า เสมอ เพราะการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 เป็ นทีน่ ่ าตื่นเต้นและนามาใช้เสริมสร้างศักยภาพผูบ้ ริหารและสังคมโรงเรียน ผูบ้ ริหารจึงต้องเป็ นผูเ้ รียนรู้
ตลอดชีวิต (Be a Lifelong Learner) 11. ต้อ งเป็ น นั ก ประกอบการคิด สร้า งสรรค์แ ละนวัต กรรม (Entrepreneurial
Creative and Innovative) ความสามารถในการคิดนอกกรอบเป็ นพลังที่มอี านาจของผูบ้ ริหาร การคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมเป็ นวิธที ด่ี ที ส่ี ุดในการบริหารจัดการกับความซับซ้อนทางสังคมในศตวรรษที่ 21 12. นักริเริม่ งาน (Intuitive)
ผู้บริหารต้องเรียนรู้ถึงความเชื่อมันในสั
่
ญ ชาตญาณ (instincts) ของตนเอง ความสามารถการเป็ นนัก คิด นัก ริเริ่ม
สร้างสรรค์ผู้บริหารสามารถการแก้ปั ญ หาให้สาเร็จอย่างไม่คาดฝั นหรือจากการสังหรณ์ ใจ (intuitively) ซึ่งเป็ นการ
เกิดขึน้ จากความชาญฉลาดที่ดี 13. ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ (Ability to Inspire) ผู้บริหารควรสร้าง
ความกระตือรือร้นและความคิดเชิงบวกต่อบุคลากรในการร่วมกันกาหนดทิศทางในอนาคต ทัง้ หมดนี้ตอ้ งเน้นให้เกิดขึน้
ในขณะทีย่ งั ดารงตาแหน่งผูบ้ ริหาร 14. การเจียมเนื้อเจียมตัว (Be Humble) ผูบ้ ริหารมีความสาคัญต่อการทาหน้าทีใ่ น
โรงเรียน ซึง่ งานผูบ้ ริหารไม่ใช่เป็ นรูปปั ้นแต่เป็ นงานทีเ่ อือ้ ต่อทุกคนในโรงเรียนนันคื
่ อ ต้องมีสมั มาคารวะ การรูจ้ กั บุคคล
ในชุมชน การเปิ ดโอกาสกับครูและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม และ 15. ตัวแบบที่ดี (good Model) หากกาลังส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ต้องรู้และฝึ กพวกเขาให้มีค วามคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกันฝึ กการสื่อสารที่ดีและคิด
วิเคราะห์เป็ นการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และการปลูกฝั งสร้างสรรค์นวัตกรรม จัดสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัย
สาหรับการเรียนรูแ้ ละความเสีย่ ง [40] ซึง่ คุณลักษณะของผูบ้ ริหารการศึกษายุคใหม่ โดยเฉพาะคุณลักษณะของภาวะ
ผูน้ าทีม่ คี วามสามารถ การเป็ นผูน้ าผูบ้ ริหารควรมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล กาหนดเป้ าหมายสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน เพื่อ
เป็ นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ กล้าปฏิรปู ปรับปรุงและพร้อมทีจ่ ะเป็ นผูน้ าในการ
เปลีย่ นแปลง มีความสามารถประสานงานทางานกับชุมชน องค์การต่างๆ สามารถจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ทางานเป็ น
ทีมและมุ่งสู่เป้ าหมายที่กาหนดได้ มีการกาหนดยุทธศาสตร์การทางานแบบมีส่วนร่วม มีความสามรถในการสร้าง
ทีมงาน ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา มีวุฒภิ าวะทางอารมณ์และความควบคุมทางปั ญญา กล้าคิด
กล้าทา กล้านาเสนอโครงการใหม่ๆ มีความสุขุมมันคง
่ อดทนและหนักแน่นและมีความคล่องแคล่ว เฉลียวฉลาด มีไหว
พริบดีดา้ นความสามารถทางวิชาการ ผูบ้ ริหารควรมีการวางแผน กาหนดนโยบายและเป้ าหมายหลักของสถานศึ กษา
โดยเปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกส่วนทีเ่ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมเป็ นผูใ้ ฝ่ รเู้ ป็ นนักอ่าน เป็ นนักคิด เป็ นนักเขียน และเขียนในสิง่ ที่
คิด สื่อความหมายให้ผอู้ ่นื เข้าใจได้ มีการวิเคราะห์ภารกิจขององค์การเพื่อประกอบกาหนดกลยุทธ์ในการทางาน มีการ
คิดพัฒ นางานได้อย่างต่ อเนื่องและเป็ นระบบ รู้และเข้าใจกระบวนการประกันคุ ณภาพภายในพร้อมสู่การประเมิน
ภายนอก และมีการประยุกต์ความรูไ้ ปใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ [41]
ที่กล่าวมาสรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การมีวสิ ยั ทัศน์
มีความสามารถทางวิชาการ การสื่อสารและเทคโนโลยี การเป็ นนัก คิดริเริม่ สร้างสรรค์ การเป็ นนักสร้างแรงบันดาลใจ
เชิงบวก เป็ นแบบอย่างทีด่ ี และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทักษะของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษา
การบริหารซึ่งการบริหารงานให้ประสบความสาเร็จต้องอาศัยหลายปั จจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง การบริหารงาน
การศึกษาในยุคปั จจุบนั จะต้องสอดคล้องกับบริบทและการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก ผูบ้ ริหารจะต้องใช้กลยุทธ์อย่าง
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เต็มความสามารถและเทคนิคการบริหารระดับสูงจึงจะสามารถนาพาองค์กรให้ประสบความสาเร็จได้ มีนักวิชาการและ
นักการศึกษา สรุปได้ ดังนี้
ไวโกล์ว (Weigel: 2012) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะต้องมีทกั ษะในการปฏิบตั งิ าน
และมีความสามารถในการแก้ปัญหาทีซ่ บั ซ้อน ถ้าผูบ้ ริหารโรงเรียนขาดทักษะภาวะผูน้ าก็จะไม่สามารถแก้ไขปั ญหาของ
โรงเรียนได้ ซึง่ ทักษะภาวะผูน้ าต้องอยู่บนพืน้ ฐานของความเข้าใจเกีย่ วกับภาระงานและบุคคลลากร ผูบ้ ริหาร โรงเรียน
จึงต้องได้รบั การสนับสนุ นให้ได้รบั การพัฒนา ทักษะความรูแ้ ละประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน เพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับการแข่งขันในบริบทของโลกยุคใหม่ [42] ซึง่ สอดคล้องกับแนวความคิดของ ลีย์ (Lee, 2008) ได้กล่าวว่า ทักษะ
ภาวะผู้นาโรงเรียนที่ส่งผลต่ อการสร้างความสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื ในการปฏิบตั ิงานร่วมกันให้ประสบความสาเร็จ ได้แก่
ทัก ษะการสร้า งทีม งาน (team building skill) ทัก ษะด้านความร่ ว มมือ (Collaboration รูป แบบทัก ษะด้า นการคิด
วิเคราะห์ แ ละสร้า งสรรค์ (Critical thinking and creativity skill) ทัก ษะด้ า นการแก้ปั ญหา (problem solving skill)
ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication skill) และทักษะด้านนวัต กรรมเพื่อการเรียนรู้ (Learning innovation skill)
[43] สอดคล้องกับแนวความคิดของ เอจิโมฟอร์ (Ejimofor, 2007) ได้กล่าวว่า การพัฒนาทักษะภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาทาให้เกิดการเรียนรูค้ วามเป็ นผูน้ า ทีป่ ระสบความสาเร็จเกิดความเข้าใจและมีพฤติกรรมการบริหารงานที่
สร้างความประทับใจให้กบั ทีมงาน โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ การอบรม สัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมี
ส่ ว นร่ ว ม [44] สอดคล้ อ งกับ National Association of Secondary School Principals (NASSP) (2013) กล่ า วว่ า
ทักษะภาวะผู้นาของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทีส่ าคัญและส่งผลดีต่อการบริหารโรงเรียนให้เกิดผลสาเร็จ
ตามเป้ าหมาย ได้แก่ 1. ทักษะการทางานเป็ นทีม (teamwork skill) 2. ทักษะการแก้ปัญหา (problem solving skills) 3.
ทั ก ษะด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละสร้ า งสรรค์ (critical thinking and creativity skill) 4. ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สาร
(communication skill) 5. ทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อ การเรียนรู้ (learning innovation skill) 6. ทักษะด้านการใช้ดจิ ติ อล
(digital literacy skills) 7. ทักษะการกาหนดทิศทางองค์กร (setting instructional direction skill) 8. ทักษะการเรียนรู้
ได้ เร็ว (sensitivity skill) 9. ทัก ษะการพิ จ ารณาตัด สิน (adjustment skill) และ 10. ทัก ษะมุ่ ง ผลสัม ฤทธิ ์ (results
orientation skill) [45]
ที่กล่ าวมาข้างต้น ผู้บ ริห ารสถานศึกษาที่มีป ระสิท ธิผ ลในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุ ณ ลัก ษณะ สรุป ได้ ดังนี้
1. นักสร้างสรรค์ (Creative) 2. นักการสื่อสาร (Communicator) 3. นักคิดวิเคราะห์ (Critical Thinker) 4. สร้างชุมชน
(Builds Community) 5. การมีวิสยั ทัศ น์ (Visionary) 6. การสร้า งความร่ว มมือ และการติด ต่ อ (Collaboration and
Connection) 7. สร้า งพลัง เชิง บวก (Positive Energy) 8. ความเชื่ อ มัน่ (Confidence) 9. ความมุ่ ง มัน่ และความ
พากเพีย ร (Commitment and Persistence) 10. ความเต็ม ใจที่จ ะเรีย นรู้ (Willingness to Learn) 11. ต้ อ งเป็ น นั ก
ประกอบการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Entrepreneurial. Creative and Innovative) 12. นักริเริม่ งาน (Intuitive) ดี
13. ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ (Ability to Inspire) 14. การเจียมเนื้อเจียมตัว (Be Elumble) และ 15. ตัว
แบบทีด่ ี (good Model) [2]

ทักษะด้านเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หาร
ผูน้ าหรือผูบ้ ริหารนอกจากจะมีทกั ษะการใช้กลยุทธ์แล้วยังต้องมีความสามารถโดยเฉพาะสังคมแห่งการเรียนรู้
ในยุคของเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลต่ างๆ ของทุ กภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน ในการบริหารระดับสูงจึงจะ
สามารถนาพาองค์กรให้ประสบความสาเร็จได้ มีนักวิชาการและนักการศึกษา สรุปได้ ดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการมี
หน้าทีห่ ลักในการจัดการศึกษาทีจ่ ะต้องพัฒนากาลังคนให้มขี ดี ความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก มี
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แผนการผลิตและพัฒนา กาลังคนเพื่อเพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน เตรียมความพร้อมประชากรวัยเรียนให้มที กั ษะเพื่อการ
ดารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 3 ด้าน คือ ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และ
ทักษะชีวติ และอาชีพเพื่อความสาเร็จทัง้ ด้านการทางานและการดาเนินชีวติ [46] ซึง่ สอดคล้องกับการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งสถานศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนทัง้ ในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ซึง่ ประกอบด้วยทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ทักษะชีวติ และอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยี จึงเป็ นภาระทีส่ าคัญของผูบ้ ริหารทีจ่ ะต้องรับผิดชอบจัดการศึกษาให้ประสิทธิภาพ ซึง่ ผูบ้ ริหารจะต้องรูเ้ ท่า
ทันความเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเอง คิดหายุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการใหม่ๆ ปรับเปลีย่ นรูปแบบการทางานให้
ความสาคัญ กับความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบตั ิงานในองค์ก ารและนอกองค์ก ารให้ความสนใจต่ อวัฒ นธรรมองค์กรที่มุ่ง
ผลลัพธ์ ใส่ใจในเรื่องของศาสตร์ทางการสอนทีเ่ หมาะสม และต้องเข้ามารับบทบาทในการเร่งปรับเปลีย่ นรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของครู ปรับ เปลี่ย นเนื้ อหาตามหลัก สูตรควบคู่ไปกับการพัฒ นาทัก ษะใหม่ๆ ให้กบั ครูผู้สอน
ส่งเสริมให้มกี ารนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สงู ขึน้ รวมทัง้ ปรับบทบาทในการสร้างเครือข่าย
การเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรูค้ วามสามารถและมีทกั ษะทัดเทียมเป็ นที่
ยอมรับของชาติอ่นื และสามารถดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุข [47] ซึ่งผูบ้ ริหาร สถานศึกษาจาเป็ นต้องนาสถานศึกษา
ของตนเองเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.
ปรับปรุงผลลัพธ์ของนักเรียนทุกคน 2. ริเริม่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่มี ปี ระสิทธิผล3. สารวจและสนับสนุ นการใช้
ICT และ E - Learning 4. พัฒ นาโรงเรีย นให้เป็ น ชุ ม ชนการเรีย นรู้ 5. สร้า งเครือ ข่ า ยเพื่อ ส่ง เสริม การเรีย นรู้แ ละ
ความสาเร็จ และ 6. พัฒนาคนอื่นให้เป็ นผูน้ าผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทักษะภาวะผูน้ า ทีเ่ หมาะสมส่งผล
ให้การปฏิบตั งิ านของโรงเรียนในด้านการบริหารงานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทัว่ ไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกระจายอานาจและยังส่งผลต่อความสามารถในการสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือและการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน [48]
นอกจากนี้ สมชาย เทพแสง (2547) ได้กล่าวว่า ผูน้ าการศึกษาในยุคเทคโนโลยี หรือ E - Leadership ควรมี
ลักษณะ 10 E ดังนี้ 1) Envision ผู้นาต้องสร้างวิสยั ทัศน์ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะมีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ
ที่กว้างไกล เน้ นการบูรณาการเทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการ รวมทัง้ การเรียนการสอน 2) Enable ผู้น า
การศึกษา ต้องมีความสามารถในการบริหารและการจัดการโดยบูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตรโรงเรียน ระบบการ
บริหารการปฏิบตั งิ านในโรงเรียน 3) Empowerment ผูน้ าการศึกษาต้องเข้าใจและหยังรู
่ ค้ วามสามารถชองบุคลากรใน
โรงเรียน ได้เป็ นอย่างดี รวมทัง้ สามารถกระจายอานาจให้บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 4) Energize ผูน้ าการศึกษา ต้อง
หมันจุ
่ ดพลังและประกายไฟอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดพลังในการทางาน เกิดความกระตือรีอร้นขวนขวายตลอดเวลา 5)
Engage ผูน้ าการศึกษาต้องตัง้ ใจและจดจ่อต่อการทางาน โดยมีความมุ่งมันอย่
่ างแรงกล้าเพื่อให้งานประสบผลสาเร็จ
และต้องตัง้ ความหวังให้สงู และค่อยๆ นาองค์การไปสูเ่ ป้ าหมายทีว่ างไว้ 6) Enhance ผูน้ าการศึกษา จะต้องยกระดับผล
การปฏิบตั ิงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่ างต่อเนื่อง โดยมีมาตรฐานเปรียบเทียบไว้อย่างชัดเจน 7) Encourage
ผูน้ าในยุคโลกาภิวตั น์จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะใช้แรงจูงใจต่อบุคลากรให้ร่วมมือร่วมใจปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีความสุข การสร้าง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เป็ น มิตรจะสนับ สนุ นงานให้ป ระสบผลสาเร็จ 8) Emotion ผู้นาต้องมีคุณภาพทาง
อารมณ์ มีความสามารถหยังรู
่ จ้ ติ ใจของบุคลากรและอ่านใจคนอื่นได้ รวมทัง้ เน้นการทางานทีเ่ กิดจากความพึงพอใจทัง้
สองฝ่ าย ทัง้ ตนเองและบุ ค ลากรที่ร่ วมงาน สร้างทัศ นคติท างบวก มีอ ารมณ์ ข ัน สุขุม รอบคอบ 9) Embody ผู้น า
การศึกษา จะต้องเน้ นการทางานที่เป็ นรู ปธรรมเน้ นเป้ าหมายหรือผลงานที่สมั ผัสได้ไม่ว่าจะเป็ นการวางแผน การ
ปฏิบ ัติงาน การสื่อสาร การติด ตาม และการประเมิน ผล ควรใช้วิธีการที่เป็ นรูปธรรมชัดเจน และ 10) Eagle ผู้น า
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การศึกษาเปรียบประดุจนกอินทรีทม่ี องไกลและเน้นในภาพรวม กว่าการมองรายละเอียด ผูน้ าควรมองเป้ าหมายและ
ผลงานเป็ นหลัก ส่วนรายละเอียดเป็ นหน้าทีข่ องเจ้าของงานทีจ่ ะทาให้การปฏิบตั งิ านเกิดประสิทธิภาพ E - Leadership
หรือผูน้ าในยุคโลกาภิวตั น์ จึงเป็ นผูน้ ายุคใหม่อย่างแท้จริง ผูน้ าการศึกษา ซึง่ ถือว่าเป็ นผูค้ วบคุมกลไกและขับเคลื่อน
การศึก ษาไปสู่เป้ าหมายแห่งการปฏิรู ป การศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในระดับ กระทรวงศึก ษาธิการ ระดับสานักงานต่ างๆ
รวมทัง้ ผูบ้ ริหารโรงเรียนจึงต้องปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ ทีส่ าคัญโดยเน้นการบูรณาการเทคโนโลยีในระบบการศึกษา
คานึงถึง 10 E ในการบริหารและการจัดการโดยเฉพาะควรมุ่งคุณภาพการศึกษาเป็ นเป้ าสูงสุด โดยหวังว่าคุณภาพของ
ผูเ้ รียน ทัง้ ด้านความรูค้ วามสามารถ คุณธรรมจริยธรรมและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพ [49]

คุณธรรมและจริ ยธรรมของผูน้ าในศตวรรษที่ 21
คุณธรรมสาหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษา ถึงแม้จะไม่มีกาหนดให้ปฏิบตั ไิ ว้อย่างชัดเจนแต่ต้องประยุกต์จากหลัก
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางศาสนาระเบียบกฎหมายคาสังและจรรยาบรรณจากการศึ
่
กษาแนวคิดด้าน คุณธรรมและ
จริย ธรรมสาหรับ ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาของนัก วิ ช าการ กล่ าวสอดคล้อ งกัน ว่ า ผลกระทบหลายด้านของผู้บ ริห าร
สถานศึกษาไม่ได้เกี่ย วข้องกับปั ญหาคุณธรรมโดยตรงแต่ วตั ถุ ประสงค์ด้านคุณธรรมต้องเป็ นตัวขับเคลื่อน (driver)
ศักยภาพของผูน้ าให้สามารถบริหารจัดการบรรลุผลสาเร็จได้ มีนักวิชาการและนักการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ บราวน์และเท
รวี (Brown & Trevi: 2006) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมสามารถเข้าใจดีทส่ี ดุ ใน 2 กระบวนการทีแ่ ยกเป็ นส่วนๆ
ระหว่างพฤติกรรม ด้านคุณธรรมของบุคคลกับอิทธิพลด้านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอธิบายได้ว่า กระบวนการ
ได้ยดึ หลักสัญญาสาหรับการให้ผบู้ ริหารโรงเรียนได้นาลักษณะทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ที ส่ี ดุ มาช่วยให้ครูได้พฒ
ั นาและมีการ
ให้ อ านาจในการอบรมสัง่ สอน และน าบริบ ทที่เป็ น ความกดดัน ภายในมาใช้ในการเปลี่ย นแปลงโรงเรีย น และมี
ข้อเสนอแนะว่าผูบ้ ริหารโรงเรียนควรทาหน้าทีก่ ารบริหารคุณธรรม 2 วิธกี าร คือ 1) ผ่านทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับการตัดสินใจ
และการประมวลผลในค่านิยมทีส่ อดคล้องกับจริยธรรมในวิชาชีพของตน และ 2) วิธที ใ่ี ห้บุคลากรทาหน้าทีข่ องพวกเขา
และผลประโยชน์ การปฏิบตั ิงานประจาวัน [50] สอดคล้องกับแนวความคิดของ ริชาร์ต กริโกรี่ (Richard Gregory:
2010) ได้กล่าวว่า ควรมีการให้ความรูด้ ้านจริยธรรมกับกลุ่มเตรียมเป็ นผู้นาใหม่ (pre-service) และผู้นาทีป่ ฏิบตั ิงาน
แล้ว ต้อ งมีแ นวทางการเตรีย ม ดังนี้ 1) ต้อ งสอนและ ฝึ ก ปฏิบ ัติด้า นจริย ธรรม 2) การฝึ ก ปฏิบ ัติแ ละตัด สิน ใจเชิง
จริย ธรรม และ 3) มีรูป แบบการการปลูก ฝั งจริยธรรมทัง้ ทางทฤษฎี การปฏิบ ัติ โดยเน้ นเนื้ อหาและการลงปฏิบ ัติ
ภาคสนามให้กบั กลุ่มผูบ้ ริหารหน้าใหม่ [51] สอดคล้องกับแนวความคิดของเฮสเตอร์และคิลเลียน (Hester & Killian:
2011) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะตัวแทนของคุณ ธรรม (moral agency) ต้อ งท าหน้ าที่เป็ น ตัวแทนทาง
คุณธรรม ต้องให้ความสนใจกับบุคลากรในโรงเรียนในการพัฒนาตนเอง ต้องมีความรับผิดชอบด้านกฎกติกาทาง
จริยธรรม มีขอ้ ผูกพันกับการดูแลเอาใจใส่ทางจริยธรรม และให้บุคลากรมีความรูส้ กึ เอาใจใส่ดา้ นจริยธรรมหรือสาเหตุ
หลัก [52]

สรุป
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในคริสต์ศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่สาคัญที่สามารถ
นาพาสถานศึกษาหรือองค์การไปสู่ความสาเร็จ โดยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่สาคัญ ได้แก่ 1) ผูน้ าในศตวรรษที่
21 2) รูปแบบของภาวะผู้นาทางการศึกษา 3) คุณลักษณะและพฤติกรรมของภาวะผู้นา 4) ทักษะของผู้บริหารใน

129

130

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 33 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563

สถานศึก ษา 5) ทัก ษะด้า นเทคโนโลยีข องผู้บ ริห าร และ 6) คุ ณ ธรรมและจริย ธรรมของผู้น าในศตวรรษที่ 21 ดัง
ภาพประกอบด้านล่าง

Educational
leadership
model
Characteristics
and behaviours
of leadership

Leaders in the
21st century

Morality
and ethics of
leadership
in the
21st century

Leadership
of School
Administrators in
the 21st Century
Skills of school
administrators
Technology
skill of
administrators

ภาพประกอบที่ 1 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในคริสต์ศตวรรษที่ 21
(Leadership of School Administrators in the 21st century)
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.
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จานวน 272 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิ (stratified
random sampling) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00และความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.89 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่ รายคู่ โดยวิธกี ารของ
เชฟเฟ่ กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ผลการวิจยั พบว่า
1. การบริห ารงานงบประมาณของสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ในภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีการ
ปฏิบตั เิ รียงลาดับตามค่าเฉลีย่ คือ ด้านการจัดทาแผนของบประมาณและคาขอตัง้ งบประมาณ รองลงมาคือ ด้าน
การอนุ มตั กิ ารใช้จ่ายงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร ด้านการจัดทาบัญชีการเงิน ด้านการควบคุมดูแลบารุงรักษาและ
จาหน่ายพัสดุ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ด้านการจัดหาพัสดุ และด้านการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 33 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563

2. การเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวม ไม่มีความแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ระหว่างสถานศึกษาขนาดกลางกับ
ขนาดใหญ่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 จึงทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า
ผูบ้ ริหารและครูของสถานศึกษาขนาดใหญ่มกี ารบริหารงานงบประมาณมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง
คาสาคัญ: การบริหารงานงบประมาณ

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

บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ระบุว่า รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคน
ได้ร ับ การศึกษาเป็ น เวลาสิบ สองปี ตัง้ แต่ ก่ อนวัย เรีย นจนจบการศึก ษาภาคบัง คับอย่ า งมีคุ ณภาพโดยไม่ เ ก็บ
ค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รบั การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม และสนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย ซึ่งในปั จจุบนั นี้การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียน
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ค่อนข้างต่ า การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์ จึงเป็ นยุทธศาสตร์ทเ่ี ป็ นปั จจัยสนับสนุ นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยระบุถึงการให้ความสาคัญกับการ
วางรากฐานการพัฒนาคนให้มคี วามสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทศั นคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานทีด่ ขี องสังคม
ได้รบั การศึกษาทีม่ คี ุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะทีด่ ขี น้ึ
คนทุกช่วงวัยมีทกั ษะ ความรู้ และความสามารถเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศเพิม่ ขึน้ [1]
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มกี ารกาหนดนโยบายกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐบาล
โดยการออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 29 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ประกอบกับมาตรา 12 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยให้ปลัดกระทรวงและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้กระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทัง้ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัวไป
่
ไปยังคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และสถานศึกษา
ทัง้ นี้ เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้ าหมาย โดยพร้อมรับการกระจายอานาจ ดังนัน้
สถานศึกษาจึงต้องมีการบริหารจัดการทางการเงินทีเ่ ข้มแข็ง โดยจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการให้สอดคล้องกับแผน กล
ยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควบคุมการใช้เงิน ให้
เป็ นไปตามแผนและจัดให้มกี ารควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสม เพื่อเป็ นการสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าว[2]
ปั จจุบนั สถานศึกษามีฐานะเป็ นหน่ วยงบประมาณและหน่ วยบริหารการเงินของตนเอง แต่ยงั มีสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาดูแลแม้ว่าจะมีฐานะนิติบุคคลตามกฎหมาย ส่งผลให้สถานศึกษายังขาด ความเป็ นอิสระใน
การบริหารงบประมาณให้เป็ นไปตามความต้องการอย่างแท้จริงทัง้ นี้การบริหาร งบประมาณของสถานศึกษาทีเ่ ป็ น
นิติบุคคล ได้กาหนดให้สถานศึกษาสามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสถานศึกษา รวมทัง้ การจัดหา
รายได้จากการให้บริการทีต่ ้องนามาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ ทางการศึกษาทีส่ ่งผลให้เกิดคุณภาพทีด่ ี
ต่อผูเ้ รียน เพื่อให้การบริหารงบประมาณ การเงิน และบัญชีของสถานศึกษาทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลสอดคล้องกับหลักการ
ดังกล่าวประกอบกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแล้วแต่กรณี ต้องกระจายอานาจการบริหารและจัด
การศึกษาตามทีก่ ฎหมายกาหนดให้เป็ นอานาจของตนไปยังสถานศึกษา ผ่านกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับประกาศสานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐานเรื่องการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึก ษาขัน้ พื้น ฐานไปยัง คณะกรรมการส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาและสถานศึก ษาในสัง กัด สานั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2550 [3] ซึ่งได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้ว่า กระทรวงศึกษาธิการจาเป็ นต้อง
พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาอย่ างมีธ รรมาภิบาลทุก ระดับ โดยยึดหลักการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
การศึกษาให้เกิดความเป็ นธรรม ตามหลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีสว่ นร่วม หลักความ
ส านึ ก รับ ผิด ชอบ และหลัก ความคุ้ ม ค่ า ตามพระราชกฤษฎี ก าบริห ารกิจ การ บ้ า นเมือ งและสัง คมที่ดีโ ดย
กระทรวงศึกษาธิการจาเป็ นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศ สาหรับการบริหารจัดการศึกษา จัดสรรทรัพยากร ติดตาม
ตรวจสอบผลการจัด การศึก ษาตามมาตรฐานการศึก ษา และนโยบายของกระทรวงการบริห ารงบประมาณ
สถานศึกษา [4]
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จากการศึก ษาการด าเนิ น งานการบริห ารงบประมาณสถานศึก ษาในสภาพที่เ ป็ น อยู่ใ นปั จ จุ บ ัน นั น้
สถานศึกษาที่จดั การศึกษาขัน้ พื้นฐานสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ได้ดาเนินการในการ
บริหารงบประมาณทีไ่ ด้รบั มี 3 ประเภท ได้แก่ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินรายได้แผ่นดิน ยังพบ
ปั ญหาและอุปสรรคอยู่มาก เนื่องจากการปฏิบตั ิงานด้านงบประมาณนัน้ จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามที่ระเบียบ
กาหนด หรืออยู่ในกรอบของกฎ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง และทีส่ าคัญระเบียบ แนวปฏิบตั ิ หรือคู่มอื การปฏิบตั งิ านด้าน
งบประมาณนัน้ มักจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขอยู่เป็ นประจาจึงจาเป็ นต้องอาศัยบุคลากรที่มคี วามรู้
ความสามารถ และมีค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ งานที่จ ะปฏิบ ัติเ ป็ น อย่ า งดี อีก ทัง้ ผู้บ ริห ารก็ต้อ งเป็ น ผู้ท่ีมีค วามรู้
ความสามารถ มีวิสยั ทัศน์และทันต่อเหตุ การณ์ จึงจะสามารถบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้บรรลุตา ม
วัตถุ ประสงค์และประสบผลสาเร็จได้ และสถานศึกษาหลายแห่งยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ โดยตรงอยู่จานวนมาก ดังนัน้ หลักในการบริหารงบประมาณการเงินของ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่ง ใส สามารถตรวจสอบได้ในการ
ดาเนินงานการบริหารงบประมาณ
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา ผู้วิจ ัยจึง มีค วามสนใจที่จะศึก ษาสภาพการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน สัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษากาญจนบุ รี เขต 4
เนื่องจากปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นครูอยู่ในสถานศึกษาและปฏิบตั ิหน้าทีค่ รูพสั ดุและการเงิน เพื่อให้ทราบการดาเนินงาน
ของผูบ้ ริหารในการบริหารงบประมาณและได้แนวทางในการบริหารงบประมาณให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ผล
การศึกษาจะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาและเป็ นแนวทางในการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานต่อไป

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาการบริห ารงานงบประมาณของสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน สัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรสาหรับงานวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริหารสถานศึ กษาและครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประจาปี การศึกษา 2562 จานวน 92 แห่ง จานวน
926 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผู้บริหารสถานศึก ษา และครูในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ซึง่ กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซีแ่ ละ
มอร์แกน [5] ที่ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิ (stratified random sampling)
ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 272 คน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
แบบสอบถามข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ชนิด 5 ระดับ จานวน 35 ข้อ เกี่ยวกับ
การดาเนิ นงานในการบริห ารงานงบประมาณในสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ซึ่ง มี 7 ด้าน เครื่องมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัยมีค่า ความเที่ยงตรงเชิง เนื้ อหาเท่า กับ
0.67-1.00 จานวน 35 ข้อ และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.89
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 วิเคราะห์ และสังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี เกีย่ วกับแนวคิด การบริหารงานวิชาการ และ แนวคิดการ
บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐานเพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ภายใต้ขอบเขตการวิจยั คือ
บทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3.2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ย วกับการบริห ารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้ พื้น ฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 นามาวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยด้วยตัวผูว้ จิ ยั เอง
และส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับขัน้ ตอนดังนี้
4.1 นาแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั ตอบกลับคืนจากสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มาตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ในการตอบ
4.2 นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการตอบแบบสอบถามทัง้ หมดมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัสและทาการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่
(frequency) และร้อยละ (percentage)
4.4 วิเคราะห์บ ทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 วิเคราะห์ขอ้ มูลระดับปฏิบตั ิ โดยนามา
หาค่าเฉลีย่ ( x ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) จาแนกเป็ นรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน
4.5 การเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มี 7 ด้าน คือ ด้านการจัดทาแผนของบประมาณและคาขอตัง้
งบประมาณ ด้านการอนุ มตั ิการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ รบั จัดสรร ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการควบคุมดูแลบารุงรักษาและ
จาหน่ ายพัสดุ และด้านการจัดทาบัญชีการเงิน วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ว
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one–way ANOVA) กรณี พบว่า มี
ค่าเฉลีย่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนัน้ จึงทดสอบความแตกต่าง ค่าเฉลีย่ รายคู่ดว้ ยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe)

สรุปผลการวิ จยั
จากการวิจ ัยเรื่อ ง การบริหารงานงบประมาณของสถานศึก ษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 การบริห ารงานงบประมาณของสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ในภาพรวม
ระดับ
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
S.D.
x
การปฏิ บตั ิ
1. ด้านการจัดทาแผนของบประมาณและคาขอตัง้ งบประมาณ
4.51 0.51
มากทีส่ ดุ
2. ด้านการอนุมตั กิ ารใช้จ่ายงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร
3. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
5. ด้านการจัดหาพัสดุ

4.49
4.35
4.43
4.37

0.51
0.57
0.51
0.53

มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 1 การบริห ารงานงบประมาณของสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ในภาพรวม (ต่อ)
ระดับ
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
S.D.
x
การปฏิ บตั ิ
6. ด้านการควบคุมดูแลบารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
4.45 0.54
มาก
7. ด้านการจัดทาบัญชีการเงิน
4.46 0.53
มาก
รวมเฉลี่ย
4.44 0.45
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ในภาพรวมมีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
มีการปฏิบตั เิ รียงลาดับตามค่าเฉลีย่ คือ ด้านการจัดทาแผนของบประมาณและคาขอตัง้ งบประมาณ รองลงมาคือ
ด้านการอนุ มตั กิ ารใช้จ่ายงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร ด้านการจัดทาบัญชีการเงิน ด้านการควบคุมดูแลบารุง รักษา
และจาหน่ายพัสดุ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ด้านการจัดหาพัสดุ และด้านการระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา ในภาพรวม
ขนาดสถานศึกษา
การบริหารงานงบประมาณ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
F
Sig.
ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
S.D. x S.D. x S.D.
x
1. ด้านการจัดทาแผนของบ
4.50 0.39 4.52 0.55 4.50 0.31 0.02 0.979
ประมาณและคาขอตัง้ งบประมาณ
2. ด้านการอนุมตั กิ ารใช้จ่าย
4.43 0.43 4.50 0.54 4.61 0.28 0.98 0.376
งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร
3. ด้านการระดมทรัพยากรและ
4.40 0.50 4.30 0.60 4.65 0.29 3.85* 0.022
การลงทุนเพื่อการศึกษา
4. ด้านการบริหารจัดการ
4.40 0.43 4.42 0.54 4.54 0.30 0.62 0.536
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
5. ด้านการจัดหาพัสดุ
4.34 0.48 4.35 0.56 4.52 0.34 1.05 0.350
6. ด้านการควบคุมดูแลบารุงรักษา
4.37 0.47 4.45 0.57 4.59 0.29 1.23 0.294
และจาหน่ายพัสดุ
7. ด้านการจัดทาบัญชีการเงิน
4.45 0.49 4.44 0.56 4.62 0.30 1.12 0.327
รวมเฉลี่ย
4.41 0.39 4.43 0.48 4.58 0.21 1.07 0.343
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวม ไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการระดมทรัพยากรและการ
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ลงทุนเพื่อการศึกษา ระหว่างสถานศึกษาขนาดกลางกับขนาดใหญ่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จึงทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่ รายคู่ พบว่า ผูบ้ ริหารและครูของสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการบริหารงาน
งบประมาณมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง

อภิ ปรายผล
จากการศึกษาการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. การบริห ารงานงบประมาณของสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ในภาพรวมมีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุ รี เขต 4 ได้มีก ารบริห ารงานงบประมาณของ
สถานศึกษาโดยเน้นความเป็ นอิสระในการบริหารงานเพื่อให้มคี วามคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการ
บริหารมุ่ง เน้ น ผลสัมฤทธิแ์ ละบริหารงบประมาณแบบมุ่ งเน้ นผลงาน มีก ารจัดผลประโยชน์ จากทรัพย์ส ินของ
โรงเรียน รวมทัง้ จัดหารายได้จากการบริการมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิด
คุณภาพทีด่ ตี ่อผูเ้ รียน การบริหารงบประมาณจึงให้ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อระบบการจัดการศึกษาทัง้ ระบบ ดังนัน้
การบริห ารจัด การงบประมาณของสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน สังกัดสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึก ษา
กาญจนบุรี เขต 4 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพมีประสิทธิผลเท่าเทียมกัน จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา รวมทัง้ การติดตาม
ประเมินผลก็เป็ นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานตามเป้ าหมายของการจัด
การศึกษา ดังที่ มารศรี บัวชุม [6] ซึง่ กล่าวว่าการบริหารงบประมาณของโรงเรีย นเป็ นการดาเนินการเพื่อให้ได้มา
ซึ่ง เงิน เพื่อ น ามาใช้จ่ า ยในการศึก ษาของโรงเรีย น การจัด การเกี่ย วกับ การใช้จ่ า ยตลอดจนการควบคุ ม การ
ดาเนินงานด้านการเงินให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีต่ งั ้ ไว้ในการบริหารงบประมาณของโรงเรียนนัน้ อาจมีสงิ่ ที่
เป็ นอุปสรรคเข้ามาเกีย่ วข้องได้ เช่น อิทธิพลของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสังคม นโยบายของการเมืองและ
รัฐบาล เป็ นต้น จึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของอุบล มีแสง และคณะ [7] ศึกษาเรื่อง การบริหารงานงบประมาณของ
โรงเรีย นในจัง หวัดปทุ มธานี ผลการวิจยั พบว่ า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านสามารถ
อภิปรายผลได้ดงั นี้
1.1 ด้านการจัดทาแผนของบประมาณและคาขอตัง้ งบประมาณในภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับ
มากที่สุด ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะว่า ผู้บริหารและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
มีการประชุมจัดทาแผนงบประมาณของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิ ราชการประจาปี
อีกทัง้ ยังเปิ ดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอของบประมาณ และให้ครูร่วมกันทาแผน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่นๆ ประกอบการจัดทาแผนของบประมาณและคาขอตัง้ งบประมาณให้เป็ นอย่างชัดเจน
มีก ารวางแผนงบประมาณและมีก ารมอบหมายงานด้า นงบประมาณโดยมีผู้รบั ผิดชอบอย่ างชัดเจน ผู้มีส่ว น
เกีย่ วข้องทุกคนได้รบั รูป้ ระกอบกับมีการจัดงบประมาณโดยมีผรู้ บั ผิดชอบอย่างชัดเจน ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกคนได้
รับรู้ประกอบกับมีการจัด ทางบประมาณเชื่อมโยงกั บกรอบการใช้เงิน ในปี ต่อ ๆ ไป และผู้บ ริหารได้วางแผน
งบประมาณในสถานศึกษามีหลักเกณฑ์และเหตุ ผลในกระบวนการของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ
ภายในหน่ วยงานอย่างชัดเจน นอกจากทาในสถานศึกษาได้มกี ารจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน
โดยมีการแปลงแผนกลยุทธ์ส่แู ผนการดาเนินงานหรือกลยุทธ์เพื่อนาไปใช้จ่ายในแต่ละแผนงานของโครงการตาม
ประเภทค่าใช้จ่ายทีก่ าหนด ครอบคลุมไปถึงแหล่งงบประมาณและมีความโปร่งใสมากขึน้ ดังที่รกั ษณาลี สุรหิ าร [8]
ได้กล่าวว่า การจัดทาแผนของบประมาณและคาขอตัง้ งบประมาณ หมายถึง การจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี
โดยมีการวางแผนการดาเนินงานมีการวางแผนกลยุทธ์ มีการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนให้กบั โครงการหรือ

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 33 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563

กิจกรรมทีส่ าคัญมีการควบคุม ติดตาม และประเมินผลอย่างชัดเจน จึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของดารงค์ โตใย [9]
ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ด้านการจัดทาแผนของบประมาณและคาขอตัง้ งบประมาณใน
ภาพรวม มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับชวนพิศ สยามประโคน [10] ศึกษาวิจยั เรื่อง การ
บริหารงานงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย์ ผลการวิจยั พบว่า ด้าน
การจัดทาแผนของบประมาณและคาขอตัง้ งบประมาณ ในภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากทีส่ ดุ เช่นกัน
1.2 ด้านการอนุ มตั ิการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร ในภาพรวม มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก
ที่เป็ นเช่นนี้เพราะว่า ผู้บริหารและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้มกี าร
ประชุมชี้แจงงบประมาณที่ได้รบั การจัดสรรเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบเกี่ยวกับการดาเนินงาน
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบตั กิ ารของสถานศึกษา และร่วมกันจัดทากรอบงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้อง
กับวงเงินทีไ่ ด้รบั จัดสรร ดังที่ วราภรณ์ ธนากุลจีรวัฒน์ [11] ได้กล่าวว่า การอนุ มตั กิ ารใช้จ่ายงบประมาณทีไ่ ด้รบั
จัดสรร หมายถึง การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษาการเบิกจ่ายและการอนุมตั งิ บประมาณ และการโอนเงิน
งบประมาณ โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ย่างประหยัด คุม้ ค่า ได้ผลงานตาม บรรลุเป้ าหมาย และบุคลากรใน
องค์กรมีความพึงพอใจ จึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของสรารักษ์ ศิรพิ งษ์ [12] ศึกษาวิจยั เรื่อง ปั ญหาและแนวทาง
แก้ไขปั ญหาการบริหารงานงบประมาณสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ด้านการอนุ มตั กิ ารใช้จ่ายงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรในภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับซินเทีย [13] ศึกษาวิจยั เรื่องความรับผิด ชอบและความโปร่งใสในการบริหารงาน
การเงินของโรงเรียนในโรงเรียนประถมในเซาท์โยฮันเนสเบิรก์ พบว่า การจัดการด้านการเงินของโรงเรียนถือเป็ น
หน้ า ที่สาคัญ อย่ า งหนึ่ ง ของผู้บ ริหารและองค์ก รปกครองโรงเรีย น (SGBs) นับ ตัง้ แต่ มีก ารใช้พระราชบัญ ญัติ
โรงเรียนของแอฟริกาใต้ (South African Schools Act-SAs) ในปี ค.ศ. 1996 โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ของพวกเขามีความรับผิดชอบทางการเงินในวงกว้างรวมถึงการจัดการเงินทุน จากการกาหนด และจัดการ
ค่าเล่าเรียน จัดเตรียมงบประมาณของโรงเรียนรวมทัง้ การจัดหาเงินทุนเพิม่ เติมเพื่อเพิม่ งบประมาณของโรงเรียน
ในฐานะโครงสร้างทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ ตามระบอบประชาธิปไตย
1.3 ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ในภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก
ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะว่าผูบ้ ริหารและครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้มกี ารใช้กล
ยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ทห่ี ลากหลายเพื่อระดมทุนเพื่อการศึกษา เช่น ทอดผ้าป่ าการศึกษา หาทุนการศึกษาให้
นักเรียน โดยให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมมือและให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษาของบุคคล หน่วยงาน องค์กร
และชุมชน และดาเนินการกากับติดตามทรัพยากรของสถานศึกษาตามระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง สถานศึกษามี
การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและชุมชน หรืออาจเริม่ จากร่วมกันกาหนดแนวคิด หลักการ กลยุทธ์
และวิธกี ารระดมทรัพยากร และเมื่อได้ทรัพยากรมาแล้วควรมี การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการนาทรัพยากรมาใช้
ให้แ ก่ ผู้สนับ สนุ นทราบ มีก ารลงทะเบียนหรือ ลงบัญ ชีให้ถู ก ต้อง โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ใช้ทรัพ ยากรตรงกับ
วัตถุประสงค์ในการขอรับบริจาค รวมทัง้ ให้ผลตอบแทนแก่ผบู้ ริจาค เช่น ออกใบอนุโมทนาบัตรเพื่อนาไปลดหย่อน
ภาษีได้จะช่วยให้ได้รบั การระดมทรัพยากรมากขึน้ ดังที่ รักษณาลี สุรหิ าร [8] ได้กล่าวว่า การระดมทรัพยากรและ
การลงทุ นเพื่อการศึกษา หมายถึง กระบวนการประสานและรวบรวมข้อมูลที่เ กี่ยวข้องกับแหล่ งทรัพยากรที่
สนับสนุนการจัดการศึกษาทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิน่ ให้เป็ นระบบ ศึกษาแนวทางหรือระเบียบทีจ่ ะ
ขอรับการสนับสนุ นจากแหล่งทรัพยากรทุกประเภทตลอดจนเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุ น วางแผน รณรงค์
ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา จัดทาข้อมูลสารสนเทศและระบบการรับจ่าย
ทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุม้ ค่า และ
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มีค วามโปร่ ง ใส การระดมทรัพ ยากรเพื่อ การศึก ษาของสถานศึก ษา โดยให้เ ป็ น ไปตามความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชวนพิศ สยามประโคน [10] ศึกษาวิจยั เรื่อง
การบริหารงานงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย์ ผลการวิจยั พบว่า
ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ในภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับฮา
ซัน เจ๊ะเง๊าะ [14] ศึกษาวิจยั เรื่อง ปั ญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอาเภอเมืองนราธิวาส
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ด้านการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษาในภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากเช่นกัน
1.4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาในภาพรวม มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก ทีเ่ ป็ น
เช่นนี้เพราะว่า ผูบ้ ริหารและครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผูบ้ ริหารมีความรู้
ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา ผูบ้ ริหารบริหารทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ให้สอดคล้อง
ทรัพยากรการศึกษาทีม่ อี ยู่ ผูบ้ ริหารจัดสรรงบทรัพยากรตามลาดับความสาคัญของภารกิจงานตามแผนงานและ
โครงการ ดังที่ วราภรณ์ ธนากุลจีรวัฒน์ [11] ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา หมายถึง
มีการจัดทาข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา การจัดหาพัสดุ การกาหนดแบบรูป รายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
และจัดซือ้ จัดจ้าง และการควบคุมดูแลบารุงรักษาและจาหน่ ายพัสดุ โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ย่างประหยัด
คุม้ ค่า ได้ผลงานบรรลุตามเป้ าหมาย และบุคลากร ในองค์กรมีความพึงพอใจ จึงสอดคล้องกับภัสราวดี เกตุนะ [15]
ศึกษาวิจยั เรื่อง การศึกษา สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธ ยมศึก ษา เขต 36 จัง หวัด เชียงราย ผลการวิจ ับพบว่า ด้า นการบริหารจัด การทรัพยากรเพื่อ การศึกษาใน
ภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากเช่นกัน
1.5 ด้านการจัดหาพัสดุในภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะว่า ผูบ้ ริหารและครู
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 สถานศึกษาดาเนินการในการจัดซือ้ และจัดจ้าง
ตามขัน้ ตอนและตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ผูบ้ ริหารคัดเลือกครูทม่ี คี วามรู้ ความสามารถเหมาะสมเป็ นเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ สถานศึกษามีการจัดหาพัสดุทม่ี คี ุณภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษามีการจัดทาหลักฐานบัญชีการรับ –จ่าย
ครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั ดังที่กษมา แสนอ่อน [16] ได้กล่าวว่า การจัดหาพัสดุ หมายถึง
กระบวนการในการดาเนินการจัดหา พัสดุ ครุภัณฑ์ บริการ โดยมีกระบวนการขัน้ ตอนในการจัดทาแผนจัดชื้อ
จัด จ้า ง ขัน้ ตอนการปฏิบ ัติ มีก ารควบคุ ม เก็บ รัก ษา และขัน้ ตอนการตรวจสอบ ติด ตาม และรายงานให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรม ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับทีต่ งั ้ ไว้อย่างมีประสิทธิ จึงสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ภัสราวดี เกตุ นะ [15] ศึกษาวิจยั เรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ผลการวิจยั พบว่า ด้านการจัดหาพัสดุ
ใน
ภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับวราภรณ์ ธนากุลจีรวัฒน์ [11] ศึกษาวิจยั เรื่อง ประสิทธิภาพ
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจยั
พบว่า ด้านการจัดหาพัสดุในภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากเช่นกัน
1.6 ด้านการควบคุมดูแลบารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุในภาพรวมมีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก ทีเ่ ป็ น
เช่นนี้เพราะว่า ผูบ้ ริหารและครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีการตรวจสอบ
พัสดุประจาปี ให้เป็ นไปตามระเบียบการบริหารพัสดุ และมีการควบคุม เก็บรักษา จาหน่ ายพัสดุ อย่างเป็ นไปตาม
ระเบีย บของทางราชการ ผู้บ ริห ารคัด เลือ กครูท่ีมีค วามรู้ค วามสามารถเป็ น เจ้า หน้ า ที่ จัด ท าบัญ ชีโ รงเรีย น
สถานศึกษามีการบริหารการใช้พสั ดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายพัสดุ ดังทีว่ ราภรณ์ ธนากุลจีรวัฒน์ [11]
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ได้กล่าวว่า การควบคุมดูแล หมายถึง มีการจัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทัง้ เงินงบประมาณ และ
เงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามแผนการประจาปี งบประมาณ โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรทีม่ ี
อย่างประหยัด คุ้มค่า ได้ผลงานบรรลุตาม เป้ าหมาย และบุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจ จึงสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ภัสราวดี เกตุนะ [15] ศึกษาวิจยั เรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ผลการวิจยั พบว่า ด้านการควบคุมดูแล
บารุง รักษาและจาหน่ ายพัสดุ ใ นภาพรวม มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับรักษณาลี สุริห าร [8]
ศึกษาวิจยั เรื่อง สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 ผลการวิจยั พบว่า ด้านการควบคุมดูแลบารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุในภาพรวม มีการปฏิบตั ิ
อยู่ในระดับมากเช่นกัน
1.7 ด้านการจัดทาบัญชีการเงินในภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะว่าผูบ้ ริหาร
และครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 สถานศึกษามีการจัดทาบัญชีและการเงิน
เป็ นปั จจุบนั และสามารถเปิ ดเผยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทราบ และสถานศึกษามีการจัดทาบัญชี
และการเงินสรุปเป็ นปี งบประมาณและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ผู้บริหารมีการควบคุมการเบิกจ่ายตาม
แผนปฏิบตั ิการของสถานศึกษา สถานศึกษามีการดาเนินการจัดทาบัญชีเงินคงเหลือประจาวันอย่างต่ อเนื่อ ง
ตามลาดับ สาหรับข้อที่มคี ่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารคัดเลือกครูท่มี คี วามรู้ความสามารถเป็ นเจ้าหน้าที่การเงิน
โรงเรียน ดังที่ ไมเคิล [17] ศึกษาวิจยั เรื่อง การวิเคราะห์ความสาคัญของบทบาทผูน้ าในการบริหารงบประมาณทีม่ ี
อยู่อย่างจากัด พบว่า จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้มุ่งเน้ นความสาคัญของบทบาทความเป็ นผู้นาของผู้บริ หาร
โรงเรียนรัฐบาลและค้นหาว่าอะไรเป็ นปั จจัยสาคัญทีท่ าให้ผบู้ ริหารโรงเรียนประสบความสาเร็จในการบริหารงานใน
ฐานะผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยศึกษาผ่านกระบวนการการใช้งบประมาณและการบริหารงานการเงิน โดยตัง้ สมมุตฐิ าน
ว่า ลักษณะนิสยั ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมีผลต่อความสาเร็จในการบริหารโรงเรียน จากการศึกษาพบว่าวิธที พ่ี วกเขา
จัดการกับสถานการณ์ทางการเงินของพวกเขาได้ นัน่ แสดงถึงคุณภาพของความเป็ นผูน้ าทีแ่ ข็งแกร่งของเขา จึง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัสราวดี เกตุนะ [15] ศึกษาวิจยั เรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ผลการวิจยั พบว่า ด้านการ
จัด ท าบัญ ชีก ารเงิน ในภาพรวมมีก ารปฏิบ ัติอ ยู่ใ นระดับ มาก และสอดคล้องกับวราภรณ์ ธนากุ ลจีร วัฒ น์ [11]
ศึกษาวิจยั เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจยั พบว่า ด้านการจัดทาบัญชีการเงิน ในภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากเช่นกัน
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมไม่มคี วามแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 นัน่ คือ ผู้บริหารและครูของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่มกี ารบริหารงานงบประมาณสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มากกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริหารและและครู สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ร่วมกันกาหนดแนวคิด หลักการ กลยุทธ์ และวิธกี าร
ระดมทรัพยากร และเมื่อได้ทรัพยากรมาแล้วควรมีการประชาสัมพันธ์ชแ้ี จงการนาทรัพยากรมาใช้ให้แก่ผสู้ นับสนุ น
ทราบ มีการลงทะเบียนหรือลงบัญชีให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ใช้ทรัพยากรตรงกับวัตถุประสงค์ในการขอรับ
บริจาค รวมทัง้ ให้ผลตอบแทนแก่ผบู้ ริจาค เช่น ออกใบอนุ โมทนาบัตรเพื่อนาไปลดหย่อนภาษีได้จะช่วยให้ได้รบั
การระดมทรัพยากรมากขึน้ อีกทัง้ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาเพื่อให้ได้มาซึง่ เงินและเพื่อนามาใช้จ่าย
ในการศึกษาของโรงเรียน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ตลอดจนการควบคุมการดาเนินงานด้านการเงินให้เป็ นไป
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ตามเกณฑ์มาตรฐานทีต่ งั ้ ไว้ในการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาจึงต้องมีการบริหารจัดการให้มคี วาม
คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังที่ มารศรี บัวชุม [6] กล่าวว่า การบริหารงบประมาณของโรงเรียนเป็ นการ
ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึง่ เงิน เพื่อนามาใช้จ่ายในการศึกษาของโรงเรียน การจัดการเกีย่ วกับการใช้จ่ายตลอดจน
การควบคุม การดาเนิน งานด้านการเงิน ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานที่ตัง้ ไว้ใ นการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียนนัน้ อาจมีสงิ่ ที่เป็ นอุปสรรคเข้ามาเกีย่ วข้องได้ เช่น อิทธิพลของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสังคม
นโยบายของการเมืองและรัฐบาล เป็ นต้น กระบวนการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ถ้าเป็ นโรงเรียนของรัฐ
ก็ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และกาหนดระยะเวลาของปี งบประมาณตามทีก่ าหนด แต่โรงเรียน
เอกชนอาจกาหนดรายละเอียดการบริหารงบประมาณให้แตกต่างไปได้ตามความเหมาะสม ระเบียบ วิธกี ารในการ
ปฏิบตั ิบางอย่างอาจนาแบบอย่างของทางราชการมาใช้ได้ ถ้าเห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ในการใช้
จ่ายเงินให้เป็ นไปตามโครงการที่ตงั ้ ไว้ จึงสอดคล้องกับงานวิจ ัยของอุบล มีแสง และคณะ [7] ศึกษาเรื่องการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรียบเทียบการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน จาแนกตามขนาดสถานศึกษาในภาพรวม ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับชวนพิศ สยามประโคน [10] ศึกษาวิจยั เรื่อง การบริหารงานงบประมาณของ
องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลในเขตอ าเภอนางรอง จัง หวัด บุ รีร ัม ย์ ผลการวิจ ัย พบว่ า ผลการเปรีย บเทีย บการ
บริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จาแนกตามขนาดสถานศึกษาในภาพรวม ไม่มคี วามแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติและสอดคล้องกับรักษณาลี สุรหิ าร [8] ศึกษาวิจยั เรื่อง สภาพและประสิทธิผลการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผลการวิจยั พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จาแนกตามขนาดสถานศึกษาในภาพรวม ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตเิ ช่นกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
จากการศึกษาวิจยั พบว่า การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อย 3
ลาดับสุดท้าย จึงนามาสูป่ ระเด็นทีจ่ ะให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ผูบ้ ริหารส่งเสริมและจัดทารายการทรัพยากรเพื่อเป็ น
สารสนเทศ ได้แก่ แหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ เพื่อผูเ้ รียนและบุคลากรทัวไปได้
่
เกิ ด
การใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษา
2. ด้านการจัดหาพัสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีกระบวนการกาหนดความต้องการในการจัดหาพัสดุ
การควบคุมดูแล การบารุงรักษาพัสดุ และตรวจสอบวัสดุครุภณ
ั ฑ์เป็ นประจาต่อเนื่อง
3. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ผูบ้ ริหารส่งเสริมการระดมทุนการศึกษา และทุน
เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา โดยจัดทาข้อมูลสารสนเทศและระบบการรับจ่ายทุนการศึกษา และหาทุนเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาให้ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ในครังต่
้ อไป
1. ควรศึกษาเรื่อ งประสิท ธิภ าพการบริห ารงานงบประมาณในสถานศึก ษาตามทัศ นะของครู แ ละ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2. ควรศึก ษาเรื่อ งปั ญ หาและแนวทางการบริห ารงานงบประมาณในโรงเรีย นประถมศึก ษา สัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
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3. ควรศึก ษาเรื่อ งปั ญ หาการจัดท าบัญ ชี พัสดุ รายรับ รายจ่ าย สัง กัดสานัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษา
ประถมศึกษา
4. ควรศึกษาเรื่องการบริห ารงบประมาณแบบมุ่ งเน้ นผลสัม ฤทธิข์ องสถานศึกษาขัน้ พื้น ฐาน สัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชีภ้ าวะผูน้ าของผูบ้ ริหารและศึกษาความ
เป็ นไปได้ของตัวบ่งชีภ้ าวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี ทีเ่ หมาะสม
โดยมีการดาเนินการวิจยั 3 ขัน้ ตอน คือ 1) ศึกษาข้อมูลเพื่อเป็ นแนวทางในการวิจยั จากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2) พัฒนารูปแบบตัวบ่งชีภ้ าวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้วยเทคนิคเดลฟายจากผูเ้ ชีย่ วชาญ 19 คน 3) วิเคราะห์
ความเหมาะสมของรูปแบบโดยประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ กีย่ วข้อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา ผู้วจิ ยั กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธกี ารเปรียบเทียบกับตาราง
สาเร็จรูปของเครจซีแ่ ละมอร์แกน ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 338 คนและสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาศึกษาโดยวิธกี าหนดสัดส่วน
(Proportional Random Sampling) สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน
ค่าฐานนิยมและค่าพิสยั ควอไทล์
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษามีความคิดเห็นตรงกันกับองค์ประกอบรูปแบบการ
พัฒนาตัวบ่งชีภ้ าวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ได้แก่ 1) ด้านเป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ 2) ด้านเป็ นผูม้ หี ลักธรรมาภิบาล 3)
ด้า นเป็ น ผู้มีค วามมุ่ ง มัน่ ต่ อ ความส าเร็จ ของงาน 4) ด้า นเป็ น ผู้มีค วามสามารถในการแก้ปั ญ หา 5) ด้า นเป็ น ผู้มี
ความสามารถในการสื่อ สาร 6) ด้า นเป็ น ผู้มีค วามเชื่อ มัน่ ในตนเอง จากการประเมิน ความคิด เห็น ของผู้บ ริห าร
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สถานศึกษาและครูผสู้ อน พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าองค์ประกอบทัง้ 6 ด้านของการพัฒนาตัวบ่งชีภ้ าวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษามีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ในระดับสูง
คาสาคัญ : ภาวะผูน้ า ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร การพัฒนาตัวบ่งชีภ้ าวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร

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

บทนา
ปั จจุบนั องค์กรทีม่ กี ารจัดการทีด่ ที งั ้ หลายต่างต้องการบุคลากรทีม่ ภี าวะผูน้ าทีเ่ ก่งและมีประสิทธิภาพ มีความ
มุ่งมันในการท
่
างาน มีความสามารถในการสื่อสารทัง้ ภายในองค์กรและระหว่างองค์กรซึ่ งขณะเดียวกันก็ต้องสามารถ
สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึน้ จากการทางานร่วมกันอย่างเต็มใจ (Participation Cooperation) เป็ นการนาองค์กรไปสู่
ความก้าวหน้าและลดปั ญหาความขัดแย้งในการประสานงานกับบุคคลรอบข้างได้ ดังนัน้ ผู้นาสมัยใหม่จะประสบ
ความสาเร็จได้ตอ้ งหมันศึ
่ กษาหาความรูใ้ ห้ทนั ต่อสภาวะของการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทีร่ ุมเร้าอยู่
ตลอดเวลา ผู้นาทีม่ ปี ระสิทธิภาพต้องสามารถทาให้ผรู้ ่วมงานทางานได้อย่างมีคุณภาพและเต็มความสามารถในโลก
ของการเปลีย่ นแปลง ผูบ้ ริหารจะต้องเป็ นผูน้ าทีส่ ามารถแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึน้ ในอนาคตโดยการกระตุ้นให้บุคคล
อื่นเชื่อถือและยอมรับวิธกี ารทางานของตน [1] อีกทัง้ ผูบ้ ริหารควรทาหน้าที่ประสานการทางานของสมาชิกในกลุ่มให้
ประสบความสาเร็จช่วยเหลือผูร้ ่วมงานขจัดปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ประสานการทางานเพื่อการบรรลุเป้ าหมายโดย
ทาให้วตั ถุประสงค์ขององค์กรเป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้พลังอานาจทีไ่ ด้รบั การยอมรับ สร้างแรงจูงใจต่อ
ผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางานจนประสบความสาเร็จซึง่ การกระทานี้จะเกิดขึน้ ได้เมื่อผูน้ ามีภาวะผูน้ าด้วยเหตุน้ี ผูน้ ากับภาวะ
ผูน้ าจึงมีความสัมพันธ์กนั ภาวะผูน้ าสามารถเรียนรูฝ้ ึกฝนและสร้างขึน้ ได้ อีกทัง้ เป็ นหัวใจของความสาเร็จในทุกองค์กร
ภาวะผู้นาถือได้ว่าเป็ นคุณสมบัติภายในของตนหรือเรียกได้ว่ามีบุคลิกภาพพิเศษหลายอย่างสามารถที่จะ
บังคับบัญชาผูอ้ ่นื ได้โดยอาศัยอานาจหน้าที่ (Authority) จากตาแหน่งและอานาจบารมี (Power) ทีม่ อี ยู่ในตน อีกทัง้ เป็ น
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เครื่องมือทีส่ ามารถสร้างอิทธิพลต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มคี วามเชื่อถือยอมร่วมมือหรือยอมรับในตัวของเขาได้ ไม่ว่าจะ
เป็ นบุคลิกภาพ ลักษณะของความเป็ นผูน้ าทางความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ การตัดสินใจ เพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มหรือขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับ พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ ์
ขจร [2] ที่อธิบายความหมายของภาวะผู้นาว่าเป็ นศิลปะที่จาเป็ นและสาคัญยิง่ ต่อนักบริหารที่จะนาพาองค์กรไปสู่
ความสาเร็จ เป็ นผู้ตัดสินใจ กาหนดปั ญหา วางแผนและรับผิดชอบต่ อความอยู่รอดหรือการพัฒนาองค์กรให้เป็ น
กระบวนการที่มอี ทิ ธิพลเหนือคนอื่นโดยกระตุ้นให้ผรู้ ่วมงานร่วมมือหรือปฏิบตั งิ านตามผูน้ านัน้ ด้วยความศรัทธาและ
ด้วยความเต็มใจอย่างประสานสัมพันธ์กนั จนงานสาเร็จบรรลุเป้ าหมายของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ดังนัน้ ผูน้ า
องค์กรหรือผู้นาหน่ วยงานจะต้องมีพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ ได้รบั การยอมรับจากกลุ่มหรือสังคมในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งตามวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรรวมทัง้ ต้องได้รบั การสนับสนุน มีศลิ ปะในการใช้คน มีความสามารถในการ
ปรับปรุงองค์กร รูจ้ กั แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสร้างเสริมกาลังใจจนสามารถเอาชนะใจคนรอบข้างได้ ผูน้ าเป็ นเสมือน
หนึ่งแกนกลางของการปรับปรุงแก้ไขและการจัดระบบงานให้สอดคล้องประสานเข้าด้วยกัน ผูน้ าจึงต้องรู้จกั ใช้ภาวะ
ผูน้ าในการชี้นาและจัดการ เพื่อสร้างอิทธิพลและแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานมีความเข้าใจในงานมีความกระตือรือร้นที่จะ
ทางานให้บรรลุเป้ าหมาย เป็ นผูช้ น้ี าการปฏิบตั งิ านและกิจกรรม ผู้นาจึงต้องเรียนรูอ้ ยู่เสมอเพื่อสร้างการเปลีย่ นแปลงที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอันจะทาให้องค์กรก้าวหน้า สอดคล้องกับแนวคิดของวีระวัฒน์ ปั นนิตามัย [3] ขณะที่
สภาวการณ์ปัจจุบนั โลกมีการเปลีย่ นแปลงในทุกๆ ด้านอย่างรวดเร็ว ภาวะผูน้ าจะต้องถูกปรับเปลีย่ นไปด้วย ความ
เปลีย่ นแปลงเป็ นสิง่ ทีท่ า้ ทายการทางานของผูน้ าในการทีจ่ ะนาพาองค์กรไปสู่เป้ าหมายได้สาเร็จ ดังนัน้ เราต้องเริม่ ต้น
คิดใหม่ว่าภาวะผู้นานัน้ มีลกั ษณะที่เป็ นระบบ (As a System) ซึ่งจะทาให้มองภาวะผู้นาได้กว้างและลึกพอที่เราจะ
สามารถพัฒนาภาวะผูน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิท ธิผล ดังนัน้ ผู้นาที่ดคี วรมีภาวะผูน้ าแบบมีวสิ ยั ทัศน์ดี มี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ดพี ฒ
ั นาตนเองให้เป็ นทีเ่ ลื่อมใสศรัทธาของผูต้ ามกระตุน้ ให้ผตู้ ามแก้ไขปั ญหาด้วยวิธกี ารใหม่ๆ
ทีช่ าญฉลาดให้ความสาคัญกับผูต้ ามอย่างทัวถึ
่ งพัฒนาผูน้ าและผูต้ ามในทุกส่วนขององค์กรได้ จึง กล่าวได้ว่าภาวะผูน้ า
เป็ นกลยุทธ์ในการบูรณาการความรูท้ ่ชี าญฉลาดทัง้ ปฏิภาณไหวพริบโดยใช้ทงั ้ ศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารจัดการ
สถาบันอย่างสร้างสรรค์โดยปลูกฝั งศรัทธา ความกลมเกลียว ความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึน้ ในระหว่างผู้ร่วมงานหรือ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปในทิศทางทีผ่ นู้ าหรือผูบ้ ริหารต้องการอันเป็ นวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ขององค์กรหรือกลุ่มนันเอง
่
ดัง นัน้ ภาวะผู้น าจึง มีค วามส าคัญ ต่ อ สถานศึก ษาเช่ น เดีย วกับ สถาบัน ประเภทอื่น ๆ เมื่อ มีก ารกล่ า วถึง
ความสาเร็จและความก้าวหน้าของสถานศึกษาแต่ละแห่ง การเปลีย่ นแปลงที่ สาคัญๆ การริเริม่ สิง่ ใหม่ๆ การบุกเบิก
ความรูใ้ หม่กจ็ ะพบว่าปั จจัยหนึ่งทีอ่ ยู่เบือ้ งหลังความสาเร็จ คือ บทบาทภาวะผูน้ าและความสามารถในการจัดการของ
ผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษานัน้ สถานศึกษาจึงจาเป็ นต้องได้ผู้บริหาร ที่มวี สิ ยั ทัศน์กว้างไกล เข้าใจบทบาทที่
สาคัญของสถานศึกษาทีม่ ตี ่อสังคมและมวลมนุษยชาติ มีความรู้ มีทกั ษะในการสือ่ สารและการบริหารจัดการโดยเฉพาะ
การสร้างแรงจูงใจมีคุณธรรมจริยธรรมและความสัมพันธ์ท่ดี กี บั สถานศึกษาอื่นๆ นอกจากนี้ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ [4]
ว่า สถานศึกษาเป็ นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสาคัญต่ อการจัดการศึกษาในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เนื่ องจากการศึกษาในระดับนี้มุ่ง พัฒนาคนเข้า สู่วิชาชีพในสาขาวิชาต่ า งๆ ปั จจุบนั ด้วยสภาวการณ์ ทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทัง้ ทางด้านวิทยาการและ
เทคโนโลยี ความเปลีย่ นแปลงทางค่านิยมและวัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของสถานศึกษาก่อให้เกิดการ
แข่งขันทีส่ งู ขึน้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษารูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชีภ้ าวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาในสานักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นนทบุรี เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของ
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สถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็ นเกณฑ์กลางสาหรับ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมไปดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาตัวบ่งชีภ้ าวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี
2. เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของตัวบ่งชีภ้ าวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสานักงานการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี ทีเ่ หมาะสม
ขอบเขตการวิ จยั
1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนในสถานศึกษาในสานักงานการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 นนทบุรี ดังนี้
1.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้วจิ ยั เลือกผู้เชี่ยวชาญโดยวิธกี าร
บอกต่อ (Snowball Technique)
1.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้จากการตอบแบบสอบถามของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนในสถานศึกษา
ในสานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี
2. ตัว แปรที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครัง้ นี้ คือ ตัว บ่ ง ชี้ภ าวะผู้น าของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในสานัก งานการศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี มีองค์ประกอบหลัก 6 ด้าน ได้แก่ 1) ผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ 2) ผู้มหี ลักธรรมาภิบาล 3) ผู้มคี วาม
มุ่งมันต่
่ อความสาเร็จของงาน 4) ผูม้ คี วามสามารถในการแก้ปัญหา 5) ผูม้ คี วามสามารถในการสือ่ สาร และ 6) ผูม้ คี วาม
เชื่อมันในตนเอง
่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาในสานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
นนทบุรี รวม 2,750 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซีแ่ ละมอร์แกน (Krejcie
and Morgan, 1970: 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 338 คน และใช้วธิ สี มุ่ กลุ่มตัวอย่างมาศึกษาโดยวิธกี ารกาหนด
สัดส่วน (Proportional Random Sample) [5]
การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยเทคนิคเดลฟาย ผูว้ จิ ยั พิจารณาประเด็นทีส่ าคัญ 2 ประการ คือ
1. ขนาดของกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญจะใช้ 19 คน เพราะมีผลการวิจยั ยืนยันว่าใช้จานวนนี้จะมีความคลาดเคลื่อนน้อย
ทีส่ ดุ (0.02) และไม่ควรมีมากเกินไปเพราะอาจจะทาให้เกิดความล่าช้าในการติดตามและอาจได้บุคคลทีไ่ ม่เชีย่ วชาญใน
ประเด็นนัน้ จริง
2. วิธีเ ลือ กผู้เ ชี่ย วชาญจะใช้วิธีวิพ ากย์ป ระเด็น ปั ญ หา (Critical Incident Technique) กล่ า วคือ จะเลือ ก
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี ุณสมบัตดิ า้ นคุณวุฒ ิ วัยวุฒิ และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี สาขาบริหารการศึกษามา 1 คนก่อนแล้ว
ขอร้องให้ผู้เชีย่ วชาญนัน้ ระบุรายชื่อผูเ้ ชีย่ วชาญต่อไปอีกท่านละ 3 ชื่อ หรือมากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้จากนัน้ ขอร้องให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่านนัน้ ระบุช่อื ผูเ้ ชีย่ วชาญต่อไปอีกท่านละ 3 ชื่อ ทาเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนผูเ้ ชีย่ วชาญมากพอจึงนารายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญเหล่านัน้ มานับความถี่ท่ซี ้าๆ กันเรียงลาดับที่ซ้ากันจากมากไปหาน้ อยจนได้รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตามที่
ต้องการ ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการศึกษาคนแรกได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จาก
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ผู้บริหารสถานศึกษาในสานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี ที่มีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ ไปมี
ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ขน้ึ ไปจากนัน้ ใช้เทคนิคการบอกต่อ (Snowball) จนครบ 19 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั แบ่งข้อมูลเป็ น 2 กลุ่ม คือ ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ
ข้อมูลเชิ งคุณภาพ ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ผูเ้ ชีย่ วชาญ 19 คน ซึง่ มีขนั ้ ตอน ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 เป็ นแบบสัมภาษณ์ก่งึ โครงสร้าง (Semi Structured Interview) ในลักษณะคาถามปลายเปิ ดเพื่อให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างกว้างขวางในทุกประเด็นการรวบรวมข้อมูลครัง้ ที่ 1 ใช้การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการพูดคุยสนทนากับผู้เชีย่ วชาญโดยมีรายการตัง้ คาถามเปิ ดนา เพื่อทาให้ได้ความคิดเห็น
อย่างกว้างขวางและตรงประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการ
ครัง้ ที่ 2 ใช้แบบสอบถามฉบับใหม่ทไ่ี ด้จากการรวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีต่ อบคาถามเปิ ดในครัง้
ที่ 1 มาสร้างเป็ นคาถามปิ ดแบบประเมินค่า (Rating Scale Questionnaire) แล้วส่งให้ผเู้ ชีย่ วชาญตอบ
ครัง้ ที่ 3 ก่อนส่งให้ตอบครัง้ ที่ 3 จะต้องนาคาถามครัง้ ที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ควอไทล์ของ
คาถามแต่ละข้อแล้วใช้ขอ้ คาถามเดิมนัน้ สร้างเป็ นแบบสอบถามฉบับใหม่โดยเพิม่ ค่ามัธยฐานกับค่าพิสยั ควอไทล์ไว้
พร้อมกับบอกให้ผเู้ ชีย่ วชาญท่านนัน้ ทราบว่าผลการตอบครัง้ ที่ 2 ท่านตอบอยู่ตาแหน่งใดและให้ผเู้ ชีย่ วชาญนัน้ ทบทวน
คาตอบและตอบกลับอีกครัง้ ซึ่งในการตอบครัง้ นี้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะทราบว่าตนมีความคิดเห็นแตกต่างหรือไม่
แตกต่างไปจากความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ หมดเพียงไรจะได้พจิ ารณาว่าตนเห็นด้วยกับความสอดคล้องในความ
คิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญคนอื่นๆ หรือไม่ หากไม่เห็นด้วยก็ให้แสดงเหตุผลประกอบเพื่อยืนยันคาตอบเดิมนัน้
ครัง้ ที่ 4 นาคาตอบทีไ่ ด้ในครัง้ ที่ 3 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ควอไทล์ใหม่และจัดพิมพ์ค่าใหม่
เช่นเดียวกับครัง้ ที่ 3 แล้วจัดส่งไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตอบใหม่อกี ครัง้ เป็ นครัง้ สุดท้ายซึง่ ทาเหมือนครัง้ ที่ 3
ข้อมูลเชิ งปริมาณ ใช้แบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale Questionnaire) เพื่อประมาณค่าเกีย่ วกับตัว
บ่งชี้ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในสานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี จานวน 338 คน โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนของ Likert
ขัน้ ตอนการสร้างเครือ่ งมือ
1. ศึกษาเอกสารและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
2. สร้า งแบบสอบถามแบบประมาณค่ าเกี่ย วกับตัวบ่ งชี้ภาวะผู้น าของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในสานัก งาน
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี ให้ครอบคลุมเนื้อหาทัง้ 6 ด้าน คือ 1) เป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ 2) เป็ นผูม้ หี ลักธรรมาภิ
บาล 3) เป็ นผูม้ คี วามมุ่งมันต่
่ อความสาเร็จของงาน 4) เป็ นผูม้ คี วามสามารถในการแก้ปัญหา 5) เป็ นผูม้ คี วามสามารถ
ในการสือ่ สาร และ 6) เป็ นผูม้ คี วามเชื่อมันในตนเอง
่
3. การตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เมื่อผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบ ถามเสร็จเรียบร้อย
แล้ว นาแบบสอบถามไปให้คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ของเนื้อหาก่อนที่จะส่งให้
ผู้เ ชี่ยวชาญจ านวน 5 คนตรวจสอบอีก ครัง้ หลัง จากนัน้ น าผลการตรวจสอบจากผู้เ ชี่ย วชาญมาหาค่ าดัช นีค วาม
สอดคล้อง (Index of Item - Objective Congruence: IOC) ซึง่ ผลทีไ่ ด้อยู่ในระดับ 0.80-1.00 แสดงว่าแบบสอบถามมี
เนื้อหาสอดคล้องกัน
4. การตรวจสอบค่ า ความเชื่ อ มั น่ (Reliability) ของเครื่ อ งมื อ วิ จ ั ย โดยน าไปทดลองใช้ (Try Out)
กับผูบ้ ริหารสถานศึกษาจานวน 30 คน ทีม่ ใิ ช่กลุ่มตัวอย่างวิจยั แล้วนาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือโดยการ
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หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยรวมทัง้ ฉบับ ใช้สตู รการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา
(Coefficient
์
Alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 1960 : 201-204) โดยมีเกณฑ์การตัดสินใจว่า ถ้าค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์มคี ่า
ใกล้เ คีย ง 0.80 ขึ้น ไปจะไม่ แ ก้ไ ขแบบสอบถาม ถ้า มีค่ า สัม ประสิท ธิ ์ ต่ า กว่ า 0.80 ลงมา ก็ท าการปรับ ปรุ ง แก้ไ ข
แบบสอบถาม ในทีน่ ้ีแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ ์ 0.89 จึงถือว่าแบบสอบถามฉบับนี้สามารถนาไปใช้ได้ [6]
จากการทดลองใช้เครื่องมือกับผู้บริหารที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน พบว่า เครื่องมือวัดมีค่าความ
เชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.89
5. ผูว้ จิ ยั คัดเลือกข้อคาถามทีม่ คี ุณภาพเหมาะสมและปรับปรุงการใช้สานวนภาษา จากนัน้ จึ งนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิ งคุณภาพ หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสยั ควอไทล์ (Inter Quartile
Range) ของแต่ละข้อคาถามทีไ่ ด้จากกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญและของผู้เชีย่ วชาญแต่ละคนจากนัน้ ส่งแบบสอบถามรอบที่ 2
พร้อมทัง้ รายงานให้ผู้เชี่ยวชาญทราบเกี่ยวกับค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยมและค่าพิสยั ควอไทล์ของแต่ ละข้อคาถามที่
วิเคราะห์ได้จากคาตอบของกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญและทีว่ เิ คราะห์ได้จากคาตอบของผูเ้ ชีย่ วชาญคนนัน้ รวมทัง้ คาตอบเดิมของ
กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญคนนัน้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ชีย่ วชาญได้ทราบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างคาตอบของตนเอง
และของกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ สาหรับนามาใช้ประกอบการพิจารณาทาการตัดสินใจยืนยันหรือเปลีย่ นแปลงคาตอบของตน
หากผู้เชี่ยวชาญยังยืนยัน คาตอบเดิม แต่เป็ นคาตอบที่มีค่าอยู่นอกพิสยั ควอไทล์ ผู้เชี่ยวชาญคนนัน้ ต้องให้เหตุ ผล
ประกอบ
การวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิ คเดลฟาย
1) หาค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ควอไทล์จากแบบสอบถามรอบที่ 2 ทีต่ อบโดยกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ แสดงค่ามัธย
ฐานและค่าพิสยั ควอไทล์และตาแหน่งทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญแต่ละคนตอบในรอบที่ 2 ลงในแบบสอบถามรอบที่ 3
2) นาค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ควอไทล์มาแปลผลซึง่ อาจพิจารณาร่วมกับค่าฐานนิยม
2. ข้อมูลเชิ งปริมาณ วิเคราะห์ดว้ ยค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเ คราะห์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่ งชี้ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรตี ามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิคเดลฟายในการเก็บ
ข้อมูล 3 รอบ
รอบที่ 1 นาแบบสอบถามฉบับที่ 1 ซึง่ เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างไปสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 19
คน เมื่อได้ขอ้ มูลแล้วนามาเรียบเรียงเป็ นข้อความที่แสดงถึงตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในสานักงาน
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ ด้านเป็ นผูม้ หี ลักธรรมาภิบาล ด้านเป็ นผู้
มีความมุ่งมันต่
่ อความสาเร็จของงาน ด้านเป็ นผู้มคี วามสามารถในการแก้ปัญหา ด้านเป็ นผู้มคี วามสามารถในการ
สื่อสาร ด้านเป็ นผู้มคี วามเชื่อมันในตนเอง
่
ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวม ใช้ค่าคะแนนร้อยละและลาดับความคิดเห็น
ของผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
รอบที่ 2 นาแบบสอบถามฉบับที่ 2 ซึง่ เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับตัวบ่งชีภ้ าวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาในสานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรที งั ้ 6 ด้าน ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญกลุ่มเดิมจานวน 19 คน
ทาแบบสอบถามแล้วนามาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ควอไทล์ ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมในรอบที่ 2 มีขอ้
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ทีม่ คี ่ามัธยฐานตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไปและมีค่าพิสยั ควอไทล์ตงั ้ แต่ 1.50 ลงมา จานวน 6 ด้านขององค์ประกอบหลักนัน้
ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นทีส่ อดคล้องกัน
รอบที่ 3 นาแบบสอบถามฉบับที่ 2 ซึง่ เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับตัวบ่งชีภ้ าวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาในสานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรที งั ้ 6 ด้าน ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญกลุ่มเดิมจานวน 19 คน
ตอบแบบสอบถามฉบับที่ 2 สาหรับครัง้ นี้มกี ารแสดงค่า มัธยฐานและค่าพิสยั ควอไทล์ของกลุ่มพร้อมทัง้ คาตอบเดิมของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญในรอบทีผ่ ่านมา เพื่อให้ผเู้ ชีย่ วชาญแต่ละคนยืนยันคาตอบเดิมหรืออาจเปลีย่ นความคิดเห็นใหม่ได้ จากนัน้
นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ควอไทล์ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยภาพรวมด้านองค์ประกอบหลัก
ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในรอบที่ 3 ทัง้ 6 ด้าน ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นทีส่ อดคล้องกัน
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนสถานศึกษาในสานักงานการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนสถานศึกษาในสานักงาน
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี วิเคราะห์โดยภาพรวม ใช้ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่าร้อยละ (%) ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ด้านองค์ประกอบหลักของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี
ร้อยละของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง X
SD
องค์ประกอบหลัก
5
4
3
2
1
1. ด้านเป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์
77.22
14.79
7.99
- 4.72
0.59
2. ด้านเป็ นผูม้ หี ลักธรรมาภิบาล
76.63
20.12
3.25
- 4.69
0.57
3. ด้านเป็ นผูม้ คี วามมุ่งมันต่
่ อ
75.44
19.53
5.03
- 4.67
0.56
ความสาเร็จของงาน
4. ด้านเป็ นผูม้ คี วามสามารถใน
74.56
18.34
7.10
- 4.66
0.56
การแก้ปัญหา
5. ด้านเป็ นผูม้ คี วามสามารถใน
73.37
16.27
10.36
- 4.63
0.55
การสือ่ สาร
6. ด้านเป็ นผูม้ คี วามเชื่อมันในตนเอง
่
72.78
19.82
7.40
- 4.61
0.54
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสถานศึกษาในสานักงาน
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรตี ามองค์ประกอบหลัก ดังนี้ ด้านเป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์มคี ่าระดับความคิดเห็นมาก
ทีส่ ดุ อันดับ 1 ได้ 77.22% อันดับ 2 ได้ 14.79% อันดับ 3 ได้ 7.99% คิดเป็ นค่าเฉลีย่ ( X ) 4.72 ด้านเป็ นผูม้ หี ลักธรร
มาภิบาล มีค่าระดับความคิดเห็นมากที่สุด อันดับ 1 ได้ 76.63% อันดับ 2 ได้ 20.12% อันดับ 3 ได้ 3.25% คิดเป็ น
ค่าเฉลี่ย ( X ) 4.69 ด้านเป็ นผู้มีความมุ่งมันต่
่ อความสาเร็จของงาน มีค่าระดับความคิดเห็นมากที่สุด อันดับ 1 ได้
75.44% อัน ดับ 2 ได้ 19.53% อัน ดับ 3 ได้ 5.03% คิด เป็ น ค่ า เฉลี่ย ( X ) 4.67 ด้า นเป็ น ผู้มีค วามสามารถในการ
แก้ปัญหามีค่าระดับความคิดเห็นมากที่สุด อันดับ 1 ได้ 74.56% อันดับ 2 ได้ 18.34% อันดับ 3 ได้ 7.10% คิดเป็ น
ค่าเฉลี่ย ( X ) 4.66 ด้านเป็ นผู้มคี วามสามารถในการสื่อสารมีค่าระดับความคิดเห็นมากที่สุด อันดับ 1 ได้ 73.37%
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อันดับ 2 ได้ 16.27% อันดับ 3 ได้ 10.36% คิดเป็ นค่าเฉลีย่ ( X ) 4.63 ด้านเป็ นผูม้ คี วามเชื่อมันในตนเองมี
่
ค่าระดับ
ความคิดเห็นมากทีส่ ดุ อันดับ 1 ได้ 72.78% อันดับ 2 ได้ 19.82% อันดับ 3 ได้ 7.40% คิดเป็ นค่าเฉลีย่ ( X ) 4.61
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยรวมพบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนในสถานศึกษาสานักงานการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรเี กี่ยวกับภาวะผู้นาด้านองค์ประกอบหลักอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน

สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ผู้วจิ ยั สรุปการวิเคราะห์ตวั บ่งชี้ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ องค์ประกอบหลักและตัวบ่งชีต้ ามลาดับ ดังนี้
ด้านเป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ ประกอบด้วยเป็ นผูเ้ ฉลียวฉลาดมีไหวพริบ เป็ นผูค้ ดิ ทาอะไรเพื่ออนาคต เป็ นทีไ่ ว้วางใจ
แก่ผรู้ ่วมงาน เป็ นผูค้ ดิ ฝั นอย่างมีเหตุผล เป็ นผูจ้ ดั ทาแผนงานประจาปี และเป็ นผูค้ ดิ นอกกรอบเสมอ
ด้านเป็ นผูม้ หี ลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยมีความยุตธิ รรม ให้ความเสมอภาคแก่ทุกคน รับฟั งความคิดเห็น
ของทุกฝ่ าย มีสติ รู้ตนเอง เข้าใจตนเอง มีน้ าใจเอื้อเฟื้ อ เอื้ออาทร มีสมั พันธภาพที่ดีแก่คนรอบข้าง มีสุขภาพจิตดี
สามารถปรับตัวได้เร็ว สามารถเก็บอารมณ์และความรู้สกึ ได้ดี รักษาผลประโยชน์ของสมาชิกแ ละให้ความสาคัญกับ
ความรูส้ กึ และอารมณ์ของผูอ้ ่นื
ด้านเป็ นผู้มคี วามมุ่งมันต่
่ อความสาเร็จของงาน ประกอบด้วยมีแผนการทางานอย่างแน่ วแน่ มีความตัง้ ใจ
ทางานอย่างสม่าเสมอ ทางานด้วยความสนุกและมีความหวัง พัฒนาวิธที างานใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่แสดงอาการย่อท้อเมื่อ
พบอุปสรรคและให้กาลังใจผูร้ ่วมงานอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ด้านเป็ นผูม้ คี วามสามารถในการแก้ปัญหา ประกอบด้วยสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอะไรคือสาเหตุของปั ญหาใน
ปั จจุบนั สามารถแยกแยะว่าอะไรคือสาเหตุของปั ญหาทีส่ ะสมมา เข้าใจถึงข้อเสนอทางเลือกของวิธกี ารแก้ปัญหา รูจ้ กั
วิธปี ระนีประนอม ไม่ ลงั เลใจที่จะตัดสินใจแก้ปัญหา สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยังยื
่ นและเข้าใจถึงวิธแี ก้ปัญหาแบบ
win-win
ด้านเป็ นผู้มคี วามสามารถในการสื่อสาร ประกอบด้วยมีปิยวาจา รู้จกั ฟั งและเข้าใจผู้อ่นื มองโลกในแง่ดี มี
ความจริงใจต่อคนอื่น รูจ้ กั กระตุน้ ให้ผอู้ ่นื แสดงออกด้วยความจริงใจและรักษาคาพูดของตนไว้อย่างมันคง
่
ด้านเป็ นผูม้ คี วามเชื่อมันในตนเอง
่
ประกอบด้วยมีความคิดเชิงเหตุผลไม่คล้อยตามคนอื่นง่ายๆ
กล้ารับความผิดพลาดของตนเอง เรียนรูจ้ ากความผิดพลาดได้รวดเร็ว มีอุดมคติว่าอุปสรรคคือสิง่ ท้าทาย และไม่คดิ พึง่
คนอื่นโดยไม่จาเป็ น
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชีย่ วชาญด้วยค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ควอไทล์ในแต่ละด้านของรอบที่ 2
ดังนี้
ด้านเป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในรอบที่ 2 มีขอ้ ทีม่ คี ่ามัธยฐานตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไปและมี
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ตงั ้ แต่ 1.50 ลงมา จานวน 6 ข้อ
ด้านเป็ นผูม้ หี ลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในรอบที่ 2 มีขอ้ ทีม่ คี ่ามัธยฐานตัง้ แต่ 3.50 ขึน้
ไปและมีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ตงั ้ แต่ 1.50 ลงมา จานวน 10 ข้อ
ด้านเป็ นผูม้ คี วามมุ่งมันต่
่ อความสาเร็จของงานตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในรอบที่ 2 มีขอ้ ทีม่ คี ่ามัธย
ฐานตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไปและมีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ตงั ้ แต่ 1.50 ลงมา จานวน 6 ข้อ
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ด้านเป็ นผูม้ คี วามสามารถในการแก้ปัญหาตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในรอบที่ 2 มีขอ้ ที่มคี ่ามัธยฐาน
ตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไปและมีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ตงั ้ แต่ 1.50 ลงมา จานวน 7 ข้อ
ด้านเป็ นผูม้ คี วามสามารถในการสือ่ สารตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในรอบที่ 2 มีขอ้ ทีม่ คี ่ามัธยฐานตัง้ แต่
3.50 ขึน้ ไปและมีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ตงั ้ แต่ 1.50 ลงมา จานวน 6 ข้อ
ด้านเป็ นผูม้ คี วามเชื่อมันในตนเองตามความคิ
่
ดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในรอบที่ 2 มีขอ้ ทีม่ คี ่ามัธยฐานตัง้ แต่ 3.50
ขึน้ ไปและมีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ตงั ้ แต่ 1.50 ลงมา จานวน 5 ข้อ
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชีย่ วชาญด้วยค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ควอไทล์ในแต่ละด้านของรอบที่ 3
ดังนี้
ด้านเป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในรอบที่ 3 ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นทีส่ อดคล้องกัน
ในระดับมากแสดงว่าตัวบ่งชีจ้ านวน 6 ข้อใช้ได้
ด้านเป็ นผู้มีหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น ที่
สอดคล้องกันในระดับมากแสดงว่าตัวบ่งชีจ้ านวน 10 ข้อใช้ได้
ด้านเป็ นผู้มคี วามมุ่งมันต่
่ อความสาเร็จของงานตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นทีส่ อดคล้องกันในระดับมากแสดงว่าตัวบ่งชีจ้ านวน 6 ข้อใช้ได้
ด้านเป็ นผูม้ คี วามสามารถในการแก้ปัญหาตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในรอบที่ 3 ผู้เชีย่ วชาญมีความ
คิดเห็นทีส่ อดคล้องกันในระดับมากแสดงว่าตัวบ่งชีจ้ านวน 7 ข้อใช้ได้
ด้านเป็ นผู้มคี วามสามารถในการสื่อสารตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นทีส่ อดคล้องกันในระดับมากแสดงว่าตัวบ่งชีจ้ านวน 6 ข้อใช้ได้
ด้านเป็ นผูม้ คี วามเชื่อมันในตนเองตามความคิ
่
ดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในรอบที่ 3 ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันในระดับมากแสดงว่าตัวบ่งชีจ้ านวน 5 ข้อใช้ได้
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งปริมาณ
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง
หน้าทีก่ ารงานและประสบการณ์ในการทางานโดยหาค่าความถีแ่ ละค่าร้อยละข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างจานวน 338
คน จาแนกตามตัวแปรต่างๆ พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 2) อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ช่วงอายุ 40-49 ปี รองลงมาช่วงอายุน้อยกว่า 40 ปี และช่วงอายุ 50-60 ปี 3) ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีการศึกษาระดับปริญญาโท รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีการศึกษาระดับปริญญาตรีตามลาดับ 4)
ตาแหน่ งหน้าที่ในปั จจุบนั ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มตี าแหน่ งหน้าที่เป็ นครู รองลงมามีตาแหน่ งผูบ้ ริหาร ตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการและตาแหน่ งรองผูอ้ านวยการตามลาดับ และ 5) ประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์
11-15 ปี รองลงมามีประสบการณ์ 5-10 ปี และมีประสบการณ์ มากกว่า 16 ปี และสุดท้ายมีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี
ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ในภาพรวมและแต่ละรายด้านดังนี้ดา้ นเป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ พบว่า อยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อคาถามมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก ด้านเป็ นผูม้ หี ลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากและ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้อคาถามมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก ด้านเป็ นผูม้ คี วามมุ่งมันต่
่ อความสาเร็จของงาน
อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อคาถามมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก ด้านเป็ นผูม้ คี วามสามารถ
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ในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อคาถามมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก ด้านเป็ นผู้
มีความสามารถในการสื่อสารอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อคาถามมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับ
มาก ด้านเป็ นผูม้ คี วามเชื่อมันในตนเองอยู
่
่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อคาถามมีค่าเฉลีย่ อยู่
ในระดับมาก

อภิ ปรายผล
การศึกษาวิจยั เรื่อง รูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่แสดง
ความคิดเห็นพบว่าองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชีข้ องภาวะผูน้ าในด้านเป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ ด้านเป็ นผูม้ หี ลักธรรมาภิบาล
ด้านเป็ นผูม้ คี วามมุ่งมันต่
่ อความสาเร็จของงาน ด้านเป็ นผูม้ คี วามสามารถในการแก้ปัญหา ด้านเป็ นผูม้ คี วามสามารถใน
การสื่อสาร ด้านเป็ นผู้มคี วามเชื่อมันในตนเอง
่
มีความสอดคล้องกันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ แมคคอลและลอมบาร์โด
[7] ที่ศกึ ษาคุณลักษณะที่จะทาให้ผู้นาประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว ประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1)
ความมันคงทางอารมณ์
่
และบุคลิกภาพ ได้แก่ ความสุขุมเยือกเย็น ความสงบโดยเฉพาะในสถานการณ์ทม่ี คี วามตึง
เครียด 2) การยอมรับผิด เมื่อมีขอ้ ผิดพลาดแล้ว เริม่ ต้นใหม่ 3) ทักษะการสื่อสารทีด่ ี คือ ความสามารถทีจ่ ะโน้มน้าว
และสื่อสารให้ผอู้ ่นื คล้อยตามความคิดเห็นโดยไม่ต้องใช้อานาจข่มขู่ และ 4) ความฉลาด สามารถเข้าใจเรื่องต่างๆ ได้
หลากหลายมากกว่ารูล้ กึ เพียงเรื่องหนึ่งเรื่องใดและใจแคบ
นอกจากนี้ พฤติกรรมของผูน้ าโดยตาแหน่งจะประกอบด้วยพฤติกรรม 2 แบบ คือ แบบมุ่งงานและแบบมุ่งคน
โดยรูป แบบการบริห ารที่เ ป็ น ที่ต้ อ งการคือ ได้ท ัง้ งานและได้ท ัง้ ใจคนด้ว ยการน าแบบมีส่ ว นร่ ว ม (Participative
Leadership) เป็ นการบริหารงานแบบให้ผู้ร่วมงานมีส่วนในการตัดสินใจและการบริหารจะมุ่งเป้ าหมายนัน้ ผู้บริหาร
จะต้องมีความจริงใจและจากแนวคิดของภาวะผูน้ าสมัยใหม่นนั ้ เบรินส์ [8] อธิบายว่า จะต้องเป็ นผูน้ าทีม่ ลี กั ษณะแบบ
ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนแปลงเพราะเป็ นกระบวนการในอันซึ่งผู้นาและผู้ตามได้กระทาให้อกี ฝ่ ายหนึ่ง มีความซื่อสัตย์
สุจริต หรือมีคุณธรรมและมีแรงจูงใจในการทางานมากขึน้ ผูน้ าแบบนี้จะปลุกสานึกให้มอี ุดมการณ์ ค่านิยมทีม่ คี ุณธรรม
เช่น เสรีภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค ความสงบ และมนุ ษยธรรม ไม่ให้เกิดอารมณ์เลวร้าย เช่น หวาดกลัว
อิจฉา โลภ หรือมีแต่ความเกลียด ซึง่ ผูน้ าแบบเปลีย่ นแปลง คือ ผูน้ าทีจ่ ะมีความตื่นตัวต่อความต้องการของผูต้ าม จะ
ประเมินผู้ตามว่า มีความปลอดภัยตลอดเวลา และมีความปลอดภัยที่ดกี ว่าและเบรินส์เชื่อว่า ผู้นาแบบแปลงรูปหรือ
เปลี่ย นแปลงนัน้ จะเป็ น ใคร และอยู่ใ นต าแหน่ ง ไหนก็ไ ด้ใ นองค์ก รก็จะเป็ น บุค คลที่มีอิท ธิพลเหนื อเพื่อ นร่ว มงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา และมีอทิ ธิพลเหนือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาพอๆ กัน
ภาวะผูน้ าแบบเปลีย่ นแปลงอาจมองได้ทงั ้ ระหว่างบุคคลหรือมองในทัง้ ระบบภาพรวมของการใช้อานาจในการ
เปลี่ยนแปลงระบบสังคมและสร้างแบบอย่างของสถาบันขึน้ มาใหม่ โดยในการวิเคราะห์จากมุมมองแบบกว้าง ผู้นา
จะต้องกาหนดกรอบ ไม่สร้างแรงกดดันและความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ร่วมงานเพราะความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ จะทาให้ผนู้ าทางานได้ยากสอดคล้องกับแนวคิดของสคีน [9] ทีส่ รุปว่า ผูน้ าจะต้องมีศกั ยภาพ
ในการสร้างหรือกาหนดรูปแบบของวัฒนธรรมองค์กรและสนับสนุนให้สมาชิกยอมรับในวัฒนธรรมองค์กร โดยมีวธิ กี าร
ต่างๆ ทีส่ าคัญ ดังนี้
1) ให้ความสนใจ (Attention) ผู้นาต้องสนใจในลูกน้อง โดยการแสดงให้ลูกน้องรูถ้ ึง งานและภารกิจทีส่ าคัญ
ตามลาดับ ค่านิยมและสิง่ ทีส่ นใจมุ่งหมายขององค์กรหรือของผูน้ า เพื่อให้ลกู น้องได้มโี อกาสพูดคุยซักถาม แสดงความ
คิดเห็นและวิจารณ์การสือ่ สารทีก่ ารแสดงออกนัน้ อาจจะแสดงหรือบอกให้ทราบในระหว่างติดตามดูแลการปฏิบตั งิ าน
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การวางแผนงานโดยจัดให้มกี ารประชุมวางแผนงาน รายงาน หรือการเดินเยีย่ มดูการปฏิบตั งิ าน การแสดงอารมณ์ของ
ผูบ้ ริหารบางทีกบ็ ่งบอกถึงค่านิยมและความสนใจ
2) จัดการหรือขจัดเรื่องวิกฤต (Reactions to Crises) การเข้าแก้ไขเหตุการณ์วกิ ฤตได้แสดงถึงผูน้ าสามารถ
ควบคุมอารมณ์ทร่ี ุมเร้ารอบตัวได้ และยังเพิม่ ความสามารถในการเรียนรู้ ค่านิยม และข้อสันนิษฐานต่างๆ ได้
3) เป็ นตัวอย่าง (Role Modeling) ผู้นาต้องแสดงให้ลูกน้องรู้ถึงค่านิยม และความคาดหวัง โดยเฉพาะการ
กระทาให้เป็ นตัวอย่าง เช่น การแสดงความจงรักภักดีในองค์กร การเสียสละและช่วยเหลือการทางานของลูกน้อง ถึงแม้
จะไม่ ใ ช่ง านของตัวเองโดยตรง ผู้นากาหนดนโยบายหรือ มาตรการในการท างาน แต่ ไม่ ติดตามว่ านโยบายหรือ
มาตรการนัน้ จะถึงผูป้ ฏิบตั งิ านหรือไม่ นโยบายนัน้ ย่อมไม่มคี วามสาคัญจริงหรือไม่เป็ นสิง่ จาเป็ นจริง
4) จัดรางวัลตอบแทน (Allocation of Rewards) ซึง่ เกณฑ์มาตรฐานทีจ่ ะใช้ในการจัดสรรการตอบแทน เช่น
การเพิ่มค่าตอบแทน การเลื่อนขัน้ จะเป็ นตัวแสดงถึงค่านิยมของผู้นาและองค์กร การประกาศเกียรติคุณทัง้ แบบ
ทางการและไม่เป็ นทางการ ก็จะแสดงถึงความตัง้ ใจและความสาคัญทีผ่ นู้ าให้ความสนใจ
5) เกณฑ์มาตรฐานของการคัดเลือกและการให้ออก (Criteria for Selection and Dismissal) ผูน้ าสามารถจะมี
อิทธิพลต่อวัฒนธรรมขององค์กรโดยการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน โดยเฉพาะคนทีม่ คี ่านิยมทีเ่ หมาะสม มีทกั ษะและ
คุณลักษณะ และส่งเสริมให้มโี อกาสได้อยู่ในตาแหน่ งทีส่ งู โดยเกณฑ์การทางานและมาตรการในการคัดเลือกเป็ นตัวชี้
ถึงค่านิยมและความสนใจของผูน้ าได้ [9]
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิตติพาท สุวรรณจิต [10] ทีพ่ บว่า ทุกมิตขิ องภาวะผูน้ าแบบเปลีย่ นแปลงและมิติ 2
ด้านของภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน คือ มิติด้า นการให้รางวัลและมิติก ารจัด การตามความคาดหวังแบบเชิงรุก มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของสถานศึกษาไทย ในขณะทีม่ ติ กิ ารจัดการตามความคาดหวังแบบเชิงรับ
ของภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ย นกลับ มีค วามสัม พัน ธ์เ ชิง ลบต่ อ ความพยายามเกิน กว่ า ระดับ ปกติแ ละการรับ รู้ต่ อ
ประสิทธิภาพของผูน้ าของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและพบว่าการหลีกเลีย่ งต่อความไม่แน่ นอนมีความสัมพันธ์เ ชิงบวกต่อภาวะ
ผูน้ าแบบเปลีย่ นแปลงและมิติ 2 ด้านของภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่ นซึง่ ได้แก่ มิตดิ า้ นการให้รางวัลและมิตกิ ารจัดการ
ตามความคาดหวังแบบเชิงรุก
การรวมเป็ นหมู่คณะมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อองค์ประกอบของภาวะผูน้ าแบบเปลีย่ นแปลง คือ อิทธิพลเชิง
อุดมคติการจูงใจทีน่ าไปสูแ่ รงบันดาลใจและการกระตุ้นเชิงสติปัญญา ความรูส้ กึ เกีย่ วพันเชิงครอบครัวมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อการกระตุน้ ทางสติปัญญา ซึง่ เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผูน้ าแบบเปลีย่ นแปลงและมิตดิ า้ นการให้รางวัล
และมิติการจัดการตามความคาดหวังแบบเชิงรุกของภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ ยน การหลีกเลี่ยงความไม่แน่ นอนและ
ความรูส้ กึ เกีย่ วพันเชิงครอบครัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อตัวแปรตามทัง้ สาม การรวมเป็ นหมู่คณะมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อความพยายามเกินกว่าระดับปกติและการรับรูต้ ่อประสิทธิภาพของผูน้ าของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา นอกจากนี้ ความ
ห่างไกลต่ออานาจเป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลในระดับปานกลางต่อความสัมพันธ์ระหว่างมิตกิ ารให้รางวัลและมิติความพึง
พอใจต่อภาวะผูน้ าและความสัมพันธ์ระหว่างมิตกิ ารจัดการตามความคาดหวังแบบเชิงรับและต่อความพยายามเกินกว่า
ระดับปกติของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและประเด็นสุดท้าย คือ คุณลักษณะของความเป็ นเพศชายมีอทิ ธิพลในระดับปานกลาง
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างมิติการจัดการตามความคาดหวังแบบเชิงรับและต่ อความพยายามเกินกว่าระดับปกติของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
อีกทัง้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทิชชีและเดวานนา [11] ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและได้
สรุปลักษณะของผูน้ าการเปลีย่ นแปลง ได้แก่ การเป็ นผูน้ าการเปลีย่ นแปลงโดยเปลีย่ นแปลงองค์กรทีต่ นรับผิดชอบไปสู่
เป้ าหมายที่ดีก ว่า การเป็ นคนกล้าและเปิ ดเผยกล้า เผชิญกับ ความจริง เชื่อ มันคนอื
่
่น ว่ามีความสามารถชี้ให้ผู้ตาม
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ตระหนักถึงคุณค่าของเป้ าหมายสร้างแรงผลักดันให้งานบรรลุเป้ าหมาย เป็ นผูเ้ รียนรูต้ ลอดชีวติ มีความสามารถในการ
เผชิญกับความสลับซับซ้อน ความคลุมเครือ ความไม่แน่นอนและเป็ นผูม้ ที ศั นคติทด่ี ี ซึง่ สอดคล้องกับแนวความคิดของ
แบส [12] ทีอ่ ธิบายว่า ภาวะผูน้ าแบบเปลีย่ นแปลงในแง่ของผลกระทบของผูน้ าทีม่ ตี ่อผูต้ ามหรือผูใ้ ต้ บงั คับบัญชาว่าผู้
ตามจะรูส้ กึ ไว้วางใจ (Trust) เลื่อมใส (Admiration) จงรักภักดี (Loyalty) และยอมรับ (Respect) ในตัวผูน้ าซึง่ ทาให้เกิด
แรงจูงใจและตัง้ ใจทางานให้มากกว่าทีเ่ คยทาตามปกติ หรือตามทีค่ าดหวังไว้นนคื
ั ่ อผูน้ าสามารถเปลีย่ นแปลงผูต้ ามให้มี
ความรูถ้ งึ ความสาคัญและคุณค่าของผลงานทีจ่ ะออกมาเห็นคุณค่าของตนเองทีจ่ ะเป็ นผูก้ ่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร
และทีม งานอีก ทัง้ มีแ รงจูงใจในความต้อ งการเป็ น ที่ยอมรับของคนอื่นและเป็ น ผู้น าซึ่ง แบส ชี้ใ ห้เ ห็น ว่าผู้นาแบบ
เปลี่ยนแปลงไม่ใ ช่จ ะมีแต่ ความสามารถพิเศษเหนือ คนอื่นๆ เท่า นัน้ เพราะผู้ มีค วามสามารถพิเ ศษ เช่ น นัก ร้อ ง
นักแสดง นักกีฬา เป็ นความสามารถพิเศษทีไ่ ม่มผี ลใดๆ ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรือผู้ตามแม้ว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรือผู้
ตามจะรูถ้ งึ ชื่อเสียงความสามารถพิเศษเป็ นสิง่ สาคัญของผูน้ าแบบเปลีย่ นแปลงเพราะผูน้ าแบบเปลีย่ นแปลงจะมีอทิ ธิพล
ต่อผูต้ ามโดยการกระตุน้ อารมณ์อย่างแรงเพื่อให้มอี ารมณ์ร่วมกับผูน้ าหรืออาจจะโดยการให้คาแนะนา เช่น การเป็ นโค้ช
กีฬา ครูและทีป่ รึกษา เป็ นต้น
นอกจากนี้ คุณลักษณะของผู้นาที่มคี วามสามารถพิเศษถือว่ามีความจาเป็ นที่ผนู้ าหรือผูบ้ ริหารจะต้องมีซ่งึ
จากงานวิจยั ของเบนนิสและนานัส [13] ทีศ่ กึ ษาผูน้ าจากองค์กรธุรกิจและองค์กรของรัฐ พบว่า มีความแตกต่างกันมาก
ระหว่างผูน้ าทัง้ 2 กลุ่ม และมีจานวนน้อยมากทีแ่ สดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็ นผูน้ าแบบความสามารถพิเศษ (Charismatic
Leader) โดยผูน้ าจะมีลกั ษณะทีพ่ บเห็นแบบธรรมดาไม่ว่าจะเป็ นบุคลิกภาพและพฤติกรรมทั ว่ ๆ ไป แต่มสี งิ่ ทีช่ ช้ี ดั ให้
เห็นว่าอะไรเป็ นปั จจัยทีช่ ่วยทาให้ผนู้ าแบบแปลงรูปมีประสิทธิภาพ เบนนิสและนานัส ได้สรุปข้อคิดเห็นเพื่อให้นาไปใช้
ในการดาเนินการเปลี่ยนแปลงองค์กรของตนในภาวะทีส่ งิ่ แวดล้อมเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถพาองค์กรอยู่รอดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ คือ 1) พัฒนาวิสยั ทัศน์ 2) พัฒนาความผูกพันศรัทธา และ 3) สนับสนุ นการเรียนรู้ขององค์กร
ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของ คองเกอร์ แ ละคานู โ ก้ [14] ที่อ ธิบ ายว่ า ภาวะผู้ น าแบบที่มีค วามสามารถพิเ ศษ
(Charismatic Leadership) เป็ นภาวะผูน้ าทีน่ อกเหนือไปจากภาวะผูน้ าเดิมทีม่ อี ยู่ (ภาวะผูน้ าแบบเน้นงาน เน้นสังคม
หรือแบบมีส่วนร่ว ม) ซึ่งคุ ณลัก ษณะพื้น ฐานของภาวะผู้นาแบบที่มีค วามสามารถพิเ ศษ คือ 1) การวิสยั ทัศ น์ เ ชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) ทีเ่ ป็ นวิสยั ทัศน์ร่วมหรือไปในทิศทางเดียวกับของผูต้ ามซึง่ จะแตกต่างอย่างชัดเจนจาก
สถานะเดิม (Status Quo) ภายในระดับการยอมรับ 2) มีความคิดริเริม่ กล้าได้กล้าเสียและใช้วธิ กี ารจัดการแบบใหม่
เพื่อให้บรรลุสเู่ ป้ าหมายทีป่ รารถนา 3) มีการประเมินสภาพปั ญหาและอุปสรรคตามความเป็ นจริงและ4) มีการใช้ทกั ษะ
การโน้มน้าวสื่อสารและการสร้างความประทับใจเพื่อกระตุ้นผู้ตามให้ เกิดแรงบันดาลใจและบรรลุส่เู ป้ าประสงค์ โดย
ภาวะผูน้ าแบบทีม่ คี วามสามารถพิเศษมีอทิ ธิพลต่อผูต้ าม โดยใช้พลังส่วนบุคคลมากกว่าการใช้อานาจตามตาแหน่ งซึง่
กล่าวโดยสรุปแล้วการปราศจากการสนับสนุ นอย่างจริงจังต่อการพัฒนาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษายังคงเป็ น
ประเด็นปั ญหาทีต่ อ้ งการ การแก้ไขอย่างจริงจังต่อเนื่องและเป็ นรูปธรรมจากทุกส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
จากการศึกษาวิจยั ผูว้ จิ ยั พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 6 ด้านคือ
ด้านเป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ ด้านเป็ นผู้มีหลักธรรมาภิบาล ด้านเป็ นผู้มีความมุ่งมันต่
่ อความสาเร็จของงาน ด้านเป็ นผู้มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านเป็ นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร ด้านเป็ นผู้มีความเชื่อมันในตนเอง
่
ผู้วิจยั
แบ่งเป็ น 2 ระดับดังนี้
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1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดารง
ตาแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา ควรเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตดิ า้ นต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านเป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ประกอบด้วยเป็ นผูเ้ ฉลียว
ฉลาดมีไหวพริบ เป็ นผู้คดิ ทาอะไรเพื่ออนาคต เป็ นที่ไว้วางใจแก่ผู้ร่วมงาน เป็ นผู้คดิ ฝั นอย่างมีเหตุผล เป็ นผู้จดั ทา
แผนงานประจาปี และเป็ นผูค้ ดิ นอกกรอบเสมอ 2) ด้านเป็ นผูม้ หี ลักธรรมาภิบาลประกอบด้วยมีความยุตธิ รรม ให้ความ
เสมอภาคแก่ทุกคน รับฟั งความคิดเห็นของทุกฝ่ าย มีสติ รูต้ นเอง เข้าใจตนเอง มีน้าใจเอือ้ เฟื้ อ เอือ้ อาทร มีสมั พันธภาพ
ทีด่ แี ก่คนรอบข้าง มีสขุ ภาพจิตดี สามารถปรับตัวได้เร็ว สามารถเก็บอารมณ์และความ รูส้ กึ ได้ดี รักษาผลประโยชน์ของ
สมาชิกและให้ความสาคัญกับความรู้สกึ และอารมณ์ ของผู้อ่ืน 3) ด้า นเป็ นผู้มีความมุ่ง มันต่
่ อความสาเร็จของงาน
ประกอบด้วยมีแผนการทางานอย่างแน่วแน่ มีความตัง้ ใจทางานอย่างสม่าเสมอ ทางานด้วยความสนุ กและมีความหวัง
พัฒนาวิธที างานใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่แสดงอาการย่อท้อเมื่อพบอุปสรรคและให้กาลังใจผู้ร่วมงานอย่างเหมา ะสมกับ
กาลเทศะ 4) ด้านเป็ นผูม้ คี วามสามารถในการแก้ปัญหาประกอบด้วยสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอะไรคือสาเหตุของปั ญหา
ในปั จจุบนั สามารถแยกแยะว่าอะไรคือสาเหตุของปั ญหาทีส่ ะสมมา เข้าใจถึงข้อเสนอทางเลือกของวิธี การแก้ปัญหา
รูจ้ กั วิธปี ระนีประนอม ไม่ลงั เลใจทีจ่ ะตัดสินใจแก้ปัญหา สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยังยื
่ นและเข้าใจถึงวิธแี ก้ปัญหาแบบ
win-win 5) ด้านเป็ นผูม้ คี วามสามารถในการสื่อสารประกอบ ด้วยมีปิยวาจา รูจ้ กั ฟั งและเข้าใจผูอ้ ่นื มองโลกในแง่ดี มี
ความจริงใจต่อคนอื่น รูจ้ กั กระตุน้ ให้ผอู้ ่นื แสดงออกด้วยความจริงใจและรักษาคาพูดของตนไว้อย่างมันคง
่ 6) ด้านเป็ นผู้
มีความเชื่อมันในตนเองประกอบด้
่
วยมีความคิดเชิงเหตุผลไม่คล้อยตามคนอื่นง่ายๆ กล้ารับความผิดพลาดของตนเอง
เรียนรูจ้ ากความผิดพลาดได้รวดเร็ว มีอุดมคติว่าอุปสรรคคือสิง่ ท้าทายและไม่คดิ พึง่ คนอื่นโดยไม่จาเป็ น
2. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ผูว้ จิ ยั เห็นว่าน่ าจะนาไปใช้ได้คอื 1) ใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐาน
ในการวางแผนเตรียมความพร้อมบุคคลทีจ่ ะเข้าสูต่ าแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา 2) ใช้เป็ นข้อมูลสารสนเทศประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่ งผู้บริหารสถานศึกษา 3) ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒ นาศักยภาพของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีม่ ากขึน้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครังต่
้ อไป
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อหาองค์ประกอบด้านอื่นๆ ในการแสดงออกถึงภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
2. ควรมีการศึกษาวิจยั ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในปริมณฑลโดยอาศัยหลักการและทฤษฎีเดียวกับ
ทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เพื่อเปรียบเทียบว่ามีรปู แบบทีเ่ หมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร
3. ควรมีการศึกษาวิจยั ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพระดับลึกด้วยการสังเกต สัมภาษณ์
บันทึกข้อมูลโดยใช้ระยะเวลานานพอสมควรเพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
4. ควรมีการศึกษาวิจยั ปั จจัยประกอบในการคิดและการตัดสินใจในการบริหารงานและการสังการของผู
่
บ้ ริหาร
หรือผูน้ าทีส่ าเร็จการศึกษากลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และกลุ่มวิชาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหา เปรียบเทียบปั ญหา และแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนประถมศึก ษา สัง กัด สานักงานเขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ต าแหน่ ง ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการสอน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครู โรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จานวน 103 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ศกึ ษาเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบปั ญหาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ ตาแหน่ง ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการสอน พบว่า มีปัญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ยกเว้นจาแนกตามระดับการศึกษา ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ 3) แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัดการหลักสูตร ควรแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และพัฒนาครูให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูควรศึกษาโครงสร้าง
หลักสูตรเพื่อจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียน และจัดทาแผนการจัดการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับนักเรียน 3) ด้าน
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การวัดผลประเมินผล ควรส่งเสริมให้มกี ารวัดผลประเมินผลในระบบฐานข้อมูลเพื่อง่ายต่อการสืบค้นและปรับปรุง
ข้อมูล 4) ด้านการนิเทศการศึกษา ควรศึกษาเอกสารข้อมูลการนิเทศภายใน และจัดให้มกี ารเผยแพร่เอกสารการ
นิเทศ เพื่อเป็ นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 5) ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรวางแผนและกาหนดแนว
ทางการทาวิจยั ของสถานศึกษาและการทาวิจยั ในชัน้ เรียนสาหรับครู 6) ด้านการพัฒนาการใช้ส่อื และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ควรใช้ส่อื นวัตกรรมให้ตรงตามจุดประสงค์และเนื้อหา และ 7) ด้านการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ควรดาเนินงานตามปฏิทนิ ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตรวจสอบ
ประเมินผลระบบประกันคุณภาพและพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

คาสาคัญ: ปั ญหา, แนวทางการบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนประถมศึกษา
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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ภูมิหลัง
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศได้มคี วามเจริญก้าวหน้าและมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วจึงจาเป็ นที่
จะต้องเรียนรู้ ปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ปั จจัยสาคัญทีจ่ ะเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวนัน้
ก็คือ คุณภาพของคน ซึ่งในการพัฒนาประเทศก็ต้องอาศัยคุณภาพของประชาชนเป็ นหลักในการพัฒนา หาก
ประชาชนมีคุณภาพดี ประเทศก็จะสามารถพัฒนาได้ดี หากคุณภาพของประชาชนต่ า การพัฒนาประเทศก็ไม่
สามารถประสบผลสาเร็จได้ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ จึงเป็ นเรื่องที่มคี วามจาเป็ นอย่างยิ่ง
จะต้องจัดการศึกษาทีม่ คี ุณภาพ เพื่อทาให้ศกั ยภาพทีม่ อี ยู่ในตัวคนได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มที่ ซึง่ การพัฒนาคนที่
มีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด ก็คอื การให้การศึกษา เป็ นการพัฒนาคุณภาพคนให้มภี ูมคิ ุม้ กันต่อการเปลีย่ นแปลง มุ่ง
พัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี สริมสร้างวัฒนธรรม พัฒนาทักษะ
ให้คนมีการเรียนรูต้ ่อเนื่อง ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมทีเ่ กิดจากการฝึกฝนเป็ นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝั งการรับ
ฟั งความคิดเห็นจากผูอ้ ่นื และจิตใจที่มคี ุณธรรม ซื่อสัตย์ พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ให้สามารถประกอบอาชีพได้
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้าง
จิตสานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุ ษยชน สร้างค่า นิยม และรองรับการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากสภาพภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ิ [1]
ส่วนการดาเนินงานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มคี ุณภาพและให้บรรลุเป้ าหมาย ตามทีก่ าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ต้องอาศัยการบริหารงาน
ด้านต่างๆ ในโรงเรียนและการบริหารงานวิชาการถือว่าเป็ นงานทีส่ าคัญซึง่ เป็ นงานหลักของโรงเรียนมีความสาคัญ
อย่างยิง่ ต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามทีก่ าหนดไว้ ดังจะเห็นได้จากมาตรฐานหรือคุณภาพการศึกษา
จะปรากฏชัดเมื่อการบริหารงานวิชาการประสบผลสาเร็จ การบริหารงานวิชาการจึงนับว่ามีบทบาทสูงสุดต่ อ
ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหารงานในโรงเรียน [2] นอกจากนี้ งานวิชาการยังเป็ นตัวชี้ให้เห็นถึง
คุณภาพ และประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนนัน้ ๆ โดยดูทผ่ี ลผลิ ตการศึกษา คือ ตัวนักเรียนว่ามี
คุณภาพเพียงใด เป็ นทีย่ อมรับชื่นชมของสังคมหรือไม่ โรงเรียนจะมีช่อื เสียงหรือไม่ขน้ึ อยู่ก ับงานวิชาการเป็ นส่วน
ใหญ่ ผูบ้ ริหารและครูจงึ ควรให้ความสนใจและทุ่มเทให้กบั การบริหารงานวิชาการให้มากทีส่ ดุ จากเหตุผลข้างต้นจึง
กล่าวได้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็ นหัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษาและเป็ นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสาคัญเป็ น อย่างยิ่ง ส่วนการบริหารงานด้านอื่นๆ นัน้ แม้จะมีความสาคัญ
เช่นเดียวกันแต่กเ็ ป็ นเพียงส่วนส่งเสริม และสนับสนุ นให้งานวิชาการดาเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดั งนัน้
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาซึง่ มีบทบาทหน้าทีใ่ นการบริหาร จะต้องสนับสนุนให้ครูผสู้ อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป [3]
งานวิชาการเป็ นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้ว ย
เจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาดาเนินการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็วสอดคล้องกับ ความต้องการของผู้เรียน
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิน่ และการมีสว่ นร่วมจากผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ซึง่ จะเป็ นปั จจัยสาคัญทาให้สถานศึกษา
มีค วามเข้ม แข็ง ในการบริห ารจัด การสามารถพัฒ นาหลัก สูต ร และกระบวนการเรีย นรู้ต ลอดจนการวัด ผล
ประเมิน ผล รวมทัง้ วัด ปั จ จัย เกื้อ หนุ น การพัฒ นาคุ ณ ภาพ นั ก เรีย น ชุ ม ชน ท้อ งถิ่น ได้อ ย่ า งมีคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ การบริหารวิช าการในยุคปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะมี
โอกาสในการตัด สิน ใจมากขึ้น ทัง้ นี้เ ป็ นไปตามหลัก การกระจายอ านาจทางการศึก ษา ที่ใ ห้สถานศึก ษาและ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจะต้องปรับตัวอย่างมาก ผูบ้ ริหารจะต้องรู้ เข้าใจ และมีทกั ษะเกีย่ วกับการบริหารงาน
วิชาการ
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โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มี 11 โรง มีครูสอน จานวน 140
คน มีนกั เรียน จานวน 1,432 คน พบว่า ครูขาดแคลน ครูใช้วธิ กี ารสอนทีห่ ลากหลาย นักเรียนจึงไม่สนใจเรียน ทา
ให้ผลสัมฤทธิต์ ่า ดังนัน้ งานด้านวิชาการนับเป็ นงานทีม่ คี วามสาคัญอย่างยิง่ เพื่อตอบสนองความสาเร็จของผลงาน
ทางวิชาการหรือการเรียนการสอน โดยจุดมุ่งหมายของการบริหารงานวิชาการอยู่ทก่ี ารสร้างนักเรียนให้มคี ุณภาพ
มีความรู้มจี ริยธรรม และคุณสมบัตทิ ่ตี ้องการ ดังนัน้ การบริหารงานวิชาการ จึงเป็ นงานที่สาคัญของผู้บริหารที่
จะต้องรับผิดชอบในการใช้หลักการในการบริหารงานด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็ นผลให้เกิดความรู้และ
วิธกี ารใหม่ ๆ ทาให้โรงเรียนก้าวหน้า จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาเกีย่ วกับปั ญหาและแนวทางการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทาให้ทราบถึงปั ญหา
และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ และผลจากการวิจยั ครัง้ นี้คงจะเป็ นประโยชน์ให้ผบู้ ริหารโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ใช้เป็ นแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนและพัฒนาบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั ญหาการบริหารงานวิช าการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ ตาแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ได้ทราบปั ญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร เพื่อในการแก้ไขพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
2. เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อันจะเป็ นประโยชน์ในการใช้เป็ นแนวทางวางแผน และพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้มุ่งศึกษาปั ญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตามหลักการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ (2546) และ
สภาพปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มี 7 ด้าน คือ ด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียน ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ด้านการนิเทศการศึกษา และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังภาพประกอบ 1
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
1.1. ชาย
1.2 หญิง
2. ตาแหน่ง
2.1 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
2.2 ครู
3. ระดับการศึกษา
3.1 ปริญญาตรี
3.2 ปริญญาโท ขึน้ ไป
4. ประสบการณ์ในการทางาน
4.1 น้อยกว่า 10 ปี
4.2 10-20 ปี
4.3 21 ปี ขึน้ ไป

ปั ญหาการบริหารงานวิชาการ ได้แก่
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. การนิเทศการศึกษา
7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แนวทางการบริหารงานวิชาการ ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
4. ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
6. ด้านการนิเทศการศึกษา
7. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน [4] ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 103 คน จากนัน้ ดาเนินการสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ตาแหน่งเป็ นชัน้
เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับปั ญหาและแนว
ทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็ น
2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับสถานภาพทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ย วกับ ปั ญ หาและแนวทางการบริหารงานวิช าการของโรงเรีย น
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

165

166

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 33 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563

การสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษาจากเอกสาร ตาราต่างๆ และงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องกับการบริหารงานวิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
การหาคุณภาพเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
การหาคุณภาพเครื่องมือ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1. การหาความเทีย่ งตรง (Validity) เป็ นการหาความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้า งโดยผูว้ จิ ยั
ได้ดาเนินการ ดังนี้
1.1 แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ให้ผทู้ รงคุณวุฒติ รวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความถูกต้อง
และความชัดเจน ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ความครอบคลุมเนื้อหาที่จะศึกษา เพื่อวิเคราะห์ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
(Index of Item Objective Congruence: IOC) พร้อมทัง้ ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
1.2 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒ ิ ก่อนทีจ่ ะนาไปทดลองใช้ต่อไป
2. หาค่าอานาจและค่าความเชื่อมัน่
2.1 นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบั ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครู ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนาแบบสอบถามทัง้ 30 ฉบับ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับโดยวิธี
หาค่าสัมประสิทธิแอลฟา
(Alpha coefficient) โดยใช้สตู รของครอนบาค [5] ได้ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .87
์
2.2 นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจสอบความเชื่อมันแล้
่ วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทีก่ าหนดไว้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ขอความอนุ เคราะห์ผบู้ ริหารสถานศึกษา และครู สานักงานเขตพระนคร สังกัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
2. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการส่งแบบสอบถามให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา และครูทเ่ี ป็ นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
และได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 103 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
การจัดกระทาข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง เพื่อ น าไปวิเ คราะห์ข้อ มู ลด้ว ยคอมพิว เตอร์
โปรแกรมสาเร็จรูป
2. การแปลความหมายข้อมูล ผู้วจิ ยั ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามและแปลความหมาย
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

สรุปผลการวิ จยั
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้ สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ปั ญหาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สัง กัด ส านั ก งานเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ มีการนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรอย่าง
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เหมาะสม มีการติดตามผลการใช้หลักสูตร เพื่อนาปั ญหา อุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอน และส่งเสริม
ให้ครูวเิ คราะห์หลักสูตร เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
1.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับแรก คือ มีการส่งเสริมให้ครูจดั ทาแผนการจัดการเรียนรูต้ ามสาระและหน่ วยการเรียนรู้ โดยเน้น
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ มีการส่งเสริมให้ครูจดั เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเ้ รียน และมีการส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิควิธสี อนทีเ่ หมาะสมมาใช้ในการปฏิบตั กิ ารสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
1.3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ส่งเสริมให้ครูดาเนินการวัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง
อย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง มีการแนะนาครูให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการวัดผลและประเมินผล และจัดให้มี
การเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนรูต้ ามแนวทางทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกาหนด
1.4 ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ มีการ
เผยแพร่ผลงานการวิจยั หรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และงานวิชาการ และมีการประชุม วางแผนเพื่อ
กาหนดเป้ าหมาย นโยบายในการส่งเสริม การทาวิจยั ในชัน้ เรียน
1.5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับ
มาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ มีการศึกษาวิเคราะห์ความจาเป็ นในการใช้สอ่ื นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีท่ นั สมัย และจัดให้มี
สือ่ การเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร เพียงพอกับความต้องการของผูเ้ รียน
1.6 ด้านการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3
อัน ดับ แรก คือ มีก ารแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ก ารจัด ระบบนิ เ ทศการศึก ษาภายในสถานศึก ษากับ สถานศึก ษาอื่ น
สนับสนุ นให้ครูมสี ่วนร่วมในการวางแผนและกาหนด ปฏิทนิ การนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา และมี
การดาเนินการนิเทศงานวิชาการและการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา
1.7 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก
เรีย งลาดับ จากมากไปหาน้ อ ย 3 อัน ดับ แรก คือ มีก ารก าหนดเกณฑ์ก ารประเมิน เป้ า หมายความสาเร็จ ของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุตามเป้ าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา และมีการดาเนินการพัฒนางานตามแผนติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ผลการเปรียบเทียบปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พระนคร กรุง เทพมหานคร จ าแนกตามเพศ จาแนกตามต าแหน่ ง จ าแนกตามระดับการศึกษา จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอนทางาน พบว่า มีการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นจาแนก
ตามระดับการศึกษา ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคถณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. ผลการศึก ษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึก ษา สัง กัดสานัก งานเขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร ดังนี้
3.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สรุปได้ดงั นี้ สถานศึกษาควรแต่ งตัง้ คณะกรรมการในการ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา กาหนดขอบข่ายภาระหน้ าที่และวางแผนที่ชดั เจน ควรสารวจและสอบถามความ
ต้องการ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผูป้ กครองนักเรียนในชุมชน และท้องถิน่ เพื่อจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา ควรวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาและเกณฑ์การวัดผลประเมินผล กาหนดโครงสร้างหลักสูตรแต่ละ
รายวิช าและแต่ ละระดับชัน้ ให้ชดั เจนโดยให้สอดคล้องกับ วิสยั ทัศ น์ พันธกิจ เป้ าหมายและ คุณลักษณะที่พึง
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ประสงค์ของสถานศึกษา และจัดทาคาอธิบายรายวิชาและหน่ วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูป้ กครองนักเรียนในชุมชนและท้องถิน่
3.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สรุปได้ดงั นี้ สถานศึกษาควรจัดทาเอกสารคู่มอื เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์นกั เรียน ครูควรศึกษาโครงสร้างหลักสูตร และจัดทาแผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
นักเรียน ควรกาหนดนโยบายในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่งตัง้ คณะทางานในการดาเนินงานและแบ่งหน้าที่
ให้ชดั เจน และสถานศึกษาควรประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนในการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน
3.3 การวัด ผล ประเมิน ผล และเทีย บโอนผลการเรีย น สรุ ป ได้ด ัง นี้ สถานศึก ษาควรแต่ ง ตัง้
คณะกรรมการงานวัดผลประเมินผล จัดทาคู่มอื การวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา โดยให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบตั ขิ อง สพฐ. และประชุมชีแ้ จงครูให้มคี วามรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวัดผลประเมินผล ควรศึกษาวิธกี าร
จัดทาและพัฒนาเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลในรูปแบบต่าง ๆ และควรมีการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือในการ
วัดผล ประเมินผลให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการ
3.4 การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปได้ดงั นี้ สถานศึกษาควรจัดทาเอกสารคู่มือการ
นิเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการอ้างอิงการจัดระบบการนิเทศภายใน ควรกาหนดนโยบาย และชีแ้ จงเกีย่ วกับ
การดาเนินงาน เพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจให้แก่ครู กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของครูให้ชดั เจน สรุปผลและรายงานผลการนิเทศแก่ผบู้ ริหารสถานศึกษาและต้นสังกัด
3.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สรุปได้ดงั นี้ สถานศึกษาควรจัดทา
โครงการเกีย่ วกับการจัดหา ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม ควรสนับสนุ นให้ครูจดั หาและผลิตสื่อนวัตกรรมให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา และจัดทาคู่มอื และวิธกี ารในการใช้ส่อื ประเภทต่าง ๆ และการประเมินผลการใช้ส่อื
และครูนาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขสือ่ นวัตกรรมให้ดยี งิ่ ขึน้
3.6 การนิเทศการศึกษา สรุปได้ดงั นี้ สถานศึกษาควรจัดทาเอกสารคู่มอื การนิเทศของสถานศึกษา
เพื่อใช้ในการอ้างอิงการนิเทศภายใน และมีการเผยแพร่เอกสารระบบการนิเทศลงในอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็ นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรกาหนดนโยบาย และชีแ้ จงเกีย่ วกับการดาเนินงาน เพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ
ให้แก่ครู และควรกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของครูผสู้ อนให้ชดั เจน
3.7 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปได้ดงั นี้ สถานศึกษาควรตรวจสอบ
ประเมินผลระบบประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบให้มปี ระสิทธิภาพ ควรมีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะปฏิบตั งิ านให้
บรรลุผลตามเป้ าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา ควรศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วดั ของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และสถานศึกษาควรจัดทาปฏิทนิ การปฏิบตั งิ านระบบประกันคุณภาพการศึกษา

อภิ ปรายผล
1. จากการศึกษาปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั มีประเด็นทีน่ ามาอภิปรายผล 7 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมปั ญหาการบริหารงานวิชาการอยู่ ใน
ระดับมาก ประเด็นหลักทีพ่ บปั ญหาอยู่ในระดับสูงทีส่ ุดอันดับหนึ่ง คือ การประชุมวางแผน และแต่งตัง้ คณะทางาน
เพื่อรับผิดชอบงานหลักสูตรสถานศึกษา ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ สถานศึกษายังขาดการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
จัดทาหลักสูตร ขาดการประชุมวางแผนอย่างเป็ นระบบ และไม่มกี ารแต่งตัง้ ผูท้ ร่ี บั ผิดชอบในการจัดทาหลักสูตรที่
ชัดเจน ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั [6] พบว่า สถานศึกษามิได้มกี ารปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาตาม
สภาวการณ์การเปลีย่ นแปลงของสังคม ครูผรู้ บั ผิดชอบไม่ได้รบั การประชุมชีแ้ จงและ ทาความเข้าใจเกีย่ วกับการ
นาหลักสูตรไปใช้และไม่เข้าใจเกีย่ วกับจุดมุ่งหมาย หลักการและโครงสร้าง และขาดการติดตามประเมินผลการใช้
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หลักสูตรสถานศึกษา อีกทัง้ โรงเรียนมีการประสานงานกับฝ่ ายต่ าง ๆ ไม่มากเท่าที่ ควร ผู้ท่มี ีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์วางแผนการจัดทาหลักสูตรส่วนใหญ่เป็ น บุคลากรภายในโรงเรียน และ [7] ได้วจิ ยั เรื่อง ปั ญหาและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง สังกัดสานัก งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมปั ญหาการบริหารงานวิชาการอยู่ใน
ระดับมาก การวิเคราะห์ผเู้ รียน และเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้ในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูข้ องครู
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ ครูผสู้ อนขาดการวิเคราะห์สภาพผู้เรียนและจัดจาแนกกลุ่มผูเ้ รียนตามความสนใจ และมีการ
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อมาจัดทาแผนการจัดการเรียนรูน้ ้อยจึงทาให้ได้แผนการจัดการเรียนรูไ้ ปตรงตาม
สภาพของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั [8] ได้ศกึ ษาสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนกลุ่มกรุงเทพเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก
1.3 ด้า นการวัด ผล ประเมิน ผล และเทีย บโอนผลการเรีย น พบว่ า โดยภาพรวมปั ญ หาการ
บริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก การกาหนดระเบียบ แนวปฏิบตั กิ ารวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ของโรงเรียน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ไม่ได้กาหนดระเบียบการ
วัดผลประเมินผลกาหนดแต่ เพียงแนวปฏิบตั ิการวัดผลประเมินผลเท่านัน้ โดยให้สถานศึกษาสร้างระเบียบการ
วัดผลประเมินผลของสถานศึกษาเอง แต่ผู้บริหารบางคนไม่ได้ให้ความสาคัญเกีย่ วกับการจัดทาเอกสารระเบียบ
การวัดผลประเมินผลอีกทัง้ ไม่มผี รู้ บั ผิดชอบในการจัดทาเอกสารระเบียบการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา ซึง่
สอดคล้องกับผลงานการวิจยั [6] พบว่า หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2544 ไม่ได้กาหนดระเบียบการวัดผล
ประเมินกาหนดเพียงแนว ทางการวัดผลประเมินผลเท่านัน้ โดยให้สถานศึกษาสร้างระเบียบการวัดผลประเมินผล
ของ สถานศึกษาเอง และสถานศึกษาต้องดาเนินการวัดผลประเมินผลระดับชัน้ เรียน ระดับสถานศึกษา ระดับชาติ
และระดับช่วงชัน้ ประเมินสาระการเรียนรู้ การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสือ่ ความ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน โดยจัดให้มคี ณะกรรมการในการประเมินเรื่อง ดังกล่าว และจากการเปลีย่ นแปลงหลักสูตร
สถานศึกษาจัดทาระเบียบการวัดผลประเมิ นผลการ เรียนรู้ของตนเองผู้บ ริหารบางคนไม่เข้าใจ และไม่ได้ใ ห้
ความสาคัญเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล และ [7] ได้วิจยั เรื่อง ปั ญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมปั ญหาการ บริหารงานวิชาการ
อยู่ในระดับมาก การประชุมวางแผนในการกาหนดมาตรการ เกณฑ์ ทิศทางในการทาวิจยั ในชัน้ เรียนของผูบ้ ริหาร
ทัง้ นี้ อาจเป็ นเพราะ ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจในการทาวิจยั ไม่เพียงพอ ประกอบกับไม่ทราบทิศทางในการทาวิจยั
และสถานศึกษาไม่ได้ช้แี จงหรือมอบนโยบายมาตรการในการทาวิจยั จึงไม่สามารถนาไปสู่การจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั [9] ได้ทาการวิจยั เรื่อง ปั ญหาและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสระแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า ครูผสู้ อนยังไม่มกี ารความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน พัฒนาองค์กร และพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็ นผลให้การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่
ชัดเจน ขาดการชีแ้ จงวัตถุประสงค์ให้ครูได้รบั ทราบถึงเป้ าหมายของการวิจยั ในชัน้ เรียน นอกจากนี้ยงั สอดคล้อง
กับผลงานวิจยั [10] ได้ทาการวิจยั เรื่อง ปั ญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชการ โรงเรียนเอกชนสอน
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ศาสนาอิสลาม สังกัด สานักงานการศึก ษาเอกชน จังหวัดปั ตตานี พบว่า ภาพรวมและบางด้า น มีปัญ หาการ
บริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก
1.5 ด้า นการพัฒ นาการใช้ส่อื และเทคโนโลยีเ พื่ อ การศึก ษา พบว่ า โดยภาพรวม ปั ญ หาการ
บริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก การวางแผนจัดทาโครงการส่งเสริม สนับสนุ น ให้ครูจดั หาผลิต พัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และใช้ส่อื เทคโนโลยีใ นการจัด การเรียนรู้ข องผู้บ ริห าร ทัง้ นี้อ าจเป็ นเพราะสถานศึกษายังขาดสื่อ
นวัตกรรม ทีจ่ ะใช้ในการเรียนการสอนของครู โดยเฉพาะสือ่ ในด้านเทคโนโลยีเนื่องจากในการเรียนการสอน ต้องมี
การเน้นสือ่ ทีเ่ ป็ นเทคโนโลยีเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ อีกทัง้ ยังให้ผเู้ รียนสามารถ ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียน
ให้เกิดทักษะและความรู้ ซึง่ สอดคล้องกับ ผลงานวิจยั [11] พบว่า โรงเรียนส่วนมากยังขาดสื่อการเรียนการสอน
โดยเฉพาะสือ่ ด้านเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนจาเป็ นต้องผลิตสือ่ ให้ครบถ้วนทุกกลุ่มสาระ และเพียงพอกับ
ผู้เรีย น เนื่องจากสื่อเป็ น อุปกรณ์ สาคัญในการช่วยส่งเสริม พัฒนาการด้านต่ าง ๆ ให้กบั ผู้เรีย น นอกจากนี้ย ัง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั [12] ได้ทาการวิจยั เรื่อง ปั ญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหาในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรมั ย์ เขต 3 พบว่า ปั ญหาในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรมั ย์ เขต 3 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก
1.6 ด้านการนิเทศการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมปั ญหาการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก
การแลกเปลีย่ น เรียนรูป้ ระสบการณ์ การจัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือ
เครือข่ายการนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาของโรงเรียน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะสถานศึกษามีความรูค้ วาม
เข้าใจในเรื่องของกระบวนการนิเทศการศึกษาน้อย และสถานศึกษาขาดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ประสบการณ์การ
จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ [7] ได้วจิ ยั เรื่อง ปั ญหาและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนบ่อทอง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก และ [11] พบว่า โรงเรียนขาดกาวางแผนและระบบเกีย่ วกับการนิเทศภายในที่ ชัดเจน และครูยงั ขาดความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาการในการนิเทศภายในอีกทัง้ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ กับสถานศึกษาอื่น
1.7 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษา พบว่า โดย ภาพรวมปั ญหาการ
บริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก การดeเนินการพัฒนางานตามแผน และตรวจสอบประเมินผลเพื่อปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะการดาเนินกาพัฒนางานตามแผนนัน้ ครู ยังไม่
มีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องของการประกันคุณภาพภายใน ซึง่ สถานศึกษาต้องมีการประชุมชีแ้ จงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเพื่อ
ท าการศึก ษาเอกสารให้ส อดคล้อ งตามมาตรฐานของส านั ก งานเขตพื้น ที่ แต่ ส ถานศึก ษาบางแห่ ง ขาดการ
ปรึกษาหารือหรือประชุมชีแ้ จงจึงทาให้การดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผน และไม่สอดคล้องกับตัวชีว้ ดั ซึง่ สอดคล้อง
กับผลงานวิจยั [12] ได้ทาการวิจยั เรื่อง ปั ญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรรี มั ย์ เขต 3 พบว่า ปั ญหาในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุ รรี มั ย์ เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พระนคร กรุง เทพมหานคร จ าแนกตามเพศ จาแนกตามต าแหน่ ง จ าแนกตามระดับการศึกษา จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอนทางาน พบว่า มีการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน โรงเรียนมี
ปั ญหาการบริหารงานวิชาการมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้เนื่องจากโรงเรียน
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ขนาดกลางมีจานวนบุคลากรไม่มากและไม่น้อยเกินไป เหมาะแก่การบริหาร ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาด
ใหญ่แล้วจะเห็นได้ว่ามีจานวนบุคลากร แม้ว่าจะได้รบั การจัดสรรงบประมาณเป็ นจานวนมาก็ตาม แต่กม็ คี ่าใช้จ่าย
มากเช่นกัน ทาให้การบริหารงานเป็ นไปด้วยความลาบาก ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กก็มบี ุคลากรน้อยทาให้ขาดความ
พร้อมหลายประการ เช่น ด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ ทาให้การปรับปรุงพัฒนาด้านการเรียน
การสอนมีขอ้ จากัด การได้รบั จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ อีกทัง้ ครูผสู้ อนมีชวโมงการสอนและภาระงานมากท
ั่
า
ให้ไม่มเี วลาให้กบั งานวิชาการของโรงเรียน จึงทาให้ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทีม่ ขี นาดต่างกัน
แตกต่ างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจยั [13] ศึกษาวิจยั เรื่อง ปั ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ขยาย
โอกาสทางการศึกษา อาเภอตาพระยา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจยั
พบว่า ปั ญหาการบริหารงานวิชาการทัง้ 12 ด้าน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาเภอตาพระยา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง จาแนกตาม
ประสบการณ์การปฏิบตั งิ านของครู โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และจาแนกตามวุฒิ
การศึกษาของครู โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
3. แนวทางการบริห ารงานวิช าการของโรงเรี ย นประถมศึก ษา สัง กัด ส านั ก งานเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการทัง้ 7 ด้าน สรุปได้ดงั นี้
3.1 ด้า นการจัดการหลัก สูตร มีแ นวทางการบริห ารงานวิช าการ ดัง นี้ สถานศึก ษาควรแต่ ง ตัง้
คณะกรรมการในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา กาหนดขอบข่ายภาระหน้าทีแ่ ละวางแผนให้ชดั เจน ศึกษาการ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และบริบทความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ เมื่อสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไม่ได้ให้ภาคส่วนชุมชน
ผู้ปกครอง นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ทาให้หลักสูตรที่ได้ไม่ค่อยจะสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั [14] พบว่า สถานศึกษาดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักสูตร ดาเนินการ
จัดทาสาระของหลักสูตรนาหลักสูตรไปใช้มกี ารนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตร ปรับปรุงและจัดทา
รายงานผลการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามลาดับ
3.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีแนวทางการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ สถานศึกษาควรจัดทา
เอกสารคู่มอื เกีย่ วกับการวิเคราะห์ผเู้ รียน ครูผสู้ อนควรศึกษาโครงสร้าง หลักสูตรเพื่อจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
สภาพผูเ้ รียน และจัดทาแผนการจัดการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสม กับผูเ้ รียน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
ครูใช้ในปั จจุบนั อาจล้าสมัย และไม่สอดคล้อง กับหลักสูตรสถานศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาใหม่ นอกจากนี้ไม่ได้มกี าร
วิเคราะห์ผู้เรียนจึงจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนไม่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั [15]
พบว่าสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจดั ทาแผนการสอนที่เป็ นปั จจุบนั โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ มีกิจกรรมที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ควรส่งเสริมให้ฝ่ายวิชาการควบคุมดูแลการเรียนการ สอนให้ดาเนินไปตาม
หลักสูตรและเป็ นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้
3.3 ด้า นการวัดผลประเมินผล มีแ นวทางการบริหารงานวิช าการ ดังนี้ สถานศึก ษาควรจัด ท า
ระเบียบ ข้อปฏิบตั เิ กีย่ วกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ อง สพฐ. ส่งเสริม
ให้งานวัดผลมีฐานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ สืบค้นและปรับปรุงข้อมูล และกากับติดตามการปฏิบตั ิงาน
ของงานวัดผลให้ถูกต้องรวดเร็วตามแนว ปฏิบตั ขิ อง สพฐ. ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ สถานศึกษาบางแห่งไม่มกี ารจัดทา
ระเบีย บ ข้อ ปฏิบตั ิเ กี่ย วกับ การวัด ผลประเมิน ผลของสถานศึก ษา และครูผู้สอนอาจจะวัดผลประเมิน ผลไม่
สอดคล้อ งตามตัว ชี้วดั หรือ ผลการเรีย นรู้ข องหลัก สูต รสถานศึก ษา ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ผลงานวิจ ัย [16] พบว่ า
ผูบ้ ริหารควรจัดให้มกี ารประชุมเพื่อกาหนดระเบียบแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการวัดผลประเมินผล 90 ของสถานศึกษา
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และส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเกีย่ วกับการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพ
จริงของผูเ้ รียนรวมทัง้ ส่งเสริมให้ครูพฒ
ั นาเครื่องมือวัดผลประเมินผลให้ ได้มาตรฐาน
3.4 ด้านการนิเทศการศึกษา มีแนวทางการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ สถานศึกษาควรจัดทาเอกสาร
คู่มอื การนิเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการอ้างอิงการจัดระบบการนิเทศภายใน จัดให้มกี ารเผยแพร่เอกสารระบบ
การนิเทศลงในอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็ นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ สถานศึกษาบางแห่งขาดการจัดทา
คู่มอื หรือแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาทีช่ ดั เจน อีกทัง้ ขาด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดระบบการนิเทศกับสถานศึกษาอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกั บ ผลงานวิจยั [14] พบว่า
สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้แก่ครูใน ระบบและกระบวนการนิเทศ ควรมีการตัง้ คณะกรรมการกาหนด
หน้าที่ในกระบวนการนิเทศอย่างชัดเจน ดาเนินการนิเทศอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง ควรมีการสรุปผล กากับ
ติดตามการปรับปรุง พัฒนาหลังการนิเทศ
3.5 ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีแนวทางการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ สถานศึกษา
ควรแต่งตัง้ คณะทางานเพื่อรับผิดชอบด้านการวิจยั ของสถานศึกษา วางแผนและ กาหนดแนวทางการทาวิจยั ของ
สถานศึกษาและการทาวิจยั ในชัน้ เรียน จัดทาคู่มอื การจัดทาวิจยั ในชัน้ เรียนสาหรับครูผสู้ อน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ
ครูผสู้ อนส่วนมากขาดความรูค้ วามเข้าใจในการทาการวิจยั ในการพัฒนาการเรียนการสอน จึงทาให้งานวิจยั มีน้อย
ขาดเอกสารคู่มอื ในการจัดทาวิจยั ในชัน้ เรียนจึงไม่มแี นวทางในการทางานวิจยั ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั [16]
พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องจัดให้มกี ารอบรมครูเกีย่ วกับการสร้างและการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาด้วย วิธที ่ี
หลากหลาย และผูบ้ ริหารและครูควรให้ความสาคัญกับการวิจยั เพื่อพัฒนา รวมถึงควรส่งเสริมให้ ครูทาการวิจยั เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรูใ้ นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.6 ด้านการพัฒนาการใช้ส่อื และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีแนวทางการบริหารงานวิชาการ ดังนี้
สถานศึกษาควรจัดทาโครงการเกีย่ วกับการจัดหา ผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม สนับสนุ นให้ครูจดั หาและผลิตสื่อ
นวัต กรรม ครู ค วรจัด หา ผลิต และใช้ส่อื นวัต กรรมให้ต รงตามจุ ด ประสงค์แ ละเนื้ อ หา ทัง้ นี้ อ าจเป็ น เพราะ
สถานศึกษาขนาดเล็กมีงบประมาณ สนับสนุ นในการจัดหาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อการจัดหาสื่อ
เทคโนโลยี ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั [16] พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรจัดหาสือ่ และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาการบริหารงานด้านวิชาการและ ควรมีการส่งเสริมให้ครูได้ใช้ความสามารถในการ
ผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อนามาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู และ
ผูบ้ ริหารก็ควรสนับสนุน จัดหาทุนหรือ งบประมาณในการจัดทาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.7 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ดัง นี้ สถานศึก ษาควรแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการด าเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษา ตรวจสอบ
ประเมิน ผลระบบประกัน คุ ณภาพการศึก ษาและพัฒ นาให้มีป ระสิท ธิภ าพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทัง้ นี้ อ าจเป็ น เพราะ
สถานศึกษาบางแห่งขาดความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และแนวทางปฏิบตั ิท่ี
ชัดเจน จึงทาให้ต้องมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาเพื่อศึกษาเอกสารการประกันคุณภาพภายในแล้วกาหนด
ปฏิทิน ในการดาเนิ น งาน และให้มีการตรวจสอบ ประเมินผลระบบประกัน คุ ณภาพภายใน ซึ่งสอดคล้อ งกับ
ผลงานวิจยั [9] พบว่า สถานศึกษาควรจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน ดาเนินการได้
อย่างต่อเนื่องและชัดเจน มีการแต่ งตัง้ คณะทางานจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อกาหนดเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มีการกาหนดเป้ าหมาย วิธกี ารดาเนินงาน กากับติดตามและรายงานผลอย่างชัดเจน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
1. ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาควรมีก ารนิ เ ทศ ก ากับ ติด ตาม การจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทีห่ ลักสูตรกาหนด
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรจัดให้มกี ารนิเทศภายในอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
3. ผูบ้ ริหารควรจัดอบรมในเรื่องของการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
4. ผูบ้ ริหารควรดาเนินการวางแผน ให้มกี ารจัดการเรียนการสอนทีม่ เี นื้อหาและกิจกรรมทีส่ อดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดของนักเรียน และควรใช้เทคนิคการสอนทีห่ ลากหลาย
5. ผูบ้ ริหารควรสนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรมให้นกั รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. ควรศึกษาวิจยั เกีย่ วกับปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2. ควรศึก ษาวิจ ัย เกี่ย วกับ รู ป แบบการบริห ารงานวิช าการของโรงเรีย นประถมศึก ษา สัง กัด
สานักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
3. ควรศึกษาความต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถของครู เพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนาครูใน
การจัดการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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บทคัดย่อ
วิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผู้บริหารและครูของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กลุ่ม 1 สังกัดสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ จานวน 212 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิ (stratified random sampling) เครื่องมือทีใ่ ช้
ในการวิจยั คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และ
ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.89 สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัดสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ในภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย คือ ด้านการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาความรุนแรงในโรงเรียน รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการส่งต่อ ด้านการคัดกรอง
นักเรียน และด้านการรูจ้ กั นักเรียนเป็ นรายบุคคล
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2. แนวทางการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า 1) ด้านการรูจ้ กั นักเรียนเป็ นรายบุคคล มีแนวทาง พบว่า ครูทป่ี รึกษาควรมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับตัวนักเรียน ครูท่ปี รึกษาควรทาความเข้าใจและรู้จกั นักเรียนให้มากขึ้น ครูท่ี
ปรึกษาควรมีวธิ กี ารที่หลากหลายในการทาความรู้จกั กับนักเรียน โรงเรียนควรมีช่องทางในการรับฟั งแนวทางแก้ไข
ปั ญหาหรือข้อเสนอแนะ ครูท่ปี รึกษาควรมีวธิ ีการในการได้รบั ข้อมูลที่เป็ นจริง และโรงเรียนและครูท่ปี รึกษาควรจัด
กิจกรรมละลายพฤติกรรมภายในโรงเรียน 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน มีแนวทาง พบว่า โรงเรียนควรมีการประชุมเพื่อ
กาหนดตัวชีว้ ดั ที่ใช้เป็ นเกณฑ์ในการคัดกรองหรือการแบ่งกลุ่มนักเรียน ครูท่ปี รึกษาควรมีการพัฒนารูปแบบการคัด
กรองนักเรียนอย่างสม่าเสมอ ครูทป่ี รึกษาควรออกแบบการคัดกรองนักเรียนให้มคี วามเหมาะสมในการใช้งานให้มากขึน้
และโรงเรียนควรมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการส่งเสริมนักเรียน มีแนวทาง พบว่า ครูท่ี
ปรึกษาควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัย ครูท่ีปรึกษาควรมีการประสานความร่วมมือกับผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในการส่งเสริมนักเรียนตามความเหมาะสม ครูท่ปี รึกษาควรมีรูปแบบในการพัฒนาการส่งเสริมนักเรียนที่
หลากหลาย ครูท่ปี รึกษาควรมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้น และครูท่ปี รึกษาควรมีการจัด
กิจกรรมในการพัฒนาเด็กกลุ่มมีปัญหาให้กลับมาเป็ นเด็กกลุ่มปกติมากขึน้ 4) ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาความ
รุนแรงในโรงเรียน มีแนวทาง พบว่า ครูท่ปี รึกษาควรมีเวลาในการให้คาปรึกษาหรือมีเวลาในการทากิจกรรมร่วมกับ
นักเรียนมากขึน้ ครูทป่ี รึกษาควรมีการร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการแก้ไขปั ญหา ครูทป่ี รึกษาควรมีการทาความ
เข้าใจกับผูป้ กครองในการแก้ไขปั ญหา และครูทป่ี รึกษาควรมีส่วนร่วมกับชุมชนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา 5) ด้าน
การส่งต่ อ มีแนวทาง พบว่า ครูท่ีปรึกษาควรส่งข้อมูลที่ชดั เจนและถูกต้องของนักเรียนที่ต้องการส่งต่ อ ควรมีการ
ประสานงานกันระหว่างครูท่ปี รึกษากับผู้ท่รี บั การส่งต่ออย่างสม่ าเสมอ ครูท่ปี รึกษาควรส่งต่อนักเรียนก่อนที่จะเกิด
ปั ญหาบานปลาย ครูทป่ี รึกษาหรือโรงเรียนควรจัดโครงการทีอ่ บรมให้ความรูท้ างยาเสพติดและการคบเพื่อนแก่นักเรียน
และครูทป่ี รึกษาควรทาความเข้าใจกับผูป้ กครองในเรื่องการส่งต่อนักเรียน
คาสาคัญ : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, แนวทางการบริหารงาน

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 0.671.00 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

ภูมิหลัง
การพัฒนานักเรียนให้นักเรียนเป็ นบุคคลที่มีคุณภาพทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความสามารถ
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวถิ ชี วี ติ ทีเ่ ป็ นสุขตามทีส่ งั คมมุ่งหวังไว้ โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานัน้ นอกจาก
จะดาเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้ องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับ
นักเรียนเป็ นสิง่ สาคัญประการหนึ่ง ของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างมากทัง้ ด้านการ
สือ่ สาร เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึง่ นอกจากส่งผลกระทบต่อผูค้ นในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็มปี รากฏเช่นกัน เป็ นต้นว่า
ปั ญหาเศรษฐกิจ ปั ญหาการระบาดของสารเสพติด ปั ญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ปั ญหาครอบครัว ซึ่ง
ก่อ ให้เ กิด ความทุ ก ข์ ความวิต กกัง วล ความเครีย ด มีก ารปรับ ตัว ที่ไ ม่ เ หมาะสมหรือ อื่น ๆ ที่เ ป็ น ผลเสีย ต่ อ
สุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังนัน้ ภาพความสาเร็จ ที่จะเกิ ดจากการพัฒนานักเรียนให้
เป็ นไปตามทีม่ ุ่งหวังนัน้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย ทุกคนโดยเฉพาะบุคลากร ครูทุกคนใน
โรงเรียน ซึ่งมีครูทป่ี รึกษาเป็ นหลักสาคัญ ในการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชดิ
ด้วยความรักและเมตตาทีม่ ตี ่อศิษย์และภาคภูมใิ จในบทบาททีม่ สี ว่ นสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเยาวชน
ให้เติบโตงอกงาม เป็ นบุคคลทีม่ คี ุณค่าของสังคมต่อไป [1]
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวจึงได้จดั ทาระบบการ
ดูแลช่ วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มีกระบวนการทางานเป็ นระบบมีความชัดเจนมีการประสานความร่ วมมือของ
ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ ายทัง้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนรวมทัง้ มีวธิ กี ารกิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ทีม่ คี ุณภาพในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสาเร็จดาเนินการตามกระบวนการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยครูเป็ นบุคลากรหลักในการปฏิบตั งิ านทีม่ อี งค์ประกอบสาคัญ 5 ด้าน คือ ด้านการรูจ้ กั
นักเรียนเป็ นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และ
ด้านการส่งต่อ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็ นการดาเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพระบบหนึ่งทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ
โดยสานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื้น ฐานและกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุข ภาพจิต ได้ร่ ว มกัน
วางรากฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน [2]
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 19-57 โรงเรียนฟ้ าใสวิทยา เป็ นโรงเรียนชายล้วน
โรงเรียนสมเด็จพระปิ ยมหาราชรมณียเขต เป็ นโรงเรียนสหศึกษา ประเภทอยู่ประจา 50 โรงเรียน และโรงเรียนพิบูล
ประชาสรรค์ มีลกั ษณะไป-กลับ 1 โรงเรียน รวมทัง้ หมด 51 โรงเรียน สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจาแนกเป็ น
10 ประเภท ดังนี้ เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือ เด็กกาพร้า เด็กที่อยู่ในชนกลุ่มน้อย เด็กที่ได้รบั ผลกระทบจากโรคเอดส์หรือ
โรคติดต่อร้ายแรง ที่สงั คมรังเกียจ เด็กเร่ร่อน เด็กที่ถูกทาร้ายทารุณ เด็กที่มปี ั ญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เด็กในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เด็กทีอ่ ยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณี เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก
และเด็กยากจน [3] ซึ่งโรงเรียนฟ้ าใสวิทยารับนักเรียนประเภทเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเข้ารับ
การศึกษาตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษาถึงชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นในลักษณะโรงเรียนประจาประเภทชายล้วนอยู่ในกลุ่ม
เสีย่ งด้านการคัดกรองนักเรียน จึงมีปัญหาในด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
จากการแบ่งกลุ่มปฏิบตั ิการระดมความคิดเห็นในหัวข้อพฤติกรรมเสีย่ งของเด็กในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
และโรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ จากการประชุ มครูท่ีทาหน้ าที่สงั คมสงเคราะห์ประจ าโรงเรียน สามารถจาแนก
พฤติกรรมเสีย่ ง เป็ นด้านต่าง ๆ 7 ด้าน คือ พฤติกรรมด้านอบายมุข เช่น ใช้สารเสพติด เสพสุราสิง่ ของมึนเมา เล่นการ
พนัน ติดเกมส์ พฤติกรรมด้านความก้าวร้าว ใช้ความรุนแรง เช่น การทะเลาะวิวาท ขาดสติในการควบคุมตนเอง ทาร้าย
ตนเองและผู้อ่นื ทาลายทรัพย์สนิ ส่วนรวม พูดจาไม่สุภาพ ทาตัวเป็ นผู้มอี ิทธิพล พฤติกรรมต่ อต้านและทารุณสัตว์
พฤติกรรมลักขโมย พฤติกรรมทางเพศ เช่น มีเพศสัมพันธ์ ชู้สาว เสพสื่อลามกอนาจาร ถ้ามอง พฤติกรรมด้านภาวะ
ซึมเศร้า เช่น ชอบอยู่ ตามลาพัง เก็บตัว ไม่ชอบร่วมกิจกรรม พฤติกรรมด้านการเรียน เช่น ไม่เข้าเรียน หนีเรียน หนี
ออกจากโรงเรียน หนีกลับบ้าน เข้าออกห้องน้ าบ่อย เฉื่อยชา ขาดความรับผิดชอบ ไม่ให้ความสาคัญในการเรียน
พฤติกรรมด้านค่านิยม เช่น เลียนแบบดารา ใช้จ่ายฟุ่มเฟื อย ใช้โทรศัพท์มอื ถือ เจาะ สักลายตามอวัยวะต่าง ๆ แต่งกาย
ล่อแหลม แต่งกาย ผิดระเบียบ ด้านผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน ของนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อยู่ในระดับปาน
์
กลางถึงต่ ามีปัญหาในการอ่านออก เขียนได้ เนื่องจากตัวป้ อนทีเ่ ป็ นนักเรียนนัน้ มาจากกลุ่มเด็กทีป่ ระสบปั ญหาต่าง ๆ
หรือตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสม หรืออยู่ในสภาพทีด่ อ้ ยกว่าเด็กโดยทัวไป
่ และต้องการความช่วยเหลือจาก
สังคมเป็ นกรณีพเิ ศษ เพื่อให้มชี วี ติ และความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ มีพฒ
ั นาการทีถ่ ูกต้องกับวัยและบรรลุถงึ ศักยภาพสูงสุด [4]
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อติดตามแนวทางทางการ
บริหารงานต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มี
แนวทางการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีด่ ี มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้
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วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัด
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 โดย
แบ่งเป็ น ผูบ้ ริหาร จานวน 18 คน ครู จานวน 405 คน รวมทัง้ สิน้ 423 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื ผูบ้ ริหารและครูของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กลุ่ม 1 สังกัด
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จากประชากรข้างต้นซึง่ การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซีแ่ ละ
มอร์แกน [5] ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 โดยใช้การสุ่มตัวอย่ างแบบแบ่ งชัน้ ภู มิ (stratified sampling) ได้กลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 212 คน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ คือ เพศ ตาแหน่ง วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ชนิด 5 ระดับ จานวน 40 ข้อ
เกีย่ วกับการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัดสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ซึง่ มี 5 ด้าน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มีค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.67-1.00 จานวน 40
ข้อ และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.89
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
3.1 นาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากงานบัณฑิตศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ถึงผู้อานวยการโรงเรียนฟ้ าใสวิทยา โรงเรียนสมเด็จพระปิ ย
มหาราชรมณียเขต โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 47 เพชรบุรี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรแี ละโรงเรียนพิบลู ประชาสรรค์ เพื่อให้ผวู้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูล
3.2 ผู้วจิ ยั ดาเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์แลประสานงานทางโทรศัพท์ ในการติดตามเก็บ
แบบสอบถามจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยตนเอง โดยผูว้ จิ ยั
ส่งแบบสอบถามไปยังตัวอย่าง จานวน 212 ชุด โดยกาหนดเวลาในการตอบแบบสอบถามและกลับคืนผู้วิจยั
ภายใน 7-15 วัน ทางไปรษณียแ์ ละผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลเอง ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 212 ฉบับ
คิดเป็ นร้อยละ 100
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์มาจาแนกตามขนาดของสถานศึกษาแล้ว
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาค่าทางสถิตดิ ว้ ยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป วิเคราะห์ขอ้ มูลตามขัน้ ตอน
ดังนี้
4.1 นาแบบสอบถามที่ได้รบั ตอบคืนจากโรงเรียนในสังกัด มาตรวจสอบความถูกต้อง จัดระเบียบ
ข้อมูล ลงรหัส และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และ
ร้อยละ

179

180
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4.3 วิเคราะห์การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัด
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยนามาหาค่าเฉลีย่ (mean หรือ  ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard
deviation หรือ S.D.) จาแนกเป็ นรายข้อ รายด้านและรวมทุกด้าน
4.4 วิเคราะห์แนวทางการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย 5 ด้านคือ ด้านการรูจ้ กั นักเรียนเป็ นรายบุคคล ด้านการคัด
กรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และด้านการส่งต่อ ด้วยการสนทนากลุ่ม
ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา (content analysis) ซึง่ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครู
ทีป่ รึกษา

สรุปผลการวิ จยั
จากการวิจยั เรื่อง แนวทางการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม
1 สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. การบริห ารงานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลือ นั ก เรีย นในโรงเรีย นศึก ษาสงเคราะห์ กลุ่ ม 1 สัง กัด สานั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เรียง
ตามค่าเฉลีย่ คือ ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาความรุนแรงในโรงเรียน รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน
ด้านการส่งต่อ ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการรูจ้ กั นักเรียนเป็ นรายบุคคลสามารถสรุปเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
1.1 ด้านการรูจ้ กั นักเรียนเป็ นรายบุคคล โดยภาพรวมและรายข้อ มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก เรียง
ตามค่าเฉลีย่ 3 ลาดับแรก คือ มีการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานของนักเรียนเป็ นรายบุคคล รองลงมาคือ มีการเยีย่ มบ้าน
เพื่อทราบสภาพความเป็ นอยู่ทางบ้านของนักเรียนทุกคน และมีการประสานงานกับผูป้ กครองโดยตรงเพื่อให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนตามความต้องการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด คือ ใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการ
รวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน
1.2 ด้านการคัดกรองนัก เรียน โดยภาพรวมและรายข้อ มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก เรียงตาม
ค่าเฉลีย่ 3 ลาดับแรก คือ มีการจัดกิจกรรมโดยการเน้นให้นักเรียนมีบทบาทในกิจกรรมให้มากทีส่ ุด รองลงมาคือ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนไว้เป็ นความลับโดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่มเสีย่ ง/มีปัญหา และมีการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสีย่ ง/มีปัญหา ส่วนข้อที่มคี ่าเฉลี่ยน้อยทีส่ ุด คือ มีการแจ้งให้ผปู้ กครองได้ทราบข้อมูล
นักเรียนทีอ่ ยู่ในกลุ่มเสีย่ ง/มีปัญหาเพื่อขอความร่วมมือจากผูป้ กครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.3 ด้า นการส่ง เสริม นัก เรียน โดยภาพรวมและรายข้อ มีก ารปฏิบ ัติอ ยู่ใ นระดับมาก เรีย งตาม
ค่าเฉลีย่ 3 ลาดับแรก คือ จัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความเป็ นผูน้ า ผูต้ าม และการ
รูจ้ กั สิทธิหน้าทีข่ องตนตามระบบประชาธิปไตย รองลงมาคือ ครูทป่ี รึกษาประจาห้องเรียนดูแลนักเรียนในพิธกี าร
หน้าเสาธงอย่างสม่าเสมอ และการจัดโฮมรูมเน้นให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการกาหนดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดง
ความคิดเห็น การแสดงออกเชิงความรูค้ วามสามารถและการมีสว่ นร่วมในการแก้ปั ญหาในห้องเรียน เป็ นต้น ส่วน
ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ มีการเชิญผูป้ กครองมามีส่วนร่วมในกิจกรรมโฮมรูมกับครูทป่ี รึกษา เช่น การให้การ
อบรมให้ความรูเ้ รื่องต่าง ๆ แก่นกั เรียน
1.4 ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาความรุนแรงในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายข้อ มีการปฏิบ ัติ
อยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลีย่ 3 ลาดับแรก คือ มีการกาหนดวิธกี ารและดาเนินการแก้ไขปั ญหาของนักเรียน
รองลงมาคือ ให้คาปรึกษาติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสีย่ ง/มีปัญหาอย่างใกล้ชดิ และต่อเนื่อง และมีความ
จริงใจในการช่วยเหลือแก้ปัญหาของนักเรียนทุกคน ส่วนข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ให้คาแนะนาในการปรับตัว
และการวางตัวในสังคม
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1.5 ด้านการส่งต่อ โดยภาพรวมและรายข้อ มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลีย่ 3 ลาดับ
แรก คือ มีก ารบัน ทึก การส่ ง ต่ อ หรือ แบบประสานงานขอความร่ ว มมือ จากผู้เ กี่ย วข้อ ง รองลงมาคือ มีก าร
ประสานงานกับหน่ วยงานหรือบุคลากรที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้ทราบล่วงหน้า และมีระบบวิเคราะห์พจิ ารณา
ข้อมูลนักเรียนทีส่ มควรได้รบั การส่งต่อ ส่วนข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ยน้อยทีส่ ุด คือ มีการนัด วัน เวลา สถานทีใ่ นการส่งต่อ
นักเรียนกับหน่วยงานทีร่ บั ช่วงต่อ
2. แนวทางการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยการสนทนากลุ่มของผูท้ รงคุณวุฒ ิ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว
ครูทป่ี รึกษา และผูเ้ ชีย่ วชาญ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ด้านการรู้จกั นักเรียนเป็ นรายบุคคล มีแนวทาง พบว่า 1) ครูท่ปี รึกษาควรมีการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ลนัก เรีย นด้า นพฤติก รรมเกี่ย วกับ ตัว นัก เรีย นเพื่อ เป็ น ข้อ มูล พื้น ฐานที่ส าคัญ ของการรู้จ ัก นั ก เรีย นเป็ น
รายบุคคล และสามารถนาข้อมูลมาใช้วเิ คราะห์ คัดกรอง เป็ นประโยชน์กบั ตัวนักเรีย นเองในการรับการส่งเสริม
ตลอดจนการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง 2) ครูท่ปี รึกษาควรทาความเข้าใจและรู้จกั
นักเรียนให้มากขึ้น โดยให้นักเรียนรู้สกึ ว่าได้รบั ความไว้วางใจเพื่อเป็ นที่ปรึกษาที่ดีให้กบั นักเรียนได้ 3) ครูท่ี
ปรึกษาควรมีวธิ กี ารทีห่ ลากหลายในการทาความรูจ้ กั กับนักเรียน เช่น คอยสอบถามเรื่องความเป็ นอยู่ทบ่ี า้ น เรื่อง
ส่วนตัว เรื่องการศึกษา โดยให้นักเรียนรูส้ กึ ว่ามีครูคอยให้คาปรึกษาได้ตลอดเวลา 4) โรงเรียนควรมีช่องทางใน
การรับฟั งแนวทางแก้ไขปั ญหาหรือข้อเสนอแนะ เช่น การให้คาปรึกษาเบือ้ งต้น การจัดกิจกรรมเพื่อป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหา 5) ครูทป่ี รึกษาศึกษาและจัดทาข้อมูลนักเรียนเป็ นรายบุคคล โดยใช้เครื่องมือ คือสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน สัมภาษณ์นักเรียนและเพื่อน การเยีย่ มบ้านนักเรียน สัมภาษณ์ผปู้ กครอง ชุมชน ศึกษาและบันทึกแบบ
ประเมินพฤติก รรม จัด ทาระเบีย นประวัติ ระเบีย นสะสม 6) โรงเรียนและครูท่ปี รึกษาควรจัดกิจกรรมละลาย
พฤติกรรมภายในโรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้กบั นักเรียน
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดารงชีวติ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน มีแนวทาง พบว่า 1) โรงเรียนควรมีการประชุมครูท่ปี รึกษา ครูแนะ
แนว และผูป้ กครอง เพื่อกาหนดตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้เป็ นเกณฑ์ในการคัดกรองหรือการแบ่งกลุ่มนักเรียน 2)
ค รู ที่
ปรึกษาควรมีการพัฒนารูปแบบการคัดกรองนักเรียนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลและแนวทางในการคัดกรอง
นักเรียนในครัง้ ต่อไป 3)ครูทป่ี รึกษาควรออกแบบการคัดกรองนักเรียนให้มคี วามเหมาะสมในการใช้งานให้มากขึน้
4) โรงเรียนควรมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการคัดกรองนักเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลและคาแนะนาในการแก้ปัญหาที่
ถูกต้อง โดยส่งต่อผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกโรงเรียน เช่น ส่งไปปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกับทหาร มีการพิจารณาเพื่อแยก
นักเรียนสาหรับการส่งต่อไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านความรูส้ กึ ด้านพฤติกรรม
2.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียน มีแนวทาง พบว่า 1) ครูทป่ี รึกษาควรมีการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
และเหมาะสมกับวัย เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นกั เรียนทุกคนอยู่ในความดูแลของครูประจาชัน้ 2) ครูทป่ี รึกษา
ควรมีการประสานความร่วมมือกับผูท้ ่เี กีย่ วข้องในการส่งเสริมนักเรียนตามความเหมาะสม 3) ครูท่ปี รึกษาควรมี
รูปแบบในการพัฒนาการส่งเสริมนักเรียนที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ 4) ครูทป่ี รึกษาควรมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนาเด็กกลุ่มเสีย่ งให้มากขึน้ เช่น การ
จัดกิจกรรมโฮมรูม การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดารงชีวติ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน 5) ครูทป่ี รึกษาควรมี
การจัดกิจกรรมในการพัฒนาเด็กกลุ่มมีปัญหาให้กลับมาเป็ นเด็กกลุ่มปกติมากขึน้
2.4 ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาความรุนแรงในโรงเรียน มีแนวทาง พบว่า 1) ครูทป่ี รึกษาควรมี
เวลาในการให้คาปรึกษาหรือมีเวลาในการทากิจกรรมร่วมกับนักเรียนมากขึน้ เช่น มีการสอนซ่อมเสริมทัง้ นักเรียน
ที่เ รีย นอ่ อ นและนั ก เรีย นที่เ รีย นเก่ ง มีก ารจัด กิจ กรรมแบบเพื่อ นช่ ว ยเพื่อ น เพื่อ ให้นั ก เรีย นสามารถพัฒ นา
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พฤติกรรม 2)ครูทป่ี รึกษาควรมีการร่วมมือจากหน่ วยงานภายนอกในการแก้ไขปั ญหา ได้แก่ หน่ วยงานเทศบาล
ตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล 3) ครูทป่ี รึกษาควรมีการทาความเข้าใจกับผูป้ กครองในการแก้ไขปั ญหา เช่น มี
การสนับสนุ นให้ผปู้ กครองร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ 4) ครูทป่ี รึกษาควรมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น
หน่วยงานเทศบาลตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อร่วมกันป้ องกันและแก้ไขปั ญหาให้กบั นักเรียนในชุมชน
2.5 ด้านการส่งต่อ ควรมีแนวทาง พบว่า 1) ครูทป่ี รึกษาควรส่งข้อมูลนักเรียนโดยมีแบบฟอร์มการ
ส่ง ต่ อที่ช ัด เจนและถู กต้อ งเพื่อ เป็ น ข้อมูลประกอบการส่ง ต่ อให้กบั หน่ วยงานที่เ กี่ย วข้องต่ อ ไป 2) ควรมีก าร
ประสานงานกันระหว่างครูท่ปี รึกษากับผู้ท่รี บั การส่งต่ ออย่างสม่ าเสมอ 3) ครูท่ปี รึกษาควรส่งต่อนักเรียนให้กบั
ผูป้ กครองหรือผูท้ ด่ี แู ลนักเรียนก่อนทีจ่ ะเกิดปั ญหาบานปลาย 4) ครูทป่ี รึกษาหรือโรงเรียนควรจัดโครงการทีอ่ บรมให้
ความรูท้ างยาเสพติดและการคบเพื่อนแก่นักเรียน 5) ครูทป่ี รึกษาควรทาความเข้าใจกับผูป้ กครองในเรื่องการส่ง
ต่อนักเรียนเพื่อให้เข้าใจปั ญหาของนักเรียนตรงกันและร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อให้หน่วยงานทีร่ บั การส่งต่อได้ขอ้ มูลที่
เป็ นความจริง

อภิ ปรายผล
จากการศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม
1 สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัดสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ พบว่า โดยภาพรวม มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก ที่เป็ นเช่นนี้เพราะว่า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
กลุ่ม 1 สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการศึกษาข้อมูล
พื้นฐานของนักเรียนเป็ นรายบุคคล มีการจัดกิจกรรมโดยการเน้นให้นักเรียนมีบทบาทในกิจกรรมให้มากที่สุด จัด
กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความเป็ นผูน้ า ผูต้ าม และการรูจ้ กั สิทธิหน้าทีข่ องตนตามระบบ
ประชาธิปไตยและมีการกาหนดวิธีการและดาเนินการแก้ไขปั ญหาของนักเรียน มีการบันทึกการส่งต่ อหรือแบบ
ประสานงานขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ดังที่ บุปผาชาติ เข็มวิชยั [6] กล่าวถึง ความสาคัญของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็ นงานทีท่ ุกภาคส่วนให้ความสาคัญ เพื่อพัฒนานักเรียนในสถานศึกษา โดยครูทป่ี รึกษาควรเอาใจ
ใส่ ดูแลช่วยเหลือและป้ องกันแก้ไขปั ญหาให้นักเรียนทุกคน อย่างเป็ นระบบกระบวนการทางานที่ชดั เจนมีร่องรอย
หลักฐานการปฏิบตั ิงานสามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ นอกจากครูท่ปี รึกษาแล้วยังมีคณะบุคคลซึ่ง ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาชุมชน และหน่ วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความ
ร่วมมือเพื่อส่งเสริม พัฒนาควบคุม และแก้ไขความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย ให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน เพื่อดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ให้เป็ นคนที่สมบูรณ์ทงั ้ ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์สงั คม และสติปัญญาและเพื่อคุม้ ครอง ดูแล รักษา รวมทัง้ ให้การอบรมศีลธรรม จรรยา มารยาทอันดี
แก่นักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่นักเรียนต่ อไป สอดคล้องกับงานวิจยั
สุธิดา พงษ์สวัสดิ ์ [7] ได้
ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอาคุณหญิงเนื่องบุรี ผลการวิจยั พบว่า
โดยภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
1.1 ด้านการรู้จ ักนักเรียนเป็ นรายบุ คคล โดยภาพรวม มีการปฏิบ ัติอยู่ในระดับมาก ที่ เป็ นเช่ นนี้
เพราะว่า โรงเรียนมีการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานของนักเรียนเป็ นรายบุคคล มีการเยีย่ มบ้านเพื่อทราบสภาพความเป็ นอยู่
ทางบ้านของนักเรียนทุกคน และมีการประสานงานกับผูป้ กครองโดยตรงเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับนักเรียนตามความ
ต้องการ ดังที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน [8] ได้กาหนดไว้ว่า การรูจ้ กั นักเรียนเป็ นรายบุคคล คือ
การรูข้ อ้ มูลทีจ่ าเป็ นเกีย่ วกับตัวนักเรียนทีจ่ ะช่วยให้ครูประจาชัน้ หรือครูทป่ี รึกษามีความเข้าใจนักเรียนดีขน้ึ สามารถ
นาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนักเรียนเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการป้ องกัน แก้ไข และช่วยเหลือนักเรียนได้
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อย่างถูกทาง ซึง่ เป็ นข้อมูลเชิงประจักษ์ มิใช่การใช้ความรูส้ กึ หรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการแกไขปั ญหานักเรียน
ซึง่ จะทาให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือ สอดคล้องกับงานวิจยั ของจุตกิ รณ์ นิสสัย [9] ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองปรือ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า ด้านการรู้จกั นักเรียนเป็ นรายบุคคล โดยภาพรวม มีการปฏิบตั ิอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน
1.2 ด้านการคัดกรองนัก เรียน โดยภาพรวม มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก ที่เป็ นเช่นนี้เพราะว่ า
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโดยการเน้นให้นักเรียนมีบทบาทในกิจกรรมให้มากทีส่ ุด จัดเก็บข้อมูลนักเรียนไว้เป็ น
ความลับโดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่มเสีย่ ง/มีปัญหา และมีการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสีย่ ง/
มีปัญหา ดังที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน [10] ได้กาหนดไว้ว่า การคัดกรอง นักเรียนเป็ นการ
พิจารณาข้อมูลที่เกีย่ วกับตัวนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มนักเรียนแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม 1) กลุ่มปกติ คือ นักเรียนทีไ่ ด้รบั การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้วอยูในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ 2) กลุ่มเสีย่ ง มีปัญหาคือ
นักเรียนที่จดั อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสีย่ ง/ มีปัญหาตาม เกณฑ์ การคัดกรองของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนต้องให้ความ
ช่วยเหลือป้ องกนหรือแก้ไขปั ญหาตามแต่กรณี การจัดกลุ่มนักเรียนนี้มปี ระโยชน์ต่อครูทป่ี รึกษาในการหาวิธกี ารเพื่อ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปั ญหาให้ตรงกับปั ญหาของนักเรียนยิง่ ขึน้ และมีความ
รวดเร็วในการแก้ปัญหา ซึง่ หากครูทป่ี รึกษาไม่ได้คดั กรองนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มแล้วความชัดเจน ในเป้ าหมาย เพื่อ
การแกไขปั ญหาของนักเรียนจะมีน้อยลงมีผลต่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ ซึ่งบางกรณีจาเป็ นต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน สอดคล้องกับงานวิจยั ของพัชรียา ทองบัณฑิต [11] ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง การดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 4 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า
โดยภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากเช่นกัน
1.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียน โดยภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก ที่เป็ นเช่นนี้เพราะว่า โรงเรียน
ได้จดั กิจกรรมทีส่ ่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความเป็ นผูน้ า ผูต้ าม และการรูจ้ กั สิทธิหน้าทีข่ องตนตาม
ระบบประชาธิปไตย ครูท่ปี รึกษาประจาห้องเรียนดูแลนักเรียนในพิธีการหน้าเสาธงอย่างสม่ าเสมอ และการจัดโฮมรู
มเน้ นให้นักเรียนมีส่วนร่ วมในการก าหนดกิจ กรรมต่ างๆ เช่ น การแสดงความคิดเห็น การแสดงออกเชิงความรู้
ความสามารถและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในห้องเรียน เป็ นต้น ดังที่ อาสณี นิสาแล๊ะ [12] ได้กล่าวไว้ว่า การ
ส่งเสริมนักเรียน คือ กระบวนการทีค่ รูทป่ี รึกษาสนับสนุ นให้นักเรียนทุกคนทีต่ นดูแลทัง้ กลุ่มปกติ กลุ่มเสีย่ งหรือกลุ่มมี
ปั ญหาให้มคี ุณภาพดีขน้ึ ป้ องกนมิให้นักเรียนกลุ่มปกติเปลี่ยนไปอยู่กลุ่มเสีย่ ง และทาให้กลุ่มเสีย่ งหรือกลุ่มมีปัญหา
กลับคืน สภาพเป็ นเด็กกลุ่มปกติ กิจกรรมที่สนับสนุ นการส่งเสริมนักเรียนสามารถทาได้หลายวิธตี ามวิธกี ารของแต่ละ
โรงเรียนจะเลือกนาไปใช้ตามความเหมาะสม กิจกรรมสาคัญทีโ่ รงเรียนควรดาเนินการเพื่อเป็ นการส่งเสริมนักเรียนเป็ น
อย่างมาก คือ 1) กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 2) การจัดกิจกรรมประชุ มผู้ปกครองชัน้ เรียน (Classroom meeting)
สอดคล้องกับงานวิจยั ของจิรภา แสนสิง่ [13] ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่องการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโคกนาโก อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร ผลการวิจ ัยพบว่า ด้านการส่งเสริมนักเรียน โดย
ภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากเช่นกัน
1.4 ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาความรุนแรงในโรงเรียน โดยภาพรวมมีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับ
มาก ที่เป็ นเช่นนี้เพราะว่า โรงเรียนมีการกาหนดวิธกี ารและดาเนินการแก้ไขปั ญหาของนักเรียน ให้คาปรึกษา
ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาอย่างใกล้ชดิ และต่อเนื่อง และมีความจริงใจในการช่วยเหลือ
แก้ปัญหาของนักเรียนทุกคน สอดคล้องกับงานวิจยั ของสาอาง ทองอ่ า [14] ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง การบริหารงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจยั
พบว่า ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาความรุนแรงในโรงเรียน โดยภาพรวมมีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
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กับงานวิจยั ของสุธดิ า พงษ์สวัสดิ ์ [15] ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
ชะอาคุณหญิงเนื่องบุรี ผลการวิจยั พบว่า ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาความรุนแรงในโรงเรียน โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก เช่นกัน
1.5 ด้านการส่งต่อ โดยภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะว่า โรงเรียนมีการ
บันทึกการส่งต่อหรือแบบประสานงานขอความร่วมมือจากผูเ้ กีย่ วข้องมีการประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคลากร
ทีจ่ ะช่วยเหลือนักเรียนให้ทราบล่วงหน้า และมีระบบวิเคราะห์พจิ ารณาข้อมูลนักเรียนทีส่ มควรได้รบั การส่งต่อ ดังที่
จริยา เนียมสวัสดิ ์ [16] กล่าวว่า การส่งต่อนักเรียน หมายถึง ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหานักเรียน โดยครูประจา
ชัน้ ครูทป่ี รึกษาตามกระบวนการป้ องกนและช่วยเหลือนักเรียนนัน้ ในกรณีทม่ี ปี ั ญหายากต่อการช่วยเหลือหรือ
ช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดขี น้ึ ก็ควรส่งต่อผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านกรณีทเ่ี ด็กมีความสามารถพิเศษหรือ
เด็กอัจฉริยะ เด็กที่มีความต้อ งการพิเ ศษเด็ กด้อ ยโอกาสก็ควรส่งต่ อ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อ ง เพื่อ ให้นักเรีย นได้รบั การส่ง เสริมพัฒนาและช่ ว ยเหลืออย่ างถูก ทางและรวดเร็ว ขึ้นการส่งต่ อ และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุธดิ า พงษ์สวัสดิ ์ [17] ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนชะอาคุณหญิง เนื่องบุรี ผลการวิจยั พบว่า ด้านการส่งต่อ โดยภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากเช่นกัน
2. ผลการสนทนากลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อกาหนดแนวทางการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็ นกระบวนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขนั ้ ตอนพร้อมด้วยวิธกี ารและเครื่องมือการทางานที่
ชัดเจน โดยมีครูท่ปี รึกษาเป็ นบุคลากรหลักการในการดาเนินการดังกล่าวและมีการประสานความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชดิ กับครูท่เี กี่ยวข้อง รวมทัง้ การสนับสนุ นส่งเสริมจากโรงเรียนเพื่อใช้ในการดาเนินงานพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์และปลอดภัยจากสารเสพติด ในแต่ละด้านมีประเด็นอภิปรายผลดังนี้
2.1 ด้านการรูจ้ กั นักเรียนเป็ นรายบุคคล มีแนวทาง พบว่า ครูทป่ี รึกษาควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
นักเรียนด้านพฤติกรรมเกีย่ วกับตัวนักเรียนเพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ าคัญของการรูจ้ กั นักเรียนเป็ นรายบุคคล และ
สามารถนาข้อมูลมาใช้วเิ คราะห์ คัดกรอง เป็ นประโยชน์กบั ตัวนักเรียนเองในการรับการส่งเสริมตลอดจนการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง ครูทป่ี รึกษาควรทาความเข้าใจและรู้จกั นักเรียนให้มากขึน้
โดยให้นักเรียนรู้สกึ ว่ าได้รบั ความไว้วางใจเพื่อเป็ นที่ปรึกษาที่ดีให้กบั นักเรียนได้ ครูท่ปี รึกษาควรมีวิธีการที่
หลากหลายในการท าความรู้จ ัก กับ นั ก เรีย น เช่ น คอยสอบถามเรื่อ งความเป็ น อยู่ท่ีบ้า น เรื่อ งส่ว นตัว เรื่อ ง
การศึกษา โดยให้นักเรียนรู้สกึ ว่ามีครูคอยให้คาปรึกษาได้ตลอดเวลา โรงเรียนควรมีช่องทางในการรับฟั งแนว
ทางแก้ไขปั ญหาหรือข้อเสนอแนะ เช่น การให้คาปรึกษาเบือ้ งต้น การจัดกิจกรรมเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา ครูท่ี
ปรึกษาศึกษาและจัดทาข้อมูลนักเรียนเป็ นรายบุคคล โดยใช้เครื่องมือ คือสังเกตพฤติกรรมนักเรียน สัมภาษณ์
นักเรียนและเพื่อน การเยีย่ มบ้านนักเรียน สัมภาษณ์ผปู้ กครอง ชุมชน ศึกษาและบันทึกแบบประเมินพฤติกรรม
จัดทาระเบียนประวัติ ระเบียนสะสม โรงเรียนและครูท่ปี รึกษาควรจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมภายในโรงเรียน
เช่น การจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้กบั นักเรียน กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการ
ดารงชีวิต และกิจ กรรมพัฒ นาผู้เ รีย น สอดคล้อ งกับ นิ ฮ านานี สาบา [18] ได้ก ารศึก ษาวิจ ัย เรื่อ ง ปั ญ หาการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ด้านการรูจ้ กั นักเรียนเป็ นรายบุคคล มีขอ้ เสนอแนะว่า ควรให้ต้นสังกัด
จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับหลักเกณฑ์วธิ กี ารในการคัดกรองนักเรียน
2.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน มีแนวทาง พบว่า โรงเรียนควรมีการประชุมครูทป่ี รึกษา ครูแนะแนว
และผูป้ กครอง เพื่อกาหนดตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้เป็ นเกณฑ์ในการคัดกรองหรือการแบ่งกลุ่มนักเรียน ครูทป่ี รึกษาควรมีการ
พัฒนารูปแบบการคัดกรองนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลและแนวทางในการคัดกรองนักเรียนในครัง้
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ต่อไป ครูทป่ี รึกษาควรออกแบบการคัดกรองนักเรียนให้มคี วามเหมาะสมในการใช้งานให้มากขึน้ โรงเรียนควรมี
ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการคัดกรองนักเรียน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลและคาแนะนาในการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง โดยส่งต่ อ
ผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกโรงเรียน เช่น ส่งไปปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกับทหาร มีการพิจารณาเพื่อแยกนักเรียนสาหรับ
การส่งต่อไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านความรูส้ กึ ด้านพฤติกรรม สอดคล้องกับสอดคล้องกับนิฮานานี สา
บา [19] ได้การศึกษาวิจยั เรื่อง ปั ญหาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปั ตตานี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ด้านการคัดกรองนักเรียน
มีขอ้ เสนอแนะว่า ควรให้ตน้ สังกัดจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับหลักเกณฑ์วธิ กี ารในการคัดกรองนักเรียน
2.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียน มีแนวทาง พบว่า ครูทป่ี รึกษาควรมีการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายและ
เหมาะสมกับวัย ครูท่ปี รึกษาควรมีการประสานความร่วมมือกับผู้ท่เี กี่ยวข้องในการส่งเสริมนั กเรียนตามความ
เหมาะสม ครูท่ปี รึกษาควรมีรูปแบบในการพัฒนาการส่งเสริมนักเรียนที่หลากหลาย ครูท่ปี รึกษาควรมีการจัด
กิจกรรมในการพัฒนาเด็กกลุ่มเสีย่ งให้มากขึน้ เช่น การจัดกิจกรรมโฮมรูม การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการ
ดารงชีวติ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูทป่ี รึกษาควรมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนาเด็กกลุ่มมีปัญหาให้กลับมา
เป็ นเด็กกลุ่มปกติมากขึน้ สอดคล้องกับ บุญทรัพย์ นามเกษม [20] ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง ปั ญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ผลการวิจยั พบว่า ด้านการส่งเสริมนักเรียน มีขอ้ เสนอแนะว่า ครูทป่ี รึกษา
ควรมีการประสานความร่วมมือควรประชุมวางแผนดาเนินงานแบบมีสว่ นร่วมด้วยกระบวนการการจัดการความรู้
(Knowledge management) ประสานความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทัง้ หน่ วยงาน เอกชน นาผลการคัดกรอง
มาใช้ในการพิจารณา สร้างความตระหนักและจิตสานึกในองค์กร จัดกิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงาน
2.4 ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาความรุนแรงในโรงเรียน มีแนวทาง พบว่า ครูทป่ี รึกษาควรมี
เวลาในการให้คาปรึกษาหรือมีเวลาในการทากิจกรรมร่วมกับนักเรียนมากขึน้ เช่น มีการสอนซ่อมเสริมทัง้ นักเรียน
ที่เ รีย นอ่ อ นและนั ก เรีย นที่เ รีย นเก่ ง มีก ารจัด กิจ กรรมแบบเพื่อ นช่ ว ยเพื่อ น เพื่อ ให้นั ก เรีย นสามารถพัฒ นา
พฤติกรรม ครูทป่ี รึกษาควรมีการร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการแก้ไขปั ญหา ครูทป่ี รึกษาควรมีการทาความ
เข้าใจกับผูป้ กครองในการแก้ไขปั ญหา เช่น มีการสนับสนุนให้ผปู้ กครองร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
ครูท่ปี รึกษาควรมีส่วนร่วมกับชุมชนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา สอดคล้องกับสอดคล้องกับ บุญทรัพย์ นาม
เกษม [21] ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง ปั ญหาและแนวทางแก้ปัญหาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ผลการวิจยั พบว่า
ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาความรุนแรงในโรงเรียน มีขอ้ เสนอแนะว่า ควรประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รบั ความรูโ้ ดยจัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นความรู้มสี ่วนร่วมกับชุมชนในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นส่งเสริมการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
2.5 ด้านการส่งต่อ มีแนวทาง พบว่า ครูทป่ี รึกษาควรส่งข้อมูลนักเรียนโดยมีแบบฟอร์มการส่งต่อที่
ชัดเจนและถูกต้องเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการส่งต่อให้กบั หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป ควรมีการประสานงานกัน
ระหว่างครูทป่ี รึกษากับผูท้ ร่ี บั การส่งต่ออย่างสม่าเสมอ ครูทป่ี รึกษาควรส่งต่อนักเรียนให้กบั ผูป้ กครองหรือผูท้ ด่ี แู ล
นักเรียนก่อนทีจ่ ะเกิดปั ญหาบานปลาย ครูทป่ี รึกษาหรือโรงเรียนควรจัดโครงการทีอ่ บรมให้ความรูท้ างยาเสพติด
และการคบเพื่อนแก่นักเรียน ครูทป่ี รึกษาควรทาความเข้าใจกับผูป้ กครองในเรื่องการส่งต่อนักเรียนเพื่อให้เข้าใจ
ตรงกันและร่วมกันแก้ปัญหา สอดคล้องกับสุธดิ า พงษ์สวัสดิ ์ [22] ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง การดาเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอาคุณหญิงเนื่องบุรี ผลการวิจยั พบว่า ด้านการส่งต่อ มีขอ้ เสนอแนะว่า โรงเรียน
ควรมีการชีแ้ จงให้กบั นักเรียนและผูป้ กครอง นักเรียนทราบถึงเหตุผลทีแ่ ท้จริงของการส่งต่อนักเรียน
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัด
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
จากการศึกษาวิจยั พบว่า การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยน้อย 3 ลาดับ
สุดท้าย จึงนามาสูป่ ระเด็นทีจ่ ะให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ด้านการรูจ้ กั นักเรียนเป็ นรายบุคคล ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมครูทป่ี รึกษาใช้เครื่องมือ
ทีห่ ลากหลายในการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน มีการสือ่ สารข้อมูลด้านพฤติกรรมและด้านการ
เรียนกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น แนะแนว ฝ่ ายปกครองฝ่ ายวิชาการอย่างต่อเนื่อง จัดทาแบบบันทึกสุข ภาพ
นักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็ นปั จจุบนั
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูทป่ี รึกษา ควรมีการชี้แจง เสนอแนะ และ
ร่วมวางแผนในการแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสีย่ ง/มีปัญหาเพื่อขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองในการดูแลช่ วยเหลือ นักเรีย น มีการปฏิบตั ิก ับนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาอย่างถูกต้องไม่ทาให้
นักเรียนเกิดความรูส้ กึ ว่าตนเองแปลกแตกต่างจากเพื่อนเพื่อแก้ไขปั ญหานักเรียนแต่ละคนได้ถูกต้อง
3. ด้านการส่งต่ อ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ปี รึกษา ควรมีการส่งต่ อนักเรียนที่มีปัญหายุ่งยาก
ซับซ้อนและต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทางให้ผเู้ ชีย่ วชาญหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อประสานงานการส่งต่อ
ระหว่างครูทป่ี รึกษาภายในโรงเรียนและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายนอกอย่างเป็ นระบบชัดเจน มีการพิจารณาเพื่อ
แยกนักเรียนสาหรับการส่งต่อไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านความรูส้ กึ ด้านพฤติกรรม โรงเรียนควรมีการ
จัดให้นักเรียนทีม่ ปี ั ญหาเฉพาะด้าน (ด้านความรูส้ กึ ด้านพฤติกรรม) โดยส่งต่อผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกโรงเรียน เช่น
ส่งไปปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกับทหารเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่ อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2. ควรศึกษาเรื่องกระบวนการวางแผนการทางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
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รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์วารสารบริ หารการศึกษา มศว
คาแนะนาการเตรียมต้นฉบับ
บทความทีร่ บั ตีพมิ พ์ลงวารสารได้แก่ 1) นิพนธ์ตน้ ฉบับทีเ่ ป็ นบทความวิจยั 2) นิพนธ์ปริทศั น์3) บทความ
วิชาการ 4) บทวิจารณ์เชิงวิชาการ โดยให้พมิ พ์ผลงานด้วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จานวน 10-12 หน้ า
ส่วนประกอบของบทความวิจยั ประกอบด้วยบทคัดย่อ ภูมหิ ลัง วัตถุประสงค์การวิจยั วิธดี าเนินการวิจยั สรุป
ผลการวิจยั อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุ : ทุกบทความต้องมีบทคัดย่อ เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีทตี ่ พี มิ พ์บทความเป็ น
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีบทคัดย่อเป็ นภาษาไทยด้วย
ข้อกาหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ
 ขนาดกระดาษ เอ 4
 กรอบของข้อความในแต่ละหน้าให้มขี อบเขตดังนี้ จากขอบบนของกระดาษ1.25 นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว
ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว และ ขอบขวา 1.0 นิ้ว
 ระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์
 ตัวอักษร ใช้บราววัลเลียนิว(Browallia)และพิมพ์ตามทีก่ าหนดดังนี้
o ชื่อเรือ่ ง (Title)
- ภาษาไทย ขนาด18point,กาหนดชิดซ้าย, ตัวหนา
- ภาษาอังกฤษ (ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่) ขนาด18point,กาหนดชิดซ้าย, ตัวหนา
o ชื่อผูเ้ ขียน (ทุกคน)
- ชื่อผูเ้ ขียน ภาษาไทย– อังกฤษ ขนาด 14 point, กาหนดชิดซ้าย
- ทีอ่ ยู่ผเู้ ขียน ภาษาไทย– อังกฤษขนาด 14 point, กาหนดชิดซ้าย
o บทคัดย่อ
- ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด16 point, กาหนดชิดซ้าย ,ตัวหนา
- ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, กาหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา
- ข้อความบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, กาหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา
- ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
o คาสาคัญ(Keyword)ให้พมิ พ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อ (Abstract) ควรเลือกคาสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
บทความ ประมาณ 4-5 คา ใช้ตวั อักษรภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ขนาด 14point
o รายละเอียดบทความ
- หัวข้อใหญ่ขนาด 16 point, กาหนดชิดซ้าย, ตัวหนา
- หัวข้อรองขนาด 14 point, กาหนดชิดซ้าย, ตัวหนา
- ตัวอักษรขนาด 14 point, กาหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา
- ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
 คาศัพท์ ให้ใช้ศพั ท์บญ
ั ญัตขิ องราชบัณฑิตยสถาน
 ภาพและตาราง กรณีมภี าพและตารางประกอบ ชื่อภาพให้ระบุคาว่า ภาพประกอบไว้ใต้ภาพประกอบ
และจัดข้อความบรรยายภาพให้อยู่กง่ึ กลางหน้ากระดาษชื่อตารางให้ระบุคาว่า ตารางพร้อมทัง้ ข้อความบรรยายตาราง
หัวตารางให้จดั ชิดซ้ายของหน้ากระดาษ และใต้ภาพประกอบหรือตารางให้บอกแหล่งทีม่ าโดยพิมพ์ห่างจากชื่อ
ภาพประกอบหรือเส้นคันใต้
่ ตาราง1 บรรทัด(ใช้ตวั อักษรขนาด 14point,ตัวปกติ)

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 33 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2563

ตัวอย่างภาพประกอบทีน่ ามาอ้างและการบอกแหล่งอ้างอิง

ภาพประกอบ1แสดงโครงร่างของตูเ้ ย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก
ทีม่ า: Min, G.; & Rowe, D.M. (2006).Experimental evaluation of prototype thermoelectric domestic
refrigerators.Applied Energy. 83: 133-152.
ตัวอย่างตารางทีน่ ามาอ้างและการบอกแหล่งอ้างอิง
ตาราง 1แสดงคุณสมบัตขิ องการกันแดดของอุปกรณ์ในห้องสมุด
รูปแบบอุปกรณ์กนั แดด
1. อุปกรณ์กนั แดดติดตัง้ ภายในอาคาร : มูลส่ี เี งิน
(Inside Venetian Blind Reflective Aluminum)
2. อุปกรณ์กนั แดดติดตัง้ ภายนอกอาคาร : แบบเกล็ด
(Outside Venetian Blind )

ค่า Transmitted
หมายเหตุ
Radiation Impact
0.45
ติดตัง้ เรียบร้อยแล้ว

0.15

ดาเนินการติดตัง้ ในงานวิจยั

ทีม่ า: Olgyay Victor. (1992). Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism.New York:
Van Nostrand Reinhold. 61-81.
 การพิ มพ์อ้างอิ งที่แทรกในเนื้ อหาของบทความ
1) ใช้การอ้างอิงระบบลาดับหมายเลขโดยระบุลาดับหมายเลขอ้างอิงท้ายข้อความหรือชื่อบุคคลทีน่ ามา
อ้างอิง ให้เริม่ จากหมายเลข 1,2,3ไปตามลาดับทีอ่ า้ งอิงก่อน-หลัง โดยใช้เลขอารบิคอยู่ในวงเล็บใหญ่ เช่น มีค่า OTTV
ไม่เกิน 50 วัตต์ต่อตารางเมตร [1] ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 [2]
2) ทุกครัง้ ทีม่ กี ารอ้างอิงซ้าจะต้องใช้หมายเลขเดิมในการอ้างอิง 3)การอ้างอิงแทรกในตารางหรือในคาอธิบายตารางให้
ใช้หมายเลขทีส่ อดคล้องกับทีไ่ ด้อา้ งอิงมาก่อนแล้วในเนื้อเรื่อง 4)การอ้างอิงจากเอกสารมากกว่า 1 ฉบับ ถ้ามีการอ้างอิง
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ต่อเนื่องกันจะใช้เครื่องหมายยติภังค์ (hyphenหรือ -) เชื่อมระหว่างฉบับแรกถึงฉบับสุดท้ายเช่น [1-5] แต่ถ้าอ้างอิง
เอกสารทีม่ ลี าดับไม่ต่อเนื่องกันจะใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma หรือ ,) เช่น [4,8,12]
การพิ มพ์เอกสารอ้างอิ งท้ายบทความ
1) เอกสารอ้างอิงทุกลาดับจะต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ
2) ต้องพิมพ์เรียงลาดับการอ้างอิงตามหมายเลขทีก่ าหนดไว้ภายในวงเล็บใหญ่ทไ่ี ด้อา้ งอิงถึง
ในบทความโดยไม่ตอ้ งแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้างอิง
3) หมายเลขลาดับการอ้างอิงให้พมิ พ์ชดิ ขอบกระดาษด้านซ้ายถ้ารายละเอียดของเอกสารอ้างอิงมีความ
ยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัดให้พมิ พ์ต่อบรรทัดถัดไปโดยย่อหน้า (โดยเว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษรหรือเริม่ พิมพ์ชว่ งตัวอักษร
ที่ 8
การจัดพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความจะแตกต่างกันตามชนิดของเอกสารทีน่ ามาอ้างอิงให้จดั พิมพ์ตาม
ข้อแนะนา ดังนี้
1. อ้างอิ งจากหนังสือ ใช้รปู แบบดังนี้
ชื่อผูแ้ ต่ง.//(ปี ทพ่ี มิ พ์).//ชือ่ เรือ่ ง.//ครัง้ ทีพ่ มิ พ์.(ถ้ามี)//เมืองทีพ่ มิ พ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
[1] ไพจิตร ยิง่ ศิรวิ ฒ
ั น์. (2541).เนื้อดินเซรามิกส์.พิมพ์ครัง้ ที่ 1.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
[2] Kotler Philip; & Gary Armstrong. (2003). Principles of Marketing.9th Ed. Boston: McGraw-Hill.


2. อ้างอิ งจากวารสารใช้รปู แบบดังนี้
ชื่อ/ชื่อสกุลผูเ้ ขียนบทความ.//(ปี ,/วัน/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชือ่ วารสาร.//ปี ท(่ี ฉบับที)่ :/หน้าทีอ่ า้ ง.
ตัวอย่าง
[3] ชัยรัตน์ นิรนั ตรัตน์. (2553, มกราคม-มิถุนายน).นอนกรน..การหายใจติดขัดขณะหลับ.วารสารมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.2(3):1-13.
[4] Doran, Kirk. (1996, January).Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing.Computer
in Libraries. 16(1): 39-42.
3. อ้างอิ งจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิ ชาการ/หนังสือรวมบทความวิชาการใช้รปู แบบดังนี้
ชื่อผูเ้ ขียน.//(ปี ทพ่ี มิ พ์).//ชื่อบทความหรือชื่อตอน.//ใน//ชือ่ หนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือชื่อผูร้ วบรวม
(ถ้ามี).//หน้าทีต่ พี มิ พ์บทความหรือตอนนัน้ .//ครัง้ ทีพ่ มิ พ์.//สถานทีพ่ มิ พ์:/ชื่อสานักพิมพ์หรือผูจ้ ดั พิมพ์.
ตัวอย่าง
[5] แม้นมาสชวลิต, คุณหญิง. (2526). การก้าวเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด.ในเอกสารการสัมมนา
ทางวิชาการเรือ่ งก้าวแรกของการใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด. หน้า 1-7. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
[6] Tichner, Fred J. (1981). Apprenticship and Employee Training. In The New Encyclopedia
Britannica, Macropedia, V.1. pp. 1018-1023. Chicago: Encyclopedia Britannica.
4. อ้างอิ งจากปริญญานิ พนธ์หรือวิ ทยานิ พนธ์หรือสารนิ พนธ์ใช้รปู แบบดังนี้
ชื่อผูแ้ ต่ง.//(ปี ทพ่ี มิ พ์).//ชือ่ เรือ่ ง.//ชื่อปริญญา (สาขาหรือวิชาเอก).//เมืองทีพ่ มิ พ์:/หน่วยงาน.//ถ่ายเอกสาร.
ตัวอย่าง
[7]สิรสิ มุ าลย์ ชนะมา. (2548). การพัฒนารูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาสังคมศึกษา
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที ่ 6. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
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[8] PatamapornYenbamrung. (1992). The Emerging Electronic University: A Study of Student
Cost-Effectiveness.Dissertation, Ph.D. (Library and Information Science). Austin: Graduate school
The University of Texas at Austin.Photocopied.
5. อ้างอิ งจากแหล่งข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์ออนไลน์ใช้รปู แบบดังนี้
ข้อมูลจากหนังสือออนไลน์
ผูแ้ ต่ง.//(ปี ทพ่ี มิ พ์หรือปี ทส่ี บื ค้น).//ชือ่ เรือ่ ง.//สถานทีพ่ มิ พ์:/สานักพิมพ์.//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี (หรือ Retrieved/
เดือน/วัน/ปี ),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์
ตัวอย่าง
[9] ทบวงมหาวิทยาลัย. (2544). กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา.สืบค้นเมื่อ 15
พฤศจิกายน 2544, จาก http://www.qa.mua.go.th/Thai/seminar_document.htm
[10] Davies, J. Eric; Wisdom, Stella; & Creaser, Claire. (2000). Out of Sight but Not Out of Mind:
Visually Impaired People's Perspectives of Library and Information Services.
Loughborough: LISU. Retrieved September 20, 2003, from www.lboro.ac.uk/departments/
dils/lisu/public.html
ข้อมูลทีเ่ ป็ นบทความจากวารสารออนไลน์
ผูแ้ ต่ง.//(ปี ทพ่ี มิ พ์,/วันเดือนของวารสารหรือปี ทส่ี บื ค้น).//ชื่อบทความ.//ชือ่ วารสาร.//ปี ท(่ี ฉบับที)่ :/หน้า(ถ้ามี).//
สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี (หรือ Retrieved/เดือน/วัน,/ปี ),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์
ตัวอย่าง
[11] พิษณุกล้าการนา. (2545,พฤษภาคม-มิถุนายน).เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน. หมออนามัย. 11(6).
สืบค้นเมื่อ 13 ตุลาคม 2546, จาก http://moph.go.th/ops/doctor/backreport.htm
[12] Bearman, David. (2000, December).Intellectual Property Conservancies.D-Lib Magazine.
6(12). Retrieved June 30, 2002, from http://www.dlib.org/dlib/december/bearman/
12bearman.html
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การส่งบทความ
ผู้เขีย นต้ อ งส่ ง ต้ น ฉบับ ที่เป็ น Microsoft Word for Windows มาทางอีเมล์ somburak62@gmail.comเพื่อ
พิจารณาบทความเบือ้ งต้น ทัง้ ในเรื่องของรูปแบบบทความตามแบบฟอร์มของวารสาร จานวนหน้า 10-12 หน้า และ
เนื้ อหาของบทความ ที่สอดคล้องกับ วัตถุ ประสงค์ของบทความ (นอกเหนื อจากนัน้ ให้ข้นึ อยู่กบั ดุ ลยพินิ จของกอง
บรรณาธิก ารเป็ น ผู้พิจ ารณา) หลังจากได้รบั การตอบรับ จากบรรณาธิก ารวารสารแล้ว ให้ผู้เขียนได้กรอกใบนาส่ง
บทความมาทางอีเมล์ somburak62@gmail.comก่ อ นล่ ว งหน้ า หลังจากนั น้ ให้ส่ งใบน าส่ งบทความฉบับ จริง มาที่
บรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 15280 หรือ 081-3165572 ทัง้ นี้ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและ
แบบฟอร์มได้ท่ภี าควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพฯ
หลักเกณฑ์การพิ จารณาบทความ
1. บทความนัน้ ต้องไม่เคยตีพมิ พ์เผยแพร่หรืออยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพมิ พ์ในวารสาร หรือ
สิง่ พิมพ์อ่นื ใดมาก่อน
2. ต้องระบุช่อื บทความ ชื่อ-นามสกุลจริงของผูเ้ ขียนบทความ เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เบอร์โทรศัพท์ พร้อมวุฒกิ ารศึกษา ตาแหน่ง และสถานทีท่ างานของผูเ้ ขียนอย่างชัดเจน
3. เนื้อหา บทความ หรือข้อคิดเห็นทีพ่ มิ พ์ในวารสารเป็ นความคิดเห็นของผูเ้ ขียนเท่านัน้ กองบรรณาธิการไม่
จาเป็ นต้องเห็นด้วย
4. ผูส้ ง่ บทความต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมในการส่งบทความ 3,000 บาท ต่อ 1 บทความ พร้อมกับส่ง
ต้นฉบับบทความมาทีอ่ เี มล์ somburak62@gmail.comพร้อมใบนาส่งบทความ ซึง่ จะไม่มกี ารคืนเงินไม่ว่าบทความจะ
ได้รบั การตีพมิ พ์หรือไม่
5.บรรณาธิการจะออกหนังสือตอบรับการตีพมิ พ์กต็ ่อเมื่อบทความผ่านการพิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒ ิ (Peer
Review) โดยใช้ Double-blind peer-review และผูส้ ง่ บทความได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
6. บทความทีไ่ ม่ผา่ นการพิจารณาให้ตพี มิ พ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผเู้ ขียนทราบและจะไม่สง่ ต้นฉบับคืน
ผูเ้ ขียน
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7. เพื่อแสดงให้เห็นว่าวารสารบริหารการศึกษา มศว มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาในการเป็ นแหล่งเผยแพร่
บทความ จึงเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกในการพิจารณาอ้างอิงบทความทีต่ พี มิ พ์จากวารสารบริหารการศึกษา มศว
ทัง้ นี้ เมื่อผูเ้ ขียนได้รบั การตีพมิ พ์บทความแล้วจะได้รบั วารสารฉบับทีบ่ ทความนัน้ ตีพมิ พ์ จานวน 1 ฉบับ
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จริ ยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิ จยั และผลงานวิ ชาการ
(Publication Ethics)
ในวารสารบริ หารการศึกษา มศว

……………………………………..
จากการที่วารสารบริหารการศึกษา มศว เป็ นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารผลงานวิจยั และผลงานวิชาการ ใน
ลักษณะของบทความวิจยั และบทความวิชาการ ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าวิจยั จนได้ขอ้ ค้นพบใหม่ๆ และองค์ความรู้
ใหม่ๆ ในทางวิชาการ ดังนัน้ เพื่อให้การสื่อสารทางวิชาการเป็ นไปอย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการตีพิม พ์ข องนานาชาติ แ ละนโยบายของศูน ย์ด ัช นี การอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index
Centre) จึงได้กาหนดแนวทาง วิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ี และจริยธรรมของการตีพมิ พ์เผยแพร่ บทความวิจยั และบทความวิชาการ ไว้
สาหรับเป็ นแนวทางในการดาเนินงานของวารสารบริหารการศึกษา มศว อย่างเคร่งครัดต่อไป
กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว ได้กาหนดนโยบายจริยธรรมในการตีพมิ พ์ บทความวิจยั และ
บทความวิชาการ (Publication Ethics) ในวารสารบริหารการศึกษา มศว ให้ครอบคลุมบุคคลทัง้ 3 กลุ่ม ทีอ่ ยู่ในวงจรการ
ตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงาน ประกอบด้วย ผูน้ ิพนธ์ (Author) บรรณาธิการวารสาร (Editor) และผูป้ ระเมินบทความ (Reviewer)
ซึ่งได้มีข้อกาหนดเพื่อการกากับให้บุคคลทัง้ 3 กลุ่ม ดังกล่าว ได้ศึกษาและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อ
ประโยชน์ต่อผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนตลอดจน ผูอ้ ่าน ในแวดวงวิชาการและสังคมโดยรวม มีรายละเอียดของบทบาทหน้าที่
ของบุคคลทัง้ 3 กลุ่ม มีรายละเอียด ดังนี้
1. บทบาทและหน้ าที่ของผูน้ ิ พนธ์ (Duties of Authors) ประกอบด้วย
1.1 ผูน้ ิพนธ์ตอ้ งรับรองว่าบทความทีส่ ง่ มานัน้ เป็ นผลงานใหม่และไม่เคยตีพมิ พ์ทใ่ี ดมาก่อน
1.2 ผูน้ ิพนธ์ตอ้ งรายงานข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ จากการทาวิจยั ไม่บดิ เบือนข้อมูล หรือให้ขอ้ เท็จจริงทีเ่ ป็ นเท็จ
1.3 ผูน้ ิพนธ์ตอ้ งอ้างอิงผลงานของผูอ้ ่นื หากมีการนาผลงานเหล่านัน้ มาใช้ในผลงานของตนเอง รวมทัง้ จัดทา
รายการอ้างอิงท้ายบทความ
1.4 ผูน้ ิพนธ์ตอ้ งเขียนบทความวิจยั และบทความวิชาการให้ถูกต้องตามรูปแบบทีว่ ารสารบริหารการศึกษา
มศว กาหนดไว้ใน “คาแนะนาผูเ้ ขียน”
1.5 ผูน้ ิพนธ์ทม่ี ชี ่อื ปรากฏในบทความทุกคนต้องเป็ นผูม้ สี ว่ นในการดาเนินการวิจยั จริง
1.6 ผูน้ ิพนธ์ตอ้ งระบุแหล่งทุนทีส่ นับสนุนในการทาการวิจยั นี้
1.7 ผูน้ ิพนธ์ตอ้ งระบุผลประโยชน์ทบั ซ้อน (ถ้ามี)
2. บทบาทและหน้ าที่ของบรรณาธิ การ (Duties of Editors) ประกอบด้วย
2.1 บรรณาธิการมีหน้าทีพ่ จิ ารณาคุณภาพของบทความเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารทีต่ นรับผิดชอบ
2.2 บรรณาธิการต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลของผูน้ ิพนธ์และผูป้ ระเมินบทความแก่บุคคลอื่นๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องในช่วง
ระยะเวลาของการประเมินบทความ
2.3 บรรณาธิการต้องตัดสินใจคัดเลือกบทความตีพมิ พ์หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้วโดย
พิจารณาจากความสาคัญ ความใหม่ ความชัดเจน และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็ นสาคัญ
2.4 บรรณาธิการต้องไม่ตพี มิ พ์บทความทีเ่ คยตีพมิ พ์ทอ่ี ่นื มาแล้ว
2.5 บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพมิ พ์บทความเพราะความสงสัยหรือไม่แน่ ใจ ควรให้โอกาสผูน้ ิพนธ์หา
หลักฐานมาพิสจู น์ขอ้ สงสัยนัน้ ๆ ก่อน
2.6 บรรณาธิการต้องไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อนกับผูน้ ิพนธ์ ผูป้ ระเมิน และทีมผูบ้ ริหาร

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 33 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563
2.7 บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผูอ้ ่นื (Plagiarism) อย่างจริงจังโดย
ใช้โปรแกรมทีเ่ ชื่อถือได้เพื่อให้แน่ใจว่าบทความทีล่ งตีพมิ พ์ในวารสารไม่มกี ารคัดลอกผลงานของผูอ้ ่นื
2.8 หากตรวจพบการคัด ลอกผลงานของผู้อ่ืน ในกระบวนการประเมิน บทความ บรรณาธิก ารต้ องหยุ ด
กระบวนการประเมินและติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันทีเพื่อขอคาชีแ้ จงเพื่ อประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพมิ พ์
บทความนัน้ ๆ
3. บทบาทและหน้ าที่ของผูป้ ระเมิ นบทความ (Duties of Reviewers) ประกอบด้วย
3.1 ผูป้ ระเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิ ดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความทีส่ ง่ มาเพื่อ
พิจารณาแก่บุคคลอื่นๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ (Confidentiality)
3.2 หลังจากได้รบั บทความจากบรรณาธิการวารสาร และผูป้ ระเมินตระหนักว่าตัวเองอาจมีผลประโยชน์ทบั
ซ้อนกับผูน้ ิพนธ์ เช่น เป็ นผูร้ ่วมโครงการ หรือรูจ้ กั ผูน้ ิพนธ์เป็ นการส่วนตัวหรือเหตุผลอื่นทีท่ าให้ไม่สามารถให้ขอ้ คิดเห็น
และข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ผูป้ ระเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความ
นัน้ ๆ ทันที
3.3 ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาที่ตนมีความเชี่ยวชาญโดยพิจารณาความสาคัญของ
เนื้อหาในบทความทีจ่ ะมีต่อสาขาวิชานัน้ ๆ คุณภาพของการวิเคราะห์และความเข้มข้นของผลงานไม่ควรใช้ความคิดเห็น
ส่วนตัวทีไ่ ม่มขี อ้ มูลรองรับมาเป็ นเกณฑ์ในการตัดสินบทความวิจยั
3.4 ผูป้ ระเมินบทความต้องระบุผลงานทีส่ าคัญๆ และสอดคล้องกับบทความทีก่ าลังประเมินแต่ผนู้ ิพนธ์ไม่ได้
อ้างถึงเข้าไปในการประเมินบทความด้วย นอกจากนี้ หากมีสว่ นใดของบทความทีม่ คี วามเหมือนหรือซ้าซ้อนกับผลงานชิน้
อื่นๆ ผูป้ ระเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย
อนึ่ง วารสารบริหารการศึกษา มศว เปิ ดรับบทความวิจยั และบทความวิชาการด้วย ดังนัน้ หลักจริยธรรมใน
การตีพมิ พ์ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) ให้ใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาบทความวิชาการของ
วารสารบริหารการศึกษา มศว ด้วย
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