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บรรณาธิการ 
 

ปัจจบุนั เทคโนโลยีเข้ามาเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม ท าให้วิถีชีวิตของผู้คนต้องปรับเปล่ียนไป 
เช่นเดียวกับการศึกษาท่ีถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของประเทศให้
สามารถด ารงชีวิตยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ การจะท าให้คนมีความสุขและมี
คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ได้นัน้การศกึษาจงึเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาคนท่ีต้องอาศยัทัง้ศาสตร์และศิลป์ใน
การบริหารจัดการให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ จึงเป็นเร่ืองท่ีท้า
ทายความสามารถของผู้บริหารทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง วารสารฉบับนีจ้ะเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งของ
ผู้บริหารในยคุของการเปล่ียนแปลงและการปรับตวั และหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหารและ
ผู้สนใจในทกุระดบัในการน าไปพฒันาตนเองและพฒันาหนว่ยงานของตนเองตอ่ไป 

 
 

            ดร.สมบรูณ์ บรูศริิรักษ์ 
        บรรณาธิการวารสารบริหารการศกึษา มศว 
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บรรณาธิการแถลง 
 

 ภาควิชาการบริหารการศกึษาและการอดุมศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้จัดท าวารสารบริหารการศึกษา มศว โดยออกปีละ 2 ฉบับ ปัจจุบันการด าเนินการจัดท าวารสารมาถึง         
ปีท่ี 16 แล้ว โดยท่ีวารสารฉบบันีเ้ป็นปักษ์แรก ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทัง้ภายในและภายนอกสถาบันในเชิง
วิชาการด้านการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้เป็นส่ือกลางในการติดต่อทาง
วิชาการ ระหวา่งคณาจารย์ ศษิย์เก่า และผู้สนใจทัว่ไป ขณะเดียวกนัเปิดโอกาสให้นกัวิชาการ บคุลากรตา่งๆ 
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั น าเสนอรูปแบบของการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจยั ทุก
บทความได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการกลัน่กรองพิจารณาบทความ โดยผู้ทรงคณุวุฒิ ท่ีมีช่ือเสียง
ทางด้านการบริหารการศกึษา  
 กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ขอขอบคณุทกุท่านท่ีได้ส่งบทความลงวารสารเพ่ือพิจารณากลัน่กรอง ขอขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒุิทกุท่านท่ี
เสียสละเวลาในการพิจารณากลั่นกรองบทความเพ่ือให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ รวมทัง้ คณาจารย์และบุคคลต่างๆ        
ท่ีส่งค าติชมมายังกองบรรณาธิการ เพ่ือให้ปรับปรุงวารสารให้มี คุณภาพยิ่งขึน้  รวมทัง้ขอขอบคุณ            
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีได้สนบัสนุนงบประมาณในการจดัพิมพ์วารสารฉบบันี ้
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืององค์ประกอบและตวับง่ชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังาน 
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาภาคกลาง มีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อสร้างองค์ประกอบและตวับง่ชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง 2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ
และตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ภาคกลาง และ 3) เพื่อประเมินยืนยนัความเหมาะสมขององค์ประกอบและตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาภาคกลาง มีวิธีการด าเนินการวิจยั  3 ขัน้ตอน ได้แก่
ขัน้ตอนที่ 1 การสร้างองค์ประกอบและตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ขัน้ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง และขัน้ตอนที่ 3 การประเมินยืนยนัความเหมาะสม
ขององค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้ บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาภาคกลาง กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศกึษา จ านวน  430  คน ได้มาจากการก าหนด
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งตามแนวคดิของแฮร์และคณะ (Hair; et al. 2006:102) และน าไปสุม่แบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือเป็นแบบ
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มาตรสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตามแนวคิดของลเิคิร์ต มีคา่CVI เทา่กบั 1.00ทกุข้อและมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .89สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)  ผลการวิจัย
ปรากฏ ดงันี ้
 1. การสร้างองค์ประกอบและตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง  มีจ านวน 5 องค์ประกอบ  และ 43 ตวับ่งชี ้โดยองค์ประกอบแต่ละด้านมีตัวบ่งชี ้ดงันี ้                
1) องค์ประกอบด้านภาวะผู้น า มีตวับง่ชี ้9ตวับ่งชี ้2) องค์ประกอบด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ มีตวับง่ชี ้8ตวับง่ชี ้3) องค์ประกอบ
ด้านการปรับปรุงคณุภาพอยา่งต่อเนื่อง มีตวับ่งชี ้9 ตวับง่ชี ้4) องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย มีตวับ่งชี ้9 ตวับ่งชี ้และ 
5) องค์ประกอบด้านการจดัสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั มีตวับง่ชี ้8 ตวับง่ชี ้   

2.การวิเคราะห์องค์ประกอบพบวา่  ตวับง่ชีจ้ านวน 43 ตวับ่งชีท้กุตวัขององค์ประกอบการบริหารเชิงบรูณาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง มีค่าน า้หนกัผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าน า้หนกั
ตัง้แต ่.50  ขึน้ไป  โดยตวับง่ชีส้ว่นใหญ่ยงัจดัอยูใ่นกลุม่องค์ประกอบเดิม มีเพียงตวับง่ชี ้ผู้บริหารสถานศกึษาสง่เสริมให้มีการ
ปฏิสมัพนัธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนโดยจดักิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ เป็นตวับ่งชีข้ององค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายและได้รับ
การจดัเข้ามาในองค์ประกอบด้านการจดัสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยัเพียงตวับง่ชีเ้ดียวเทา่นัน้  

3. ผลการประเมินยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้ บริหาร
สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง พบว่าผู้ เช่ียวชาญทกุท่านยืนยนัว่าตวับ่งชีข้องการ
บริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลางมีความเหมาะสม
ทุกตัวบ่งชี ้ยกเว้นตัวบ่งชีใ้นองค์ประกอบด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการ
ปฏิสมัพนัธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนโดยจดักิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ  ผู้ เช่ียวชาญสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรอยูใ่นองค์ประกอบ
ของการสร้างเครือขา่ยเหมาะสมกวา่ 

ค าส าคัญ : องค์ประกอบและตวับง่ชี ้, การบริหารเชิงบรูณาการ 

Abstract 

The research entitled Factors and Indicators for Integrated Administration of Basic Education School 
Administrators under Primary Educational Service Area Office Central Region had the objectives to build factors 
and indicators for integrated administration of basic education school administrators under Primary Educational 
Service Area Office Central Region, analyze the factors and indicators for integrated administration of basic 
education school administrators under Primary Educational Service Area Office Central Region, and evaluate 
and confirm the appropriateness of the factors and indicators for integrated administration of basic education 
school administrators under Primary Educational Service Area Office Central Region. 

The research methodology consisted of 3 stages. Stage 1: Building factors and indicators for 
integrated administration of basic education school administrators under Primary Educational Service Area 
Office Central Region; Stage 2: Analyzing the factors and indicators for integrated administration of basic 
education school administrators under Primary Educational Service Area Office Central Region; and Stage 3: 
Evaluating and confirming the appropriateness of the factors and indicators for integrated administration of 
basic education school administrators under Primary Educational Service Area Office Central Region. The 



 
3 วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 

samples used in the research were 430 school directors. They were acquired by identifying the sample size 
following the concepts of Hair; et al. 2006 : 102, followed by multi-stage sampling. The instrument was a Likert 5 
rating scale questionnaire; all its items had the CVI of 1.00 and the alpha reliability of .89. The statistics used for 
data analysis was Exploratory Factor Analysis : EFA.  
The research results revealed as follows. 

1. The building of factors and indicators for integrated administration of basic education school 
administrators under Primary Educational Service Area Office Central Region consisted of 5 factors and 43 
indicators. Each factor had number of indicators as follows: 1) leadership, 9 indicators, 2) achievement oriented, 
8 indicators, 3) continuous quality improvement, 9 indicators, 4) building network, 9 indicators, and 5) safe 
environment management, 8 indicators, 

2. The factor analysis found the weight values of 43 indicators for integrated administration of basic 
education school under Primary Educational Service Area Office Central Region passing the criterion of  >.50. 
Most indicators appeared to be in their original factors. Only 1 indicator, Education school administrators 
promoting exchanging interactions by managing activities regularly, of the building network factor was moved to 
the safe environment management factor. 
 3. The results of the evaluation and confirm the appropriateness of the factors and indicators for 
integrated administration of basic education school administrators under Primary Educational Service Area 
Office Central Region found every expert confirmed that all indicators for integrated administration of basic 
education school administrators under Primary Educational Service Area Office Central Region were 
appropriate, except the one  of the safe environment management factor, Education school administrators 
promoting exchanging interactions by managing activities regularly, most experts opinioned it should be in the 
building network factor. 
 
Keywords : Factors and indicators, Integrated administration 
 

ภูมิหลัง 
 โลกปัจจุบันเป็นยุคกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งในแต่ละวันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดขึน้ตลอดเวลา ความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พฒันาให้โลกเลก็ลง การติดต่อสื่อสารแลกเปลีย่นข้อมลูและเรียนรู้ซึ่งกนัและกนั 
สามารถท าได้โดยไม่มีขอบเขตจ ากดั กระแสการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวสง่ผลกระทบให้เกิดความจ าเป็น ท่ีต้องปรับเปลี่ยน 
กระบวนทศัน์ด้านบริหารองค์กรจากเดิมไปสูก่ระบวนทศัน์[1] ดงันัน้องค์กรจ าเป็นต้องปรับตวัเพื่อความอยูร่อดอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะโลกที่ไร้พรมแดนของยคุการสือ่สารได้สง่ผลกระทบอยา่งรุนแรง ตอ่องค์ประกอบด้านตา่งๆ ขององค์กรให้ต้องมกีาร
เปลี่ยนแปลงขึน้ ได้แก่ด้านโครงสร้าง (Structure) มีลกัษณะเปลีย่นไปเป็นแบบแนวนอนมากขึน้ เกิดรูปแบบโครงสร้างใหม่ๆ
มีการเน้นการใช้ทีมงานองค์กรจะมีบคุลากรที่เป็นผู้มีคณุวฒุิและมีความรู้สงูขึน้ องค์กรจะเปลีย่นไปเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 
(Learning Organization) ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อสามารถรู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเข้าถึง
สารสนเทศ (Technology and Access to Information) เกิดวิธีการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึง และการใช้ข้อมูล
ร่วมกนัได้รวดเร็วมากขึน้ [2] 
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ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยยงัคงประสบสภาวะ
แวดล้อมและบริบทของการเปลีย่นแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสีย่งทัง้จากภายในและภายนอกประเทศอาทิกระแสการ
เปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆสภาวการณ์ด้านต่างๆทัง้เศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยงัคงประสบปัญหาในหลายด้านเช่นปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการ
แข่งขนัคณุภาพการศึกษาความเหลื่อมล า้ทางสงัคมเป็นต้นท าให้การพฒันาในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ฉบบัที่ 12 จึงจ าเป็นต้องเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพฒันาอย่างมีสว่นร่วมการสนบัสนุนและสง่เสริมแนวคิดการปฏิรูป
ประเทศไปสูค่วามมัน่คงมัง่คัง่ยัง่ยืนและสงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ [3] อีกทัง้ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสารการ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสงัคมออนไลน์ส่งผลให้มีทัง้โอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิตทัศนคติและความเช่ือในสงัคม
ตลอดจนความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลกระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศปัจจบุนัประเทศไทยได้
เข้าสูยุ่คปฏิรูปการศึกษา โดยมีแนวคิดในการปฏิรูปการบริหารและการจดัการของภาครัฐ เร่ิมต้นจากกระทรวงศึกษาธิการ
นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา 44 ในการออกค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 10/2559 เร่ืองการขบัเคลือ่นการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เร่ืองการบริหาร
ราชการของกระทรวงศกึษาธิการในภมูิภาคเพื่อแสดงให้เห็นวา่การปฏิรูปการศกึษาและการบริหารราชการในสว่นภมูิภาคนัน้
มีความจ าเป็นเร่งด่วนและสง่ผลต่อการขบัเคลื่อนการศึกษาซึ่งโครงสร้างเดิมที่ด าเนินการอยู่ก็สามารถด าเนินการได้แต่ไม่
ทนัเวลา โดยมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการมีการบูรณาการงานระดบัพืน้ที่  เนื่องจากพบปัญหาเก่ียวกับโครงสร้างการ
บริหารจดัการแบบเดิมของกระทรวงศกึษาธิการในสว่นภมูิภาคนัน้จะพบวา่มีปัญหาเร่ืองการบรูณาการในการด าเนินงานของ
ระดบัพืน้ที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาหรือระดับมธัยมศึกษา แม้กระทัง่โรงเรียนในระดับเดียวกันก็ยงัไม่
เช่ือมโยงอีกทัง้โรงเรียนในสงักัดองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร และโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ไมไ่ด้รับการพฒันาจากการบริหารจดัการโดยสิน้เชิงเนื่องจากตา่งคนต่างบริหารจดัการแม้ว่าทกุหนว่ยงานจะได้รับ
แนวทางและนโยบายจากกระทรวงศกึษาธิการไปด าเนินการแตเ่มื่อถงึเวลาด าเนินการจริงจะไมม่ีความเช่ือมโยงซึง่กนัและกนั
ท าให้ยากตอ่การบรูณาการระดบัพืน้ท่ี [4] 

นอกจากนีด้้านบุคลากรและการบริหารจัดการรวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานยงัขาดประสิทธิภาพแล้ว การดกูารรักษาความปลอดภยัในสถานศึกษามีแนวโน้มเกิดอบุตัิเหตมุากขึน้ ท่ีส าคญัการ
บริหารงานของหนว่ยงานขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารจดัการศกึษา และความคลอ่งตวัในการบริหารงานบคุคล [5] 

กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทัว่ถึง
โดยมีการปฏิรูประบบบริหารจดัการการศึกษาโดยปรับรูปแบบการบริหารการศกึษาใหมเ่พื่อสร้างความรับผิดชอบตอ่ผลลพัธ์
และเพิ่มคณุภาพและประสทิธิภาพการบริหารในสถานศึกษา จดัสร้างสภาพแวดล้อมและนวตักรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพให้เหมาะกบัวยัรวมถึงการจดับริการสขุภาพและสวสัดิการสงัคมอย่างบรูณาการโดยอาศยัการมีสว่นร่วมของ
บคุลากรในองค์กร [6] 

ดงันัน้การบริหารและการจดัการศกึษาจะมีลกัษณะแตกต่างไปจากเดิม โดยสถานศกึษาจะมีอ านาจในการบริหาร
และการจดัการศึกษามากขึน้ ท าให้ผู้บริหารจะต้องปรับบทบาทหน้าที่เพื่อปฏิบตัิงานบริหารสถานศึกษาในรูปแบบใหม่ ซึ่ง
ปัจจุบนัได้เกิดแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารที่หลากหลายขึน้ มุ่งเน้นการบูรณาการให้ผสมผสานกลมกลืน  การบริหารเชิง
บูรณาการ จึงมีความส าคัญและความจ าเป็นในปัจจุบันเพราะการบริหารเชิงบูรณาการช่วยท าให้การบริหารงานเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร สร้างความตระหนักของบุคลากรในการท างานโดยเน้นกระบวนการ 
ปฏิสมัพนัธ์ เพื่อให้การบริหารเกิดประสทิธิผลสร้างทีมงานแบบบรูณาการ เน้นเป้าหมายและประโยชน์ขององค์กร สร้างพลงั
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ให้บคุลากร ลดความสญูเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพของงานลดความเสี่ยงในการท างาน ท าให้บคุลากรปลอดภยั จดัล าดบั
ความส าคญัของระบบงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุขององค์กร บคุลากรหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ ท าให้เพิ่มประสบการณ์  
ในการท างาน ตอบสนองความต้องการของบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ประหยัดเวลา การเงินและก าลงัคน
ปรับปรุงกระบวนการภายในและการสือ่สารในองค์กร[7] อีกทัง้การบริหารเชิงบรูณาการ ยงัเน้นการบริหารเชิงอนาคตที่มีการ
วางแผนป้องกันปัญหาที่เกิดขึน้ มีกระบวนการที่ชัดเจน ที่ช่วยบริหารทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
องค์กรยอมรับในคณุภาพที่เกิดขึน้ ตลอดจนเกิดความสขุ ความปลอดภยั เพราะได้รับการดแูลป้องกนัเป็นอยา่งดี ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล [8]ตอบสนองโลกาภิวตัน์ที่เน้นความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานเน้น
มมุมองที่แตกต่าง ไมแ่ยกสว่นแตพ่ิจารณาแบบองค์รวมท าให้สามารถแก้ปัญหาได้ทัง้ระบบ  กระตุ้นให้บคุลากรเกิดความคิด
สร้างสรรค์ สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง ปรับปรุงระบบการคิด และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั [9]ช่วยยกระดบัการศึกษา และ
สนบัสนนุการพฒันาขององค์กร ช่วยให้มีช่องทางหลากหลายในการสือ่สาร สร้างระบบประกนัคณุภาพท่ีเข้มแข็ง ให้บคุลากร
เกิดความสขุและความปลอดภยั  สนบัสนนุให้มีการจดัสภาพแวดล้อมที่เอือ้ตอ่การท างานของบคุลากรอื่นๆ[10]ที่ส าคญัการ
บริหารเชิงบรูณาการสร้างความได้เปรียบให้กบัองค์กร ด้วยการจดักิจกรรมเชิงกระบวนการ ช่วยท าให้การจดัสภาพแวดล้อม
เกิดความปลอดภยัแก่บคุลากร  สง่เสริมสขุภาพของบคุลากร ยกระดบัคณุภาพการศกึษา ตอบสนองตอ่การบริหารยคุใหม่ที่
ทนัต่อยุคโลกาภิวตัน์ ท าให้การจดัการเชิงนโยบายและการบริหารงานมีประสิทธิภาพ สามารถควบคมุและลด ปัญหาและ
ความเสีย่งตา่งๆในองค์กร[11] ดงันัน้จะเห็นว่าการบริหารเชิงบรูณาการนบัวา่มีความส าคญัดงักลา่ว และสามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยจึงสงัเคราะห์แนวคิดจากบริหารเชิงบูรณาการของดอลลิ่ง(Dalling)[ 9]ดัก
กลาส (Douglas) [12]มากิวร์(Maguire)[13]และโอไบร์อนั(O’Brien)[14]สรุปเป็นองค์ประกอบของการบริหารเชิงบรูณาการ 
5 ด้าน  ได้แก่ 1) ภาวะผู้น า 2)การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 3) การปรับปรุงคณุภาพอยา่งต่อเนื่อง  4) การสร้างเครือขา่ยและ 5)การจดั
สภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั   

การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจยัออกแบบงานวิจยัเป็นการพฒันาองค์ประกอบและตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการ เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นการบริหารงานแนวใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง เพื่อก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาทรัพยากรบคุคลในด้านการ
บริหารของผู้บริหารสถานศกึษาให้มีความเหมาะสมกบับริบทของตนสบืไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัตัง้วตัถปุระสงค์การวิจยั ดงันี ้

1. เพื่อสร้างองค์ประกอบและตวับง่ชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาภาคกลาง 

2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาภาคกลาง 

3. เพื่อประเมินยืนยนัความเหมาะสมองค์ประกอบและตวับง่ชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการ ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาภาคกลาง 

 
 
 

 



 
6 วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัเร่ืององค์ประกอบและตวับง่ชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง มีวิธีการด าเนินการวิจยัเป็น3 ขัน้ตอน ได้แก่ขัน้ตอนที่ 1 การสร้างองค์ประกอบ
และตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง  
โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารเชิงบูรณาการ และแนวคิดกับการวิเคราะห์องค์ประกอบรวมทัง้
สมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10คน ขัน้ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง  โดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่าง 
ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง จ านวน  430  คน ซึ่งได้มาจาก
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของแฮร์และคณะ (Hair; et al. 2006:102) และน าไปสุ่มแบบหลายขัน้ตอน 
เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ต  มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity Index: CVI)  เท่ากบั 1.00  ทกุข้อ และมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .89สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ได้แก่ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)   และขัน้ตอนที่ 3 การประเมินยืนยันความ
เหมาะสมขององค์ประกอบและตวับง่ชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาภาคกลางโดยการจดัสมัมนาอิงผู้ เช่ียวชาญจ านวน 10 คน 

 
สรุปผลการวิจัย  
 การวิจยัเร่ืององค์ประกอบและตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาภาคกลาง ผู้วิจยัสรุปผลการวิจยั ดงันี ้   
  1. การสร้างองค์ประกอบและตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ด้วยการวิเคราะห์  สังเคราะห์เอกสาร และสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ พบว่า
องค์ประกอบการบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศกึษา มี 5 องค์ประกอบ  43  ตวับง่ชี ้ โดยองค์ประกอบแตล่ะด้านมี
ตวับง่ชี ้ดงันี ้ 1) องค์ประกอบด้านภาวะผู้น า  มีตวับง่ชี ้ 9 ตวับ่งชี ้2) องค์ประกอบด้านการมุง่ผลสมัฤทธ์ิ มีตวับง่ชี ้ 8ตวับง่ชี ้ 
3) องค์ประกอบด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีตวับ่งชี ้ 9 ตวับ่งชี ้ 4) องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายมีตวั
บง่ชี ้9 ตวับง่ชี ้และ5) องค์ประกอบด้านการจดัสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั มีตวับง่ชี ้ 8 ตวับง่ชี ้  

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  (Exploratory Factor 
Analysis) พบว่า  ตวับง่ชีท้กุตวัขององค์ประกอบการบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง มีค่าน า้หนกัผา่นเกณฑ์ โดยมีค่าน า้หนกัตัง้แต ่ .50  ขึน้ไป  โดยตวับ่งชีส้ว่นใหญ่ยงัจดัอยู่
ในกลุม่องค์ประกอบเดิม มีเพียงตวับ่งชี ้ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสริมให้มีการปฏิสมัพนัธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนโดยจดักิจกรรม
อย่างสม ่าเสมอ เป็นตวับ่งชีข้ององค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายและได้รับการจัดเข้ามาในองค์ประกอบด้านการจัด
สภาพแวดล้อมให้ปลอดภยัเพียงตวับง่ชีเ้ดียวเทา่นัน้ โดยองค์ประกอบแตล่ะด้านมีคา่น า้หนกัของตวับง่ชี ้ดงันี ้       

     2.1 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิมีตวับ่งชีจ้ านวน 9 ตวับ่งชี ้และเมื่อพิจารณาค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ  พบวา่ ผู้บริหารสถานศกึษาเน้นการท างานท่ียดึผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกั (0.840) มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบ
สงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษากระตือรือร้นและขวนขวายหาความรู้อย่างตอ่เนื่อง (0.839)  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา 
และผู้บริหารสถานศกึษาปรับปรุงการปฏิบตัิงานของบคุลากรอยา่งเป็นระบบ  (0.662)  มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ 
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2.2 องค์ประกอบที่ 2  ด้านการสร้างเครือข่ายมีตวับ่งชีจ้ านวน  8 ตวับ่งชี ้ และเมื่อพิจารณาค่าน า้หนกั
องค์ประกอบ  พบวา่ผู้บริหารสถานศึกษาระดมทรัพยากรจากชมุชนมาพฒันาโรงเรียนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของโรงเรียน
เป็นหลกั (0.775) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรจดัตัง้เครือข่ายในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ ชมรม สมาคม เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน (0.761)  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศึกษา
สร้างความตระหนักแก่บุคลากรเพื่อค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันในการเป็นสมาชิกในเครือข่าย (0.621)  มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบต ่าสดุ 

2.3 องค์ประกอบที่ 3 ด้านภาวะผู้น ามีตวับง่ชีจ้ านวน 9 ตวับง่ชี ้และเมื่อพิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบ 
พบวา่ผู้บริหารสถานศกึษาเพิ่มพลงัอ านาจให้บคุลากรมุง่มัน่ในการท างาน (0.798) มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหาร
สถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (0.778)  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมขวญั
ก าลงัใจแก่บคุลากรโดยใช้แรงจงูใจอยา่งสร้างสรรค์ (0.618)  มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ 

2.4 องค์ประกอบที่ 4  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยมีตัวบ่งชีจ้ านวน 9ตัวบ่งชี ้ และเมื่อ
พิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบ  พบวา่ผู้บริหารสถานศึกษาจดับริการปฐมพยาบาล และการปอ้งกนัอบุตัิเหตแุละอบุตัิภยัที่
เกิดขึน้แก่บคุลากร (0.795) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาจดักิจกรรมหรือจดัประสบการณ์การเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน (0.790)  มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้ บริหาร
สถานศึกษาตรวจสอบดูแลวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย (0.679)  มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบต ่าสดุ   

2.5 องค์ประกอบที่ 5 ด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีตัวบ่งชีจ้ านวน 8 ตัวบ่งชี ้และเมื่อ
พิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบ พบวา่ผู้บริหารสถานศกึษาเผยแพร่ผลงานการพฒันาคณุภาพการศึกษาของบคุลากรเพื่อ
เป็นแบบอย่าง (0.757) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาพฒันาบคุลากรให้เกิดความตระหนกัของการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา (0.755) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศึกษาปรับปรุงงานให้เกิดคณุภาพ
จากงานระดบัเลก็ไปสูง่านระดบัใหญ่  (0.503)  มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ 

3. ผลการประเมินยืนยนัความเหมาะสมขององค์ประกอบและตวับง่ชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาภาคกลาง พบว่าผู้ เช่ียวชาญทกุท่านยืนยนัว่าตวับ่งชี ้
ของการบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลางมีความ
เหมาะสมทกุตวับง่ชี ้ยกเว้นตวับ่งชีใ้นองค์ประกอบด้านการจดัสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั ผู้บริหารสถานศกึษาสง่เสริมให้มี
การปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนโดยจัดกิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ  ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรอยู่ใน
องค์ประกอบของการสร้างเครือขา่ยเหมาะสมกวา่ 

อภปิรายผล 
 ผู้วิจยัสามารถอภิปรายผล ดงันี ้

1. การสร้างองค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ด้วยการวิเคราะห์  สงัเคราะห์เอกสาร และสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวฒุิ พบว่าองค์ประกอบการ
บริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษา มี 5 องค์ประกอบ  43  ตัวบ่งชี ้ โดยองค์ประกอบแต่ละด้านมีตวับ่งชี ้ดังนี ้ 1) 
องค์ประกอบด้านภาวะผู้น า  มีตวับ่งชี ้ 9 ตวับ่งชี ้2) องค์ประกอบด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ มีตวับ่งชี ้ 8 ตวับ่งชี ้ 3) องค์ประกอบ
ด้านการปรับปรุงคณุภาพอย่างตอ่เนื่อง มีตวับง่ชี ้ 9 ตวับ่งชี ้ 4) องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายมีตวับง่ชี ้ 9 ตวับ่งชี ้และ 5) 
องค์ประกอบด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย มีตัวบ่งชี  ้ 8 ตัวบ่งชี  ้ขัน้ตอนที่  1 ผลการสร้างองค์ประกอบ
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และตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลางที่
เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะการบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นการบริหารงานท่ีทนัสมยัสอดคล้องกบันโยบาย
ของกระทรวงศกึษาธิการท่ีเน้นให้การบริหารงานมีการบรูณาการองค์ความรู้ต่างๆ  ตลอดจนกลยทุธ์การบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ  โดยเน้นผลสมัฤทธ์ิเป็นส าคญั  อีกทัง้การบริหารเชิง
บูรณาการ นับว่ามีความส าคัญเพราะตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้อย่างทั่วถึง ลดความซ า้ซ้อนและช่วยลด
คา่ใช้จ่าย ลดความขดัแย้งกนัของบคุลากรในองค์กรสร้างความสอดคล้องด้านการสื่อสาร อ านวยความสะดวกแก่บคุลากร 
เพิ่มความเข้าใจและความพึงพอใจของบคุลากรและผู้มีสว่นได้สว่นเสียและค านึงถึงเป้าหมายของสถานศึกษาเป็นส าคญั
สอดคล้องกับแนวคิดของลีและคนอื่นๆ(Lee & Others)[15]ที่กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารเชิงบูรณาการว่ามี
ความส าคญัช่วยสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ของบคุลากรในองค์กรลดความขดัแย้งระหว่างบคุลากร และท าให้การท างานมี
ทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของเดล(Dale) [16] ได้สรุปถึงความส าคญัการบริหารเชิงบูรณาการช่วยลดความ
ซ า้ซ้อนและช่วยลดคา่ใช้จ่ายช่วยลดความขดัแย้งกนัมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิและเปา้หมายของงานตลอดจนอ านวยความสะดวกใน
การท างานงานแก่บคุลากรพบวา่สอดคล้องกบัแนวคิดของเบนยสั (Benyus) [17]ที่กลา่วถึงความส าคญัของการบริหารเชิง
บรูณาการวา่ช่วยพฒันาความเป็นเลศิในการวางแผนการจดัการ และการด าเนินงานของผู้บริหาร เพิ่มผลติผลและผลติภาพที่
ดีรวมถึงพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีในการท างานของบคุลากร  โดยเฉพาะภาวะผู้น านบัว่ามีความส าคญัช่วยดแูลรักษาและให้
ความใกล้ชิดกับบุคลากรสนบัสนุนการใช้เทคโนโลยีในการท างาน จูงใจให้บุคลากรท างานเต็มศกัยภาพเป็นที่ปรึกษาและ
กระตุ้ นให้บุคลากรมุ่งความส าเร็จของงานตามเป้าหมายสอดคล้องกับแนวคิดของ (Nandram) [18]ที่ว่าผู้ น าที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการและมีความมุ่งมัน่ จะสามารถตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กร
เจริญก้าวหน้าอยา่งมัน่คง บคุลากรมีทิศทางในการท างานท่ีชดัเจน สามารถท างานได้รวดเร็วยิ่งขึน้  [19] 

 ขณะเดียวกันการมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นการท างานท่ีมีความมุ่งมั่นพยายามเพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จโดยยึด
เป้าหมายหรือผลงานเป็นหลัก ท าให้เกิดความท้าทายในการท างาน มีการพัฒนาวิธีการท างานอย่างเป็นระบบและ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการท างานให้เอือ้ต่อผลส าเร็จของงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ[20]ในท านองเดียวกันการมุ่งผลสมัฤทธ์ิช่วยให้บุคลากรท างานให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนด เกิดผลดีตอ่หนว่ยงานและสว่นรวมบคุลากรท างานโดยใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่และเป็นระบบเกิดความรอบคอบโดย
ไม่ประมาท[21]อีกทัง้การปรับปรุงคณุภาพอย่างตวัเนื่องนบัว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัเพราะเป็นการใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงระบบงาน วิธีการท างานและพฤติกรรมในการท างานเพื่อท าให้งานที่
ปฏิบตัิสามารตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ ตลอดจนบคุลากรในองค์กรโดยมีจดุประสงค์เพื่อให้เกิดความพงึพอใจ 
และตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ โดยมุง่สูค่วามเป็นเลิศ [22]สอดคล้องกบัแนวคิดของคาเรน และไมค์(Karen & 
Mike )[23]ที่กลา่วถึงความส าคญัของการปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่องช่วยท าให้ผลผลิตมีคณุภาพ ลดความสญูเสียของ
ต้นทนุ ปรับปรุงการออกแบบผลผลติและการบริหารให้ตอบสนองความต้องการของบคุลากร และช่วยให้ผู้บริหารตดัสนิใจได้
อยา่งถกูต้องแมน่ย า 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบและตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาภาคกลาง ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) พบวา่  ตวับง่ชีท้กุตวัของ
องค์ประกอบการบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาภาคกลาง มี
คา่น า้หนกัผา่นเกณฑ์ โดยมีคา่น า้หนกัตัง้แต ่.50  ขึน้ไปโดยตวับง่ชีส้ว่นใหญ่ยงัจดัอยูใ่นกลุม่องค์ประกอบเดิม มีเพียงตวับง่ชี ้
ผู้ บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนโดยจัดกิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ เป็นตัวบ่งชีข้อง
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องค์ประกอบด้านการสร้างเครือขา่ยและได้รับการจดัเข้ามาในองค์ประกอบด้านการจดัสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเพียงตวั
บง่ชีเ้ดียวเทา่นัน้ โดยองค์ประกอบแตล่ะด้านมีคา่น า้หนกัของตวับง่ชี ้ดงันี ้       

 2.1 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิมีตวับ่งชีจ้ านวน  9 ตวับ่งชี ้ และเมื่อพิจารณาค่า
น า้หนกัองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเน้นการท างานท่ียึดผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกั (0.840) มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบสูงสุด ผู้ บริหารสถานศึกษากระตือรือร้นและขวนขวายหาความรู้อย่างต่อเนื่อง (0.839) มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศึกษาปรับปรุงการปฏิบตัิงานของบคุลากรอย่างเป็นระบบ (0.662) มีค่าน า้หนกั
องค์ประกอบต ่าสดุ ที่เป็นเช่นนีเ้พราะการมุ่งผลสมัฤทธ์ิเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการบริหารเชิงบูรณาการ เพราะการ
บริหารงานผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องยึดผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกัเพ่ือท าให้บุคลากรยอมรับนบัถือและเกิดความ
เช่ือมัน่ในตวัผู้บริหารตลอดจนเช่ือมั่นต่อผลงานที่ท าให้สถานศึกษาเจริญก้าวหน้า และเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนโดยทัว่ไป  
บคุลากรสามารถยดึถือเป็นแบบอยา่งในการท างาน  อีกทัง้การมุง่ผลสมัฤทธ์ินบัวา่มีความส าคญัท าให้เกิดความกระตือรือร้น
ที่จะปฏิบตัิงานให้เกิดคณุภาพพยายามปฏิบตัิหน้าที่ให้ดีและถกูต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือสงูกวา่สอดคล้องกบัแนวคิด
ของแลมและคนอื่นๆ (Lam and Others.)[24]ทีก่ลา่วถึงความส าคญัของการมุง่ผลสมัฤทธ์ิช่วยให้เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะ
ปฏิบตัิงานให้เกิดคณุภาพกระตุ้นให้เกิดความพยายามในการปฏิบตัิหน้าที่ให้ดีและถกูต้องด้วยความอดทนขยนัตรงตอ่เวลา 
ท าให้เกิดความรับผิดชอบงานให้มีประสทิธิภาพ  สอดคล้องกบัแนวคิดของจีโอร์ดาโนและคนอื่นๆ (Giordano &Others)[21] 
ที่กลา่วถึงความส าคญัของการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด เกิดผลดีต่อหน่วยงานและสว่นรวมช่วยรักษา
ผลประโยชน์ให้แก่หน่วยงานอย่างเต็มความสามารถท างานโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีการวดัผลประเมินผลอย่างเป็น
ระบบและท างานด้วยความรอบคอบไมป่ระมาท 
   2.2 องค์ประกอบที่ 2  ด้านการสร้างเครือข่ายมีตวับ่งชีจ้ านวน 8 ตวับ่งชี ้ และเมื่อพิจารณาค่า
น า้หนกัองค์ประกอบ  พบวา่ผู้บริหารสถานศกึษาระดมทรัพยากรจากชุมชนมาพฒันาโรงเรียนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
โรงเรียนเป็นหลกั(0.775) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสริมให้บคุลากรจดัตัง้เครือข่ายในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ ชมรม สมาคม เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน(0.761) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้ บริหาร
สถานศึกษาสร้างความตระหนกัแก่บุคลากรเพื่อค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันในการเป็นสมาชิกในเครือข่าย (0.621) มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะองค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการ
บริหารเชิงบรูณาการเพราะการสร้างเครือข่ายท าให้สถานศึกษาเกิดความเข้มแข็ง เนื่องจากมีการระดมทรัพยากรทัง้ภายใน
และภายนอกมาสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  อีกทัง้สนับสนุนด้านงบประมาณ  ด้านวิชาการ  ตลอดจนด้านการ
ตรวจสอบดูแลพฤติกรรมของนกัเรียน ท าให้ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง การสร้างเครือข่ายนบัว่ามี
ความส าคญัท าให้สถานศึกษาสามารถวางแผนเพื่อป้องกนัปัญหาในอนาคตเกิดเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และแนวคิด
ด้านวฒันธรรมเกิดความสามคัคีกลมเกลียวในองค์กร สอดคล้องกบัแนวคิดของวิลล์(Will) [25] ที่กลา่วถึงความส าคญัของ
เครือข่ายว่าช่วยท าให้องค์กรมีความเข้มแข็ง มัน่คงและยัง่ยืนเพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชน และท าให้เกิดความสามคัคีเกิด
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมทุนสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันนวตักรรมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ [26] ที่กล่าวถึงความส าคญัของเครือข่ายว่าช่วยท าให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างบุคลากร ด้วยกนั และ
สือ่สารข้อมลูระหวา่งกนัได้ สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกนั ท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายร่วมคิดร่วมท าเป็นพลงัในการท างาน เกิด
ความสามัคคีกลมเกลียวท าให้เกิดความเช่ือถือและการยอมรับ  และช่วยแก้ปัญหาการท างานและพัฒนางานให้มี
ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
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2.3 องค์ประกอบที่ 3  ด้านภาวะผู้น ามีตวับ่งชีจ้ านวน 9 ตวับ่งชี ้ และเมื่อพิจารณาค่าน า้หนกั
องค์ประกอบ  พบวา่ผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มพลงัอ านาจให้บคุลากรมุ่งมัน่ในการท างาน(0.798) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบ
สงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (0.778) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศึกษา
สง่เสริมขวญัก าลงัใจแก่บคุลากรโดยใช้แรงจงูใจอยา่งสร้างสรรค์ (0.618)มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็น
เพราะองค์ประกอบด้านภาวะผู้น าเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัของการบริหารเชิงบรูณาการเพราะภาวะผู้น าเป็นหวัใจของการ
บริหารงานผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีอิทธิพลต่อบุคลากร สามารถโน้มน้าวใจให้บุคลากรปฏิบตัิงานไปสู่เป้าหมาย โดยมุ่ง
ผลประโยชน์ของบคุลากรเป็นหลกั  เป็นผู้ก ากับดูแล อ านวยความสะดวก ให้ขวญัก าลงัใจแก่บุคลากร โดยเน้นผลงานที่มี
คณุภาพอีกทัง้ภาวะผู้น าของการบริหารแบบบูรณาการ เช่น มีคณุลกัษณะส าคญั ยิ่งสอดคล้องกับแนวคิดของณรงค์วิทย์ 
แสนทอง [27] ที่ว่าภาวะผู้น ามีความส าคญัเพราะช่วยให้บุคลากรท างานเป็นทีม บุคลากรไว้วางใจและให้ความเช่ือมั่น
เสริมสร้างก าลงัใจในการท างาน กระตุ้นให้บคุลากรเกิดพลงัตื่นตวัมุ่งความส าเร็จเสมอสอดคล้องกบัแนวคิดของนานดราม 
(Nandram) [18] กลา่วถึงความส าคญัของภาวะผู้น า ช่วยดูแลรักษาและให้ความใกล้ชิดกับบุคลากรกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์อยู่เสมอสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการท างานและส่งเสริมการ
ท างานเป็นแบบบรูณาการ 

2.4 องค์ประกอบที่ 4  ด้านการจดัสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยัมี ตวับ่งชีจ้ านวน  9ตวับ่งชี ้ และ
เมื่อพิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาจดัการบริการปฐมพยาบาล และการป้องกนัอบุตัิเหตแุละ
อบุตัิภยัที่เกิดขึน้แก่บคุลากร(0.795) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมหรือจดัประสบการณ์
การเรียนการสอนเพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียน (0.790) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหาร
สถานศึกษาตรวจสอบดูแลวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย (0.679) มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบต ่าสดุ ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะองค์ประกอบด้านการจดัสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยัเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั
ของการบริหารเชิงบรูณาการเพราะเปา้หมายส าคญัของการบริหารเชิงบรูณาการคือการเน้นให้บคุลากรในองค์กรมีชีวิตความ
เป็นอยูท่ี่ดีและมีความมัน่คงปลอดภยัในการท างานและการเรียนรู้สอดคล้องกบัแนวคิดของแบรดฟอร์ดและบรุค (Bradford  
& Burke) [1]ที่ได้สรุปความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยว่าท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างานและ
นกัเรียนมีปลอดภยัในการเรียนรู้สอดคล้องกบัแนวคิดของอาร์เทอร์ (Arter) [28] ทีส่รุปว่าการจดัสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั
สง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนให้สงูขึน้  

 2.5 องค์ประกอบที่ 5ด้านการปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่อง มีตวับ่งชีจ้ านวน  8 ตวับ่งชี ้ และ
เมื่อพิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาเผยแพร่ผลงานการพฒันาคณุภาพการศึกษาของบคุลากร
เพื่อเป็นแบบอย่าง (0.757) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาพฒันาบคุลากรให้เกิดความตระหนกัของ
การประกันคุณภาพการศึกษา (0.755)  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศึกษาปรับปรุงงานให้เกิด
คณุภาพจากงานระดบัเล็กไปสูง่านระดบัใหญ่ (0.503) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุที่เป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะองค์ประกอบ
ด้านการปรับปรุงคณุภาพอยา่งต่อเนื่องนบัวา่มีความส าคญั การปรับปรุงคณุภาพอย่างตอ่เนื่องเป็นองค์ประกอบส าคญัของ
การบริหารเชิงบูรณาการเพราะช่วยให้การบริหารจัดการประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ท าให้มีการวางแผนงานอย่าง
เหมาะสม มีการตรวจสอบความก้าวหน้า ช่วยลดปัญหาและข้อผิดพลาดและค่าใช้จ่าย มีการแก้ไขปรับปรุงปัญหาอยู่
ตลอดเวลา มีการปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่อง เน้นผลผลิตที่ดีที่สดุเป็นประโยชน์แก่ผู้ รับบริการมากที่สดุ  สอดคล้องกับ
แนวคิดของฟลดั(Flood)[29]ที่ให้ความส าคญัของการปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่องช่วยปรับปรุงระบบการท างาน วิธีการ
ท างานหรือพฤติกรรมในการท างานเพื่อท าให้งานที่ปฏิบัติของตนเองหรือทีมงานสามารตอบสนองความต้องการของ
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ผู้ รับบริการโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความพงึพอใจในการด าเนินงาน ผลผลติหรือการบริการสอดคล้องกบัแนวคิดของไฟ
เยอร์และคนอื่นๆ (Fryer and others) [22] ที่สรุปถึงความส าคญัของการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการ
เก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาองค์กร และคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีวิเคราะห์ นโยบาย ขัน้ตอนการปฏิบตัิที่มี
คณุภาพ การใช้กระบวนการทางสถิติเพื่อการควบคมุคณุภาพ 

3. ผลการประเมินยืนยนัความเหมาะสมขององค์ประกอบและตวับง่ชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาภาคกลาง พบว่าผู้ เช่ียวชาญทกุท่านยืนยนัว่าตวับ่งชี ้
ของการบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลางมีความ
เหมาะสมทกุตวับง่ชี ้ยกเว้นตวับ่งชีใ้นองค์ประกอบด้านการจดัสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั ผู้บริหารสถานศกึษาสง่เสริมให้มี
การปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนโดยจัดกิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ  ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าควรอยู่ใน
องค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายเหมาะสมกว่าโดยใช้ขัน้ตอนการวิจยั 3 ขัน้ตอน  เป็นวิธีแบบผสม (Mix Methodology) 
ทัง้วิธีวิจยัเชิงปริมาณและวิจยัเชิงคณุภาพ หลงัจากมีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจแล้วจึงให้ผู้ เช่ียวชาญยืนยนัความ
เหมาะสมอีกครัง้หนึ่ง อีกทัง้การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องได้ใช้เอกสารทัง้ภาษาไทยและตา่งประเทศ โดยเฉพาะเอกสาร
ภาษาไทยมีจ านวนน้อย ต้องศึกษาเอกสารจากต่างประเทศจ านวนมาก ซึ่งนบัว่ามีความถูกต้องและสอดคล้องกับแนวคิด
และทฤษฎีเป็นอย่างดีผลวิจยัดงักล่าวนบัว่าสอดคล้องกบัผลวิจยัของรวิรัตน์โสธรพิทกัษ์กุล [30] ที่ศึกษาองค์ประกอบของ
การประยกุต์งานวิจยัเพื่อการบริหารโรงเรียนมีวตัถปุระสงค์เพื่อทราบรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุององค์ประกอบการ
ประยกุต์งานวิจยัเพื่อการบริหารโรงเรียนและยืนยนัรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุององค์ประกอบการประยกุต์งานวิจัย
เพื่อการบริหารโรงเรียน สถิติที่ใช้ได้แก่การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุผลการ
ยืนยันรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่าผู้ ทรงคุณวุฒิยืนยันว่าเป็นรูปแบบที่มีความถูกต้องเหมาะสมและเป็นประโยชน์
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับผลวิจัยของประยูร เจริญสขุ [31] ที่ได้พัฒนาตวับ่งชีง้านวิชาการ
ส าหรับสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผลการพฒันาตวับง่ชีป้รากฏวา่ได้องค์ประกอบงานวิชาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจ านวน 
4 องค์ประกอบหลกั 15 องค์ประกอบย่อย ตวับง่ชีจ้ านวน 88 ตวับ่งชีผ้ลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัของตวับง่ชีง้านวิชาการส าหรับสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานปรากฏวา่ตวับง่ชีม้ีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ สอดคล้องกบัผลวิจยัของจิรัชฌา วิเชียรปัญญา [32] ทีว่ิจยัเร่ือง การพฒันาตวับง่ชีร้วมส าหรับการจดัการความรู้ที่มี
ประสทิธิภาพ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผลวิจยัพบวา่สามารถยนืยนัความตรงเชิงโครงสร้างโมเดลการวดัการจดัการความรู้ที่
มีประสทิธิภาพกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 

ข้อเสนอแนะ            
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 องค์ประกอบด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ มีค่าน า้หนักของตัวบ่งชีใ้นองค์รวมอนัดับสูงสุดโดยเฉพาะผู้บริหาร
สถานศึกษาเน้นการท างานท่ียึดผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกัให้ผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาภาคกลาง จึงควรตระหนกัถึงผลสมัฤทธ์ิของงานและเน้นผลงานเป็นส าคญั 

1.2 องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายมีค่าน า้หนกัของตวับ่งชีใ้นองค์รวมอนัดบัรองลงมาโดยเฉพาะผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ระดมทรัพยากรจากชุมชนมาพฒันาโรงเรียนโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของโรงเรียนเป็นหลกั ดังนัน้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรคิดโครงการใหม่ๆที่น่าสนใจโดยระดม
ทรัพยากรจากชมุชนมาพฒันาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าอยา่งตอ่เนื่อง 
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1.3 องค์ประกอบด้านภาวะผู้น ามคีา่น า้หนกัของตวับง่ชีใ้นองค์รวมอนัดบัสาม โดยเฉพาะผู้บริหาร 
สถานศกึษาเพิ่มพลงัอ านาจให้บคุลากรมุง่มัน่ในการท างาน ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษาจึงควรกระตุ้นให้บคุลากรท างานเต็ม
ศกัยภาพพร้อมทัง้มอบหมายงานให้ตรงกบัความถนดัและความสนใจ เพื่อให้การท างานเกิดคณุภาพ 

    1.4 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ควรน ารูปแบบการบริหารเชิงบรูณาการไปเผยแพร่ 
แก่ผู้บริหารสถานศกึษาเพื่อน าไปประยกุต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ตอ่หนว่ยงานสบืไป  

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 2.1 ควรมีการวิเคราะห์องค์ประกอบและตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการในหน่วยงานอื่นๆ อาทิ สงักดัส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาเอกชน สงักดักรุงเทพมหานครหรือองค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน เป็นต้น 
 2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการบริหารเชิงบรูณาการในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน สงักดักรุงเทพมหานคร หรือองค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน เป็นต้น 
 2.3 ควรมีการวิจยัการบริหารเชิงบรูณาการในรูปงานวิจยัอื่นๆ อาทิ การหาความสมัพนัธ์ หรือการศึกษาเป็นราย

กรณี การพฒันารูปแบบ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัและพฒันามีวตัถปุระสงค์ เพื่อ 1) วิเคราะห์สมรรถภาพ และความต้องการจ าเป็นของครูใน
เร่ืองการเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา  2) พฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพ
การบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา และ 3) ศึกษาผลการใช้หลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการ
จดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา 
           หลกัสตูรที่พฒันาขึน้ใช้การฝึกอบรมครูเป็นเวลา 30 ชั่วโมง มีการสอบวดัสมรรถภาพการบริหารการจัดการสอน
ก่อนและหลงั และ การติดตามหลงัการฝึกอบรม 1 เดือน เพื่อรับทราบผลพัฒนาการและความคงทนความรู้ ของกลุ่ม
ตวัอย่างได้แก่ ความรู้ เจตคติ และทกัษะ กลุม่ตวัอย่าง เป็นครูสงักดัสถาบนัการอาชีวศึกษา มี 2 กลุม่คือ กลุม่ที่ใช้ประเมิน
ความต้องการจ าเป็น และกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้หลกัสตูร จ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มและการเลือกแบบสมคัรใจ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัมี 4 ฉบบัได้แก่ แบบประเมินความต้องการจ าเป็น แบบทดสอบความรู้ แบบวดัเจตคติ และแบบ
ประเมินทกัษะ  เคร่ืองมือทัง้ 4 ฉบบัมีความตรงเชิงเนือ้ และความเช่ือมัน่สงู การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การวิเคราะห์สถิติบรรยาย 
ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลีย่ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพฒันาการสมัพทัธ์และการวิเคราะห์เนือ้หา  
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 ผลการวิจยั พบวา่  
 1) ความต้องการจ าเป็นของครูในเร่ืองการสง่เสริมสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา 
ได้แก่ การเตรียมแผนการสอน  การบริหารจดัการชัน้เรียน  การจดัการการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  การ
สอดแทรกด้านศีลธรรมและจริยธรรม การท าวิจยัในชัน้เรียน และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  
 2) หลกัสูตรส่งเสริมสมรรถภาพการบริหารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา ประกอบด้วย   หลักการ 
จุดมุ่งหมาย เนือ้หาสาระ การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนและการวดัผลโดยผลการประเมิน
หลกัสตูรโดยผู้ เช่ียวชาญ พบวา่ หลกัสตูรมีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้จริง 
 3) ผลการทดลองใช้หลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา พบว่า
ความรู้และเจตคติเก่ียวกับสมรรถภาพการบริหารการจัดการสอนของครู มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์สามารถพฒันากลุ่ม
ตัวอย่าง ด้านความรู้ และเจตคติสูงขึน้ทุกคน โดยมีคะแนนพัฒนาการอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก ส าหรับด้านทักษะการ
ปฏิบตัิงานอาชีพ พบว่าอยู่ในระดบัมาก หลงัจากการติดตามผลการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 1 เดือน คะแนนทัง้ 2 สว่นลดลง
เลก็น้อยแตย่งัคงอยูใ่นระดบัมาก และกลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่หลกัสตูรฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
 

ค าส าคัญ : หลกัสตูรฝึกอบรม 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to 1) analyze the competency and  needs  of vocational teachers in 
enhancing instructional management competency, 2) develop a curriculum to enhance teaching management 
competency of vocational teachers and 3) study the effect of using the curriculum to enhance teaching 
management competency of vocational teachers. The training period was 30 hours and a follow-up for a period 
of one month to evaluate the results of the development and durability of the sample concerning knowledge, 
attitude, and skills. The samples consisted of needs assessment and sampled 30 voluntary teachers in the 
Eastern Institute of Vocational Technology. There were 4 research instruments, namely a needs assessment 
form, a test, an attitude assessment  form  and a skills assessment form, which all had content validity and 
reliability. The data was analyzed by descriptive statistics namely, frequency, percentages, means, standard 
deviation, relative gain score and content analysis. 
 The findings revealed the followings:      
          1) Needs analysis revealed teachers needs on enhancing teaching management competency of 
vocational teachers in vocational technology, namely preparing lesson plans, classroom management skills, 
learning management, information technology in education, moral and ethical integration, classroom research, 
assessment and evaluation of learning. 
      2) An enriched curriculum to enhance instructional management competency of vocational teachers 
consisting of principles, aims, contents, learning activities, teaching activities, instructional media  and 
assessment. The results of the evaluation by experts were found that the course is appropriate and can be 
implemented in actual practice. 
 3) The implementation results of the enriched curriculum to enhance instructional management 
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competency of vocational teachers revealed that knowledge and attitude concerning instructional management 
of teachers had effectiveness on the set criteria, so it could be developed for higher knowledge and attitude. All 
of the samples obtained gained scores at the high to very high level. It was found that the occupational skill was 
at the high level. The follow up one month after the training revealed that the scores for knowledge and skills 
were slightly decreased, however, the scores were still in the high level and the samples reflected satisfaction 
towards the training course at the highest level. 
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ภูมิหลัง  
       พระราชบญัญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 ได้ระบุว่า การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ต้องเป็นการจดัการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
เพื่อผลติและพฒันาก าลงัคนในด้านวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี รวมทัง้เป็นการยกระดบัการศึกษา
วิชาชีพให้สงูขึน้เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและภมูิปัญญา
ไทยมาพัฒนาผู้ รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบตัิและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพใน
ลกัษณะผู้ ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้   และมาตรา 10 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  6 การจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องค านงึถึง การมีระบบการพฒันาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 
เพื่อให้ทนัตอ่ความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี   
  ผลการศกึษาผลการด าเนินงานในรอบ 9 ปี ของการปฏิรูปการอาชีวศกึษา (พ.ศ.2542-พ.ศ.2551) [1] เฉพาะสว่นท่ี
เก่ียวกบัอาชีวศึกษาพบว่า ด้านคณุลกัษณะของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะไม่สอดคล้อง
กบัความต้องการของผู้ ใช้ และความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี และ สถานประกอบการ ขาดทกัษะความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็น 
ดังนัน้สถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องน าไปฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง ยิ่งไปกว่านัน้ก าลงัคนที่ผลิตออกมาขาด
คณุลกัษณะด้านความรู้และทกัษะที่จ าเป็นอยา่งเพียงพอ เช่น ทกัษะด้านการสือ่สารทัง้ภาษาไทย ภาษาตา่งประเทศ (ฟัง พดู 
อา่น เขียน) การใช้คอมพิวเตอร์ และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงขาดคณุลกัษณะที่ส าคญัต่อการปฏิบตัิงาน
จริงบางประการ เช่น การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาในงาน การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบในงาน 
ความซื่อสตัย์ ความอดทน ความขยนั มีวินยัตรงต่อเวลา ภาวะผู้น า ด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา
ใหมย่งัไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ตรงลกัษณะงาน หรือความต้องการของสถานประกอบการ  
 ด้านการบริหารจัดการ กฎหมายการศึกษาที่มีผลใช้บังคับแล้วยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากระบบการเสริมสร้างความรู้และมาตรการบังคบัใช้ให้แก่ฝ่ายปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมยงัไม่ชัดเจน ประกอบกับ
หนว่ยงานสว่นกลางบงัคบัใช้กฎหมายการศกึษาโดยเน้นการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรมากกวา่การปฏิรูปคณุภาพการเรียนการ
สอนในสถานศกึษา สง่ผลให้การปฏิรูปการศึกษาไมป่ระสบผลส าเร็จ ด้านการจดัการเรียนการสอน หลักสตูรการศึกษายงัไม่
ชดัเจนว่าจะให้ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา ควรท่ีจะศึกษาตอ่ในระดบัสงูหรือเข้าท างาน ประกอบกบัการจดัการเรียนการสอนยงั
ไมส่ามารถสร้างสมรรถนะในการปฏิบตัิงานได้จริง ด้านครูผู้สอน สถาบนัอาชีวศึกษาขาดแคลนครู คณาจารย์ทัง้เชิงปริมาณ
และคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนโยบายจ ากัดอตัราก าลงัคนภาครัฐ ผนวกกับการใช้มาตรการจูงใจให้ครูออกก่อน
เกษียณ ท าให้สญูเสียอตัราครูไปจ านวนมาก อีกทัง้บณัฑิตครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์บางสว่น หลงัจากส าเร็จการศึกษา
แล้วไมป่ระกอบอาชีพครูสง่ผลให้เกิดการขาดแคลนครูทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ     
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 จากการประเมินผลการปฏิรูปการศกึษาพบวา่ หลายเร่ืองประสบผลส าเร็จ และหลายเร่ืองที่ต้องเร่งพฒันา ปรับปรุง
และตอ่ยอด โดยเฉพาะด้านคณุภาพผู้ เรียน ครู คณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา ประสทิธิภาพของการบริหารจดัการ ที่
พบว่ามีสถานศึกษาจ านวนมากไมไ่ด้มาตรฐาน ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิต ่า ขาดคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ทัง้การคิดวิเคราะห์ ใฝ่
เรียนรู้ และแสวงหาความรู้อยา่งต่อเนื่อง คณุธรรมในด้านครู อาจารย์ พบว่า มีปัญหา ขาดแคลนครู คณาจารย์ ท่ีมีคณุภาพ 
มีคุณธรรม ไม่ได้คนเก่ง คนดี และใจรักมาเป็นครู คณาจารย์ ในด้านการบริหารจัดการ พบว่ายงัขาดการมีส่วนร่วมในการ
บริหารและจดัการศึกษาจากทกุภาคสว่นอย่างแท้จริง   [2] โรงเรียนต้องเผชิญกบัความท้าทายด้านการยกระดบัมาตรฐาน
ความส าเร็จอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้โรงเรียนมีประสทิธิผลเพิ่มขึน้  
 จากการรายงานการวิจยัเร่ืองภาพการศกึษาไทยในอนาคต 10-20 ปี ของส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา [2] ได้
ระบปัุญหาในการจัดการเรียนรู้ที่พบในสถานศึกษาไว้ 7 ด้าน ซึ่งด้านที่เก่ียวข้องกับครูคือ ครูมีศกัยภาพไม่เพียงพอต่อการ
จดัการเรียนการสอน ครูต้องสอนหลายกลุม่สาระการเรียนรู้ ครูใช้เวลาในการท าผลงานวิชาการมากจนท าให้สนใจในการ
สอนน้อยลง ครูสอนโดยไม่ใช้สื่อการสอน ครูให้ความส าคัญกับกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัมากกว่ากลุ่มสาระรอง ครูขาด
ความรู้และเข้าใจในหลกัสตูรอยา่งลกึซึง้ ครูขาดขวญัก าลงัใจในการท างาน ครูขาดการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการ
พัฒนา ครูได้สอนวิชาที่ไม่ได้ตรงกับสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา ครูมีภาระงานอื่นมากนอกจากงาน ประการสุดท้าย การ
พฒันาการอบรมครูไม่สอดคล้องกบัความต้องการ ด้านการจดัการเรียนการสอน พบวา่ครูมีปัญหา 6 ประการ คือ ประการ
แรกมีสถานศึกษาเพียงบางแห่งที่จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งผู้ เรียนเป็นกลุ่มตามศกัยภาพ ประการที่สองครูยังใช้การ
บรรยายแบบครูเป็นศนูย์กลางและใช้สื่อการสอนน้อย ประการที่สามครูสว่นใหญ่จดัท าแผนการเรียนรู้หรือมีแผนการเรียนรู้ 
แต่ไม่ได้จดัการเรียนรู้ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ ประการท่ีสี่การเรียนการสอนไม่ได้ฝึกผู้ เรียนได้น าข้อมลูจากประสบการณ์จริง
มาคิดวิเคราะห์ แตเ่น้นการคดัลอกเนือ้หาจากเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต ประการท่ีห้าเนือ้หาสาระและกิจกรรมการเรียนการ
สอนไม่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงของผู้ เรียน และประการที่หกจ านวนผู้ เรียนต่อห้องมากเกินไป จึงท า ให้การเรียนการสอนไม่มี
ประสิทธิภาพ  ด้านสือ่การเรียนการสอน พบวา่มี 5 ประการ คือ ประการที่หนึง่ครูใช้สื่อการสอนไม่หลากหลาย สว่นใหญ่ใช้
สื่อส าเร็จรูปที่เป็นหนงัสือแบบเรียน ประการที่สองครูขาดความรู้และทกัษะในการผลิตและ พฒันาสื่อการเรียนการสอนที่
ได้รับจากสว่นกลางไมต่รงกบัเนือ้หาและความต้องการของครู จึงไมส่ามารถน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้ ทัง้ยงัไม่
มีห้องปฏิบัติการหรืออุปกรณ์ที่จะใช้กับสื่อที่ได้รับ ประการที่สี่สถานศึกษาขนาดเล็กขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์การสอน 
เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่ต้องน าไปใช้ในด้านอื่นที่จ าเป็นและเร่งด่วนมากกว่า และประการที่ห้าครูขาดทกัษะในการ
เลือกใช้สื่อหรือไม่มีสว่นร่วมในการจดัซือ้สื่อ ท าให้สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจดัการเรียนการสอนไม่เหมาะสมกบัผู้ เรียน 
ด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา พบว่า ครูใช้วิธีการวดัและประเมินผลไม่เหมาะสมเนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการวดั ประเมินผลการเรียน ครูขาดทกัษะในการสร้างและหาคณุภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผล  
 การพัฒนาสมรรถภาพการบริหารหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ที่ท าหน้าที่ครูนัน้ มีหลายรูปแบบ   สถาบัน
พฒันาครู คณาจารย์และบคุลากรทางการศึกษาได้พฒันารูปแบบและวิธีการพฒันาสมรรถภาพครู สรุปได้ดงันี  ้[3] 1) การ
พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา มุง่เน้นให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ ทัง้สมรรถนะหลกั 
(Core Competency) สมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่  (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะกลุ่มสาระ 
(Specificational Competency) ตามที่ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด  
2) รูปแบบของการพฒันามุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายที่มีคณุภาพตามที่ สถาบนัพฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา (สคบศ.) ก าหนด ให้กระจายอยู่ทัว่ประเทศ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการพฒันาของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทัง้ที่เป็นองค์กรเครือข่าย บคุคลเครือข่าย และเครือข่ายทางไกล  3) วิธีการพฒันาต้องมีความหลากหลาย สอดคล้อง
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กับความต้องการพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้นวิธีการพัฒนาที่โรงเรียน/หน่วยงานเป็นฐาน (School 
Based Development /Inside based Development) เป็นส าคัญ  4) วิธีการพัฒนาที่ส าคัญได้แก่ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
(Peer group) การวิจยัในชัน้เรียนอย่างง่าย การเข้ารับการอบรม หรือการเข้าร่วมการสมัมนาทางวิชาการท่ีหน่วยงานตา่ง ๆ  
จดัขึน้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กบัผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขา 5) การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายทางไกล 
เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเหลือครูให้สามารถเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง โดยการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ช่วยครูไม่ต้อง
เดินทางออกจากพืน้ที่ท่ีอยู่หา่งไกล และสามารถพฒันาตนเองให้สามารถน าความรู้ ความสามารถไปใช้ให้เกิดแก่ผู้ เรียนและ
สามารถน าไปเลือ่นวิทยฐานะให้ตนเองได้ 
          งานวิจยันีใ้ช้วิธีพฒันาครูด้วยการฝึกอบรม โดยการพฒันาครูด้วยวิธีการฝึกอบรมนัน้ มีรูปแบบที่ส าคญั  2 รูปแบบ 
คือ 1) การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) 2) การฝึกอบรมในขณะปฏิบตัิงาน (On the Job Training: OJT) ซึง่
การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัเลือกใช้วิธีการอบรมแบบการฝึกอบรมในขณะปฏิบตัิงาน (On the Job Training: OJT) และผู้วิจยัยงัได้
ศกึษาเร่ืองการเรียนแบบผสมผสาน ซึง่หมายถึง การเรียนโดยการผสมผสานระหว่างการเรียนแบบดัง้เดิมหรือแบบพบกนัใน
ชัน้เรียน (Face to face) กบัการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี  เพื่อน าไปสูย่คุของเทคโนโลยีชัน้สงู ยคุแห่งสงัคมเครือขา่ย ดงัเช่น 
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์ ได้กล่าวไว้ในอนาคตภาพของสงัคมไทยในทศวรรษหน้า โดยเป็นการอบรมที่
ผสมผสาน Blended Learning  ซึ่งครูยุคใหม่ต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน และผู้ วิจัย
คาดหวงัวา่กระบวนการฝึกอบรมด้วยหลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้  สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครู
ให้ดีขึน้ได้ เพราะหลกัสตูรมีการพฒันาครู ทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ และเจตคติ และในกระบวนการพฒันามีการใช้การอบรม
แบบผสมผสาน Blended Learning  ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหลักสูตรอบรม ซึ่งจะท าให้ครูมีการ
พฒันาการท่ีดีขึน้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อวิเคราะห์สมรรถภาพด้านการบริหารจดัการสอนของครูอาชีวศกึษา และความต้องการจ าเป็นการเสริมสร้าง
สมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา  
 2.  เพื่อพฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา 
 3.  เพื่อศกึษาผลการใช้หลกัสตูรเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ตอนที่ 1 (R1) ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง (Literature review) และประเมินความต้องการ ความจ าเป็น 
(Needs Assessment) ในการพฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา      
 ขัน้ที่ 1  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง เป็นการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน และสงัเคราะห์ข้อมูลการ
บริหารการจดัการสอนของครูอาชีวศกึษา 
 ขัน้ที่ 2  ประเมินความต้องการ ความจ าเป็น (Needs Assessment) สมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครู
ระดบัอาชีวศกึษา  กบักลุม่ตวัอยา่งครูอาชีวศกึษาจ านวน 30 คน 
 ตอนที่ 2 (D1) การสร้างหลกัสตูรและตรวจสอบหลกัสตูรก่อนน าไปใช้โดยผู้ทรงคณุวฒุิ ซึ่งเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
ได้แก่ หลกัสตูรการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา แบบทดสอบความรู้ใน
การบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา แบบทดสอบทกัษะในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา 
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แบบวดัเจตคติต่อการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษาของครูผู้ เข้ารับการอบรม ในการวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัได้
สร้างหลกัสตูรอบรมตามแนวคิดการพฒันาหลกัสตูรของไทเลอร์ (Tyler’s end-means model) โดยก าหนดเปา้หมายสดุท้าย
ของหลกัสตูร ซึ่งหมายถึง สมรรถภาพและก าหนดวิธีการ ประกอบด้วย เนือ้หาของหลกัสตูรและกิจกรรมผ่านช่องทางการ
ฝึกอบรม กระบวนการสร้างและพัฒนาหลกัสตูรที่ส าคัญ คือ ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน วิเคราะห์ความต้องการของครูผู้ สอน 
ออกแบบหลกัสตูร กิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินหลกัสตูร และปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูร 
 ตอนที่ 3 (R2) น าหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษาไปใช้
จริงกับกลุ่มตวัอย่างครูอาชีวศึกษาจ านวน 30 คน เพื่อเก็บผลการวิจัยโดยหาประสิทธิภาพของหลกัสตูร จากการทดสอบ
ความรู้ในการบริหารการจัดการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา  ทดสอบทักษะในการบริหารการจัดการสอนของครูระดับ
อาชีวศกึษา และวดัเจตคติตอ่การบริหารการจดัการสอนของครูผู้ เข้ารับการอบรม  
 ตอนที่ 4 (D2) เป็นการปรับปรุงหลกัสตูรหลงัจากการน าไปใช้จริง ผู้วิจยั ได้เก็บรวบรวมปัญหาตา่งๆที่เกิดขึน้ รวม
กบัผลที่เกิดจาก R2 น าไปปรับหลกัสตูรที่จะน าไปใช้เพื่อพฒันาครูตอ่ไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์สมรรถภาพด้านการบริหารจดัการสอนของครูอาชีวศกึษา และความต้องการจ าเป็นการเสริมสร้าง
สมรรถภาพการบริหารการจัดการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษานัน้ ผู้ วิจัยได้สงัเคราะห์ สมรรถนะของครูผู้สอนของ สพฐ. 
ครูผู้สอนระดบัอาชีวศึกษา ครูเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ออกมาเป็น 7 เนือ้หาสาระส าคญั คือ การเตรียมแผนการสอน  การ
บริหารจดัการชัน้เรียน    การจดัการการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา การสอดแทรกด้านศีลธรรมและจริยธรรม 
การท าวิจยัในชัน้เรียน  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งน าผลการการสงัเคราะห์ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่านประเมินความ
สอดคล้องกบัการการเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูแล้วพบว่าสอดคล้องทัง้ 7 เนือ้หาสาระส าคญั 
และได้น าไปประเมินความต้องการจ าเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออก นัน้ได้พบว่า ทุกหน่วยมีความต้องการจ าเป็นอยู่ในช่วง  0.598 - 0.718 หมายความว่า ทุกสมรรถนะ มีความ
ต้องการจ าเป็นในระดบัสงู ในการเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครู เรียงตามล าดบัได้ดงันี ้อนัดบัที่ 1 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา อนัดบัท่ี 2 การจดัการเรียนรู้ อนัดบัท่ี 3 การบริหารจดัการชัน้เรียน อนัดบัท่ี 4 การเตรียม
แผนการสอน อนัดบัท่ี 5   การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ อนัดบัท่ี 6 การสอดแทรกด้านศีลธรรมและจริยธรรม และ อนัดบั
ที่ 7 การท าวิจยัในชัน้เรียน  
 2. การพฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษานัน้ ผู้วิจยัได้พฒันา
หลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา โดยมีองค์ประกอบ 7 ประการ ได้แก่ 1) 
หลกัการและเหตผุล 2) วตัถปุระสงค์ 3) หวัข้อการฝึกอบรม 4) เนือ้หาการฝึกอบรม 5) กิจกรรมการฝึกอบรม 6) สือ่การ
ฝึกอบรม 7) การวดัและประเมินผลการฝึกอบรม  
 ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาแล้วเห็นวา่องค์ประกอบของหลกัสตูรฝึกอบรมทกุประเด็นมีความเหมาะสมในระดบัมากที่สดุ 
ข้อรายการท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็นล าดบัที่ 1 คือ 5.00 ได้แก่ เนือ้หามีความถกูต้องตามหลกัวิชาการ เนือ้หามีความสมัพนัธ์ต่อเนื่อง 
บทเรียนมีความยากง่ายเหมาะสมกบัผู้ เข้าอบรม บทเรียนมีการสรุปเนือ้หาในแตล่ะตอนอยา่งเหมาะสม มีกระบวนการอบรม
ที่เหมาะสมและนา่สนใจ มีการสรุปและการน าความรู้จากอบรมประยกุต์ใช้ มีการใช้สือ่ประกอบการฝึกอบรมที่เหมาะสมและ
นา่สนใจ ผู้ เข้าอบรมสามารถประเมินความเข้าใจของตนเองได้ 
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 ข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 2 คือ 4.80 ได้แก่ จุดประสงค์เหมาะสมกับหลกัสูตรการฝึกอบรม  การแจ้ง
จดุประสงค์ของการอบรมสามารถเข้าใจได้ง่าย เนือ้หาบทเรียนสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ บทเรียนเปิดโอกาสให้ผู้
เข้าอบรมมีส่วนร่วมตลอดการอบรม บทเรียนมีการยกตวัอย่างในปริมาณและโอกาสที่เหมาะสม  มีการน าเข้าสูบ่ทเรียนที่
เหมาะสม การประเมินผลเหมาะสมกบัเนือ้หาและจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความยากง่ายและเหมาะสมกับระดบัของผู้ เข้า
อบรม ความเหมาะสมของจ านวนข้อสอบหรือแบบทดสอบ 
 3. การศกึษาผลการใช้หลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษานัน้  ได้ผล
การทดลองหลกัสตูรอบรม  หลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจัดการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา  โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นครูสงักดัสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก  ผู้วิจยัเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการบริหาร
การจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา และวัดเจตคติในการบริหารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา ของกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการทดลองใช้หลกัสตูร ค านวณคะแนนพฒันาการสมัพทัธ์ และประเมินด้านทกัษะในการบริหารการ
จดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา ผู้วิจยัใช้แบบสงัเกตทกัษะในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา พบวา่  
  3.1 ด้านความรู้ในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา ทกัษะในการบริหารการจดัการสอนของ
ครูระดบัอาชีวศกึษา เจตคติในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา 
   3.1.1 คะแนนพฒันาการด้านความรู้ในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา สงูกวา่เกณฑ์ 
20% ขึน้ไป คือ 59.61%  แปรผลได้ว่ามีพฒันาการด้านความรู้ในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษาอยู่ใน
ระดบัสงู  โดยหน่วยที่ 2  การบริหารจดัการชัน้เรียน ได้คะแนนพฒันาการมากที่สดุ คือ 64.71%  หน่วยที่ 5 การสอดแทรก
ด้านศีลธรรมและจริยธรรม  มีคะแนนพัฒนาการน้อยที่สุด คือ  59.65%  และการติดตามผลหลงัการฝึกอบรม พบว่า มี
คะแนนลดลง  จากคะแนนหลงัการฝึกอบรม แตผ่ลคะแนนท่ีได้ยงัสงูกวา่ก่อนการทดลองใช้หลกัสตูรทกุหนว่ย  
   3.1.2 คะแนนพฒันาการด้านเจตคติในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา  สงูกวา่เกณฑ์ 
20% ขึน้ คือ 95.24 % แปรผลได้ว่ามีพฒันาการด้านเจตคติในการบริหารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษาอยู่ใน
ระดบัสงู  โดยหนว่ย 3 การท าวิจยัในชัน้เรียน มีคะแนนพฒันาการมากที่สดุ คือ 96.67 %  หนว่ยที่ 1 การเตรียมแผนการสอน 
มีคะแนนพฒันาการน้อยที่สดุ คือ 93.82% และในการติดตามผลหลงัการฝึกอบรม  พบว่า มีผลคะแนนลดลงจากคะแนน
หลงัการฝึกอบรม แตผ่ลคะแนนท่ีได้ยงัสงูกวา่ก่อนการทดลองใช้หลกัสตูรทกุหนว่ย 
   3.1.3 คะแนนด้านทกัษะในการบริหารการจัดการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษาการปฏิบตัิสงูกว่าเกณฑ์
คา่เฉลี่ย 3.50 คือ 4.90  โดยหน่วยที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ คือ  4.90  และหน่วยที่ 
6 การท าวิจยัในชัน้เรียน มีคะแนนเฉลีย่น้อยที่สดุ คือ 4.83 
  3.2  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจมาก ข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยในการประเมินมากที่สุด คือ การอบรมหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา ช่วยสร้างแรงจูงใจในการจดัการสอน  4.80  และในสว่นข้อ
รายการท่ีมีค่าเฉลีย่ในการประเมินน้อยที่สดุ คือ การอบรมหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครู
ระดบัอาชีวศกึษา ช่วยให้ครูเข้าใจการจดัการสอน มากขึน้ 4.57 
  หลังจากได้ใช้หลักสูตรแล้วได้มีการปรับปรุงแก้ไขและรับรองหลักสูตร  โดยปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญในด้านเนือ้หาของการฝึกอบรม  มีการ แจกแจงวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านทกัษะในการ
บริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษาออกมาเป็นข้อยอ่ยๆ มีการแยกจดุประสงค์ออกจากกนัเป็นหลายข้อเนื่องจาก
ของเดิมนัน้จะเป็นจุดประสงค์ข้อใหญ่ๆที่มีจุดประสงค์ย่อยรวมกันมากเกินไป   มีการปรับเนือ้หาให้มีความใกล้เคียงกัน
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เนื่องจากเนือ้หาไม่เท่ากันท าให้ใช้เวลาในแต่ละหน่วยไม่เท่ากันจึง  มีการเพิ่มรายละเอียดในใบความรู้ในการบริหารการ
จดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษาให้มากขึน้และเพิ่มจ านวนชัว่โมงในการอบรมให้มากขึน้ในช่วงกิจกรรมการเรียนรู้มีการ
เพิ่มทกัษะในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษาการปฏิบตัิมากขึน้และประเมินการฝึกอบรมจากผลงานการ
ฝึกอบรม 
 

อภปิรายผล 
  จากผลการวิจยั พบว่า การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของ
ครูระดบัอาชีวศึกษา ที่ผู้ วิจัยพฒันาขึน้สามารถก่อเกิดการพัฒนาด้านความรู้ในการบริหารการจัดการสอนของครูระดับ
อาชีวศึกษา ทกัษะในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา และเจตคติในการบริหารการจดัการสอนของครู
ระดบัอาชีวศกึษา เก่ียวกบัสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ทกุประการ ซึง่ผู้วิจยัมีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดงันี ้
     1. ผลการวิเคราะห์สมรรถนะด้านการบริหารจัดการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา และความต้องการจ าเป็นการ
เสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจัดการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา พบว่าด้านสมรรถนะของครูผู้สอนนัน้สามารถ
วิเคราะห์ได้ 7 สมรรถนะคือ การเตรียมแผนการสอน การบริหารจดัการชัน้เรียน การจดัการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา การสอดแทรกด้านศีลธรรมและจริยธรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในชัน้เรียน  ซึ่ง ทัง้ 7 
สมรรถนะนัน้ผู้ เช่ียวชาญให้ความเห็นสอดคล้องกนัว่า ครอบคลมุกระบวนการท างานของครูในการบริหารการจดัการเรียน
การสอนของครูให้มีประสทิธิภาพได้เป็นอยา่งดี 
 ในการศึกษาความต้องการจ าเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษานัน้ 
ผู้ วิจัยได้ประเมินความต้องการจ าเป็นสมรรถนะด้านการบริหารจัดการสอนของครูอาชีวศึกษา  แล้วได้พบว่า ทุกหน่วยมี
ความต้องการจ าเป็นอยู่ในช่วง 0.598 - 0.718 หมายความว่า ทุกสมรรถนะ มีความต้องการจ าเป็นในระดับสูง ในการ
เสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจัดการสอนของครู  เรียงตามล าดับได้ดังนี ้อันดับที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษา อนัดบัท่ี 2 การจดัการเรียนรู้  อนัดบัที่ 3 การบริหารจดัการชัน้เรียน อนัดบัท่ี 4 การเตรียมแผนการสอน อนัดบัที่ 5 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ อนัดบัที่ 6 การสอดแทรกด้านศีลธรรมและจริยธรรม  อนัดบัที่ 7 การท าวิจัยในชัน้เรียน 
แสดงให้เห็นว่า ทกุสมรรถนะนัน้มีความจ าเป็นต่อสมรรถนะด้านการบริหารจัดการสอนของครูอาชีวศึกษา  โดยสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามีคา่ความต้องการจ าเป็นสงูสดุ ซึ่งหมายถึงความต้องการพฒันาสมรรถนะในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูอาชีวศกึษามีความต้องการมากที่สดุ   
 2. ผลการพฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษานัน้ได้สร้างเป็น
หลกัสตูร มีทัง้หมด 7 หน่วยคือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา การจดัการเรียนรู้ การบริหารจดัการชัน้เรียน การเตรียม
แผนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสอดแทรกด้านศีลธรรมและจริยธรรม การท าวิจัยในชัน้เรียน  โดย
ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์ประกอบของหลกัสูตรฝึกอบรมทุกประเด็นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ ข้อ
รายการที่มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดบัที่ 1 คือ 5.00 ได้แก่ เนือ้หามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ เนือ้หามีความสมัพนัธ์ต่อเนื่อง 
บทเรียนมีความยากง่ายเหมาะสมกบัผู้ เข้าอบรม บทเรียนมีการสรุปเนือ้หาในแตล่ะตอนอยา่งเหมาะสม มีกระบวนการอบรม
ที่เหมาะสมและน่าสนใจ มีการสรุปและการน าความรู้ในการบริหารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษาจากอบรม
ประยกุต์ใช้ มีการใช้สื่อประกอบการฝึกอบรมที่เหมาะสมและนา่สนใจ ผู้ เข้าอบรมสามารถประเมินความเข้าใจของตนเองได้  
ข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยมีความเหมาะสมเป็นล าดบัที่ 2 คือ 4.80 ได้แก่ จุดประสงค์เหมาะสมกบัหลกัสตูรการฝึกอบรม การ
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แจ้งจดุประสงค์ของการอบรมสามารถเข้าใจได้งา่ย เนือ้หาบทเรียนสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ บทเรียนเปิดโอกาสให้
ผู้ เข้าอบรมมีสว่นร่วมตลอดการอบรม บทเรียนมีการยกตวัอย่างในปริมาณและโอกาสที่เหมาะสม มีการน าเข้าสูบ่ทเรียนที่
เหมาะสม การประเมินผลเหมาะสมกบัเนือ้หาและจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความยากง่ายและเหมาะสมกับระดบัของผู้ เข้า
อบรม ความเหมาะสมของจ านวนข้อสอบหรือแบบทดสอบ  
  ผลโดยรวมของการพัฒนาหลกัสูตรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจัดการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา
ทัง้หมด 7 หน่วยคือ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การจดัการเรียนรู้ การบริหารจดัการชัน้เรียน  การเตรียมแผนการ
สอน  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การสอดแทรกด้านศีลธรรมและจริยธรรม การท าวิจัยในชัน้เรียน ที่ได้มาดงักล่าว
สอดคล้องกับหลกัสตูรฝึกอบรมที่พฒันาขึน้ด าเนินการโดยศึกษาข้อมลู ได้แก่ กระบวนการพฒันาหลกัสตูร ความรู้ในการ
บริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษาเก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์การศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนและปัญหา
ในการสอนคิดวิเคราะห์ การศกึษาความต้องการในการฝึกอบรม เพื่อทราบข้อมลูพืน้ฐานแล้วได้น าข้อมลูพืน้ฐานดงักลา่วมา
สนทนากลุม่ เพื่อศกึษาแนวคิดในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัในด้านการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม
ของทาบา [4] ซึง่ผู้วิจยัได้ยกร่างหลกัสตูรประกอบไปด้วยหลกัการและเหตผุลของหลกัสตูรจดุมุง่หมายของหลกัสตูรฝึกอบรม 
โครงสร้างหลกัสตูรเนือ้หาสาระของหลกัสตูร กิจกรรมฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม สื่อและแหลง่เรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผลการฝึกอบรม และจดัเตรียมเอกสารประกอบหลกัสตูรพร้อมน าเสนอผู้ เช่ียวชาญ ตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูร
และเอกสารประกอบหลกัสูตร ผลการตรวจสอบหลกัสูตรพบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก และมีความสอดคล้อง
สามารถน าไปทดลองใช้ได้ ในการพฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา
ในครัง้นี ้เป็นไปตามแนวทางของการพฒันาหลกัสตูรของทาบา [4] โดยได้เสนอวา่กระบวนการพฒันาหลกัสตูรประกอบด้วย 
7 ขัน้ตอน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ส ารวจความต้องการ (2)ก าหนดจุดมุ่งหมาย (3) การเลือกเนือ้หาสาระของหลกัสตูร (4) 
การจดัระบบเนือ้หา (5) การเลือกประสบการณ์เรียนรู้ (7) การก าหนดสิ่ง ท่ีจะประเมิน ส าหรับองค์ประกอบของหลกัสตูรที่
สร้างขึน้ได้ครอบคลมุทัง้ด้านความรู้ในการบริหารการจัดการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา ด้านทักษะในการบริหารการ
จดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา และด้านเจตคติในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นไปตาม
องค์ประกอบหลกัของหลกัสตูร และผลจากการน าหลกัสตูรและคูม่ือ เอกสารประกอบการสอนไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 5 ทา่นตรวจ
พบว่า ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมมีมากจนถึงมากที่สดุ ในขณะเดียวกนัความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลกัสตูรใน
แต่ละด้านเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทัง้นีเ้นื่องจากผู้ วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาหลกัสูตรอย่างมีระบบตามขัน้ตอนแนว
ทางการจดัพฒันาหลกัสตูรของวิชยั วงษ์ใหญ่ [5]  
 3. ผลการใช้หลกัสตูรเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา นัน้พบวา่ 
หลงัจากใช้หลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษาแล้ว ได้ผลซึง่แยก
เป็น หวัข้อการอภิปราย ออกเป็น 3 ประเด็น คือ 3.1 ด้านความรู้ 3.2 ด้านทกัษะ 3.3 ด้านเจตคติ ดงันี ้  
  3.1 ผลคะแนนพฒันาการจากการทดสอบความรู้ในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษาของครู
ผู้ เข้าอบรม ของหน่วยที่ 2 การบริหารจัดการชัน้เรียน ได้คะแนนพฒันาการมากที่สดุ คือ 64.71%  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
ฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะครูผู้สอนเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา ช่วยเพิ่มความรู้ใน
การบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษาของครูในด้านการบริหารจัดการชัน้เรียนให้สงูขึน้จากความรู้ในการบริหาร
การจัดการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษาเดิม ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบการอบรมที่มีเนือ้หาที่มีความพร้อมและความ
สมบรูณ์ในความรู้ในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา เร่ืองการบริหารจดัการชัน้เรียนที่ท าให้ครูผู้ เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษาที่ดีขึน้ พร้อมทัง้มีสิง่เร้าด้วยการเรียนด้วยการเรียนแบบ
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ผสมผสาน Blended Learning และมีการให้ครูผู้ เข้ารับการอบรมท าแบบฝึกหัด  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของธอร์นไดค์ 
(Thorndike) (Gredler, 1997, p. 24)  ซึ่งมีกฎการเรียนรู้ที่ส าคญัคือ 1 กฎแห่งผล (Law of effect)  2 กฎแห่งความพร้อม 
(Law of readiness) 3 กฎแห่งการฝึกหัด (Law of exercise)  และผลคะแนนพัฒนาการจากการทดสอบความรู้ในการ
บริหารการจดัการสอนของครูผู้ เข้าอบรมหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษามี
คา่เฉลีย่ทัง้หลกัสตูรเทา่กบั 59.61 หมายถึงหลกัสตูรนีม้ีผลท าให้ครูมีพฒันาการทางด้านความรู้ในการบริหารการจดัการสอน
ของครูระดบัอาชีวศกึษาในการบริหารการจดัการสอนอยูใ่นระดบัสงู 
  3.2 ผลคะแนนพัฒนาการของเจตคติในการบริหารการจัดการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา หน่วย 3 การ
จดัการการเรียนรู้ มีคะแนนพฒันาการมากที่สดุ คือ 96.84% ซึ่งหมายถึงการฝึกอบรมตามหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพ
การบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา ช่วยเพิ่มเจตคติในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษาใน
ด้านการจดัการการเรียนรู้ให้สงูขึน้จากเจตคติในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษาเดิม ซึง่เป็นผลมาจากการ
ออกแบบการอบรมที่มีการกระตุ้นความเป็นครูที่จะมีเมตตาต่อนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียน เก่ง ดี และมีความสขุ 
ท าให้ครูผู้ เข้ารับการอบรมมีเจตคติในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษาที่ดีขึน้โดยเฉพาะในหนว่ยที่ 3 เร่ือง
การจัดการการเรียนรู้นี ้พร้อมทัง้มีการอบรมแบบผสมผสาน Blended Learning  ช่วยในการจัดการการเรียนรู้ เพื่อเป็น
ตัวอย่างให้ครูน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนด้วย  และนอกจากนีย้ังมีการให้ครูผู้ เข้ารับการอบรมฝึกการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนซึ่งครูผู้ เข้ารับการอบรมสามารถน าไปใช้ ในการบริหารการจัดการสอนได้ 
และผลคะแนนพัฒนาการจากการทดสอบเจตคติในการบริหารการจัดการสอนของครูผู้ เข้าอบรมหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษามีค่าเฉลี่ยทัง้หลกัสตูรเท่ากบั 67.08 หมายถึงหลกัสตูรนีม้ีผล
ท าให้ครูมีพฒันาการทางด้านเจตคติในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษาอยูใ่นระดบัสงู 
  3.3 ผลคะแนนทักษะในการบริหารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา นัน้หน่วยที่ 4 เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ คือ 4.96 ซึ่งหมายถึงการฝึกอบรม เสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการ
จดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา ช่วยเพิ่มสมรรถนะทกัษะในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษาในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่จะน าไปใช้ในการบริหารการจัดการสอนให้สงูขึน้มากกว่าทักษะในการบริหารการ
จดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษาด้านอื่นๆ  ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบการอบรมแบบผสมผสาน Blended Learning 
ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการอบรม ซึ่งท าให้ครูผู้ เข้ารับการอบรมมีการพฒันาทกัษะในการบริหารการจดัการสอน
ของครูระดบัอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามากกว่าด้านอื่น และยงัเป็นตวัอย่างการฝึกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ครูน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้กบันกัเรียนอีกด้วย           
  การวิจยัในครัง้นีพ้บวา่ ปัจจยัส าคญัที่สง่ผลให้การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหาร
การจดัการเรียนการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษามีความส าเร็จ ได้แก่  การด าเนินการสร้างและพฒันาหลกัสตูรอยา่งมีระบบ
ตามขัน้ตอน ตามแนวทางการพฒันาหลกัสตูรของแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสตูรของ Taba ,วิชยั วงษ์ใหญ่,มาเรียม นิล
พันธุ์  และ Tyler [4, 6, 7, 8] นอกจากนัน้แล้วเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของครูผู้ เข้ารับการอบรม เพราะ
เนือ้หาวิชาในการฝึกอบรม ผู้วิจยัก าหนดโดยการส ารวจความต้องการของครู และน ามาจดัท าเป็นหลกัสตูรฝึกอบรม ใช้การ
รับสมคัรผู้ เข้าอบรมจากความสมคัรใจ ประกอบกบัการหาคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยัได้ให้ผู้ เช่ียวชาญซึ่งมีความรอบรู้
เฉพาะด้านตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข อีกทัง้กระบวนการฝึกอบรมใช้การฝึกอบรมในที่ท างาน  (On-the-Job Training) 
และการเรียนรู้โดยใช้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง นอกจากนัน้การ
ออกแบบการอบรมยงัใช้รูปแบบการอบรมเป็นแบบผสมผสาน Blended Learning ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
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อบรม ซึง่ท าให้ครูผู้ เข้ารับการอบรมมีการพฒันาทกัษะในการบริหารการจดัการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 
และยังมีตัวอย่างการฝึกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ครูน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียน อีกทัง้ยงัได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ เข้ารับการอบรมเป็นอยา่งดีในการอบรม 
  ในการอบรมในครัง้นีค้รูผู้ เข้ารับการอบรมมีความตัง้ใจเข้ามารับการอบรมจากการสมัครใจของตนเอง
เนื่องจากมีความสนใจในหัวข้อที่จะอบรม  แต่จะมีส่วนที่เป็นทฤษฎีซึ่งผู้ เข้ารับการอบรมบางส่วนไม่ได้ให้ความสนใจ 
วิทยากรต้องมีการใช้วิธีการชกัจงูโดยกระตุ้นความคิดในจิตวิญญาณความเป็นครูของครูผู้ เข้ารับการอบรมในการเพิ่มเจตคติ
ในการบริหารการจดัการสอนเพื่อให้ครูผู้ เข้ารับการอบรมมีเจตคติในการบริหารการจดัการสอนที่ดีขึน้ในการที่จะเพิ่มความ
สนใจในสว่นเนือ้หาสว่นท่ีเป็นทฤษฎีความรู้ในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา   
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจยัการพฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษามีประเด็น
ที่ควรน ามาเป็นข้อเสนอแนะ ดงันี ้ 
 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้   
 การน าหลกัสตูรการอบรมเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการเรียนการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษาไปใช้   
ควรจะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
  1.1 เนื่องจากการอบรมตามหลักสูตรนี ้ประสบความส าเร็จ โดยน าการอบรมแบบผสมผสาน Blended 
Learning ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการอบรม ดงันัน้การน าหลกัสตูรการอบรมไปใช้ ควรจะได้ศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศเร่ืองใหม่ๆ  เข้ามาใช้ เพื่อดงึดดูความสนใจของผู้ เข้ารับการอบรมตลอดเวลา 
  1.2 กระบวนการบริหารการจดัอบรม ต้องมีการท าข้อตกลง ความเข้าใจกระบวนการในการด าเนินงานอบรม 
ซึง่จะท าให้ผู้ เข้ารับการอบรมปฏิบตัิตาม ปรับเปลีย่นพฤติกรรมเป็นไปตามข้อตกลงเป็นอยา่งดี 
    2.  ข้อเสนอแนะส าหรับในการวิจัยครัง้ต่อไป 
  2.1 การวิจยัในครัง้นีผ้ลการพฒันาด้านความรู้ในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษาเร่ือง การ
สอดแทรกด้านศีลธรรมและจริยธรรม คะแนนพฒันาการด้านเจตคติในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา 
หน่วยที่ 1 การเตรียมแผนการสอน และคะแนนด้านทกัษะในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษาการปฏิบตัิ 
หน่วยที่ 6 การท าวิจยัในชัน้เรียน มีผลการพฒันาต ่ากวา่หวัข้ออื่น ซึง่เป็นจุดที่ควรจะท าวิจยัต่อไป วา่มีสิง่ใดที่เก่ียวข้องที่ท า
ให้ได้ผลการพฒันาการต ่ากวา่หวัข้ออื่น             
  2.2 ควรน าแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนี ไ้ปใช้ในการพัฒนากลุ่มสถาบันอื่นๆ เช่น หลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูผู้สอนสถาบนัการอาชีวศกึษาเกษตร หลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหาร
การจดัการสอนของครูผู้สอนสถาบนัการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรมเกษตร เป็นต้น        
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาและตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตขุองปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่วฒันธรรมคณุภาพ
โรงเรียนประถมศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
การด าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่งการสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวข้อง การสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและการศึกษาโรงเรียนดีเด่น ระยะที่สองการตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมลูโดยการใช้แบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ มีคา่อ านาจจ าแนกระหวา่ง .25-.76 และคา่ความเช่ือมนั
เท่ากบั 0.98 กลุม่ตวัอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนที่เป็นหวัหน้ากลุม่งาน หวัหน้าสายชัน้หรือหวัหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้สิน้ จ านวน 1,621 
คน ได้มาโดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  เพื่อหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่น
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
และตรวจสอบความสอดคล้องระหวา่งรูปแบบเชิงสมมติฐานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประกอบด้วย ปัจจยัด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การ
เสริมสร้างพลงัอ านาจ การยกยอ่งและการให้รางวลั และการประเมินคณุภาพ  
 2. การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบที่พฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พบว่ามีความสอดคล้องกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์ มีคา่สถิติวดัความกลมกลนื คือ (Chi-Square=1618.64, df=11445, P-value = .0070,  
RMSEA=1.00, GFI=.97, AGFI= .96, LSRl = 0.13) โดยปัจจยัการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การ
ประเมินคณุภาพ การยกย่องและการให้รางวลั การจดัการเชิงกลยทุธ์ และการท างานเป็นทีม สามารถร่วมกนัอธิบายความ
แปรปรวนของวฒันธรรมคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาได้ร้อยละ 41 
 
ค าส าคัญ : โมเดลเชิงสาเหต ุวฒันธรรมคณุภาพของโรงเรียนประถมศกึษา 
 

Abstract 
The objectives of this study were to develop a causal relationship model of factors affecting quality culture 

of primary schools under the Office of the Basic Education Commission in the North-eastern Region of Thailand 
and to examine the developed model with the empirical data, as well as to study the effect of factors affecting 
quality culture of primary schools. The study was divided into 2 phases. Research conceptual framework 
construction was carried out in the first phase by analysing relevant documents and researches, interviewing 
experts and conducting a case study on distinctive schools while research hypothesis test was done in the second 
phase. Data was collected by the implementation of a 5-level rating scale questionnaire with discrimination power 
between 0.25 - 0.76 and reliability value at 0.98. Sample group consisted of 1,621 school directors, sub-division 
head teachers and grade level head teachers or head teachers of academic departments in schools under the 
Office of the Basic Education Commission in the North-eastern region of Thailand, selected through multi-stage 
sampling. Computer software was employed in data analysis to determine frequency, percentage, mean, 
standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient, while confirmatory factor analysis and 
goodness-of-fit examination between the hypothesis model and empirical data were achieved with the help of 
LISREL. 

The study yielded the following results: 
1. The developed causal relationship model of factors affecting quality culture of primary schools under 

the Office of the Basic Education Commission in the North-eastern Region of Thailand comprised the factors on 
human resources development, teamwork, strategic management on quality, empowerment, praise and reward 
and quality assessment. 
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2. From the examination, the developed model showed goodness-of-fit with the empirical data (Chi-
Square=1618.64, df=11445, P-value=.0070, RMSEA=1.00, GFI=.97, AGFI= .96, Largest Standardized Residual 
= 0.13). The effect of each factor on quality culture of primary schools =41  
 

Keywords : Causal Relationship Model, Primary School, Culture Quality 
 

ภูมิหลัง 
 จากการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลกในด้านเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
ตลอดเวลา ซึง่ก่อให้เกิดความสลบัซบัซ้อนและปัญหาอยา่งไมม่ีสิน้สดุ ในการบริหารองค์การไมว่า่จะเป็นหนว่ยงานทัง้ภาครัฐ
และเอกชน จึงจ าเป็นต้องอาศยัผู้น าที่มีวิสยัทศัน์ มีความรู้มีความสามารถและมีคุณธรรมในการด าเนินการ อนัจะท าให้
องค์การประสบความส าเร็จตามความมุง่หมายที่คาดไว้[1] 
 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหรือองค์การทางการศึกษาที่เก่ียวข้องกบับคุลากรครู ที่มีส่วนผลกัดนัการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับผู้ เรียนและมีส่วนส าคญัต่อการบริหารงานการศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จ ผู้บริหารที่ชาญฉลาดจึงต้อง
ตระหนกัถึงความจริงข้อนีแ้ละต้องเปลีย่นแปลงองค์การของตนให้ทนัตอ่การเคลือ่นไหว เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การ
[2]การปฏิรูปการศกึษาเป็นยคุที่มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท หน้าที่ของหนว่ยงานที่เก่ียวข้องซึ่งรัฐได้เล็งเห็นความส าคญัของ
การศกึษาโดยมีกฎหมายการศกึษาแหง่ชาติ ตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยบญัญตัิไว้ในปีพทุธศกัราช 2540 ก าหนด
ไว้ในมาตราที่ 81[3]อันเป็นการสร้างความตื่นตัวให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ทัง้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และ
นักศึกษาเป็นอย่างมากเนื่องจากการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพ เป็นเร่ืองที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง อีกทัง้
วฒันธรรมของสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมของสงัคม และมีลกัษณะเหมือนวฒันธรรมของสงัคมทุกประการ 
กล่าวคือ มีวิถีแห่งการด าเนินงานในโรงเรียนมีวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ เช่น อาคารเรียน และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
หลกัสตูรและประมวลการสอน และมีวฒันธรรมที่ไมใ่ช่วตัถ ุเช่น คา่นิยม หลกัเกณฑ์ กฎระเบียบตา่งๆ รวมทัง้วิถีทางของการ
มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุลากรในโรงเรียน มีขนบประเพณี และวิธีการท างาน ซึ่งเป็นกิจวตัรประจ าในโรงเรียน[4] วฒันธรรม
จึงมีอิทธิพลต่อผู้บริหารโรงเรียน ครู และนกัเรียน โดยก่อให้เกิดความคาดหวงั เจตคติ และพฤติกรรมและสง่ผลต่อผลผลิต
ของโรงเรียนด้วย ดงันัน้การบริหารองค์การจะมีประสิทธิภาพหรือล้มเหลวนัน้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาในด้านวฒันธรรม
องค์การของสถานศึกษานัน้ วฒันธรรมจะท าให้เกิดความเข้าใจ และมองเห็นภาพที่ชดัเจนของสถานศึกษา เห็นได้ว่าความ
เจริญก้าวหน้าหรือความส าเร็จขององค์การไม่ได้ขึน้อยู่กับการบริหารงาน วางแผนงาน การก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินการเพียงอย่างเดียว โดยภาพรวมขององค์การที่ด าเนินงานประสบผลส าเร็จ ปฏิบัติงานตามแผนงานบรรลตุาม
เป้าหมาย หรือล้มเหลวนัน้ มีวัฒนธรรมองค์การเป็นตัวเช่ือมโยงผลส าเร็จของงาน สถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมองค์การ
สอดคล้องกัน จะมีความเข้มแข็งสามารถน าพาองค์การไปสู่ผลส าเร็จ สถานศึกษาที่มีวฒันธรรมองค์การที่ขดัแย้งกัน ไม่
สอดคล้องกนัจะไม่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานและน าพาองค์การให้ไปสู่ความล้มเหลว ล่มสลายในที่สดุ แบบแผน
และพฤติกรรมของครูอาจารย์ ไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายขององค์การ [5]บอกถึงความเข้มแข็งของวฒันธรรมองค์การ 
จะท าให้องค์การประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ ตรงกับ วฒันธรรมองค์การที่มี
ลกัษณะสร้างสรรค์ เป็นแนวทางส าหรับการบริหารงาน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้และพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการศกึษา
บคุลากรและองค์การให้มีประสทิธิภาพนกัมานษุยวิทยาอาจมองวา่ วฒันธรรมเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการปฏิบตัิสืบ
ต่อกนัมาภายในกลุม่ชนกลุม่หนึ่ง นกัสงัคมวิทยา อาจมองว่าเป็นความเช่ือ ค่านิยม และบรรทดัฐานของสงัคมหนึ่งๆ ที่มีผล
ต่อการก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสงัคม ส่วนนักบริหารและจัดการ อาจมองว่า วัฒนธรรม คือ กลยุทธ์ ลกัษณะ
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โครงสร้างขององค์กร และการควบคุมภายในองค์กร  ในโลกปัจจุบัน มีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีต่างๆ 
สิง่แวดล้อมที่ได้เปลีย่นแปลงไป องค์กรตา่งๆต้องมีการพฒันาความสามารถของตนเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ โดย
ที่ทุกคนในองค์กรต้องมีความกระตือรือร้นในการหาวิธีการที่จะมาปรับเปลี่ยนในการพฒันาการท างานของตน ตลอดจน
พฤติกรรมที่คนในองค์กรยดึถือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน ซึง่แบบแผนพฤติกรรมที่บคุคลในองค์กรยดึถือเป็นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบตัิที่มีพืน้ฐานมาจากความเช่ือ คา่นิยม นัน่ก็คือ วฒันธรรมองค์การ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการสถาบนัการศึกษาแนวใหม่ จึงจ าเป็นต้องสร้างวฒันธรรมคุณภาพให้
เกิดขึน้ในองค์การอยา่งยัง่ยืนควบคู่กบัการลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยใช้วิธีการบริหารเชิงระบบที่ก าหนดวิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ และภาระหน้าที่ของหน่วยงานย่อยให้ชัดเจน มีการประเมินผลงานทัง้ของบุคลากรและสถาบนัทุกๆ ระยะ มีการ
พฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง ด าเนินการแบบมุง่ผลลพัธ์และสร้างการเปลีย่นแปลงเป็นวฒันธรรมองค์การ [6]หรืออาจกลา่ว
ได้ว่าเป้าหมายของยทุธวิธีคณุภาพ คือ การสร้างวฒันธรรมคณุภาพในสถาบนัการศกึษา  [7]ที่ผู้บริหารในสถาบนัการศกึษา
ต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความมุ่งมั่น แรงจูงใจ และความร่วมมือในภารกิจ ด้วยการปลูกฝังสิ่งต่างๆ ที่เป็น
องค์ประกอบของวฒันธรรมคณุภาพให้เกิดกบับุคลากรภายในสถาบนัและสืบทอดเป็นวฒันธรรมองค์การ เพื่อให้งานของ
สถาบนับรรลปุระสทิธิภาพและประสทิธิผลตามเปา้หมายตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพฒันาโมเดลเชิงสาเหตขุองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อวฒันธรรมคณุภาพโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียน
ประถมศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่พฒันาขึน้จากข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัโดยใช้ระเบียบวจิยัความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(Causal relationships) ซึง่มกีารด าเนินการ
วิจยั 2 ระยะ ดงันี ้
 การวิจัยระยะที่หน่ึง : การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัในขัน้ตอนนีผู้้วิจยัได้ด าเนินการโดย การวิเคราะห์เอกสาร 
และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง สมัภาษณ์ผู้ ทรงคณุวฒุ จ าแนกผู้ทรงคณุวฒุิออกเป็น 4 กลุ่ม รวม 9 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) และการศึกษาโรงเรียนดีเด่น จ านวน 3 โรงเรียน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิง
เนือ้หา (Content Analysis) แล้วน าไปปรับเป็นกรอบการวิจยัตอ่ไป  
 การวิจัยระยะที่สอง : การตรวจสอบสมมติฐานการวิจยัในขัน้ตอนนีจ้ะท าการตรวจสอบสมมติฐานการวิจยัตาม
กรอบแนวคิดการวิจยัที่ได้ศึกษา โดยได้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้ประชากร ได้แก่ ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 12,524 โรงเรียน กลุม่ตวัอยา่ง
เป็นครูในสถานศึกษา จ านวน 575 โรง จ านวน1,621 คน ซึ่งได้มาด้วย  การสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random 
Sampling) 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ โดยการ
สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประเด็นที่ศึกษาประกอบด้วยคุณลกัษณะทัว่ไปของผู้บริหาร หวัหน้าสายชัน้หรือหวัหน้ากลุม่
สาระการเรียนรู้ และครู คณุลกัษณะของโรงเรียนดีเดน่ ระยะที่ 2 เป็นการเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งโดยใช้แบบสอบถาม ซึง่มี 
2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2ปัจจยัการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ปัจจยัการ
ท างานเป็นทีม ปัจจยัการจดัการเชิงกลยทุธ์ด้านคณุภาพ ปัจจยัการเสริมสร้างพลงัอ านาจ ปัจจยัการยกยอ่งและการให้รางวลั 
ปัจจยัการประเมินคณุภาพและปัจจยัวฒันธรรมคณุภาพมีข้อค าถามทัง้สิน้ 116 ข้อเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูคอื
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งการสร้างเคร่ืองมือการวิจัยนัน้ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่
เก่ียวข้องเพื่อก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการและโครงสร้างของตวัแปรที่ต้องการจะศกึษา จากนัน้ผู้วิจยัได้ท าการสร้างข้อค าถาม
ตามนิยามเชิงปฏิบตัิการท่ีได้มีผู้ท าการพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเด็นค าถามที่ได้ทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสม
กับการวิจัย ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามฉบับร่างดงักล่าวมาท าการการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 
พบวา่ มีคา่ IOC ระหวา่ง .80-1.00 และคา่อ านาจจ าแนกมีคา่ระหวา่ง .25-.76 และคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) พบวา่ มีคา่
เทา่กบั .986 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาเพื่อหาการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’sproductmomentcorrelationcoefficient) เพื่ออธิบายสภาพทัว่ไปของตวัแปร โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั การวิเคราะห์
เส้นทางอิทธิพล และการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural Relationship : LISREL) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวจิยัในครัง้นี ้สรุปผลการวจิยัได้ ดงันี ้
 1. โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย6ปัจจยั คือการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การ
ท างานเป็นทีม การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านคุณภาพ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การยกย่องและการให้รางวลั การประเมิน
คณุภาพ  
 2. โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจักษ์โดยมีค่าสถิติวดั
ความกลมกลืน คือ ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 1618.64 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 1445 ค่าความน่าจะเป็น (p-
value) เทา่กบั0.070คา่ RMSEA = 1.00คา่ GFI เทา่กบั .97 และ คา่ AGFI เทา่กบั .96 คา่ LSR = 0.13 โดยปัจจยัการพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การประเมินคณุภาพ การยกย่องและการให้รางวลั การจดัการเชิงกลยทุธ์ และ
การท างานเป็นทีม สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของวฒันธรรมคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาได้ร้อยละ 41 ดงัภาพ
ที่ 1 
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(Chi-square =1618.64,df=1445,p = 0.070, RMSEA = 1.00, GFI = .97, AGFI=  .96, LSR = 0.13) 

ภาพท่ี 1 โมเดลเชิงสมมติฐานท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 

 3. ผลการตรวจสอบขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจยัทีม่ีอิทธิพลตอ่วฒันธรรม
คณุภาพโรงเรียนประถมศกึษา  
 ผลการตรวจสอบพบวา่ ตวัแปรทัง้ 6 ตวั คือการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การท างานเป็นทีม การจดัการเชิงกลยทุธ์
ด้านคณุภาพ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การยกยอ่งและการให้รางวลั และการประเมินคณุภาพมีอิทธิพลตอ่ปัจจยัวฒันธรรม
คุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งพิจารณาอิทธิพลแยกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ อิทธิพลทางตรง 
(Direct Effect : DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect : IE)และอิทธิพลรวม (Total Effect : TE)สรุปได้ดงัตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงคา่น า้หนกัอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตวัแปร 

**p < .01, *p < .05 
 
 จากตารางที่ 1 อิทธิพลทางตรง พบว่า การประเมินคุณภาพมีอิทธิต่อวฒันธรรมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา
สงูสดุ รองลงมา ได้แก่ การท างานเป็นทีม การเสริมสร้างพลงัอาจ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ตามล าดบั และยงัพบว่า การ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลต่อวฒันธรรมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาทางลบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ อิทธิพล
ทางอ้อม พบว่า วฒันธรรมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาได้รับอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านการเสริมสร้างพลงัอ านาจ การ

ตวัแปรตาม R2 
อิทธิ 
พล 

ตวัแปรต้น 
HUMAN 

RESOURCE 
EMPOWERME

NT 
PRAISE 

REWARDS 

QUALITY 
MANAGEMENT 

QUALITY 
ASSESSMENT 

TEAMWORK 

 s.e. t β s.e. t β s.e. t β s.e. t β s.e. t β s.e. t 

QUALITY 
CULTURE 

.4
1 

DE -.05 .03 -2.04* .10 .03 3.24** .01 .03 .20 .00 .03 .07 .25 .03 7.77** .15 .03 5.57** 
IE .02 .01 2.30* 016 .02 8.34** .02 .01 3.99** -.02 .01 -2.07* - - - - - - 
TE -.03 .03 -1.04 .26 .03 9.38** .02 .03 3.99** .00 .03 .07 .25 .03 7.77** .15 .03 5.57** 
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จดัการเชิงกลยทุธ์ด้านคณุภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ด้านอิทธิพลรวม พบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจมอีิทธิพลรวมตอ่
วฒันธรรมคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาสงูสดุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

อภปิรายผล 
 1. โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 7 ปัจจยั คือ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การ
เสริมสร้างพลงัอ านาจ การประเมินคณุภาพ การยกยอ่งและการให้รางวลั การจัดการเชิงกลยทุธ์ด้านคณุภาพ การท างานเป็น
ทีม และวฒันธรรมคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษา ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากผู้วิจยัศกึษาเอกสาร งานวิจยัที่เก่ียวข้อง และสมัภาษณ์
ผู้ ทรงคุณวุฒิ และได้สังเคราะห์สรุปเป็นกรอบในการวิจัย ซึ่งได้น าไปศึกษากับครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้ปัจจยัดงัที่กลา่วมาข้างต้น สอดคล้องกบัวิฑรูย์ สมิะโชคดี 
[8]ได้ศึกษาปัจจยัที่มีความเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมคณุภาพขององค์การ ประกอบด้วย คือ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การ
เสริมสร้างพลงัอ านาจ การประเมินผล การให้รางวลั การจดัการเชิงกลยทุธ์ และการท างานเป็นทีม 

2. โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจกัษ์โดยมีค่าสถิติวดั
ความกลมกลืน คือ ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 1618.64 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 1445 ค่าความน่าจะเป็น (p-
value) เท่ากับ 0.070 ค่า RMSEA = 1.00 ค่า GFI เท่ากับ .97 และ ค่า AGFI เท่ากับ .96 ค่า LSR = 0.13 โดยการพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การประเมินคณุภาพ การยกย่องและการให้รางวลั การจดัการเชิงกลยทุธ์ และ
การท างานเป็นทีม สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาได้ร้อยละ 41 
สอดคล้องกับ Schein [9]ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมคุณภาพเป็นวฒันธรรมที่เก่ียวข้องกับคุณค่าที่สร้างความแน่ใจให้กับ
ผู้บริหาร ในการที่จะพยายามน ามาใช้ในองค์การและมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ นกัวิชาการทางด้านการจัดการ
คณุภาพและนกัวิชาการด้านพฤติกรรมองค์การได้ให้ความหมายของวฒันธรรมคณุภาพไว้หลากหลาย อีกทัง้สอดคล้องกบั
แนวคิดของ Goetschand Davis [10] ได้อธิบายถึงวฒันธรรมคุณภาพไว้ในแนวทางเดียวกัน คือ วฒันธรรมคุณภาพเป็น
ระบบค่านิยมขององค์การที่เป็นผลจากสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการสร้างและการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
วฒันธรรมคณุภาพประกอบด้วยค่านิยม ประเพณีปฏิบตัิ กระบวนการ และความคาดหวงัในการสนบัสนนุให้เกิดคุณภาพ 
นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัแนวคิดของ สมาน อศัวภมูิ [11] กลา่วไว้วา่ องค์การทางการศกึษาก็เหมือนกบัองค์การทางธุรกิจ 
การปรับปรุงคณุภาพไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งจ าเป็นจะต้องด าเนินการ นอกจากนีก้ารร่วมมือกบัภาคธุรกิจในการ
จดัการศึกษา ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงทางการศกึษากบัธุรกิจให้ใกล้ชิดกนัมากขึน้ ท าให้เกิดการยอมรับแนวคิดทางธุรกิจในการ
จดัการศกึษามากขึน้ 

3. อิทธิพลทางตรง พบวา่ การประเมินคณุภาพมีอิทธิตอ่วฒันธรรมคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาสงูสงุ รองลงมา 
ได้แก่ การท างานเป็นทีม การเสริมสร้างพลงัอาจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ตามล าดบั และยงัพบวา่ การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์มีอิทธิพลตอ่วฒันธรรมคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาทางลบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคล้องกบั สมาน อศัวภมูิ 
[10]ได้กล่าวถึงความจ าเป็นในการก ากับติดตามและประเมินผล ในสถาบนัการศึกษา โดยระบบคุณภาพจ าเป็นต้องมี
กลไกข้อมูลป้อนกลับที่มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้สามารถใช้ประเมินผลแผนได้ การก ากับติดตามและการประเมินผลเป็น
องค์ประกอบส าคญัในการวางแผนกลยทุธ์ กระบวนการประเมิน ผลและการปอ้นกลบัข้อมลูเป็นองค์ประกอบท่ีจ าเป็นของ
วฒันธรรมองค์การ กระบวนการประเมินควรเน้นที่ผู้ เรียนและผู้มีสว่นเก่ียวข้อง โดยประเมินว่าสถาบนัสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าได้มากน้อยเพียงใด และการประเมินว่าสถาบนัสามารถบรรลตุามพนัธกิจและเป้าหมายเพียงใด 
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สอดคล้องกับ เรืองวิทย์ เกษสวุรรณ [12]ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับทีมงานว่าเป็นปัจจัยความส าเร็จอย่างหนึ่งขององค์การ 
ทีมงานท าให้การท างานมีประสิทธิภาพที่ดีกวา่ในกรณี งานที่ซบัซ้อน ต้องการความคิดสร้างสรรค์ เส้นทางการด าเนินงาน
ยงัไม่ชดัเจน ต้องการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ จ าเป็นต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ต้องการให้เกิดความผกูพนัสงู 
การน าแผนไปปฏิบตัิต้องการความร่วมมือจากผู้อื่น และมีความจ าเป็นในการท างานต่างสายงานกนั ปัจจยัที่ท าให้ทีมงาน
มีประสทิธิภาพสงู ได้แก่ การมีพืน้ฐานท่ีมัน่คงในด้านความเข้าใจ มีวิสยัทศัน์ร่วมกนั มีบรรยากาศเชิงสร้างสรรค์ มีความคดิ
เป็นของตนเอง สามารถฟื้นคืนจากความล้มเหลวได้เร็ว มีตัวกระตุ้นเป็นเครือข่าย และการเรียนรู้จากประสบการณ์  
สอดคล้องกบัแนวคิดของ Goetsch and David [10]ได้เสนอแนวคดิวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจของบคุลากรที่ต้องการใน
มุมมองผู้บริหาร ได้แก่ มีความเช่ือในความสามารถของการท าให้ประสบความส าเร็จ มีความอดทนและให้เวลาในการ
เรียนรู้ ก าหนดทิศทางและโครงสร้าง สอนทกัษะใหม่ๆ  ให้ทีละเลก็ทีละน้อยและคอ่ยๆ เพิ่มขึน้ มีการถามค าถามที่ท้าทายให้
บคุลากรคิดในแนวทางใหม่ๆ การใช้สารสนเทศร่วมกนัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อกัน การให้เวลา มีความเข้าใจ 
การให้ข้อมูลย้อนกลบั และการสนับสนุนในกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร การให้ทางเลือกในการปฏิบัติงาน การ
แสดงออกทางด้านจิตส านึกและการดแูลเอาใจใส่ต่อบุคลากร และการมุ่งเน้นที่ผลลพัธ์และรับรู้ในการปรับปรุงในแต่ละ
บคุคล 

อิทธิพลทางอ้อม พบวา่ วฒันธรรมคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาได้รับอิทธิพลทางอ้อมโดยผา่นการเสริมสร้างพลงั
อ านาจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านคุณภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  สอดคล้องกับFreed and Klugman [13]เสนอ
แนวคิดในการเสริมสร้างพลงัอ านาจให้กบับคุลากรในสถาบนัการศึกษา ได้แก่ การให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ 
การกระจายอ านาจจากผู้บริหารมาสูร่ะดบัปฏิบตัิการ เปิดโอกาสให้บคุลากรได้แสดงความคิดเห็นและมีการรับฟัง มีการตัง้
ทีมงานในการท างานข้ามสายงานกนัและร่วมกนัเพื่อแก้ไขปัญหา สร้างความสามารถด้านภาวะผู้น าให้เกิดกบับคุลากรที่
ท างานในหน่วยงานและให้การสนบัสนุน และการให้อ านาจและความอิสระในการปฏิบตัิการเพื่อการเปลี่ยนแปลงแก่
บคุลากรและสอดคล้องกบั Lewis; & Smith [14]ได้กลา่วถึงการจดัการเชิงกลยทุธ์ด้านคณุภาพในสถาบนัการศึกษา จะมี
ความสมัพนัธ์กับการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้บุคลากรมุ่งเน้นในด้านคุณภาพและเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกนั องค์ประกอบหลกัของการจดัการเชิงกลยทุธ์ประกอบด้วย พนัธกิจ วิสยัทศัน์ เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ วฒันธรรม 
(คา่นิยม บรรทดัฐาน ทศันคติ และพฤติกรรม) โดยมีหน้าที่ 5 ประการท่ีส าคญัในการจดัการเชิงกลยทุธ์ด้านคณุภาพ คือ 1) 
ด าเนินการตามหลกัการภาวะผู้น าด้านคณุภาพ 2) สร้างเป้าหมายสถาบนัในการปรับปรุงคณุภาพ 3) สร้างวิสยัทศัน์ที่มี
ส่วนสนบัสนุนให้ทุกคนมุ่งไปสูคุ่ณภาพในงานที่เก่ียวข้อง 4) สร้างวฒันธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงคณุภาพในทกุ
ระดบังาน และ 5) ริเร่ิมสร้างเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ที่สอดคล้องกบัหลกัการคณุภาพและการปรับปรุงงานอยา่งตอ่เนื่อง 

อิทธิพลรวม พบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจมีอิทธิพลรวมตอ่วฒันธรรมคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาสงูสดุอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคล้องกบั Goetsch and David [10]ได้ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลงัอ านาจ คือ การท าให้
บุคลากรมีส่วนร่วม เป็นแนวทางในการดึงดูดความสนใจของบุคลากรทุกๆ ระดบัในกระบวนการคิดขององค์การ เป็นการ
ยอมรับในการตดัสินใจทัง้หลายที่เกิดขึน้ภายในองค์การให้ดีขึน้กว่าเดิมโดยการจงูใจบคุคลให้เข้ามาร่วมการตดัสินใจ โดยมี
ความเข้าใจวา่บคุลากรในทกุๆ ระดบัขององค์การจะรวบรวมเอาความสามารถพิเศษ ทกัษะ และความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็น
คุณค่าที่มีความส าคัญ ถ้าได้รับการอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นออกมา ท านองเดียวกันกับ Bounds; Dobbins and 
Fowler [15]ที่ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลงัอ านาจ หมายถึง หลกัการที่สร้างความมัน่ใจว่าบุคลากรจะทราบถึง
บทบาทหน้าที่ในการสร้างพนัธกิจขององค์การให้ดีที่สดุเท่าที่จะท าได้ โดยมีทรัพยากร สารสนเทศ ทกัษะ และอ านาจการ
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ตัดสินใจในบทบาทเหล่านัน้ กล่าวคือ บุคลากรจะมีความรับผิดชอบและมีอ านาจในการแก้ไขปัญหา การดูแลจัดการ
ให้บริการของลกูค้าอยา่งมีประสทิธิผลและมีประสทิธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 ควรมีการน าตวัแปรที่ส าคญัและมีอิทธิพลทางตรงตอ่วฒันธรรมโรงเรียนคือการเสริมสร้างพลงัอ านาจ การท างาน
เ ป็ น ที ม  ก า ร ป ร ะ เ มิ นคุณภ าพ  ก า ร ย ก ย่ อ ง แ ล ะก า ร ใ ห้ ร า ง วัล  ไ ป ใ ช้ เ ป็ น แ น วท า ง แล ะ ข้ อ มู ล พื น้ ฐ า น  
เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้ผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานได้เรียนรู้และพัฒนา  
อยา่งตอ่เนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป 
      2.1 ควรน าไปศึกษาวิจยัเพื่อต่อยอดในเชิงลกึ โดยอาศยัตวัแบบการวิจยัที่ได้พฒันาขึน้เพื่อยืนยนัข้อค้นพบว่า
ตรงกนัหรือไม่และมีอะไรที่แตกต่างกนั เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการศึกษาเพื่อความส าเร็จของสถานศึกษา เช่น การ
วิจัยทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Study) เพื่อสร้างตัวแบบจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพเปรียบเทียบกับตวัแบบเชิง
ทฤษฎี การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม (Participatory Action Research : PAR) การวิจยัและพฒันา (R&D) การวิจยั
ศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตขุองสมรรถนะสถานศกึษา และการวิจยัในบริบทอื่นๆและกลุม่ตวัอยา่งอื่นๆ   เป็นต้น 
     2.2 ควรท าการวิจัยเพื่อพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียนที่เป็นจุดด้อย หรือมีค่า
สมัประสิทธ์ิอิทธิพลต ่า ได้แก่ การจดัการเชิงกลยทุธ์ด้านคณุภาพ และการประเมินคณุภาพซึง่ปัจจยัเหลา่นีม้ีความส าคญัใน
เชิงทฤษฎี แต่ข้อค้นพบมีความส าคญัน้อยลง ควรจะได้น าปัจจัยดงักลา่วมาสร้างแบบแล้วท าการวิจยัเพื่อพฒันา วิเคราะห์
โครงสร้างน า้หนกัองค์ประกอบที่ถกูต้อง เพื่อน าผลการวิจยัไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน และเพื่อประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ซึ่งวิธีการด าเนินการ
วิจัย ประกอบด้วย ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง สมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวฒุิ จ านวน 17 คน ด้วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ 
และประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา  สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 

ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 310 คน โดย
การสุม่แบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณค่า 
5 ระดบั มีคา่ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาระหวา่ง 0.60-1.00 และมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ มธัยฐาน พิสยัระหวา่งควอไทล์ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบวา่ 

1. รูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ประกอบด้วยสมรรถนะ10ด้าน 
ได้แก่ ภาวะผู้ น า การบริหารเชิงกลยุทธ์ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ การสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพชุมชน 
คุณธรรมและจริยธรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการองค์กร การบริหารการ
เปลีย่นแปลง และการท างานเป็นทีม 
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2. การประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน พบว่า รูปแบบ
สมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน สามารถน าไปปฏิบตัิได้ในระดบัดี  

 
ค าส าคัญ : รูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา  
 

Abstract 

The research aimed to develop and assess a model of administrators’ competency in school under the 
department of local administration. The research was conducted by studying related documents and research, 
interviewing 17 specialists, using 3 delphi techniques and amass the model of administrators’ competency in 
school under the department of local administration.  

The samples used in the study were 310 administrators in schools under the department of local 
administration selected by multi-stage random sampling. The instrument used was a semi-structured interview. 
And 5 rating scale questionnaires. The content validity between 0.60-1.00 with the reliability at 0.97. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, median, interquartile range, mean, and standard 
deviation. 

The findings: 
1. The competency model for school administrators under the Department of Local Administration 

consisted of 10 aspects of competency: Leadership, Strategic Management, Proficiency in the profession, 
Communication and Interpersonal Relationship Community; Moral and Ethics, Technology and Information, 
Human Resource Management, Organization Management, Change management, and teamwork. 

2. The results of the evaluation of the model of administrators’ competency revealed that the model of 
administrators’ competency under the Department of Local Administration can be applied to be used at a good 
level. 

 

Keywords : Model of administrators’ competency in schools 
 

ภูมิหลัง 

กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมีความสลบัซับซ้อนและเช่ือมโยงกันมากขึน้ ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
สงัคม การเมือง รวมทัง้การบริหารทัง้ภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชน ประชาคมในทุกภมูิภาคของ
โลก ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาของประเทศได้
ประสบปัญหาในด้านคณุภาพการศึกษา อาทิ การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และโดยเฉพาะ   ด้านการวิเคราะห์ 
การอ่าน และการเขียน ยงัอยู่ต ่ากว่ามาตรฐาน และมีแนวโน้มจะต ่าลงเร่ือย ๆ กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ก าหนดนโยบาย 
และแนวทางการด าเนินงาน เพื่อสร้างความตระหนกั ความพร้อมในการขบัเคลื่อนประเทศ มุ่งเน้น ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
และบคุลากรทางการศึกษา ให้มีบทบาทส าคญัในการผลกัดนัให้เกิดวิถีปฏิบตัิในห้องเรียน และในโรงเรียน เพื่อผลติเยาวชน
รุ่นใหมท่ี่จะต้องด าเนินชีวิตในสงัคมยคุนีต้อ่ไป [1] 
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จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 วิสยัทศัน์ประเทศไทย มุ่งเน้นการพฒันา
คณุภาพของประชากรให้เข้มแข็งและทัว่ถึง ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคญัด้านการพฒันาการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง ถึงแม้วา่การ
ปฏิรูปการศกึษาที่ผ่านมามีการปรับโครงสร้างให้หน่วยงานมีเอกภาพมากยิ่งขึน้ มีระบบการประกนัคณุภาพทางการศึกษาที่
ชดัเจน แตก่ารพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐานมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ที่จะต้องมีการด าเนินการ โดยเฉพาะการพฒันาคณุภาพ
ของผู้ เรียน ด้านความรู้ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ และการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งที่กล่าวมานีม้ีความ
จ าเป็นท่ีต้องพฒันาผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนปรับปรุงการบริหารจดัการด้านการศกึษา 15 ปี ให้มีประสิทธิภาพ รวมทัง้
การเร่งรัดการลงทนุด้านการศกึษา และการเรียนรู้อยา่งมีบรูณาการในทกุระดบัการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน [2] 

ในยุคการปฏิรูปการศึกษาจ าเป็นต้องมีผู้บริหารมืออาชีพผลกัดันให้โรงเรียนบรรลคุวามส าเร็จตามภารกิจ และ
บทบาทหน้าที่ และผู้บริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคณุลกัษณะที่เอือ้ต่อความส าเร็จ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการใช้กระบวนการบริหารที่เน้นการมีสว่นร่วมของบคุลากรทกุฝ่าย ทุกองค์กรที่เก่ียวข้อง และการบริหารโดยใช้คณะ
บคุคล ตลอดจนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามแนวการกระจายอ านาจการบริหาร ซึง่เน้นผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้
ส่วนเสีย คือ นักเรียน และชุมชน มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ ผู้ บริหารสถานศึกษาจึงอยู่ในฐานะผู้น าครู และ
บคุลากรทางการศึกษา จึงจ าเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือ เพื่อให้วตัถปุระสงค์ของสถานศกึษา บรรลผุลด้วยการแสดงออก
อยา่งมีศาสตร์และศิลป์ สนบัสนนุให้มีการบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ไมย่ึดติดกบัการบริหารแบบเดิมที่มุ่งท าตามนโยบาย 
หรือตามที่สว่นกลางก าหนด [3] เพื่อให้สอดคล้องกบัการบริหารจดัการศกึษาไทยในยคุปัจจบุนัที่มีการเปลีย่นแปลงรูปแบบใน
การจดัการศึกษาท่ามกลางกระแสแห่งความเป็นโลกาวิวฒัน์ ซึ่งอยู่ภายใต้เง่ือนไขการปรับเปลี่ยน การแข่งขนั เพื่อสร้างข้อ
ได้เปรียบ และความมุง่มัน่ของสงัคมที่ด าเนินไปอยา่งรวดเร็ว รุนแรง และมีความหลากหลาย สง่ผลกระทบตอ่ทกุสาขาวิชาชีพ
โดยเฉพาะด้านการศกึษา ผู้บริหารสถานศกึษาจ าเป็นต้องใช้ความสามารถที่มีอยูม่าบริหารจดัการการศกึษา และภาระงานที่
รับผิดชอบอยูใ่ห้บงัเกิดผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ยิ่งขึน้สะท้อนถึงการเป็นผู้ที่มีศกัยภาพ มีภาวะผู้น า มีความสามารถรอบด้าน
ทัง้ เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีความภาคภมูิ และองอาจในฐานะที่
เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลือ่นการปฏิรูปการศกึษาในระดบัสถานศกึษา ให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์เปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ 
พฒันาสถานศกึษาให้สามารถจดัการเรียนการสอน และปรับตวัให้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลงอยา่งมีประสทิธิภาพ [4] 

สถานศึกษาในสงักัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีหน้าที่บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพฒันา
คณุภาพและศกัยภาพคนในสถานศกึษาให้มีคณุลกัษณะที่สามารถบรูณวิถีชีวิตให้สอดคล้องกบัสภาพและความต้องการของ
สงัคม และประเทศชาติ โดยมุ่งพฒันาให้เกิดความสมดลุทัง้ทางด้าน ปัญญา จิตใจ ร่างกาย สงัคม ระดบัความคิด ค่านิยม 
และพฤติกรรมซึ่งเน้นวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ความหลากหลาย และให้ผู้ เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับที่รัฐบาลมี
นโยบายในการพฒันาการศกึษาทกุระดบั และสง่เสริมการกระจายอ านาจสูท้่องถ่ิน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมใน
การจดัการศึกษา พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองท้องถ่ินมีบทบาท และ
หน้าที่ในการจดัการศึกษาให้กบัประชาชนในท้องถ่ินได้ทุกรูปแบบขึน้อยู่กบัความพร้อมขององค์กรปกครองท้องถ่ิน [5] การ
ด าเนินการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองท้องถ่ินนัน้ มีความก้าวหน้าไปมากโดยมีจ านวนโรงเรียนในสงักดัองค์กรปกครอง
ท้องถ่ินเพิ่มขึน้มาก แตก็่ยงัพบปัญหาอปุสรรคในการบริหารจดัการศึกษาหลายประการ เช่น ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถ่ิน
ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษา และด้านการบริหารทัว่ไป นโยบายและแผนพฒันาการศึกษาขององค์การปกครอง
ท้องถ่ินยงัขาดความชัดเจน และขาดความต่อเนื่อง บางแห่งยงัไม่ได้จัดโครงสร้างรองรับงานด้านการศึกษา ยงัขาดระบบ
สารสนเทศ เพื่อการศึกษาที่ทนัสมยัและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการบริหารจดัการศึกษา ผู้บริหารสถานศกึษาสว่น
ใหญ่ขาดทกัษะในการเป็นผู้น าการใช้หลกัสตูรครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจดัท าหลกัสตูร และขาดทกัษะการวดัและ
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ประเมินผลการเรียนรู้ ขาดแคลนสือ่อปุกรณ์การเรียน การสอน และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาที่เหมาะสม [6] 
จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักลา่ว สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นสมรรถนะของความ

เป็นผู้บริหารการศกึษาแห่งยคุของการเปลีย่นแปลงภายใต้การแข่งขนัของบริบทสงัคม การเมือง และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน
ประเด็นการบริหารต่อประสิทธิผลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสนับสนุน  ส่งเสริม ประสานงาน และอ านวยการให้การ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน เพื่อน าผลที่ได้จากการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการ
บริหารการศกึษาของสถานศกึษาในสงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1. เพื่อพฒันารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 2. เพื่อประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 1.1 ผู้ให้ข้อมลูที่ใช้ในการสร้างรูปแบบครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้ 

  กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัภาษณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา สงักัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน มีจ านวน 5 คน คือ ผู้ทรงคณุวฒุิที่เป็นกลุม่ผู้น าระดบัผู้ บริหารสถานศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศกึษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศกึษา ในสงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
  กลุม่ที่ 2 ผู้ทรงคณุวฒุิที่ใช้กบัเทคนิคเดลฟาย จ านวน 3 รอบ มีจ านวน 17 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิที่
เป็นกลุม่ผู้น าในด้านการบริหารการศึกษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 2 คน ผู้ทรงคณุวฒุิที่เป็นกลุม่ผู้น า
ระดบัผู้บริหาร สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 4 คน ผู้ทรงคณุวฒุิที่เป็นกลุม่ผู้น าระดบัสถานศกึษา สงักดักรม
สง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 7 คน  และผู้ทรงคณุวฒุิที่เป็นกลุม่ผู้น าทางวิชาการมีผลงานวิชาการเก่ียวกบัการบริหาร
การศกึษา มีวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาเอกที่เก่ียวข้องกบัการบริหารการศกึษา ทัง้มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน จ านวน 4 
คน 
 1.2 ประชากรส าหรับการประเมินรูปแบบ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
รวมทัง้สิน้ 1,407 คน 
 1.3 กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน โดยผู้วิจยัก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างจากตารางส าเร็จรูป Taro Yamane [7] ที่ค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง ผู้ วิจัยท าการสุ่ม
แบบหลายขัน้ตอน (multi-stage random sampling) โดยด าเนินการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ เลอืกจากสงักดั การสุม่จงัหวดั
ในภูมิภาคใช้การสุ่มอย่างง่าย เป็นจังหวดัในแต่ละภูมิภาค และสุ่มสถานศึกษาโดยใช้การสุ่ม    อย่างง่าย ได้สถานศึกษา
ทัง้สิน้ 310 แหง่ ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารสถานศกึษา จ านวน 310 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เคร่ืองมือชุดที่ 1 เป็นแบบสมัภาษณ์ชนิดปลายเปิด (open-ended interview) ที่ใช้สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิด้าน

การบริหารสถานศึกษา สงักัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 5 คน เพื่อสร้างแบบพัฒนารูปแบบสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน  
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 เคร่ืองมือชุดที่ 2 เป็นแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-instruction interview) และแบบสอบถามความ
คิดเห็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale) ใช้ในการสอบถามผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา 
จ านวน 17 คน ด้วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ เพื่อพัฒนารูปแบบฯ ซึ่งเคร่ืองมือชุดนีป้ระกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 3 ฉบบั  

 เคร่ืองมือชุดที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ที่ใช้
สอบถามความคิดเห็นของกลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัการใช้รูปแบบ เพื่อใช้ในการประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 
 ขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยัครัง้นี ้มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีของนกัการศึกษา และงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบสมรรถนะ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของ
นักวิชาการต่างประเทศ และในประเทศที่เก่ียวข้อง และสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารสถานศึกษา สงักัดกรม
สง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน น ามาวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ และสรุปข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา  

ขัน้ตอนที่ 2 พฒันารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ผู้วิจยัใช้แบบ
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามความคิดเห็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้ในการสอบถาม
ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 17 คน ด้วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ ซึง่ผู้วิจยัได้น าข้อมลูที่ได้ น ามาสงัเคราะห์เป็นข้อมลูที่สอดคล้องกนั 
และได้น าข้อมลูแต่ละประเด็นมาสร้างแบบสอบถามฉบบัที่ 2 ซึ่งเป็น น าไปสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ 17 คน 
แล้วน าข้อมลูที่ได้รับมาวิเคราะห์หาคา่มธัยฐาน คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์  

ขัน้ตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน เคร่ืองมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) เพื่อประเมินรูปแบบสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน และตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือโดยวิเคราะห์หาค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามมีคา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00 และวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ (reliability) 
ได้เท่ากับ 0.80 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 4.1 ผู้วิจยัเก็บข้อมลูด้วยตนเอง โดยการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิกลุม่ที่ 2 จ านวน 17 คน โดยใช้เทคนิค  เดลฟาย 

รอบที่ 1 
 4.2 ผู้วิจยัเก็บข้อมลูโดยการสง่แบบสอบถามความคดิเห็นให้ผู้ทรงคณุวฒุิกลุม่ที่ 2 จ านวน 17 คน โดยใช้เทคนิค

เดลฟาย รอบท่ี 2 ตอบแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
 4.3 ผู้วิจยัเก็บข้อมลูโดยการสง่แบบสอบถามความคดิเห็นให้ผู้ทรงคณุวฒุิกลุม่ที่ 2 จ านวน 17 คน โดยใช้เทคนิค

เดลฟาย รอบท่ี 3 ตอบแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั เพื่อยืนยนัค าตอบของผู้ทรงวฒุิ 
 4.4 ผู้วิจยัใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถ่ิน โดยการส่งแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อหาค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามความคิดเห็นด าเนินการโดยการสง่และรับคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
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 4.5 ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลการวิจัย เพื่อประเมินรูปแบบฯ โดยการส่งแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผู้ บริหาร
สถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล เร่ือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ผู้วิจยัสรุปผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. การพฒันารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 1.1 จากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการ เนือ้หาต ารา และวิเคราะห์การสัมภาษณ์

ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการบริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 5 คน พบว่า สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ
ทัง้ 5 คน มีความเห็นตรงกันว่ารูปแบบสมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ประกอบด้วยสมรรถนะ 10 ด้าน ได้แก่ ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม เทคโนโลยีและสารสนเทศ การบริหารจัดการองค์กร 
การบริหารทรัพยากรบคุคล การบริหารการเปลีย่นแปลง การบริหารเชิงกลยทุธ์ คณุธรรมและจริยธรรม ความรู้ความสามารถ
ในวิชาชีพ และการสือ่สารและการสร้างสมัพนัธภาพชมุชน ตามล าดบั 

 1.2 ผลจากการศึกษาตามเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 17 ท่าน จ านวน  3 รอบ 
พบว่า รูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ประกอบด้วย สมรรถนะ 10 ด้าน ได้แก่ 
ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม เทคโนโลยีและสารสนเทศ การบริหารจดัการองค์กร การบริหารทรัพยากรบคุคล การบริหาร
การเปลีย่นแปลง การบริหารเชิงกลยทุธ์ คณุธรรมและจริยธรรม ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และการสือ่สารและการสร้าง
สมัพนัธภาพชมุชน ดงัแผนภมูิที่ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภมูิที่ 1 รูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 

รปูแบบสมรรถนะ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

สงักดักรมส่งเสริม 
การปกครอง

ท้องถ่ิน 

 

การท างานเป็นทมี 

 

การบรหิารเชงิกลยทุธ์ 
 

การบรหิารจดัการองคก์ร 

การสือ่สารและการสรา้ง
สมัพนัธภาพชมุชน 

 

ภาวะผูน้ า 

คณุธรรม 
และจรยิธรรม 

เทคโนโลย ี
และสารสนเทศ 

ความรูค้วามสามารถ 
ในวชิาชพี 

การบรหิาร 
ทรพัยากรบุคคล 

 

การบรหิาร 
การเปลีย่นแปลง 
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2. การประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน พบว่า โดยภาพรวม
ทกุด้านสามารถน ารูปแบบไปใช้ได้ในระดบัดีทุกด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยตามองค์ประกอบจากมาก   ไปหาน้อย ดงันี ้
องค์ประกอบด้านภาวะผู้น าอยูใ่นระดบัใช้ได้ดี ด้านการท างานเป็นทีม ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านการบริหารจดัการ
องค์กร ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยทุธ์ คณุธรรมและจริยธรรม ความรู้
ความสามารถในวิชาชีพ และการสือ่สารและการสร้างสมัพนัธภาพชมุชน 

 

อภปิรายผล 
จากผลการวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี ้
1. การพฒันารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ประกอบด้วยสมรรถนะ 

10 ด้าน ได้แก่ ภาวะผู้น า การบริหารเชิงกลยทุธ์ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ การสือ่สารและการสร้างสมัพนัธภาพชมุชน 
คุณธรรมและจริยธรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการองค์กร การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง และการท างานเป็นทีม ซึ่งรูปแบบสมรรถนะทัง้ 10 ด้าน เป็นแนวทางการปฏิบตัิงานในบทบาทหน้าที่ที่ส าคญั 
และจ าเป็นส าหรับผู้บริหารในยุคที่จะต้องอาศยัความรู้ความสามารถ และทกัษะในด้านต่าง ๆ จากผลการศึกษารูปแบบ
สมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา มีการบรรยายถึงคณุลกัษณะของผู้บริหารท่ีสามารถปฏิบตัิงานในหน้าที่อยา่งมีประสทิธิภาพ 
และประสบความส าเร็จอยา่งครบถ้วนตามหลกัการ และแนวคิดในความหมายของสมรรถนะของนกัวิชาการต่างประเทศ มี
แนวคิดที่น าไปสูอ่งค์ความรู้ในเร่ืองสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน และ เทือ้น ทอง
แก้ว [8] ได้วิเคราะห์การแสวงหาคุณลักษณะที่เป็นสมรรถนะหลัก (Competency) จากแนวคิดของนักวิชาการน ามา
ผสมผสานเป็นสมรรถนะด้านตา่ง ๆ สามารถท าให้การด าเนินงานของผู้บริหารบรรลเุปา้หมายส าเร็จตามที่คาดหวงัได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ และเมื่อพิจารณาสมรรถนะเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้าน ได้ดงันี ้

 1.1  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า พบวา่ ผู้บริหารมีความเอาใจใสต่่อหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารอทุิศ
ตนปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ บริหารสถานศึกษาด้วยความเต็มใจและเต็มศักยภาพ และผู้ บริหารใช้หลักธรรมภิบาลในการ
บริหารงาน สมรรถนะภาวะผู้น าเป็นสมรรถนะที่ส าคัญต่อผู้บริหาร และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อรูปแบบสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน สอดคล้องกบัแนวคิดของเสนาะ ติเยาว์ [9] ได้กลา่วถึงลกัษณะ
ความเป็นผู้น าที่ท าให้แตกตา่งจากบคุคลอื่น ๆ  คือ ผู้น าต้องมีความฉลาด มีความสามารถในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูลได้อย่างลึกซึง้ และจะต้องใช้ความคิดในเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาที่ยุ่งยากสลบัซับซ้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้สามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งต่าง ๆ ได้ และสอดคล้องกับ ชวนพิศ สิทธ์ิธาดา [10] ได้
กล่าวถึงสมรรถนะด้านภาวะผู้น า ว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคญัต่อรูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้าน
พืน้ฐานท่ีมีประสทิธิผล สอดคล้องกบัแนวคิดของรุ่ง แก้วแดง [11] ได้กลา่วถึงภาพลกัษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษายคุใหมไ่ว้
ว่า ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่จะต้องมีความเป็นผู้น าทางวิชาการที่เข้มแข็งมีความเฉียบแหลม เป็นผู้ที่มีความรู้ความ
เช่ียวชาญในการบริหารงานและจดัสรรบคุคล และสอดคล้องกบังานวิจยัของ นนัทิยาภรณ์ หงส์เวียนจนัทร์ [12] ได้กลา่วสรุป
ไว้ว่า ผู้บริหารต้องมีความฉลาดรอบรู้และน าความรู้ที่มีมาประยกุต์ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ค าแนะน าหรือแก้ปัญหา ผู้น าที่
มีความเฉียบคม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดรวบยอด/ความคิดเชิงมโนทศัน์ที่ดีในการท างานจะสามารถปรับตวัเข้ากบั
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มีการพฒันาระบบการจดัเก็บข้อมลูที่สามารถเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูและน ามาใช้ประโยชน์ได้ทกุ
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สถานการณ์ รวมทัง้การจดัให้มกีารพฒันาความรู้ด้านการวิเคราะห์และการตดัสนิใจของบคุลากรเพื่อการแก้ปัญหาอยา่งเป็น
ระบบ  

1.2 สมรรถนะด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ พบว่าผู้บริหารน าแผนกลยุทธ์ และข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบตัิงาน และพฒันาสถานศึกษา ผู้บริหารก าหนดวิสยัทศัน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงั
ผู้ใต้บงัคบับญัชาทกุระดบั ผู้บริหารสามารถวางแผนและก าหนดนโยบายที่สือ่ให้เห็นทิศทาง และจุดหมายในการพฒันาได้ดี
ยิ่งขึน้ และผู้บริหารมีการคิดเชิงกลยทุธ์สามารถเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ และคาดการณ์ได้อย่างรวดเร็ว สมรรถนะด้านการ
บริหารเชิงกลยทุธ์ เป็นการบริหารอยา่งมีระบบท่ีต้องอาศยัวิสยัทศัน์ของผู้บริหาร มีการวางแผนอยา่งเป็นขัน้ตอน จึงถือได้ว่า
การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จในองค์กร สอดคล้องกับ พรรณนภา อิงพงษ์พันธ์ [13] กล่าวว่า 
ผู้บริหารสถานศกึษาในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการบริหารเชิงกลยทุธ์ที่ดีมีความ
เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง และมีวิสยัทัศน์ในอนาคตท าให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการด าเนินงานของ
สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรผู้บริหารกล้า
ตดัสินใจ เพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้กระบวนการจัดการ
เชิงกลยทุธ์ เพื่อให้สถานศกึษามีประสทิธิภาพ และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ และสอดคล้องกบัแนวคิดของ สมยศ  นาวีการ [14] 
ที่กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า การบริหาร    เชิงกลยุทธ์จะช่วยให้หน่วยงานองค์การมุ่งไปสู่
วตัถปุระสงค์อยา่งเดียวกนั ถ้าปราศจากแนวทางที่ก าหนดโดยการบริหารเชิงกลยทุธ์แล้ว หน่วยงานมกัโน้มเอียงไปสูท่ิศทางที่
แตกต่างกนั และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของเชวงศกัดิ์  พฤกษเทเวศ [15] ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาตวับ่งชีภ้าวะผู้น า
เชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ ด้านการ
ก าหนดทิศทางขององค์การ  ด้านการน ากลยทุธ์ไปปฏิบตัิ และด้านการควบคมุและประเมินกลยทุธ์ 

1.3 สมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพ พบว่า ผู้บริหารสามารถตดัสินใจแก้ปัญหาในการปฏิบตัิหน้าที่
ได้อย่างรวดเร็ว ผู้บริหารมีความรับผิดชอบสงู และสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเคร่งครัด และผู้บริหารจะต้องเป็นนกัคิด นกั
ปฏิบตัิ และนกัพฒันา โดยให้ความส าคญัตอ่การศกึษาและสง่เสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สมรรถนะความรู้ความสามารถ
ในวิชาชีพ ส าหรับผู้บริหารคณุภาพจะเป็นผู้ขบัเคลื่อนการบริหารจดัการให้สถานศกึษาสามารถพฒันาให้บรรลเุปา้หมายของ
การปฏิรูปการศึกษาได้ สมรรถนะความรู้ความสามารถเป็นคุณลกัษณะที่สะท้อนถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือและ
อุปนิสัยของบุคคล ซึ่งจะส่งเสริมการบริหารงานองค์กรบรรลุเป้าหมายได้ สมรรถนะของผู้ บริหารแสดงถึงความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และคณุลกัษณะ ที่จ าเป็นของผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยและเอือ้ต่อการปฏิบตัิงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และการจัดการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ ซึ่งสอดคล้องกบั บุษบา ค านนท์ [16] ได้กลา่วว่า ผู้บริหาร
สถานศกึษาต้องมีความรู้ในการบริหารสถานศกึษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตัิงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการ หลกัสตูร และพฒันาคณุภาพการเรียนการสอน มีความรู้ความเข้าใจงานบริหารสถานศึกษา กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั แบบแผนที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถควบคุมแนะน าให้
ผู้ เก่ียวข้องปฏิบัติงานดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับ ธีระ รุญเจริญ [17] กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
บุคลากรหลกัที่ส าคัญของสถานศึกษา และเป็นผู้ น าวิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดทัง้จรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีจึงจะน าไปสู่การจัดการ และการบริหารสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผล และ
ประสทิธิภาพ 
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1.4 สมรรถนะด้านการสื่อสารและการสร้างสมัพนัธภาพชุมชน พบว่า ผู้บริหารมีความสามารถในการจดัการด้าน
ความสมัพนัธ์ สามารถสร้างสมัพนัธภาพที่ดีกบัองค์กรอื่นและชุมชน ผู้บริหารสง่เสริมภมูิปัญญาท้องถ่ิน และสามารถน ามา
บรูณาการในสถานศกึษาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง สงัคม และชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนัน้ ผู้ บริหารสถานศึกษาต้องมีสมรรถนะด้านการสื่อสารและการสร้าง
สมัพันธภาพ (ชุมชน) กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคญัแก่ผู้ ที่มาติดต่อราชการ    ทุกคนให้เท่าเทียมกัน 
เพราะการสร้างสมัพนัธภาพที่ดีแก่ชุมชน จะท า ให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจ ประสาน ประโยชน์ให้เกิดกบัสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการสือ่สารและสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีแก่ชุมชน และชมุชนพึงพอใจ       จึงก่อให้เกิดความร่วมมือในการพฒันา
ตอ่ไป ซึง่สอดคล้องกบั ณฐักรณ์ หิรัญชาติ [18] กลา่ววา่ ผู้บริหารมีบทบาทเป็นผู้ประกอบการของสถานศึกษา คือ เป็นผู้น า
ในการเปลี่ยนแปลงแสดงแนวคิดใหม่ ๆ ในการพฒันา และปรับปรุงสถานศึกษาให้พฒันาไปในทางที่ดีขึน้ ผู้บริหารเป็นผู้มี
บทบาทในการเป็นผู้ ประชาสัมพันธ์ สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาไปสู่ภา ยนอก เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์สถานศกึษา สร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เป็นอยา่งดี และสอดคล้องกบั นพพงษ์ 
บญุจิตราดลุ [19] ที่กลา่วว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนเป็นสิ่งส าคญัที่จะเสริมสร้างประสิทธิผลของโรงเรียน 
เนื่องจากโรงเรียนเป็นหนว่ยงานหนึง่ของสงัคมที่ท า หน้าที่ให้ความรู้แก่คนในชมุชน เป็นแหลง่ถ่ายทอดวฒันธรรมของชุมชน 
เป็นศนูย์รวมชมุชนในการจดักิจกรรม และให้บริการตา่ง ๆ  

1.5 สมรรถนะด้านคุณธรรมและจริยธรรม พบว่า ผู้ บริหารไม่ขึน้ตรงกับผู้ หนึ่งผู้ ใด  สามารถปฏิบัติหน้าที่และ
ตดัสินใจได้อย่างอิสระ ผู้บริหารต้องละเว้นต่อการประพฤติชัว่ และไม่ลุ่มหลงอบายมุข มีความซื่อสตัย์สจุริตต่อตนเองและ
ผู้อื่น และมีความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารีตต่อบุคคลทัว่ไป และผู้บริหารมีความเป็นธรรมสามารถจดัสรรผลประโยชน์แก่
ผู้ ใต้บังคับบัญชาได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ อัจฉรา สระวาสี [20] กล่าวถึง สมรรถนะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ มี 7 ตวับ่งชี ้ได้แก่ พฤติกรรมที่ผู้บริหารการศึกษาได้แสดงออก หรือสะท้อนถึงการประพฤติตน
โดยยดึมัน่ในหลกัคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการ
ปกครองผู้ ใต้บงัคบับญัชา การด ารงตนเหมาะสมกบัฐานะตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบตัิงานโดยยึดหลกั
ความถกูต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์และแนวทางที่ก าหนด การเสียสละ อทุิศตน โดยเห็นประโยชน์สว่นร่วม
เป็นส าคญั มีความซื่อสตัย์สจุริต ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับโครงสร้างสมรรถนะ
ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา [21] ที่ก าหนดว่า ผู้บริหารต้องมี
สมรรถนะด้านจริยธรรม คือ ปฏิบัติตน และส่งเสริม สนับสนุน ผู้ ร่วมงานให้ปฏิบตัิตน ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงพฤติกรรมการครองตน ครองคน ครองงาน ที่เกิดความ ส าเร็จในงาน ศรัทธาในการ
ประกอบวิชาชีพ เป็นแบบอยา่งที่ดี  

1.6 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ พบว่า มีการวางแผน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ประสานงานกบัผู้ปกครองในการช่วยเหลือนกัเรียน ทัง้ด้านการเรียนและปัญหาตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ให้ประสบผลส าเร็จได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ สง่เสริมให้จัดการสื่อแหลง่เรียนรู้และสนบัสนุนผู้ ใต้บงัคบับญัชาได้พัฒนาสื่อและนวตักรรมจัดการเรียนรู้ให้
เพียงพอและเหมาะสมกบับริบทของสถานศกึษา  และมีแนวคิด วิธีการ และเทคนิคการปฏิบตัิงานท่ีทนัสมยัและเป็นท่ียอมรับ
ของผู้ใต้บงัคบับญัชา สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้แก่ พฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ สะท้อนถึงการมีความรู้
ความเข้าใจ และมีทกัษะในการท าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ในการปฏิบตัิงาน ใช้นวตักรรม และเทคโนโลยีใน
การบริหาร เพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูงขึน้ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา [22] ที่
ก าหนดว่า ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาต้องมีมาตรฐานความรู้ ด้านการบริหารการศึกษาซึ่งประกอบด้วยความรู้
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เก่ียวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการเรียนรู้ และสมรรถนะในการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ 

1.7 สมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่า ผู้บริหารสนบัสนุนให้กับผู้ ใต้บังคบับัญชา  มีจิตใจรักการ
ให้บริการโดยเฉพาะกบัผู้ รับบริการหรือผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ผู้บริหารสง่เสริมขวญัและก าลงัใจตอ่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาอย่างเที่ยง
ธรรมทั่วถึง และสม ่าเสมอ และผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาได้รับการเข้าร่วมพัฒนาความรู้ เช่น อบรม สมัมนา 
ประชุมเชิงปฏิบตัิการ สมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัหนึ่งที่สถานศึกษาต่าง ๆ ก าลงัให้ความส าคญั 
เพราะทรัพยากรบคุคลเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคณุค่ามากที่สดุ เป็นกลยทุธ์หนึ่งที่สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขนั 
และการพฒันาโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัลีลกัษณ์  สขุใจ [23] ได้ศึกษาเร่ือง สมรรถนะของผู้บริหาร
โรงเรียนในทศันะของครูผู้สอน สงักดัการปกครองสว่นท้องถ่ิน จงัหวดัปทมุธานี ผลการศกึษาวิจยัพบวา่ ทศันะของครูผู้สอนที่
มีต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นนัทิยาภรณ์ หงส์เวียน
จันทร์ [24] ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลของผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริหารควรให้ความส าคญักบัทกัษะการวางแผนพฒันาก าลงัคนทัง้บคุลากรที่มีอยู่และบคุลากรท่ีสรรหา
ใหม ่ทกัษะในการจดักระบวนการพฒันาบคุลากรให้มีศกัยภาพที่สงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องทกัษะในการมอบหมายงานให้บคุลากร
อย่างเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงาน และทกัษะการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพฒันาบคุลากรในสถานศึกษาเนื่องจาก
ในการด าเนินงานของสถานศกึษาต้องอาศยัความรู้ความสามารถของบคุลากรในต าแหนง่ตา่ง ๆ ซึง่ผู้บริหารจะต้องสนบัสนนุ
ให้บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูนศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน สนบัสนุนการอบรมสมัมนา จัดพืน้ที่ส าหรับการแสวงหาความรู้ 
ควรส่งเสริมให้บุคคลมีทักษะในการท างานดีขึน้ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างานอันจะเป็นผลให้การป ฏิบัติงานมี
ประสทิธิภาพดียิ่งขึน้ 

1.8 สมรรถนะด้านการบริหารจดัการองค์กร พบวา่ ผู้บริหารสามารถสร้างแรงกระตุ้นตอ่ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้เกิดแรง
บนัดานใจในการปฏิบตัิงานได้อยา่งเต็มศกัยภาพและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุต่อองค์กร ผู้บริหารอ านวยความสะดวกในการ
จดัการเคร่ืองมือที่ใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่ และผู้บริหารเอาใจใสด่แูลสภาพสิง่แวดล้อม และอาคารสถานท่ีเป็นอยา่งดี เพื่อให้มี
ความสะอาด และปลอดภยั สมรรถนะด้านการบริหารจดัการองค์กร เป็นกระบวนการมีสว่นร่วมวางแผน การจัดสรรก าลงั 
จนกระทัง่งบประมาณ ดงันัน้ผู้บริหารจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องใช้กระบวนการบริหารเพื่อให้เกิดการมีสว่นร่วมกบัผู้ที่
เก่ียวข้องและหน่วยงานภายนอกในการวางแผนการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด สามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค์อยา่งมีประสทิธิผลและมีประสทิธิภาพ  

1.9 สมรรถนะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง พบว่า ผู้บริหารมีความสามารถในการปรับตวั สามารถจดัการกับ
ปัญหาที่หลากหลาย และมีการปรับเปลี่ยนความคิดอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใหม่ ผู้บริหารมีองค์ความรู้
สามารถรับมือกบัความท้าทายที่เกิดจากสภาพการแข่งขนัทางการศกึษา และการเปลีย่นแปลงของสงัคม และผู้ บริหารเอาใจ
ใสด่แูลสภาพสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารสามารถปรับตวั และจดัการกบัปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมืออาชีพ 
ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลีย่นแปลง สามารถน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิได้จริง และผู้บริหารมีการศึกษาความ
ต้องการของผู้ รับบริการและให้ค าแนะน า ซึ่ง สอดคล้องกับนันทิยาภรณ์ หงส์เวียนจันทร์ [25] ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนา
รูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ทกัษะในการเตรียมความพร้อมต่อ
สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทางการศกึษาที่ก าลงัจะเกิดขึน้ จะท าให้การก าหนดนโยบายของสถานศกึษาสอดคล้องกบัการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ดังนัน้ผู้ บริหาร
สถานศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ องค์การจึงจะอยู่รอดและประสบความส าเร็จ 
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สอดคล้องกบังานวิจัยของสภุาวดี  นพรุจจินดา [26] ได้ศึกษาเร่ือง องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลยัพยาบาล 
สงักัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ภาวะผู้ น าของผู้บริหารวิทยาลยัพยาบาล ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ น า
วิสยัทศัน์ ผู้น าการเปลีย่นแปลง ผู้น าทางวิชาการ ผู้น าทางจริยธรรม ผู้น าสร้างแรงบนัดาลใจ ผู้น าค านงึถึงปัจเจกบคุคล และ
ผู้น าด้านเทคโนโลยี 

1.10 สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม พบวา่ ผู้บริหารมีความสามารถในการมองภาพรวมขององค์กร เข้าใจองค์กร 
และระบบการท างานขององค์กร ผู้บริหารสามารถยอมรับความคิดเห็นทกุระดบั แม้ว่าจะมีความแตกตา่งในด้านวฒันธรรม 
ศาสนา ความคิด เป็นต้น และผู้บริหารสามารถสร้างวฒันธรรมองค์กรที่สนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และผู้บริหารมีความเข้าใจในสมัพนัธภาพของผู้ ใต้บังคบับญัชา และให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นของผู้ ใต้บงัคบับญัชา 
กลา่วได้วา่ การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างผู้ ร่วมงานทกัษะการสร้างขวญัก าลงัใจ และความ    พึงพอใจแก่สมาชิกในกลุม่ 
ทกัษะการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องมีความตระหนกัต่อการปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อส่วนรวม และทกัษะในการสร้าง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบั นนัทิยาภรณ์ หงส์เวียนจนัทร์ [27] ได้กลา่วว่า ทกัษะการท างานเป็นทีมจะสามารถ
น าพาให้สถานศึกษา สามารถขบัเคลื่อนไปสูค่วามส าเร็จได้ เนื่องจากในการบริหารสถานศึกษา การด าเนินการปฏิบตัิตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ต้องใช้ก าลังคนในการด าเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมาย ผู้ บริหารควรค านึงถึงสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้ใต้บงัคบับญัชา และผู้ ร่วมงาน หากบคุคลเหลา่นีม้ีสมัพนัธภาพอนัดีตอ่กนัแล้วย่อมท าให้งานส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของสรุวฒุิ ยญัญลกัษณ์ [28] ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจัยพบว่า ตวัแบบสมรรถนะของข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ ได้แก่ การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ การ
บริการท่ีดี การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ความกล้าหาญทางจริยธรรม ความร่วมแรงร่วมใจ  

2. การประเมินรูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน พบว่า รูปแบบ
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินในภาพรวม และรายด้านมีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัใช้ได้ดี
มาก จากผลการวิจยัเห็นได้วา่ สมรรถนะด้านภาวะผู้น ามีผลเฉลีย่สงูสดุ สะท้อนให้เห็นวา่ ผู้บริหารเป็นบคุคลที่มีความส าคญั
ในองค์การ เพราะต้องมีบทบาทท่ีจะด าเนินการภายใต้เง่ือนไข และปัจจยัของสภาวะโดยรอบโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง โลกในทุก
วนันี ้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจะต้องมี ภาวะผู้น า เพราะภาวะผู้น าความส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับ
ผู้บริหารทกุองค์การในกระแสโลกยคุใหม่ หรือที่เรียกกนัเสมอว่ายคุโลกาภิวตัน์ ซึ่งมีความเจริญทางเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงของสงัคมจากอดีตสูปั่จจุบนัอย่างรวดเร็วมาก ดงันัน้ ภาวะผู้น า ( leadership) จึงเป็นสมรรถนะส าคญัที่
ต้องการเพิ่มมากขึน้ ซึ่งจะสอดคล้องกบังานวิจยัของไพศาล โกพฒัน์ตา [29]    ได้ศกึษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของการมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผู้บริหารควรเป็นผู้ กระตุ้นให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อความส าเร็จของงานโดยค านึงถึงศักยภาพของ
บคุลากรเป็นหลกั ผู้บริหารและบคุลากรควรมุ่งสร้างแรงจูงใจซึ่งกนัและกนัเพื่อความส าเร็จในการท างาน และผู้บริหารควร
เป็นผู้มีวิสยัทศัน์ มองการณ์ไกล และยอมรับฟังความคิดเห็นใหม่ที่เกิดขึน้ในองค์กร ส าหรับข้อที่มีความเหมาะสมน้อยที่สดุ 
คือ ผู้ บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้สะท้อนความคิดเห็น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดคุณค่าและมีความ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาขององค์กร ทัง้นีเ้พราะผู้บริหารบางท่านต้องการได้ผลงานที่รวดเร็ว ภายในก าหนดเวลาที่สัน้ 
หรืออาจคิดว่าตนเองมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มากกว่าอีกทัง้ให้คุณให้โทษได้จึงส่งผลให้ใช้อ านาจในการ
ตดัสนิใจแตเ่พียงผู้ เดียว 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะตอ่บคุคลและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา ดงันี  ้
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย มีดังนี ้
 1.1 หน่วยงานหรือสถาบนัการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา สงักัดกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 

สามารถน าผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะส าคญัของผู้บริหาร ให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลมาก
ยิ่งขึน้ 

 1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียน    การ
สอนสามารถน าสมรรถนะการบริหารการที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพในการบริหารจดัการงานในหน้าที่ได้
อยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

 1.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินควรพัฒนาสมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษาในด้านความรู้
ความสามารถในวิชาชีพ และด้านการสื่อสารและการสร้างสมัพนัธภาพชุมชน เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็น               ผู้ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้รูปแบบ มีความคิดเห็นว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ใน 2 
ด้านที่กล่าวมา มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ เช่น จิตสาธารณะ ความอดทนต่อทุกสภาพปัญหา         การปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อสว่นรวม สงัคม และชุมชน กิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนอยา่งต่อเนื่อง เป็นเร่ืองที่กลุม่ตวัอย่างต้องการ
ให้ผู้บริหารสถานศกึษามีการปฏิบตัิที่มากขึน้ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครัง้ต่อไป 
 2.1 ผู้ที่สนใจในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรขยายขอบเขตของการศกึษาวิจยัไปยงัผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบัการศกึษา 

สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน เพื่อจะได้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ครอบคลมุทกุด้าน 
 2.2 ควรท าการศกึษาเปรียบเทียบสมรรถนะของบคุลากรทางการศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน

ทกุระดบั เพื่อเป็นประโยชน์ในการน ามาพฒันาสมรรถนะบคุลากรทางการศึกษา และเป็นประโยชน์ในการพฒันาสมรรถนะ
ของบคุลากรทางการศกึษาในภาพรวม 

 2.3 ควรท าการศึกษาสมรรถนะของบคุลากรทางการศึกษาในหนว่ยงาน สงักดัอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ ในการ
พฒันาสมรรถนะของบคุลากรทางการศกึษาไทย และขบัเคลือ่นนโยบายของภาครัฐให้บรรลผุล 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ของการวิจยัเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ กรณีศึกษาระดับสถานีต ารวจ  2) เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
กรณีศึกษาระดบัสถานีต ารวจ  3) เพื่อน าเสนอรูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจกรณีศึกษา
ระดับสถานีต ารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ (1) กลุ่มตัวอย่างที่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ประกอบด้วย ข้าราชการต ารวจระดบัปฏิบตัิการ ในสงักดักองบญัชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 ภาคประชาสงัคม 
ผู้ประกอบการในพืน้ที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ หวัหน้าสถานีต ารวจในสงักัดกองบญัชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภูธรภาค 1- 9 และศูนย์
ปฏิบตัิการจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ และก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างตามตารางเลข
สุ่มของเคร์จซี่; และ มอร์แกน (Krejcie; & Morgan.1970: 608) จ านวน 1,281 คน  (2) กลุ่มตวัอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ จ านวน 307 คน (3) กลุม่ตวัอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสนทนากลุม่ จ านวน 15 คน เก็บรวบรวมข้อมลูโดย
ผู้วิจยัสง่หนงัสอืขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูวิจยัพร้อมแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ไปยงัหน่วยงานที่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง และ
ไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จัดให้มีการสนทนากลุ่มภายหลงัจากที่ได้ข้อมูลและสรุปผลการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เรียบร้อยแล้วสร้างรูปแบบการปอ้งกนัการทจุริตพร้อมให้ทรงคณุวฒุิพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบที่ถกูสร้างขึน้ 

ผลการวิจยัพบวา่ สภาพปัญหาการทจุริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการต ารวจระดบัสถานีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

( X  = 3.67 , S.D. = 0.75)  สาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบ สรุปได้ 2 ประการ คือ 1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ตอบแทนผู้ มี
พระคณุ ยอมรับการทจุริตเป็นเร่ืองปกติ คิดว่าไม่มีใครจบัได้ ขาดความซื่อสตัย์สจุริต คุ้มค่าที่จะเสี่ยง ความโลภ ไม่รู้จกัพอ เห็นแก่
ประโยชน์สว่นตน ความเคยชิน คิดวา่ใครๆก็ท ากนั จิตใจไม่เข้มแข็ง ต้องการความร ่ารวย ไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ยกย่องคนมัง่
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มีผู้มีอ านาจ 2) ปัจจยัภายนอก ได้แก่  ไม่มีการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างจริงจงั  ตกอยู่ใต้อิทธิพลผู้มีอ านาจ มีโอกาสในการเรียกรับ
ผลประโยชน์ เข้าไปมีส่วนได้เสียกับสถานประกอบการ ผูกขาดอ านาจการแต่งตัง้ อิทธิพลทางการเมือง ความเข้าใจผิดของ
ประชาชน การแทรกแซงทางการเมือง ความลา่ช้าของกระบวนการบงัคบัใช้กฎหมาย ไม่มีความรู้เร่ืองกฎหมายเก่ียวกับการทจุริต  
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ผู้บังคับบัญชาบางคนเป็นตวัอย่างที่ไม่ดี รายได้น้อย ค่านิยมว่าต าแหน่งเป็นสมบัติส่วนบุคคล 
กฎหมายมีช่องโหว ่การมีอ านาจผกูขาด พฤติกรรมเลียนแบบ อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์และอ านาจ สภาพ
การท างานเอือ้ต่อการทจุริต ส าหรับรูปแบบการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มี 4 ระยะ ตัง้แต่ ระยะก่อนเข้า
เป็นต ารวจ ระยะเข้าโรงเรียนต ารวจ ระยะรับราชการต ารวจ และระยะพ้นจากการเป็นต ารวจ โดยทัง้ 5 สายงานในสถานีต ารวจ คือ 
ปอ้งกนัปราบปราม สอบสวน สืบสวน จราจร และอ านวยการควรมีลกัษณะเป็นการป้องกนัและแก้ปัญหาแบบบรูณาการให้ภาครัฐ
และประชาชน เข้ามามีบทบาทมีสว่นร่วมสนบัสนนุ สง่เสริมองค์ความรู้ งบประมาณ สวสัดิการ ก าลงัพล และตรวจสอบการท างาน 
มีระบบการตรวจสอบภายใน และตรวจสอบภายนอกที่เคร่งครัดจากองค์กรหรือหนว่ยงานอิสระ เช่น คณะกรรมการร้องเรียนต ารวจ 
น าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ในการปฏิบตัิงานและตรวจสอบระบบการท างาน มีระบบการสง่เสริมต ารวจดีที่เข้มแข็ง 

 

ค าส าคัญ : การปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบ, เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 

Abstract 
This research aims to study the problems of corruption and misconduct of police officers, the causal factors of 

corruption and misconduct of police officers, and to propose the prevention of corruption and misconduct of police officers, 
case study of the police station level. The subjects of this study were divided in 3 group. The first group of the subjects were 
collected data by using questionnaire. They were police officers under the metropolitan Police bureau and provincial police 
Region 1-9, the civil society, region entrepreneur, the experts, the head of police station of metropolitan police Bureau and 
provincial police Region 1-9, and southern border provinces police operation center. The size of the subjects were set 
according to Krejcie and Morgan Table. The data from the second group were collected from 307 in-depth interviews. The data 
from the last group were collected from 15 subjects by using group discussion. 

The research found that the corruption and misconduct of police officers at the station level was at hight level. The 
factors of corruption and misconduct were summarized into 2 aspects: internal factors and external factors. The internal factors 
were rewarding the benefactors, acceptance of fraud in normal, lacking of faithfulness, rapacity, selfishness, familiarity, weak 
mind, avidity and respecting wealthy and powerful people. The external factors were lacking of serious punishment, being 
controlled by the authority, the opportunity to get benefits, having interests with the establishment, influencing the political 
intervention, misunderstanding of people, lacking of knowledge about corruption, different education levels, bad model 
supervisors, little income, vulnerable law, and working under corrupt condition. 

There were four stages of preventing corruption and misconduct : pre-police, police school entry, police service 
period and the termination of the police. All of fives departments of the police station such as prevention, investigation, traffic 
and administer should prevent, investigate and integrate with the public, support and promote the knowledge, budget, welfare, 
and monitor personnel work. There should be the internal and external audit by independent organizations such as the police 
Complain Commission, bringing modern technology to work and monitor the system, and strong police support. 
Keywords : Prevent of Corruptionand Misconduct, Police Officer 
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ภูมิหลัง 
 กระแสโลกาภิวตัน์ของโลกในปัจจบุนัเน้นการแข่งขนัในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพฒันาทางด้านวตัถุ
นิยมสง่ผลให้บรรดานานาอารยประเทศมีการแข่งขนักนัสงู ละเลยการพฒันาและสง่เสริมคณุค่าทางจิตใจ  ประกอบกบัการ
รวมตวัของประชาคมอาเซียนในลกัษณะค าขวญัที่ว่า One Vision, One Identity, One Community  อนัเป็นความร่วมมือ
ของอาเซียนด้านการเมืองและความมัน่คง ด้านเศรษฐกิจและด้านสงัคมและ  

ประเทศไทยเป็นสว่นหนึง่ของประเทศกลุม่อาเซยีนยอ่มได้รับผลกระทบตามปัจจยัดงักลา่วท าให้ลกัษณะและสภาพ
สงัคมไทยมีการแข่งขนัสงูโดยเน้นการพฒันาทางด้านวตัถมุากกวา่การพฒันาทางด้านจิตใจศีลธรรมและวฒันธรรมที่ดีงาม
ลดลงและขาดการยึดถือผลประโยชน์สว่นร่วม และอาชญากรรมเพิ่มสงูขึน้เป็นล าดบั สงัคมไทยจึงเกิดความขดัแย้งสงูขึน้ 
ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแพร่ระบาดยาเสพติดและการเพิ่มขึน้ของการเล่นการพนันและแหล่ง
อบายมขุประเภทต่างๆ การก่ออาชญากรรมที่มีแนวโน้มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง และปัญหาการทจุริตเป็นอาชญากรรมประเภท
หนึง่ที่สง่ผลร้ายตอ่สงัคมไทย 

การด าเนินมาตรการตา่งๆเพื่อแสวงหาวิธีแก้ปัญหาและต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดขึน้ เป็นความพยายามใน
การก าหนดนโยบาย ก าหนดแผนปฏิบตัิการหรือสร้างความร่วมมือและข้อตกลงการด าเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กร [1] 
หนว่ยงานของรัฐที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสงัคมคือ ต ารวจซึง่มีบทบาทอ านาจหน้าที่
ที่ส าคญั4 ประการ คือ การรักษาความสงบเรียบร้อยทัง้ภายในและภายนอกเพื่อประโยชน์สขุแก่ประชาชน รักษากฎหมาย
เก่ียวกับการกระท าผิดในทางอาญา บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนและดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ [2] 
เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องปฏิบตัิหน้าที่ตลอด 24 ชัว่โมง มีความสมัพนัธ์และใกล้ชิดกบัประชาชนอยา่งมากจนไมส่ามารถแยกออก
จากกนัได้ ยิ่งสงัคมไทยมีการขยายตวัออกไปมากเท่าใด ต ารวจจะต้องมีความส าคญัต่อสงัคมไทยมากขึน้เป็นทวีคณู จนมี
การกลา่วกนัวา่ ผลการปฏิบตัิงานของต ารวจเป็นดชันีชีว้ดัระดบัความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ  [3] 

ภาพรวมการปฏิบัติงานของส านักงานต ารวจที่ผ่านมา พบว่ามีข้อจ ากัดหลายประการที่ส่งผลทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุง
โครงสร้างของส านกังานต ารวจแห่งชาติจากการรวมศูนย์อ านาจส่วนกลางให้กระจายอ านาจไปยงัส่วนภูมิภาคถึงหน่วย
ปฏิบตัิระดบัสถานีต ารวจ ไมส่ามารถด าเนินการได้ตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ เนื่องจากมีปัจจยัทางการเมืองแทรกแซงอ านาจ
การบริหารของผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ [4] โครงสร้างต ารวจแบบรวมศนูย์อ านาจไว้ที่สว่นกลางมากเกินไป สง่ผลท าให้
การป้องกนัและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเป็นไปอยา่งลา่ช้าไมท่นัตอ่ความต้องการของประชาชน [5] การแทรกแซงจากฝ่าย
การเมืองและความสมัพนัธ์แบบอปุถัมภ์ ต่างเป็นกลไกท าให้การเลื่อนต าแหน่งและการแต่งตัง้โยกย้ายข้าราชการต ารวจมี
ระบบอุปถัมภ์เกิดขึน้ [6] การแต่งตัง้ เลื่อนต าแหน่งข้าราชการต ารวจที่ไม่มีความรู้ความสามารถ ขาดอาวุโส และการซือ้
ต าแหน่ง ซึ่งการแต่งตัง้บุคคลที่ไม่มีความรู้ไปปฏิบตัิงานนัน้ เป็นการสร้างปัญหาให้กบักรมต ารวจทัง้ในเร่ืองประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล [7] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งสง่ผลกระทบต่อความ
เช่ือมัน่และภาพลกัษณ์ที่ดีตอ่องค์กรต ารวจทัง้ระบบอยา่งมาก อาทิ ผลการวิจยัของสพุจน์ จนุอนนัต์ธรรม และคณะ [8] ที่ได้
วิจยัเร่ืองการทจุริตและประพฤติมชิอบในหนว่ยงานราชการไทย กรณีศกึษาส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ(สถานีต ารวจนครบาล) 
พบวา่ ปัญหาการทจุริตและประพฤติมิชอบหรือการคอรัปชัน่ของต ารวจในสถานีต ารวจเป็นปัญหาที่เกิดขึน้อย่างเป็นระบบ
และแพร่หลาย ส่วนรูปแบบและวงเงินการคอรัปชั่น มีความแตกต่างกันไปตามสายงานและพืน้ที่ตัง้ของสถานีต ารวจ โดย
สาเหตุส าคญัหลกั 2 ประการ คือ 1) โครงสร้างแรงจูงใจที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน สวสัดิการ และงบประมาณ
ด าเนินการที่ไม่เพียงพอและเหมาะสมกับงาน 2) โอกาสในการคอรัปชั่นที่มาจากอ านาจหน้าที่ของต ารวจในฐานะที่เป็นผู้
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บงัคบัใช้กฎหมาย อีกทัง้ผลการศึกษาสาเหตแุละปัจจยัที่ก่อให้เกิดปัญหาคอร์รัปชัน่สงัคมไทยของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ พ.ศ.2547 พบว่า วิธีการและรูปแบบคอร์รัปชั่นของไทยส่วนใหญ่ ได้แก่ การรับสินบน การวิ่งเต้นขอ
ต าแหน่ง การรับส่วย รีดไถ่ประชาชน ฯลฯ สาเหตุของการทุจริตคอรัปชั่นในส านักงานต ารวจแห่งชาติคือเจ้าหน้าที่ขาด
คณุธรรมไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ขาดกลไกในการลงโทษและการบงัคบัใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทนต ่าไม่
สมัพนัธ์กบัหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ และสภาพการท างานเปิดโอกาสเอือ้อ านวยต่อการกระท าทจุริต กระบวนการปฏิบตัิงานมีช่อง
โหว ่นอกจากนัน้การศกึษาจากกองวินยั ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ พบวา่แนวโน้มสถิติข้าราชการต ารวจที่ถกูด าเนินการทาง
วินยัภาพรวม มีแนวโน้มเพิ่มสงูมากยิ่งขึน้ในแตล่ะปี 

จากสถิติข้าราชการต ารวจที่ถูกด าเนินการทางวินัยปี พ.ศ.2553 เมื่อจ าแนกตามหน่วยงานในสงักัดส านักงาน
ต ารวจแหง่ชาติ พบว่า หนว่ยงานต ารวจที่ใกล้ชิดกบัประชาชน คือกองบญัชาการต ารวจนครบาล กองบญัชาการต ารวจภธูร
ภาค 1-9 และศูนย์ปฏิบตัิการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ภาพรวมยงัคงมีจ านวนข้าราชการต ารวจที่ถูกด าเนินการทาง
วินยัอยู ่โดยเฉพาะกองบญัชาการต ารวจนครบาลเป็นหนว่ยงานท่ีมีข้าราชการต ารวจถกูด าเนินการทางวินยัสงูสดุ อาจสง่ผล
ตอ่ความศรัทธา ความเช่ือมัน่ และความไว้วางใจการปฏิบตัิหน้าที่ของต ารวจเพิ่มมากยิ่งขึน้ มีเสยีงเรียกร้องจากสงัคม ชมุชน 
ให้มีการพฒันาและปฏิรูประบบงานต ารวจให้เป็นต ารวจมืออาชีพ และเป็นต ารวจของประชาชนอย่างแท้จริงอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดบัสถานีต ารวจอนัเป็นหน่วยงานพืน้ฐานส าคญั (Front Office) ของส านกังานต ารวจแห่งชาติที่มี
บทบาทและอ านาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยทัง้ภายในประเทศรักษากฎหมายเก่ียวกับการกระท าผิดในทาง
อาญา บ าบดัทุกข์บ ารุงสขุให้แก่ประชาชน และดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ ผู้วิจยัจึงได้จัดท าโครงการวิจยั เร่ือง 
รูปแบบการป้องกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษาระดบัสถานีต ารวจ เพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐาน
ส าคญัต่อการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมและป้องกันการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
และก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการพฒันาและเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นวิชาชีพต ารวจที่ดี ให้สอดคล้องกบัสภาพและสาเหตขุองปัญหา ตลอดจนน าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางหรือก าหนดรูปแบบการป้องกันปัญหาการทุจริตคอรับชัน้ที่กัดกร่อนสงัคมไทยต่อไปใน
อนาคต 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศกึษาสภาพปัญหาของการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจกรณีศกึษาระดบัสถานีต ารวจ   
2. เพื่อศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตขุองการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศกึษาระดบัสถานีต ารวจ    
3. เพื่อน าเสนอรูปแบบการปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณี ศกึษาระดบัสถานีต ารวจ   

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวจิยัเร่ือง รูปแบบการปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ กรณีศกึษาระดบัสถานีต ารวจ 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัและน าเสนอตามล าดบัตอ่ไปนี ้
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     1.1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นผู้ตอบแบบสอบถาม สมัภาษณ์เชิงลกึ และสนทนากลุม่ ดงันี ้
                    1.1.1 การเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ 1) ข้าราชการต ารวจระดบัปฏิบตัิการ 
ได้แก่ ข้าราชต ารวจในสงักดักองบญัชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภธูรภาค 1 – 9 ที่เป็นข้าราชการต ารวจชัน้ประทวนท่ีมีอายุ
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ราชการ 10 ขึน้ไปจากงานป้องกนัปราบปราม งานสืบสวน งานสอบสวน งานจราจรและงานอ านวยการ รวม 5 คนและรอง
สารวตัร 1 คน เมื่อคิดเป็นสถานีต ารวจทัว่ประเทศมี 1,482 สถานี (1,482x6) รวมเท่ากับ 8,892 คน 2) ผู้แทนภาคประชา
สงัคมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหาร งานต ารวจ (กต.ตร.) สถานีละ 1 คน เมื่อคิดเป็นสถานีต ารวจทั่ว
ประเทศซึ่งมี 1,482 สถานี รวม 1,482 คน 3)ผู้ประกอบการสถานีละ 1 คน เมื่อคิดเป็นสถานีต ารวจทัว่ประเทศซึ่งมี 1,482 
สถานี รวม1,482คน4) ผู้ ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตคอรัปชัน่ในระบบราชการต่างๆ ได้แก่ ศาลยตุิธรรม ส านกังาน
ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ส านกังานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(ป.ป.ท.) ส านกังาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) องค์กรภาคประชาชนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภาครัฐ และนกัวิชาการ รวม 7 คน5) หวัหน้า
สถานีต ารวจในสงักดักองบญัชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภธูรภาค 1 – 9 และศนูย์ปฏิบตัิการจงัหวดัชายแดนภาคใต้ รวม 
1,482 คน 
 กลุม่ประชากรท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 26,683 คน ผู้วิจยัก าหนดขนาดของกลุม่
ตวัอย่างตามตารางเคร์จซี่; และ มอร์แกน (Krejcie ; &Morgan.1970: 608) ได้กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 
1,296 คน 
      1.1.2 กลุม่ตวัอยา่งที่เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ จ านวน 307 คน 
                   1.1.3 การสนทนากลุม่ประกอบด้วยผู้ประกอบการ (กองบญัชาการต ารวจนครบาล, 
ต ารวจภธูร) จ านวน 2 คน ภาคประชาชน จ านวน 2 คน ข้าราชการต ารวจระดบัปฏิบตัิการ จ านวน 2 คน หวัหน้าสถานีต ารวจ
จ านวน 2 คน ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 7 คน รวมทัง้สิน้ จ านวน 15 คน สรุปได้ตามตาราง 1  
 

ตาราง 1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการตอบแบบสอบถาม การสมัภาษณ์ และสนทนากลุม่ 
 

สถานภาพของผู้ให้ข้อมลู ประชากร 
(คน) 

กลุม่ตวัอยา่ง 

แบบสอบถาม สมัภาษณ์ สนทนากลุม่ 
1. ข้าราชการต ารวจระดบัปฏิบตักิาร  8,892 368 60 2 
2. ภาคประชาสงัคม (กต.ตร.สน.) 1,482 302 80 2 
3. ผู้ประกอบการในพืน้ท่ี  1,482 302 80 2 
4. ผู้ทรงคณุวฒุ ิ 7 7 7 7 
5. หวัหน้าสถานตี ารวจ 1,482 302 80 2 
รวม 26,683 1,281 307 15 

 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     การเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นีผู้้ วิจยัได้ใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) และแบบสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) แบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured interview) ซึ่งผู้วิจยัใช้แนวค าถามเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ที่มีความ
ยืดหยุน่ได้ 
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3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
     ในการสร้างและการหาคณุภาพเคร่ืองมือ ผู้วิจยัด าเนินการตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี  ้
 3.1 ศกึษาเอกสารผลงานการวิจยัที่เก่ียวข้องแล้วน ามาประมวลเป็นแนวคิดในการสร้างค าถาม 
      3.2 สร้างแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และนิยามศพัท์ที่ ใช้ในงานวิจยัโดยน า
แนวค าถามของจินตนา พลอยภทัรภิญโญ (2554) [9] ขวญัฤทยั ใจทนั (2554) [10] การทบทวนวรรณกรรมตา่งๆมาประยกุต์
สร้างเป็นแบบสอบถามส าหรับงานวิจยั 
      3.3 น าแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เสนอผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถกูต้องในด้าน
ภาษา เนือ้หา หลงัจากนัน้น ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ เช่ียวชาญให้ค าแนะน า  
      3.4 น าแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการ
ประเมินความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity index: CVI) (Polit & Beck, 2008)[11] โดยพิจารณาแต่ละข้อความว่า
สอดคล้องกับทฤษฎีหรือเนือ้หาหรือไม่ โดยเน้นที่ระดบัความเห็นด้วยของข้อความนัน้ๆแล้วน ามาค านวณหาค่า CVI ซึ่ง
แบบสอบถามมีคา่ CVI เทา่กบั 0.96 สว่นแบบสมัภาษณ์มีคา่ CVI เทา่กบั 1.00  
      จากนัน้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุม่ประชากรที่ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งที่สถานีต ารวจภธูรต าบล
โพธ์ิแก้ว จงัหวดันครปฐม จ านวน 30 คน  
       3.5 น าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และหาคา่ความ
เช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) [12] น าแบบสอบถามมาตรวจ
ให้คะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถาม ด้วยการหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบับ โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) มีคา่เทา่กบั 0.964 

4. ขัน้ตอนการวิจัย  
ผู้วิจยัได้สรุปขัน้ตอนการวจิยัได้ ดงันี ้

 ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดกรอบแนวคิด โดยการวิจยัเอกสาร ศกึษาแนวคิด ทฤษฏีและวรรณกรรม งานวิจยัที่เก่ียวข้อง
เก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ การคอรัปชั่นปัจจัยและสาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบของต ารวจทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ตลอดจนแนวคิด หลกัการและทฤษฏีที่เก่ียวข้องกบัการสร้างรูปแบบ แนวคิดการปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติ
มิชอบ กฎหมาย ระเบียบ ค าสัง่ที่เก่ียวข้องกบัการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภาพปัญหาและอปุสรรค
ของการด าเนินการในสถานีต ารวจเก่ียวกบัการป้องกนัการทจุริต และสรุปผลการศึกษาเก่ียวกบัสภาพปัญหาและปัจจยัเชิง
สาเหตขุองการทจุริตคอรัปชัน่ 
 ขัน้ตอนที่ 2 สรุปผลการวิจัยเอกสาร คือ น าข้อมูลที่รวบรวมได้จากขัน้ตอนที่ 1 มาท าการวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content  Analysis) และสรุปเป็นภาพรวมด้วยการพรรณนา 
 ขัน้ตอนที่ 3 สร้างกรอบแนวคิด และพฒันาเคร่ืองมือ โดยน าข้อมลูที่ได้จากข้อ 1,2 ใช้ส าหรับสร้างเคร่ืองมือคือ
แบบสมัภาษณ์เพื่อให้ได้แนวคิด บริบทพืน้ฐานของสภาพปัญหาการทจุริต และประพฤติมิชอบ ตลอดจนแนวทางการสร้าง
รูปแบบการปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จากนัน้น าข้อมลูที่ได้ปรึกษาที่ปรึกษาโครงการวิจยัแล้ว
สร้างและพฒันาปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือตอ่ไป   
 ขัน้ตอนที่ 4 น าเคร่ืองมือที่สร้างไปเก็บข้อมลู คือ แบบสมัภาษณ์ไปเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั  
 ขัน้ตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis) สรุปผลการเก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้จากขัน้ตอนที่ 4 แล้ว
ด าเนินการร่างรูปแบบการปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจระดบัสถานีต ารวจ 
 ขัน้ตอนที่ 6 สนทนากลุ่ม โดยน าผลสรุปที่ได้น าไปใช้ในการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มนักวิชาการและ
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ผู้ทรงคณุวฒุิของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการป้องกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจระดบัสถานีต ารวจ 
 ขัน้ตอนท่ี 7 ปรับปรุง แก้ไขผลการวิจยั  
 ขัน้ตอนท่ี 8 ท ารายงานผลการวิจยัฉบบัสมบรูณ์   

5. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ทางสถิติ มีขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
 5.1 วิเคราะห์ข้อมลูแบบสอบถามตอนที่ 1 ด้วยการหาคา่ร้อยละ (Percentage)   
 5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจระดบัสถานีต ารวจแบ่งเป็น 2 ด้าน 
คือ 1) ด้านสภาพปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบ 2) ด้านปัจจยัเชิงสาเหตขุองการทจุริตประพฤติมิชอบ โดยการหาคา่เฉลี่ย 
(Mean) และหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายด้านและโดยรวมแล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้มา
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์การแปลความหมายคา่เฉลีย่เป็นระดบัความคิดเห็น 
 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) สรุปถอดบทเรียน
เก่ียวกบัสภาพปัญหา และปัจจยัเชิงสาเหตทุี่มีตอ่การทจุริตคอรัปชัน่  

 5.4 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยการสนทนากลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณารูปแบบการป้องกนัการ
ทจุริตประพฤติมิชอบของข้าราชการต ารวจในระดบัสถานีต ารวจเพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 

 5.5 ผู้วิจยัน าผลการประเมินจากผู้ทรงคณุวฒุิไปปรับปรุงพฒันาตอ่ไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจยั รูปแบบการป้องกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษาระดบัสถานีต ารวจสรุป

ผลการวิจยั ดงันี ้
1. สภาพปัญหาของการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศกึษาระดบัสถานีต ารวจ 

สภาพปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบของข้าราชการต ารวจระดบัสถานีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.67, S.D.= 0.75) 
สภาพปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบในระดบัสถานีต ารวจ อาจเกิดจากประชาชนอาศยัช่องวา่งของกฎหมายโดยใช้ต ารวจ
เป็นช่องทางในการประพฤติมิชอบ ปัญหาที่เกิดขึน้ คือการให้และรับเงินท่ีผิดกฎหมาย หรือให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่จาก
ผู้ประกอบการที่กระท าผิดกฎหมาย การทจุริตอาจมีอยู่ทัว่ไปจากปัจจัยเชิงสาเหตุหลายประการ ซึ่งจะแตกต่างกนัไปตาม
สภาพของเศรษฐกิจ สงัคม และภมูิประเทศ 

รูปแบบการทุจริตประพฤติมิชอบ การทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดขึน้ อาจมีรูปแบบที่หลากหลาย ทุกรูปแบบ
และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรต ารวจได้แก่ การเรียกรับผลประโยชน์ การท างานไม่โปร่งใส การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไมถ่กูต้อง เรียกรับสนิบน รูปแบบสมยอมทัง้ฝ่ายผู้ให้และฝ่ายผู้ รับ วิธีการทจุริตปรับเปลีย่นไปตามสภาพ ท าให้
ยากต่อการตรวจสอบ ท าให้เกิดความเสยีหายต่อรัฐ รูปแบบการทจุริตจะพฒันาแยบยลขึน้ เร่ือยๆ รูปแบบที่ส าคญัที่สดุ คือ 
การแต่งตัง้โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม อาจมีการซือ้ขายต าแหน่ง รูปแบบการทุจริตและประพฤติมิชอบสามารถแบ่งได้ มี 3 
ลกัษณะคือ 1) ทจุริตโดยเจตนา หมายถึง เจตนาท าให้เกิด คือ ผู้กระท ารู้วา่สิง่ที่ท าเป็นการทจุริตยงัคงกระท าสิง่นัน้ คือ ตัง้ใจ
ที่จะกระท า 2) ทจุริตโดยการกดดนัของผู้บงัคบับญัชา หมายถึง ผู้บงัคบับญัชาอาจท าให้การทจุริตเกิดขึน้เพราะมีผลตอ่การ
ตดัสินใจของผู้ ใต้บงัคบับญัชาที่จะกระท าหรือไม่กระท าการทุจริต 3) ทุจริตโดยประชาชน คือ ประชาชนมารุมเร้า หรือมา
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สร้างปัจจยัให้ต ารวจคิดวา่ การทจุริตนัน้เป็นความชอบธรรม เช่น ขอให้ช่วยเหลอืเร่ืองคดีความแลกกบัการเสนอผลประโยชน์
ซึง่ประชาชนให้ผลประโยชน์ตอบแทนการถกูลงโทษทางกฎหมาย 

2. ปัจจยัเชิงสาเหตขุองการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศกึษาระดบัสถานีต ารวจ   
1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ตอบแทนผู้มีพระคุณ ยอมรับการทุจริตเป็นเร่ืองปกติ คิดว่าไม่มีใครจับได้ ขาดความ

ซื่อสตัย์สุจริต คุ้มค่าที่จะเสี่ยง ความโลภ ไม่รู้จักพอ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ความเคยชิน คิดว่าใครๆก็ท ากัน จิตใจไม่
เข้มแข็งพอ ต้องการความร ่ารวย ไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ยกยอ่งคนมัง่มี ผู้มีอ านาจ  

2) ปัจจยัภายนอก ได้แก่ ไมม่ีการลงโทษผู้กระท าผิดอยา่งจริงจงั ตกอยูใ่ต้อิทธิพลผู้มีอ านาจ มี 
โอกาสในการเรียกรับผลประโยชน์มาก เข้าไปมีสว่นได้เสยีกบัสถานประกอบการ การผกูขาดอ านาจการแตง่ตัง้ อิทธิพลและ
การแทรกแซงทางการเมอืง ความเข้าใจผิดของประชาชน ความลา่ช้าของกระบวนการบงัคบัใช้กฎหมาย การไมม่ีความรู้เร่ือง
กฎหมายเก่ียวกบัการทจุริต ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัผู้บงัคบับญัชาเป็นตวัอย่างที่ไม่ดี รายได้น้อย ค่านิยมวา่ต าแหน่ง
เป็นสมบตัิส่วนบุคคล กฎหมายมีช่องโหว่ การมีอ านาจผูกขาด พฤติกรรมเลียนแบบ อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์และอ านาจ สภาพการท างานเอือ้ตอ่การทจุริต 

3. รูปแบบการปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศกึษาระดบัสถานีต ารวจ   
1) การปอ้งกนัการทจุริตด้านปัจจยัภายในสามารถปอ้งกนัได้จ าเป็นต้องสร้างจิตส านกึให้ 

ต ารวจ ผู้บงัคบับญัชาต้องเป็นตวัอย่างและเป็นที่พึ่งได้ มีการกระจายรายได้ หรือสวสัดิการที่ดีเหมาะสม ทรัพยากรที่ใช้ใน
การปฏิบตัิหน้าที่ควรเพียงพอ เช่น กญุแจมือ วิทยสุือ่สาร เป็นต้นผู้บงัคบับญัชาดแูลครอบครัวต ารวจดแูลถึงปัญหาที่สามารถ
แก้ไขได้ คอยดแูลใกล้ชิดต ารวจตรวจสอบและเข้าใจผู้ ใต้บงัคบับญัชาควรมีระบบการปลกูฝังจริยธรรม ปลกูฝังจิตส านึกใน
การท าแตค่วามดี ออ่นน้อมถ่อมตนตอ่คนดี 

2) การปอ้งกนัการทจุริตด้านปัจจยัภายนอก เพิ่มสวสัดิการและคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั 
หน้าที่และความรับผิดชอบผู้บงัคบับญัชาหมัน่ตรวจสอบก าชบั อบรม ผู้ใต้บงัคบับญัชาเป็นประจ าตอ่เนื่อง 
ลดโอกาสปัจจยัเอือ้ตอ่การทจุริตได้แก่ ลดโอกาสในการใช้ดลุยพินิจโดยมิชอบ  

3) การปอ้งกนัประชาชนติดสนิบนมีหลายแนวคิด ได้แก่มีกฎหมายบญัญตัิบทลงโทษบงัคับ 
ใช้กบัผู้ติดสนิบนอยา่งจริงจงักฎหมายควรมีสภาพบงัคบัอย่างเคร่งครัด สร้างจิตส านกึประชาชนมิให้ติดสินบนเจ้าพนกังาน
การแต่งตัง้โยกย้ายให้มีการหมุนเวียนทุก 2 ปีภายในจังหวดัเมื่อมีปัญหาหาการร้องเรียนหรือพบการทุจริตจึงย้ายประจ า
สว่นกลาง 

4) รูปแบบการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการทจุริตการปอ้งกนัแบบบรูณาการโดยให้ภาคเอกชน  
ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการท างาน มีระบบการตรวจสอบที่เคร่งครัดโปร่งใสจากองค์กรหรือหน่วยงานอิสระ 
มีการจดัตัง้ Police Complaint Board หรือคณะกรรมการการร้องเรียนต ารวจน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ในการปฏิบตัิงาน
และมีระบบการตรวจสอบการท างานของต ารวจที่มีประสทิธิภาพ 
 รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มี 4 ระยะ ตัง้แต่ ระยะก่อนเข้าเป็นต ารวจ ระยะเข้า
โรงเรียนต ารวจ ระยะรับราชการต ารวจ และระยะพ้นจากการเป็นต ารวจ โดยทัง้ 5 สายงานในสถานีต ารวจ คือ ป้องกนัปราบปราม 
สอบสวน สบืสวน จราจร และอ านวยการควรมีลกัษณะเป็นการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาแบบบรูณาการให้ภาครัฐและประชาชน เข้า
มามีบทบาทมีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริมองค์ความรู้งบประมาณ สวสัดิการ ก าลงัพล และตรวจสอบการท างาน มีระบบการ
ตรวจสอบภายใน และตรวจสอบภายนอกที่เคร่งครัดจากองค์กรหรือหน่วยงานอิสระ เช่น คณะกรรมการร้องเรียนต ารวจ น า
เทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ในการปฏิบตัิงานและตรวจสอบระบบการท างาน มีระบบการสง่เสริมต ารวจดีที่เข้มแข็ง 
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อภปิรายผล 
การวิจัยเร่ือง รูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษา ระดับสถานี

ต ารวจ  ข้อค้นพบจากการวิจยัท าให้ได้ความหมายของการทจุริตประพฤติมิชอบในปัจจบุนัเพื่อให้ได้ความหมายเป็นแนวทาง
ด าเนินการวิจยั จากการค้นคว้าเอกสารสรุปความหมายได้ว่าหมายถึง การปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิอยา่งใดในต าแหน่ง 
หรือการละเว้นการปฏิบตัิอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือท าหน้าที่ทัง้ที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือ
หน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหนง่หน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรได้เพื่อตนเองหรือผู้อื่น เมื่อผู้วิจยัสมัภาษณ์เชิงลกึได้
ข้อสรุปเพิ่มเติมวา่มีความหมายรวมไปถึงพฤติกรรมที่เรียกรับผลประโยชน์ มีการกระท าเป็นกระบวนการ ผลประโยชน์ที่ได้รับ
อาจไม่อยูใ่นรูปของทรัพย์สนิแตเ่ป็นการได้รับผลประโยชน์บางอยา่ง ทรัพย์สนิท่ีได้รับอาจเป็นผลประโยชน์ของรัฐซึง่ถกูเบียด
บงัเป็นของตน ค าวา่ประพฤติมิชอบรวมความหมายถึงค าวา่ “ฉ้อราษฎร์บงัหลวง” สามารถอภิปรายผล ได้ ดงันี ้

1. สภาพปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการต ารวจระดับสถานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านรูปแบบของการทจุริตประพฤติมิชอบที่มีความคิดเห็นในระดบัมากที่สดุคือ การใช้ระบบพวก
พ้อง การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ และไม่กล้าปฏิเสธหรือขดัค าสัง่ผู้บงัคบับญัชาอาจกลา่วได้ว่า รูปแบบการ
ทจุริตและประพฤติมิชอบแบง่ได้เป็น3 ลกัษณะ1)ทจุริตโดยเจตนา หมายถึง เจตนาท าให้เกิด คือ ผู้กระท ารู้วา่สิง่ที่ท าเป็นการ
ทจุริตยงัคงกระท าสิ่งนัน้ คือ ตัง้ใจที่จะกระท า 2) ทจุริตโดยการกดดนัของผู้บงัคบับญัชา หมายถึง ผู้บงัคบับญัชาอาจท าให้
การทจุริตเกิดขึน้เพราะมีผลต่อการตดัสินใจของผู้ ใต้บงัคบับญัชาที่จะกระท าหรือไม่กระท าการทจุริต 3)ทจุริตโดยประชาชน 
คือ ประชาชนมารุมเร้า หรือมาสร้างปัจจยัให้ต ารวจคิดว่า การทจุริตนัน้เป็นความชอบธรรมในงานวิจยัของสพุจน์ จุนอนนัต
ธรรมวิษณ ุวงศ์สนิศิริกลุ และ ณฐันนัท์ วิจิตรอกัษร [8] ได้กลา่วถึง สายงานการปฏิบตัิในสถานีต ารวจ ได้แก่ งานจราจร งาน
ปอ้งกนัปราบปราม  สบืสวน สอบสวน อ านวยการหรือธุรการ รูปแบบการคอร์รัปชัน่จะแตกตา่งกนัไปขึน้อยู่กบัโอกาสในการ
คอร์รัปชัน่ 

2. สาเหตขุองการทจุริตประพฤติมิชอบที่เป็นปัจจยัภายในคือการยกย่องคนมัง่มีผู้มีอ านาจ และด้านสาเหตขุอง
การทจุริตประพฤติมิชอบที่เป็นปัจจยัภายนอกคือ รายได้น้อย คา่ตอบแทนไมส่อดคล้องกบัคา่ครองชีพ อิทธิพลทางการเมือง 
และการแทรกแซงทางการเมอืงซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาในด้านสภาพปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก อาจเนื่องมาจากมีปัจจัยทางการเมืองแทรกแซงอ านาจการบริหารของผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ [4] ด้วย
โครงสร้างต ารวจแบบรวมศนูย์อ านาจไว้ที่สว่นกลางมากเกินไป สง่ผลท าให้การปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเป็นไป
อยา่งลา่ช้า ไมท่นัตอ่ความต้องการของประชาชน [5] การแทรกแซงจากฝ่ายการเมอืงและความสมัพนัธ์แบบอปุถมัภ์ ตา่งเป็น
กลไก ท าให้การเลื่อนต าแหน่งและการแต่งตัง้โยกย้ายข้าราชการต ารวจมีระบบอุปถัมภ์เกิดขึน้ [6] สอดคล้องกับ ณภทัร  
เตโช และคณะ [13] ระบวุ่าสาเหตขุองปัญหาการทุจริตระบบบริหารราชการ ได้แก่ผู้บงัคบับญัชาบกพร่องไม่ก ากับดแูลให้
เป็นไปตามระเบียบวินยัท าให้เกิดการทจุริตและการขาดดลุแหง่อ านาจในการบริหารราชการรวมทัง้การเกรงใจและเกรงกลวั
ผู้บงัคบับญัชาใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ไมศ่ึกษาและปฏิบตัิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เช่นเดียวกบั
เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์ [14] เห็นว่าโครงสร้างรากฐานอนัแข็งแกร่งของการทจุริตประพฤติมิชอบที่มีอยู่ มีสาเหตมุาจาก
ระบบการเมืองและระบบราชการมีเกราะก าบงัที่แน่นหนา ระบบราชการมีโครงสร้างปิดและมีความสมัพนัธ์ที่ยึดโยงอย่ าง
แน่นหนาระหว่างข้าราชการระดบัต่างๆ ส่งผลให้มีการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างคนในกลุ่มอย่างลงตวั มีการปกปิดการ
กระท าความผิดอยา่งแนบเนียน รากลกึของฐานอ านาจที่ฝังในระบบสง่ผลให้คนกลุม่นีส้ามารถทจุริตประพฤติมิชอบตอ่ไปได้ 
ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกนัโกง การช่วยเหลือปกปิด การบิดเบือนเอกสาร การปกป้องลกูน้อง การท าลายคู่แข่ง การหาช่องโหว่
ของกฎหมาย การใช้เส้นสายภาคประชาชนขาดความเข้มแข็งและขาดผู้น าในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบที่
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แข็งแกร่ง ค่านิยมที่เป็นอปุสรรคฝังรากลึกในสงัคม ขาดจิตส านึกเพื่อส่วนรวม สมัพนัธ์กับผลการวิจัยของพรเทพจนัทรนิภ 
[15] ได้วิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการปอ้งกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ในภาครัฐเพื่อการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีในสงัคมไทย 
พบว่าสาเหตุของการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐมาจากกฎหมายหรือระเบียบการปฏิบัติงานมีช่องว่างขาดผู้ น าที่เป็น
แบบอยา่งที่ดีการใช้อ านาจของนกัการเมือง เช่นเดียวกบัการศกึษาของศิริวรรณ มนอตัระผดงุ [16]พบวา่สาเหตหุลกัของการ
คอร์รัปชัน่มาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอ านาจบงัคบัใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบแบบเบ็ดเสร็จโดยขาดจิตส านกึ มีอ านาจดลุย
พินิจสงูมีกรอบความรับผิดชอบไมช่ดัเจนและขาดระบบการท างานท่ีโปร่งใส 

3. รูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษาระดบัสถานีต ารวจ  การ
ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตประพฤติมิชอบ ต้องเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ เปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ การ
ด าเนินการของหน่วยงานด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตจะต้องปฏิบตัิงานเชิงรุก มีความเด็ดขาดรวดเร็วในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต [17] และสร้างจิตส านึกที่ตวับคุคล สร้างเครือข่ายและกลไกเชิงสถาบนัเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
สร้างพลงัคุณธรรมเพื่อปฏิบตัิสงัคม ยึดหลกัธรรมาภิบาลและความเป็นธรรมเช่นเดียวกับเกวลินสถิตานนท์ [18] พบว่า
สาเหตสุ าคญัของการทจุริตเกิดจากตวัพนกังานขาดความซื่อสตัย์และมีนิสยัใช้จ่ายฟุ่ มเฟือยอีกทัง้องค์กรยงัขาดระบบการ
ควบคมุที่รัดกมุ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 การทจุริตในองค์กรมีผลกระทบต่อความมัน่คงและภาพลกัษณ์ของหน่วยงาน แต่ผลกระทบจะรุนแรงเพียงใดนัน้
ขึน้อยูก่บัระดบัของบคุคลท่ีกระท าทจุริต และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึน้หากหน่วยงานท่ีพบการทจุริต พยายามปิดบงั 
และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเป็นการภายใน อาจไม่ทนักาลหรือไม่รัดกุมเพียงพอ อาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ความมัน่คงของ
หน่วยงานมากกว่าที่ควรจะเป็น การก ากบัดแูลและวางมาตรการป้องกนัควรจะริเร่ิมในระดบัคณะกรรมการในองค์กรหรือ
หนว่ยงานมากกว่าระดบับริหาร เพราะผู้บริหารก็อาจกระท าการทจุริตได้ เมื่อเกิดเหตทุจุริตขึน้ ควรใช้มืออาชีพเข้าช่วยแก้ไข
และวางระบบเสียใหม่ เน้นเร่ืองขัน้ตอนและกรอบในการปฏิบตัิ เช่น จดัให้มีคู่มือการปฏิบตัิงาน และเน้นให้มีการตรวจสอบ
อย่างสม ่าเสมอ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทัง้หมดเก่ียวกับรูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ กรณีศกึษาระดบัสถานีต ารวจ ผู้วิจยัมีขอเสนอแนะ 2 ประการ คือ ข้อเสนอแนะทัว่ไป และข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้
ตอ่ไป ดงันี ้
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป  
 1.1 ปัจจัยส าคัญที่จะลดความสูญเสียจากการทุจริตในองค์กรได้ คือการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อ
ปอ้งกนัไมใ่ห้เปิดโอกาสกบับคุคลที่ไมซ่ื่อสตัย์มีโอกาสที่จะกระท าการทจุริต 
 1.2 สภาพปัญหาการทุจริตในระดบัสถานีต ารวจยงัคงมีอยู่ระดับความรุนแรงแตกต่างกันไปตามสภาพพืน้ที่ 
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ควรเน้นการปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมส านกึความรับผิดชอบในตวับคุคล 
 1.3 การยกยอ่งคนมัง่มี มีอ านาจเป็นปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญัของการทจุริตประพฤติมิชอบในสงัคมไทยและสงัคม
ต ารวจ ผู้บริหารส านกังานต ารวจแหง่ชาติและสถานีต ารวจต้องสร้างกระบวนการเปลีย่นความคิด ความเช่ือ คา่นิยมดงักลา่ว 
ตลอดจนผู้บริหารต้องเป็นแบบอยา่งที่ดี 
 1.4 รูปแบบการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในระดบัสถานีต ารวจ ในงานฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบ ด้านงาน
ป้องกันปราบปราม งานสืบสวน งานสอบสวน งานจราจร งานอ านวยการ ต้องแก้ไขให้ตรงกับสาเหตขุองการทจุริต ท่ีเป็น
สาเหตจุากปัจจยัภายในและจากปัจจยัภายนอกสอดคล้องกบัองค์ประกอบที่เป็นปัจจยัเอื อ้ให้เกิดการทจุริตทัง้ด้านพืน้ที่ตัง้



 

 

60 วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 

ของหน่วยงาน คณุลกัษณะของข้าราชการต ารวจ และรูปแบบของการทจุริตประพฤติมิชอบที่พบ อาจจดัระบบกระบวนการ
ปอ้งกนัการทจุริตได้เป็น 4 ระยะดงันี ้
 ระยะที่ 1 ก่อนเข้ารับราชการต ารวจ ระบบการศึกษาต้องสง่เสริมคนดี ไม่มีระบบการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้เด็กและ
เยาวชนไทยเข้าเรียนในโรงเรียน หรือสถานศึกษาอยา่งเด็ดขาด หากยงัมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าศึกษา
เลา่เรียน จะมีผลต่อทศันคติ ความเช่ือของเด็กและเยาวชนว่า การทจุริตเป็นเร่ืองปกติในสงัคมเป็นสิง่ที่ถกูต้อง และพบเห็น
ตัง้แตเ่ด็ก  
 ระยะที่ 2 เข้าศกึษาในโรงเรียนต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติมีระบบการสรรหาคดัเลอืกที่หลากหลายที่มุ่งให้
ได้คนดีเข้ามาเป็นต ารวจอาจเป็นการสรรหา บคุคลที่มีประวตัิครอบครัวซื่อสตัย์สจุริตเป็นระยะเวลายาวนานเชิญเข้ามารับ
ราชการต ารวจ หรือการสอบคดัเลือกที่การวดัผลรอบด้านทัง้พุทธิพิสยั จิตพิสยัและทกัษะพิสยัเมื่อเข้ามาศึกษาในโรงเรียน
ต ารวจแล้ว หลกัสตูรต้องมีความทนัสมยัปรับปรุงพฒันาต่อเนื่องตลอดเวลา มีระบบการประกนัคณุภาพที่น่าเช่ือถือ ชดัเจน 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม มีการเทียบเคียงกบัประเทศที่มีความโปร่งใสหรือเป็นที่ยอมรับว่า
การทุจริตน้อยศึกษาการจัดระบบการศึกษาเป็นอย่างไร น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโรงเรียนต ารวจไทย การวัดผล
ประเมินผลและระบบการศกึษาในโรงเรียนต ารวจต้องนา่เช่ือถือถกูต้องเป็นระบบสอดคล้องกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา 
กรณีหากผลิตบุคคลากรต ารวจไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพแล้วจะต้องมีมาตรการแก้ไข ปรับปรุงให้ตรงตามสภาพ
ปัญหา 
 ระยะที่ 3 รับราชการต ารวจ การแต่งตัง้โยกย้ายต้องใช้ระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง จัดสรรเวลาการท างานให้
เหมาะสมกบัวงจรชีวิตของมนษุย์ที่ท างาน มีเวลาพกัผ่อน และลาพกัร้อนที่ปฏิบตัิได้จริงมีสวสัดิการท่ีเหมาะสมเพียงพอ อาจ
ไม่อยู่ในรูปแบบของเงิน แต่เป็นการจัดสรรเวลาให้ต ารวจได้อยู่กับครอบครัวหรือได้พักผ่อน เป็นต้น มีค่าตอบแทนการ
ปฏิบตัิงานสอดคล้องกบัคา่ครองชีพในปัจจบุนั หนว่ยงานระดบัสงูสนบัสนนุวสัด ุอปุกรณ์เพื่อใช้ในการท างานแก่ข้าราชการ
ต ารวจระดบัสถานีต ารวจอย่างพอเพียง การปฏิบตัิตนและการปฏิบตัิงานต่างๆของต ารวจถกูน าไปใช้ในการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น การพฒันาศกึษาเพิ่มพนูความรู้ทกัษะวชิาชีพ การปฏิบตัิตนยดึมัน่ในศีลธรรม เป็นท่ียอมรับเป็นแบบอยา่งที่ดี
ในครอบครัว ชมุชน ถกูน ามาพิจารณาอยา่งจริงจงั นอกเหนือจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามปกติ มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบงัคบั 
ค าสัง่ต่างๆให้ทนัสมยัมีการยกเลิกค าสัง่เดิมๆที่ลา่สมยั และระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ต้องสนบัสนนุให้ต ารวจประพฤติปฏิบตัิ
ตามจารีตประเพณีมีคณุธรรมจริยธรรมอยา่งจริงจงัผู้บงัคบับญัชาเป็นแบบอย่างที่ดีมีการประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณะ
ชนจะไมรั่บสนิบน 
 ระยะที่ 4 เมื่อพ้นจากการรับราชการต ารวจ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการต ารวจที่ครองตน ครองคน ครองงาน
ตลอดชีวิตราชการจนครบก าหนดเกษียณ หากมีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการหรือกิจการต ารวจ เชิญ
เป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า และด าเนินการจดัท าการจดัการความรู้ในศาสตร์ต ารวจด้านต่างๆ รวบรวบเป็นองค์ความรู้ต ารวจ
ศาสตร์ไว้ให้เป็นระบบ 
 1.5 ระยะเวลาในการด าเนินการใช้เวลาประมาณ 20 ปี การป้องกันแก้ไขปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบอาจ
ได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม บนเง่ือนไขของการศกึษาที่ท าให้ประชาชนคนในประเทศ และข้าราชการต ารวจมี
ความรู้ทัว่ถึง เทา่เทียมกนัสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองโดยใช้ความรู้ ทกัษะความสามารถที่ตนมีอยา่งแท้จริง  
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 2.1 ศกึษาแนวทางการปอ้งกนัการทจุริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจไทยเปรียบเทียบกบัตา่งประเทศ 
 2.2 ศกึษาสภาพปัญหา สาเหตแุละการป้องกนัการทจุริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยเจาะจงที่งาน
จราจร งานปอ้งกนัปราบปราม งานสบืสวนงานสอบสวนและงานอ านวยการ 
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บทคัดย่อ 
           การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดส านกังาน เขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16  2) เพื่อทราบแนวทางและยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  15 และ 16 วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอน คือ 1) การ
วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 โดย
การด าเนินการวิจัย 2) แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  15 และ 16 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษา  57 โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูล คือ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน หวัหน้างานวิชาการ  หวัหน้างานแผน และ ครู รวม 228 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลูเป็นแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสมัภาษณ์มีโครงสร้างและแบบสอบถามเก่ียวกบัองค์ประกอบการบริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 
คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการวิเคราะห์เนือ้หา 
           ผลการวิจยัพบวา่ 
           1. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คือ 1) การพฒันาผู้น าในการบริหารจดัการโรงเรียน 2) การสง่เสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน 3) การสง่เสริมจิตวิญญาณความเป็นครู 4) การพฒันาการมีสว่นร่วมของบคุลากรเพื่อยกระดบัคณุภาพการศกึษา 

Received : April 10,2018 
Revised : June 5,2018 

Accepted : August 6,2018 



 
64 วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 

5) การพฒันาเทคโนโลยีเพื่อคณุภาพองค์กร 6) การจดัการเครือขา่ยและการประชาสมัพนัธ์ 7) การพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 8) 
การพฒันาทกัษะทางภาษาและอาชีพ 9) การพฒันาครูให้เป็นครูมืออาชีพ และ  10) การสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน 
           2. แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 ประกอบด้วย 5   ยทุธศาสตร์ 351  แนวทาง  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาการบริหารจดัการ ประกอบด้วย 
110 แนวทาง ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย 21 แนวทาง ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันา
คณุภาพผู้ เรียน ประกอบด้วย 54 แนวทาง ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูสอน ประกอบด้วย 76 แนวทาง 
ยทุธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน ประกอบด้วย 90 แนวทาง   
 

ค าส าคัญ : ยทุธศาสตร์การพฒันา, การบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา  

 
Abstract 
           The purposes of this research were to determine 1) the components of the secondary school administration 
under Office of Secondary Educational Service Area 15 and 16. 2) the guidelines and strategies for administration 
development of secondary schools under Office of Secondary Educational Service Area 15 and 16. The research 
procedures consisted of 2 steps as follows: 1)  analysis the components of the secondary school administration 
development of secondary school  under Office of Secondary Educational Service area 15 and 16, 2)  develop 
the guidelines and strategies for administration development of secondary schools under Office of Secondary 
Educational Service Area 15 and 16.  The samples were 57 secondary schools. The respondents were 
administrators or vice administrators, chief academic teachers, master planner and teachers, totally 228 persons. 
The instruments for collecting the data were semi-structure interview and questionnaires. The statistics used for 
analyzing the data were percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis and content 
analysis.  
            The findings of this research were as follows: 
            1. There were 10 components of the  administration development of secondary schools under The Office 
of Secondary Educational Service Area 15 and 16 namely: 1)Leadership Development in School Management 2) 
Promotion of Technology for Teaching and Learning 3) Promotion of Spirituality of Teachers 4) Development of 
Staff Participation to Improve Quality of Education 5) Technology Development for Enterprise Quality 6) Network 
Management and Public Relations 7 )  Developing learners' quality 8 )  Developing language and career skills 
9)Developing teachers as professional teachers  and 10) Building relationships with the community 
             2. There were 351 guidelines and 5  strategies for development of secondary schools administration 
development of secondary schools under the Office of Secondary Educational Service Area 15 and 16 namely: 
1)   Development in School Management composed of 110 guidelines 2) Promotion of Technology for Teaching 
and Learning composed of 21guidelines 3) Developing learners' quality composed of 54 guidelines 4) 
Development of Spirituality of Teachers composed of 76 guidelines 5 ) Building relationships with the community 
composed of 90 guidelines 
Keywords :  The Strategy of Administration, Development of Secondary School   
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ภูมิหลัง 
            สถานการณ์ในยคุปัจจบุนัท่ีมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้ที่จะต้องปรับตวัให้ทนัตอ่การ
เปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญความท้าทายของกระแสปัจจยัส าคญัที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบ
ในการแข่งขนั ได้แก่ สติปัญญาและความสามารถของคน การพฒันาคนให้มีคุณภาพ ศกัยภาพจึงจ าเป็นในการพัฒนา
ศกัยภาพอยา่งเต็มที ่ท าให้เป็นคนรู้จกัคิดวิเคราะห์ รู้จกัแก้ปัญหาเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถปรับตวัให้ทนักบัการเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว มีคณุธรรมและสามารถด ารงชีวิตในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ [1] การพฒันาสถานศกึษาของไทยให้มี
คณุภาพและการบริหารจดัการการศกึษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาที่ต้องการ และการพฒันาคณุภาพการศึกษา
ให้เกิดกับผู้ เรียนเป็นส าคญั เพื่อสถานศึกษาของไทยมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพฒันา
คณุภาพการศกึษาเป็นอยา่งมาก เพราะการศกึษาเป็นการพฒันาคนและกระบวนการพฒันาคณุภาพการศกึษาให้ด ารงอยา่ง
ยัง่ยืน คณุภาพเป็นกลไกในการขบัเคลื่อน จึงได้ก าหนดให้มีสาระบญัญัติเก่ียวกบัการปฏิรูปการศกึษาไทยโดยก าหนดไว้ใน
คณุภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทกุระดบัประกอบด้วยระบบการศึกษา ซึ่ง เป็นสว่นหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศกึษาที่ต้องด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องเพื่อน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพการศกึษา 

การจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 มุง่เน้นให้มีการปฏิรูประบบบริหารและการจดั
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบตัิมีการกระจายอ านาจไปสูเ่ขตพืน้ท่ี
การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การก าหนดให้สงัคมมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา การระดม
ทรัพยากรตา่งๆ การมีสว่นร่วมทัง้มีสทิธิในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยได้รับสทิธิประโยชน์จากรัฐและการสนบัสนนุจาก
รัฐ บคุคล และองค์กรต่างๆ โดยร่วมจดัการศึกษาเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ท่ีดีและมีคณุภาพซึง่สอดคล้อง
กบัความต้องการท่ีแท้จริงของบริบทพืน้ท่ีหรือท้องถ่ิน [2] โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาการศกึษาตามที่กระทรวงศกึษาธิการ
ได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาไว้ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องพฒันาอย่างเป็นระบบในทกุด้าน กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดนโยบายการพฒันาการศกึษาโดยยดึหลกัการจดัการศกึษาเชิงบรูณาการกบัวิถีชีวิต อตัลกัษณ์ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม  ความต้องการของท้องถ่ินและประชาชนที่มีลกัษณะเฉพาะบนพืน้ฐานของหลกัศาสนาที่เช่ือมโยงหลกัศาสนาเข้า
กบัวิชาสามญัและวิชาชีพ ที่ยดึผู้ เรียนและประชาชนเป็นศนูย์กลางโดยให้มีการบริหารจดัการลกัษณะพิเศษที่แตกตา่งไปจาก
ที่อื่น [3] ดงันัน้ การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นยิ่ง เพราะการศึกษามีอิทธิพลตอ่การเปลี่ยนแปลง
สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม วิทยาการและเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการท างานและการใช้ชี วิต ยิ่งการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วอนัเป็นผลจากพฒันาการทางเทคโนโลยี  สารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
ใหม่ๆ  พฒันาการเหลา่นีย้อ่มท้าทายตอ่การจดัการศกึษา เพราะได้ เปิดโอกาสและให้ช่องทางการเรียนรู้แก่บคุคลจ านวนมาก
โดยให้รับรู้มากขึน้และการจดัการศกึษาจึงเป็นเร่ืองจ าเป็น โดยเฉพาะสถานศกึษาเป็นหนว่ยงานท่ีส าคญัยิ่ง  
            สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลกัและเป็นหน่วยปฏิบัติที่ใกล้ชิดผู้ เรียนมากที่สุดในอันที่จะท าหน้าที่ให้การปฏิรูป
การศึกษาตามเจตนารมณ์ ของพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บรรลเุป้าหมาย ผู้ เรียนมีคณุภาพได้รับการ
บริการทางการศึกษาได้อยา่งทัว่ถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม สถานศึกษาจึงต้องมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและบงัเกิด
ประสิทธิผล มีศกัยภาพรองรับการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษาจากรัฐได้อยา่งแท้จริงทัง้ด้านการบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบคุคล และการบริหารทัว่ไป จากความส าคญัและความจ าเป็นของการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)    พ.ศ. 2545 ท าให้โรงเรียน
มธัยมศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 ต้องน าไปสู่การพฒันา 
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คุณภาพของการศึกษาอย่างแท้จริง ดังนัน้ ผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์และแผนกลยุทธ์เป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารงานให้บรรลผุลส าเร็จ [4] และหากผู้บริหารโรงเรียนรู้และเข้าใจถึงรูปแบบและกระบวนการบริหารการศึกษา จะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิ่ง ซึง่จะสง่ผลตอ่ความร่วมมือและความส าเร็จในการบริหารของโรงเรียนมธัยมศกึษาให้เป็นท่ียอมรับของผู้มี
สว่นเก่ียวข้องมากยิ่งขึน้ เพื่อให้การจดัการศกึษาบรรลตุามเปา้หมาย 
           โรงเรียนมัธยมศึกษาได้พยายามด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาในหลายๆ รูปแบบและหาแนวทางและ
ยทุธศาสตร์พฒันาซึ่งเห็นความส าคญัในการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดัการศึกษาเพื่อให้
องค์การมีคณุภาพ การจดัการเรียนการสอนและการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ บรรลวุตัถปุระสงค์ทกุด้าน เกิดผลสมัฤทธ์ิ และ
ผลลพัธ์เป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน สงัคม ชุมชน เป็นที่น่าเช่ือถือ  และประโยชน์ที่ได้รับคือจะช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจถึงยทุธศาสตร์การบริหารโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการบริหารได้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
           1. เพื่อศกึษาองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 
และ 16 
           2. เพื่อศกึษาแนวทางและยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 15 และ 16  
 

ข้อค าถามการวิจัย 
           1. องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
           2. แนวทางและยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 เป็นอยา่งไร 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
           1. องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 
เป็นพหอุงค์ประกอบ 
           2. แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 มีความสอดคล้องกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั 

 
การด าเนินการวิจัย 
           การด าเนินการวิจยั ผู้วิจยัก าหนดขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการวิจยัเป็น 2 ขัน้ ดงันี ้
           ขัน้ที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 15 และ 16 ผู้วิจยัก าหนดวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้
            1.1 ศกึษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร วรรณกรรม การบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา ทัง้ในและตา่งประเทศ 
            1.2 ศกึษา วิเคราะห์ งานวิจยัที่เก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา ทัง้ในและตา่งประเทศ 
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                     1.3 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) เ ก่ียวกับการบริหารโรงเรียน
มธัยมศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ16 
                     1.4 น าแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) ไปสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคณุวฒุิ 
จ านวน 9 คน เนือ้หาเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดั ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 
16 โดยเลอืกแบบเจาะจง (purposive method)  
                     1.5. น าข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม งานวิจัย และการสมัภาษณ์ความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ มาสงัเคราะห์ (content synthesis) เป็นองค์ความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบของการ
บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 เพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้างเป็น
แบบสอบถาม 
                     1.6 ร่างตวัแปรเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 
และ 16   
                     1.7 น าตวัแปรที่ได้ มาสร้างตารางวิเคราะห์และคดักรองตวัแปร 
            1.8 สง่ตารางวิเคราะห์และคดักรองตวัแปรให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ท าการวิเคราะห์และคดักรองตวัแปร
การบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16   
                     1.9 สรุปตารางวิเคราะห์ตวัแปร และท าการคดัเลือกตวัแปรที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ เพื่อ
น าไปสร้างเป็นแบบสอบถา, 
   1.10 สร้างแบบสอบถามจากข้อค าถามที่ได้จากการวิเคราะห์คดักรองตวัแปรที่มีความเหมาะสม                                 
                     1.11 การตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน       5 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ความถูกต้อง ความ
ครอบคลมุโดยการหา ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและนิยาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
[5] คดัเลือกที่มีคา่ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และให้ค าแนะน าในสิง่ที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้องสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ตามวิธีการวิเคราะห์ของ 
Rovinelli and Hambleton [6] ซึง่ได้มีการก าหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ดงันี ้
        + 1   แนใ่จวา่ข้อค าถามสอดคล้องกบัประเด็นหลกัของเนือ้หาที่ต้องการศกึษา 
         0   ไมแ่นใ่จวา่ข้อค าถามสอดคล้องกบัประเด็นหลกัของเนือ้หาที่ต้องการศกึษา  
                             - 1 แนใ่จวา่ข้อค าถามไมส่อดคล้องกบัประเด็นหลกัของเนือ้หาที่ต้องการศกึษk 
  1.12 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและการบริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 จ านวน 8 โรงเรียนๆ    ละ 4 คน รวม
จ านวน 32 คน น ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม เพื่อศึกษาการน าไปใช้และศึกษาความ
เป็นไปได้ของเคร่ืองมือว่าจะสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 ได้มากน้อยเพียงใด โดยค านวณหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ 
ครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) [7] ซึง่มีเกณฑ์คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามต้องไมต่ ่ากวา่ .70  
จึงเป็นแบบสอบถามที่มีคา่ความเช่ือมัน่ 0.965 และสามารถน าไปใช้ได้ 
    1.13 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ไปเก็บข้อมูลกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 63 โรงเรียน ผู้ ให้
ข้อมลู โรงเรียนละ 4 คน โดยยึดตามบทบาทหน้าที่ในสถานศึกษาและเป็นผู้ที่ เก่ียวข้องกบัของสถานศึกษานัน้ๆ จ าแนกเป็น 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน หวัหน้างานวิชาการ หวัหน้างานแผน และครู รวมจ านวนทัง้สิน้ 252 คน 
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                    1.14 วิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้ค าสัง่ให้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Factor 
Analysisในรูปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีหา
องค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis) และน าองค์ประกอบที่มีคา่ไอเกน (Eigenvalue) เทา่กบัหรือมากกวา่ 1 
ไปใช้หมนุแกนออโธกอนอล (Orthogonal) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax) เพื่อหาองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 โดยใช้เกณฑ์คดัเลือกข้อค าถาม (ตวัแปร) ที่มีค่าน า้หนกั
องค์ประกอบ (Factor Loading) ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป และจ านวนตวัแปรในแต่ละองค์ประกอบต้องมีอยา่งน้อย 3 ตวัแปรขึน้ไป
จึงถือวา่เป็น 1 องค์ประกอบ [8] 
                   1.15 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  (Exploratory factor Analysis) เพื่อให้ได้องค์ประกอบการบริหาร
โรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16   
               ขัน้ที่ 2 แนวทางและยทุธศาสตร์ในการพฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16  ผู้วิจยัก าหนดวิธีการด าเนนิการวจิยั  ดงันี ้
                     2.1 ผู้วิจยัขอหนงัสอืราชการจากภาควิชาการบริหารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อ
ขอความอนเุคราะห์ผู้ เช่ียวชาญในการท าสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) จ านวน 14 คน  
                     2.2 ติดต่อประสานงานเพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่เพื่อส่งแบบสนทนากลุ่ม ด้วยตนเองและทาง
ไปรษณีย์ พร้อมนดัท าการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion)  
     2.3 ผู้วิจยัด าเนินการสง่แบบสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) ไปยงัผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 14 คน เพื่อ
จะให้ผู้ เช่ียวชาญได้อา่นก่อนสนทนากลุม่ 
                     2.4 ผู้วิจยัเดินทางไป ด้วยตนเอง ตามวนัเวลา ท่ีนดัหมาย ตามกรอบประเด็นข้อค าถามของแบบการสนทนา
กลุม่ พร้อมทัง้จดัเตรียมเคร่ืองบนัทกึเทปประกอบการสนทนากลุม่และแบบบนัทึกข้อมลู 
                     2.5 น าองค์ประกอบที่ได้มาเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  15 และ 16 โดยใช้วิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group  
Discussion) จากผู้ทรงคณุวฒุิ 14 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้มีสว่นเก่ียวข้องโดยอ้อมและผู้มีสว่นเก่ียวข้องโดยตรงกบั
โรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต  15 และ 16 น าแนวทางและยุทธศาสตร์การ
พฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 จากการวิเคราะห์
ข้อมลูโดยวิธีวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
                     2.6 หลงัเสร็จสิน้การสนทนากลุ่ม ผู้ วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาสงัเคราะห์เพื่อหาค าตอบและสรุปผลการวิจัยเมื่อ
สนทนาเสร็จสิน้รวบรวมข้อมลูและน าข้อมลูที่ได้ไปวิเคราะห์ตอ่ไป 
                     2.7 สรุปงานวิจยัโดยน าเสนอยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16    
 

สรุปผลการวิจัย 
           การวิจัยเร่ือง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 ผลการวิจยัพบ ดงันี ้
           1. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพฒันาผู้น าในการบริหารจดัการ 2 การสง่เสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
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3) การส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู 4) การพฒันาการมีสว่นร่วมของบคุลากรเพื่อยกระดบัคณุภาพการศึกษา  5) การ
พฒันาเทคโนโลยีเพื่อคณุภาพองค์กร 6) การจดัการเครือข่ายและการประชาสมัพนัธ์ 7) การพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 8) การ
พฒันาทกัษะทางภาษาและอาชีพ 9) การพฒันาครูให้เป็นครูมืออาชีพ และ 10) การสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน  
            2. แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 น าแนวทาง 351 แนวทาง มาจัดล าดับความส าคัญและจัดกลุ่มใหม่เป็นยุทธศาสตร์การ
พฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 โดยการวิเคราะห์
ข้อมลูโดยวิธีวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)โดยใช้วิธีสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) จากผู้ทรงคณุวฒุิ 14 
คน ได้ 5 ยุทธศาสตร์ ดงันี ้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพฒันาการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 110 แนวทาง ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสง่เสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย 21 แนวทาง ยทุธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 
ประกอบด้วย 54 แนวทาง ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู ประกอบด้วย 76 แนวทาง 
ยทุธศาสตร์ที่ 5. ด้านการสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน ประกอบด้วย 90 แนวทาง 
 

อภปิรายผล 
           ผลการวิจยัครัง้นีม้ีประเด็นส าคญัที่ค้นพบจากยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 และสามารถน ามาเป็นประเด็นในการอภิปราย 2 ประเด็น 1) องค์ประกอบ
การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 2) แนวทางและยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
          1. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 ผลที่
ได้จากการวิจัย พบว่า การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ เรียงตามน า้หนกัองค์ประกอบที่ได้จากมากไปหาน้อย คือ ได้แก่  1) การพฒันาผู้น าในการ
บริหารจดัการ 2) การสง่เสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 3) การสง่เสริมจิตวิญญาณความเป็นครู 4) การพฒันาการมี
สว่นร่วมของบคุลากรเพื่อยกระดบัคณุภาพการศึกษา 5) การพฒันาเทคโนโลยีเพื่อคณุภาพองค์กร 6) การจดัการเครือข่าย
และการประชาสมัพนัธ์ 7) การพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 8) การพฒันาทกัษะทางภาษาและอาชีพ  9) การพฒันาครูให้เป็นครู
มืออาชีพ และ10) การสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 ต้องมีแผนยทุธ์ศาสตร์เพื่อพฒันาให้เข้าสูเ่กณฑ์มาตรฐานและคณุภาพให้เทา่ทนั
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เศรษฐกิจ สงัคม ความมัน่คงและก้าวสูม่าตรฐานสากล  ในยคุศตวรรษที่ 21 และโดยเฉพาะ
เป็นโรงเรียนในเขตพืน้ที่พฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีอตัลกัษณ์ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความ
ต้องการของท้องถ่ินและประชาชนที่มีลกัษณะเฉพาะ บริบทที่แตกต่างซึ่งอาศยัความละเอียดอ่อนในการบริหาร รู้ในเชิงลกึ
เพื่อพฒันาระบบบริหารและการจดัการศกึษาให้มีประสทิธิภาพ [9 ] โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงเรียนมธัยมศกึษา สอดคล้องตาม
นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2550-พ.ศ.2551 โดยส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานได้
ก าหนดกลยทุธ์ด้านการศกึษาที่เก่ียวข้องกบัโรงเรียน คือ การพฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 จะต้องวางแผนยทุธ์ศาสตร์เพื่อพฒันาให้เข้าสูเ่กณฑ์มาตรฐานและคณุภาพการจดั
การศกึษาตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติพทุธศกัราช 2542 มุง่เน้นให้มีการปฏิรูประบบบริหารและการจดัการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบตัิมีการกระจายอ านาจไปสูเ่ขตพืน้ที่การศกึษา 
สถานศึกษาและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน การก าหนดให้สงัคมมีสว่นร่วม ในการจดัการศึกษา การระดมทรัพยากรตา่งๆ 
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การมีสว่นร่วมทัง้มีสิทธิในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐและการสนบัสนนุจากรัฐ บคุคล และ
องค์กรต่างๆ โดยร่วมจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ท่ีดีและมีคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับความ
ต้องการที่แท้จริงของบริบทพืน้ที่หรือท้องถ่ิน ดงันัน้ การจดัการศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษาให้มีคณุภาพจึงเป็นสิ่งส าคญั
และจ าเป็นยิ่ง เพราะการศกึษามีอิทธิพลตอ่การเปลี่ยนแปลงสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม วิทยาการและเทคโนโลยี
ที่จ าเป็นในการท างานและการใช้ชีวิต ยิ่งการเปลีย่นแปลงด้านตา่งๆ ในโลกเป็นไปอยา่งรวดเร็วอนัเป็นผลจากพฒันาการทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการสือ่สารใหม่ๆ  พฒันาการเหลา่นีย้อ่มท้าทายตอ่การจดัการศกึษา เพราะได้ เปิด
โอกาสและให้ช่องทางการเรียนรู้แก่บคุคลจ านวนมากโดยให้รับรู้มากขึน้และการจดัการศึกษาจึงเป็นเร่ืองจ าเป็น สอดคล้อง
กับชูเกียรติ วิเศษเสนา [10] ได้วิจัยเร่ืองรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล  ผลการวิจัยพบว่า  1 
รูปแบบการพฒันาโรงเรียนมธัยมศึกษาสูม่าตรฐานสากล ด้านการพฒันาหลกัสตูรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 4 องค์ประกอบ คือ การพฒันาหลกัสตูร การพฒันาการสอน การพฒันาระบบการวดัและ
ประเมินผล และการจบหลกัสตูร 2 รูปแบบการพฒันาโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล  ด้านการพฒันาการบริหาร
จดัการด้วยระบบคณุภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั และองค์ประกอบสนบัสนนุ องค์ประกอบหลกั ได้แก่ การบริหาร
จดัการด้วยระบบคณุภาพท่ีได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานสากล คือ ระบบคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
โดยมีองค์ประกอบยอ่ย 7 องค์ประกอบ ได้แก่    1) การน าองค์กร 2) การวางแผนกลยทุธ์ 3) การมุ่งเน้นนกัเรียนและผู้มีสว่น
ได้เสยี 4) การวดั การวิเคราะห์ และ การจดัการความรู้ 5) การมุง่เน้นบคุลากร 6) การจดัการกระบวนการ และ 7) ผลลพัธ์ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยัพิณสดุา  สิริธรังศรี [11] ได้วิจัย เร่ือง รูปแบบการบริหารจดัการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจยั
พบว่า 1. สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีการบริหารจัดการทัง้ที่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ด้านความพร้อมของสถานศกึษายงัไมเ่พียงพอ โดยเฉพาะสถานศกึษาขนาดกลางและขนาด
เล็กในชนบททัง้ด้านครูและบุคลากร เงินและงบประมาณ ความรู้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอน  และเครือข่าย
เทคโนโลยี ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องและนโยบายการบริหารจดัการจากส่วนกลางสง่ไปยงัสถานศกึษายงัเป็นรูปแบบเดียวกนั
เป็นส่วนใหญ่ ทัง้ด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล และงบประมาณ ส่งผลกระทบต่อปัญหาการบริหารจัดการของ
สถานศกึษาที่มีความแตกตา่งกนั ทัง้ด้านบริบท ขนาด และความพร้อมดงักลา่วข้างต้น เพื่อแก้ปัญหาทางการบริหารดงักลา่ว 
พบว่า สถานศึกษาภายใต้การก ากับสนับสนุนของต้นสงักัดมีการบริหารจัดการทัง้รูปแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  รูปแบบ
เครือข่าย รูปแบบพี่เลีย้ง และรูปแบบแม่ข่ายและลกูข่าย รวมทัง้สถานศึกษาในก ากับของรัฐ ในการนี ้พบว่า รูปแบบการ
บริหารจดัการสถานศกึษาแบบมีสว่นร่วมของชมุชน เป็นฐานส าคญัของการบริหารจดัการสถานศึกษา ที่น าไปสูค่วามส าเร็จ
ทัง้ในเมืองและชนบท ทัง้ที่เป็นสถานศกึษาขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ดงันัน้องค์ประกอบทัง้ 10 
องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ข้อค้นพบจากการศกึษาวิจยัของนกัการศกึษา             
           2. แนวทางและยทุธศาสตร์การบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16  
ผลที่ได้จากการวิจัย พบว่า แนวทางและยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 15 และ 16                               
               2.1 แนวทางการพฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 
และ 16 โดยใช้วิธีสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) จากผู้ทรงคณุวฒุิ 14 คน พบว่า แนวทางการพฒันาการบริหาร
โรงเรียนมธัยมศกึษาในในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 ประกอบด้วย 351 แนวทาง 
              2.2 น าแนวทางจากข้อที่ 2.1 มาจดัล าดบัความส าคญัและจดักลุม่เป็นยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารโรงเรียน
มธัยมศกึษาในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 จากการวิเคราะห์ข้อมลูของโดยวิธีวิเคราะห์เนือ้หา 



 
71 วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 

(Content Analysis) พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสงักัดส านกังาน   เขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 ประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์ คือ ยทุธศาสตร์ที่ 1.  การพฒันาการบริหารจดัการโรงเรียน ยทุธศาสตร์
ที่ 2 การสง่เสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคณุภาพผู้ เรียน ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาจิต
วิญญาณของความเป็นครู ยทุธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน ที่เป็นเช่นนีเ้พราะ ยทุธศาสตร์การพฒันาการ
บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 เป็นสิง่ส าคญัตอ่การพฒันาโรงเรียน
มธัยมศึกษา จึงเป็นโจทย์ส าคญัส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการด าเนินการปฏิรูปที่มี
ประสิทธิภาพ และจะส าเร็จได้ก็ต้องด้วยการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับกบัความท้าทายความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ ซึ่งทกัษะส าคญัส าหรับคนยคุศตวรรษที่ 21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ดงักลา่ว จ าเป็นต้องอาศยัการบริหารจดัการ 
การมีทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบังานวิจัยของ จรุญ จับบงั [12] ได้ศึกษาเร่ือง รูปแบบการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาตามยทุธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยกระบวนการวิจยั  เชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม 
สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ยทุธศาสตร์การพฒันาโรงเรียน ขนาดเลก็ ด้วยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษา ขัน้พืน้ฐาน ตาม 4 ยทุธศาสตร์หลกั คือ 1) การพฒันาระบบวางแผนและการบริหารจดัการ 2) การพฒันาระบบ
การเรียนการสอนและการประกนัคุณภาพการศึกษา 3) การเสริมสร้างความพร้อม และความเข้มแข็งของโรงเรียน 4) การ
สง่เสริมการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่นในการจดัการศึกษา  โดยมีรูปแบบ คือ การพฒันาคนในด้านความช านาญในทกัษะ
ด้านสารสนเทศ การสร้างขวญัและก าลงัใจ และพฒันาโครงสร้างการท างานที่เหมาะสม การพฒันาระบบงานในด้านการ
ผลิตสื่อ การใช้แผนการ สอนคละชัน้ การนิเทศ และการส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรม การมีส่วนร่วมในด้านเครือข่าย
ชุมชน และทรัพยากร และการเสริมสร้างศกัยภาพในด้านการหมนุเวียนการสอนของครู หมุนเวียนสถานที่  และระบบดแูล
ช่วยเหลอืนกัเรียน จากรูปแบบท่ีพฒันาขึน้จะน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพการศกึษาตาม ยทุธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนขนาด
เล็ก 4 ด้าน คือ คุณภาพครู คุณภาพการบริหารจดัการ คุณภาพ นกัเรียน และคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ เพชรพงศ์  ตรีเทพา [13] ได้ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษยอดนิยม : 
กรณีศึกษาโรงเรียนแหง่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร.” ผลการวิจยัพบวา่ 1. โรงเรียนกรณีศกึษามีประวตัิและความเป็นมาแบง่ได้ 
3 ยุค คือ ยุคก่อตัง้ ยุคพฒันาและ ยุคปัจจุบนั  2. โรงเรียนกรณีศึกษามียุทธศาสตร์การบริหาร 7 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การ
พัฒนาองค์การและบุคลากร 2) การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 3) การส่งเสริมและพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลง่เรียนรู้และระบบเครือข่ายสารสนเทศ 4) การสร้างคณุธรรม จริยธรรมแก่นกัเรียนและครู 5) 
การพฒันาระบบบริหารจดัการแบบมีสว่นร่วมในทกุเครือขา่ย 6) การน านโยบายสูก่ารปฏิบตัิและ 7) ยทุธศาสตร์โรงเรียนเล็ก
ในโรงเรียนใหญ่ และพบว่าโรงเรียนกรณีศึกษา ได้บริหารยุทธศาสตร์โดยใช้ 4 หลกั คือ 1) หลกัการกระจายอ านาจ 2) 
หลกัการมีส่วนร่วม 3) หลกัธรรมาภิบาลและ 4) หลกัการประชาสมัพนัธ์ที่ดี  3. โรงเรียนกรณีศึกษาก าหนดโครงสร้างการ
บริหารเป็น 4 กลุม่ แต่ละกลุม่งานมีรองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน และผู้ช่วยผู้อ านวยการ 1 คน ท าหน้าที่ในการก ากบัดแูล
ติดตามงานแต่ละกลุ่มงานมีการก าหนดภาระงาน ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน และผู้ รับผิดชอบชัดเจน นอกจากนัน้ยังมี
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู มลูนิธิ และเครือขา่ยผู้ปกครองสง่เสริมและ
สนบัสนุนกิจการของโรงเรียน 4. โรงเรียนกรณีศึกษามีวฒันธรรมองค์การ 4 ประการ คือ 1) วฒันธรรมการมีส่วนร่วม 2) 
วฒันธรรมการท างานเป็นทีม 3) วฒันธรรมที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 4) วฒันธรรมการท างานแบบพี่น้อง 5. โรงเรียน
กรณีศกึษามีปัญหาในการบริหารและแนวทางแก้ปัญหาของโรงเรียน ดงันี ้คือ 1) จ านวนนกัเรียนที่มากเกินไป แก้ปัญหาโดย
บริหารจดัการแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่และมีการกระจายอ านาจการบริหาร 2) บคุลากรไม่เพียงพอ แก้ปัญหาโดย



 
72 วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 

การจ้างครูที่มีความเช่ียวชาญในการสอนทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 3) งบประมาณไมเ่พียงพอ แก้ปัญหาโดยการระดม
ทรัพยากรจากทกุภาคสว่น 4) ความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนัของผู้ปกครอง นกัเรียน และครู แก้ปัญหาโดยชีแ้จง ประชาสมัพนัธ์
ให้ทกุสว่นเข้าใจตรงกนั ซึ่งสอดคล้องกบัสดุาลกัษณ์ บปุผาดา [14] ได้วิจยัเร่ืองยทุธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเป็นฐานใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา ขนาดเล็ก สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ผลการวิจยัพบว่า 1. สภาพการบริหาร
โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษา  ขัน้พืน้ฐาน ด้านการกระจาย
อ านาจ ด้านการบริหารจดัการตนเอง ด้านการสร้างเครือขา่ย และด้านความรับผิดชอบ โดย ภาพรวมมีระดบัการปฏิบตัิอยูใ่น
ระดบัมาก โดยรวมเน้นการมีอ านาจตดัสินใจในการน าหลกัสตูรไปใช้อย่างมีแบบแผน มีขัน้ตอนในการด าเนินงานชดัเจน มี
อิสระในการสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนของตนเองเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา สามารถ บริหารจดัการโรงเรียนโดยมุง่เน้น
ประโยชน์ของผู้ เรียนเป็นส าคญั มีการพฒันาคณุภาพโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จัดให้บุคลากร  ทุกฝ่ายร่วมกนัรับผิดชอบการ
ด าเนินงานของโรงเรียน มีระบบประกนัคณุภาพภายในที่พร้อมรับการประเมินภายนอก ปัญหา  สว่นใหญ่ พบว่า ผู้บริหารยงั
ไม่กระจายอ านาจการตดัสินใจไปยงัครูทกุระดบัในโรงเรียน การขาดแคลนงบประมาณ ครูและ  บคุลากรมีจ านวนน้อยและมี
ภาระงานมาก ครูย้ายบ่อยท าให้งานที่มอบหมายและรับผิดชอบไม่ต่อเนื่อง และคณะกรรมการ สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานร่วม
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาน้อย โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี ้สร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  และมอบอ านาจการ
ตัดสินใจให้กับครูทุกระดับในโรงเรียน การระดมทรัพยากร การสร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบ ให้กับครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน การสร้างแรงจูงใจในการท างาน รวมทัง้การสร้างเครือข่ายการศึกษา เช่น  โรงเรียนคู่
พฒันา และปราชญ์ชาวบ้าน 2. ผลการสร้างยทุธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก มี 4 
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการกระจายอ านาจ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตนเอง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
เครือข่าย และ ยทุธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบ ซึ่งมีสาระส าคญั ดงันี ้ยทุธศาสตร์ด้านการกระจายอ านาจ มี 10 มาตรการ 
โดยเน้น มาตรการ ออกแบบโครงสร้างการบริหารงานท่ีมีความคลอ่งตวั ไมซ่บัซ้อน ผู้บริหารสถานศกึษามีภาวะผู้น าและเป็น
ผู้น าแห่ง การเปลี่ยนแปลง และการมอบอ านาจการตดัสินใจเป็นล าดบัชัน้ ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการตนเอง  มี 10 
มาตรการ โดยเน้นมาตรการ พฒันาบคุลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ มีระบบสารสนเทศชดัเจนเป็นปัจจบุนั และมีหลกัสตูรที่ 
หลากหลายตามความต้องการของผู้ เรียน ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างเครือข่าย มี 13 มาตรการ โดยเน้นมาตรการ การส ารวจ 
สภาพความต้องการในการจดัการศึกษา สร้างความตระหนกัด้านการศึกษาให้กบัผู้ปกครอง และประสานความร่วมมือกบั  
องค์กรทางการศึกษาที่เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อจดัการศึกษาที่ทนัสมยั และยทุธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบ มี 
10 มาตรการ โดยเน้นมาตรการ การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน การ
จดัระบบการท างานที่ชดัเจนสามารถตรวจสอบได้เพื่อสร้างความศรัทธาให้กบัชมุชน และการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม 
ในสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมให้ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติร่วมกัน และคู่มือการใช้ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย บทน า  
องค์ประกอบของยทุธศาสตร์ แนวทางการน ายทุธศาสตร์ไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
           จากการวิจัยเร่ืองยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในสงักัดส านกังานในเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 พบว่า องค์ประกอบและยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
ส านกังานในเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 มีความสอดคล้องกบัแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัและความคิดเห็น
ของผู้ เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 



 
73 วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช้ 

             ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการศกึษาไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาปรับปรุง  การ
พฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ ดงันี ้ 
             ควรน างานวิจัยครัง้นีม้าประยุกต์ในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทพืน้ที่หรือขนาด
สถานศกึษาจะได้แนวทางในการพฒันาตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
             1. ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมศึกษา เป็นหวัหน้าสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ถือว่าเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จ เพราะ
นอกจากจะปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจของสถานศกึษาแล้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมศกึษา ยงัเป็นจุดเช่ือมของนโยบายกบั
การปฏิบตัิที่ใกล้ชิดกบัผู้ เรียนมากที่สดุ ซึ่งแน่นอนว่าผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมศึกษา จะต้องมีคณุลกัษณะที่ดี มีความรู้
ความสามารถ เป็นผู้น าครูและบคุลากรทางการศกึษา ตลอดจนผู้ปกครองและชมุชนให้มาร่วมมือสง่เสริมและสนบัสนนุการ
จดัการศกึษาให้บรรลผุล 
             2. ผู้บริหารหน่วยต้นสงักัดที่เก่ียวข้องและรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  ควรน ายุทธศาสตร์การ
พฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา ที่ได้จากการศึกษาวิจยัไปศึกษาใน
แต่ละรายละเอียดขององค์ประกอบ 1) การพฒันาผู้น าในการบริหารจดัการ 2) การสง่เสริมเทคโนโลยีเพื่อ     การเรียนการ
สอน 3) การสง่เสริมจิตวิญญาณความเป็นครู 4) การพฒันาการมีสว่นร่วมของบคุลากรเพื่อยกระดบัคณุภาพการศึกษา  5) 
การพฒันาเทคโนโลยีเพื่อคณุภาพองค์กร 6) การจดัการเครือข่ายและการประชาสมัพนัธ์ 7) การพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 8) 
การพฒันาทกัษะทางภาษาและอาชีพ 9) การพฒันาครูให้เป็นครูมืออาชีพ และ  10) การสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน ดงันัน้ 
ผู้ บริหารและผู้ รับผิดชอบด้านการศึกษาควรให้ความส าคัญและน ารูปแบบไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารโรงเรียน
มธัยมศกึษา เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ข้อเสนอแนะตามแนวทางยุทธศาสตร์ 
                1.  ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการบริหารจดัการโรงเรียน ข้อเสนอแนะ ดงันี ้1.ผู้บริหารควรเป็นผู้น าด้านการสอน
ที่เป็นเลศิ 2. ผู้บริหารควรเป็นผู้น าด้านการบริหารจดัการที่ดี 3. ผู้บริหารควรเป็นผู้น าด้านความคิดในแง่บวก 4. ผู้บริหารควร
เป็นผู้น าที่มีประสทิธิภาพ 5. ผู้บริหารควรมีนวตักรรมใหม่ๆ  ในการบริหาร 6. ผู้บริหารควรเป็นผู้น าที่มีความรอบรู้ 7. ผู้บริหาร
ควรเป็นผู้น ามีสว่นร่วมกบัชมุชน 8. โรงเรียนควรมีการก าหนดภารกิจ เป้าหมายและวิธีด าเนินการของสถานศกึษาให้ชดัเจน 
9. โรงเรียนควรมีการจัดการศึกษาที่ทนัสมยั 10. โรงเรียนควรพฒันาระบบ การวดัและประเมินผล 11. โรงเรียนควรมีการ
จัดระบบการท างานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 12. โรงเรียนควรมีระบบประกันคุณภาพภายในที่พร้อมรับการประเมิน
ภายนอก 13. โรงเรียนควรพฒันาการจบหลกัสูตรมธัยมศึกษาและเกณฑ์การจบหลกัสตูรมธัยมศึกษา 14. โรงเรียนควร
พฒันาระบบวางแผนและการบริหารจดัการ 
               2. ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะ ดงันี ้1. โรงเรียนควรพฒันาระบบการ
เรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  2. โรงเรียนควรเพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 3. โรงเรียนควรจดับรรยากาศการเรียนรู้เอือ้ตอ่การพฒันาผู้ เรียน 4. โรงเรียนควรพฒันา
หลกัสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 5. โรงเรียนควรพฒันาครู นักเรียนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี  7. 
โรงเรียนควรมีการจดัการความรู้มุง่ผลลพัธ์ 8. โรงเรียนควรมีการบริหารจดัการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีสว่นร่วม ตาม
หลกัธรรมาภิบาล 9. โรงเรียนควรยกย่องชมเชยนกัเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 10. โรงเรียนควรเป็นแบบอย่างให้ความ
ช่วยเหลอืชมุชนเป็นท่ีช่ืนชมของชมุชน  
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            3. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาจิตวิญญาณของความเป็นครู  ข้อเสนอแนะ ดงันี ้1. ครูและบุคลากรควรมีจิตทุ่มเท 
เสียสละ มุ่งคณุภาพอย่างจริงจงั 2. โรงเรียนควรมุ่งเน้นพฒันาผู้บริหารโรงเรียนและครูให้ยดึมัน่ในจรรยาบรรณ 3. โรงเรียน
ควรมีวิสยัทศัน์วตัถปุระสงค์ร่วมกนั 4. ครูและบคุลากรควรมีการพฒันาตนเองตลอดเวลา 5. ผู้บริหารควรสง่เสริมให้บคุลากร
ในโรงเรียนมีมนุษย์สมัพนัธ์ดี 6. โรงเรียนควรให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 7. โรงเรียนควรสร้างความตระหนกัด้าน
ความรับผิดชอบให้กบัครูและคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
           4. ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน ข้อเสนอแนะ ดงันี ้1. โรงเรียนควรพฒันาผู้ เรียนทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา โดยให้เป็นผู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมีความรู้คู่ความดีอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ 2. ครูควรพฒันา
กระบวนการการจัดการเรียนการสอน ทัง้แผนการสอน  เทคนิค วิธีการสอน สื่อการสอน และการวดัผลประเมินผล ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอือ้ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ เรียน 3. ครูควรปลกูฝังให้ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ วฒันธรรมประเพณีอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ครูควรจดับรรยากาศการเรียนรู้เอือ้ตอ่การพฒันา
ผู้ เรียน 
          5. ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน ข้อเสนอแนะ ดงันี ้1. โรงเรียนควรมีการบริการวิชาชีพต่อชุมชน/
สงัคม โดยยึดความต้องการและความพึงพอใจของผู้ รับบริการเป็นตวัก าหนดในการจดัท ากิจกรรม /โครงการ 2. โรงเรียนควร
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถานประกอบการ โดยให้เข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 3. โรงเรียนควรดึง
ชุมชนให้เข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา และสนบัสนนุให้ผู้ เรียนเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมของชมุชน 4. โรงเรียนควร
พฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  5. โรงเรียนควรสร้างความตระหนกัด้าน
การศกึษาให้กบัผู้ปกครองและชมุชน 6. โรงเรียนควรมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน 
7. โรงเรียนควรสง่เสริมให้เอกชนและทกุภาคสว่นเข้ามาร่วมจดัและสนบัสนนุการศึกษามากขึน้เพื่อรักษาคณุภาพมาตรฐาน
ตามความต้องการประชาชนในพืน้ที่ 8. โรงเรียนควรสร้างความศรัทธาให้กับผู้ ปกครองและชุมชน 9. โรงเรียนควรให้
ความส าคญักบัผู้ รับบริการและผู้มีสว่นได้เสยี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
              เพื่อให้การวิจัยเก่ียวกับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 ได้ศึกษาและพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนและผู้ที่สนใจ จึง
เสนอแนะเพื่อการวิจยัตอ่ไป ดงันี ้
              1. ควรมีการพัฒนางานวิจัยในรูปแบบการพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16                     
              2. ควรมีการวิจยัแตล่ะองค์ประกอบทัง้เชิงคณุภาพและเชิงปริมาณควรมีการวิจยัรูปแบบการพฒันายทุธศาสตร์การ
บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา      
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ปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ า
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
TOTAL QUALITY MANAGEMENT FACTORS AFFECTING SCHOOL EFFECTIVENESS 
OF KINDERGARTEN SCHOOLS IN SOUTHERN BORDER PROVINCES 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี ้มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมและระดับประสิทธิผลของโรงเรียน
อนบุาลประจ าจังหวดัชายแดนภาคใต้  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการจดัการคุณภาพโดยรวม กบัประสิทธิผล
ของโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และเพื่อหาค่าน า้หนกัความส าคญัของปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวม
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวดัชายแดนภาคใต้   กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูโรงเรียน
อนุบาลประจ าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 โรงเรียน จ านวน 224 คน โดยสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายตามสดัส่วนของครูแต่ละ
โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่าง .80-1.00 มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวม 6 ปัจจยัได้แก่ 1) การสร้างความพงึพอใจ
แก่ลกูค้า 2) การมีส่วนร่วมของทีมงาน 3) การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4) การพัฒนาบุคลากร 5) นวตักรรมและ
เทคโนโลยี และ 6) การวางแผนกลยทุธ์ เทา่กบั 0.86, 0.90, 0.90, 0.91, 0.90 และ 0.92 ตามล าดบั และคา่ความเช่ือมัน่ของ
แบบวดัประสทิธิผลของโรงเรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปริมาณและคณุภาพของผลผลติ  2) ด้านประสทิธิภาพของการผลติ 3) 
ด้านการปรับตวัและความยืดหยุน่ขององค์การ และ 4) ด้านประสทิธิภาพร่วมของครู มีความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.96, 0.94, 0.95 
และ 0.93 ตามล าดบั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหคุณูแบบตวัแปรพหนุาม (Multivariate Multiple Regression : MMR) และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบ
ตวัแปรตามเอกนาม (Univariate Multiple Regression : MR) 
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      ผลการวิจยัพบวา่  
  1. ปัจจยัการจดัการคุณภาพโดยรวมของโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทัง้ 6 ปัจจยัอยู่ในระดบั
มาก เรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้การวางแผนกลยทุธ์ การปรับปรุงคณุภาพอย่างตอ่เนื่อง  การสร้างความ
พงึพอใจแก่ลกูค้า  การมีสว่นร่วมของทีมงาน การพฒันาบคุลากร และนวตักรรมและเทคโนโลยี ตามล าดบั  ประสทิธิผลของ
โรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทัง้ 4 ด้านอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้ ด้าน
ประสิทธิภาพของการผลิต  ด้านประสิทธิภาพร่วมของครู  ด้านการปรับตวัและความยืดหยุ่นขององค์การ และด้านปริมาณ
และคณุภาพของผลผลติ ตามล าดบั   
  2. ปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวม และ ประสทิธิผลของโรงเรียน มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดบั .01 
  3. ค่าน า้หนกัความส าคญัของปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวมที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  ปรากฏผล
ดงันี ้ 3.1 ปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวม ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิตใน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  และ การวางแผนกลยุทธ์  มีค่าน า้หนัก
ความส าคญัมาตรฐานเทา่กบั 0.302 และ 0.194 ตามล าดบั 3.2 ปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวมสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของ
โรงเรียน ด้านประสิทธิภาพของการผลิต ในทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ได้แก่ การปรับปรุงคณุภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  และการวางแผนกลยุทธ์ มีค่าน า้หนักความส าคัญมาตรฐาน เท่ากับ 0.930 และ 0.485 ตามล าดับ และส่งผล
ทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 คือ การพฒันาบคุลากร มีคา่น า้หนกัความส าคญัมาตรฐาน เท่ากบั 0.155 3.3 
ปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการปรับตัวและความยืดหยุ่นขององค์การ ใน
ทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 ได้แก่ การวางแผนกลยทุธ์  การพฒันาบคุลากร และ การปรับปรุงคณุภาพ
อย่างต่อเนื่อง มีค่าน า้หนักความส าคัญมาตรฐาน เท่ากับ 0.328 , 0.302 และ 0.214 ตามล าดับ 3.4 ปัจจัยการจัดการ
คณุภาพโดยรวม สง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนด้านประสทิธิภาพร่วมของครูในทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.01 ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ และ การพัฒนาบุคลากรมีค่าน า้หนักความส าคัญมาตรฐาน เท่ากับ 0.326 และ 0.238 
ตามล าดบั  
 

ค าส าคัญ : การจดัการคณุภาพโดยรวม, ประสทิธิผลของโรงเรียน, โรงเรียนอนบุาลจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 

Abstract 
 This research had the objectives to: study the levels of total quality management factors and school 
effectiveness of kindergarten schools in southern border provinces, study the relationships between the total 
quality management factors and school effectiveness of kindergarten schools in southern border provinces, and 
find the importance weights of the total quality management factors affecting the school effectiveness of 
kindergarten schools in southern border provinces. The research samples were 224 teachers of 5 kindergarten 
schools in southern border provinces, acquired by conducting proportionate simple random sampling of 
individual schools. The instrument used in the research was a 5-rating scale questionnaire with the IOC of 0.80 – 
1.00. The Cronbach’ s Alpha Coefficients for the 6 factors of total quality management, i.e. 1) building customer 
satisfaction, 2) teamwork participation, 3) continuous quality improvement, 4) personnel development, 5) innovation and 
technology, and 6) strategic planning were 0.86, 0.90, 0.90, 0.91, 0.90 and 0.92 respectively; and those for the 4 aspects 
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of school effectiveness, i.e. 1) quantity and quality of products, 2) production efficiency, 3) organization adaptation and 
flexibility, and 4) teacher collective efficacy were 0.96, 0.94, 0.95, and 0.93 respectively. The statistics used in data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, Multivariate Multiple Regression (MMR) and Univariate Multiple 
Regression (MR). 
 The research results reveal as follows.  
 1. The 6 factors of total quality management of kindergarten schools in southern border provinces were all at the 
high level; arranged in descending order of mean: strategic planning, continuous quality improvement, building 
customer satisfaction, teamwork participation, personnel development, and innovation and technology respectively. The 
4 aspects of school effectiveness of kindergarten schools in southern border provinces were all at the high level; 
arranged in descending order of mean: production efficiency, teacher collective efficacy, organization adaptation and 
flexibility, and quantity and quality of products respectively.  
 2. The factors of total quality management and the aspects of school effectiveness were positively related at .01 
level of significance. 
 3. The beta weights of the factors of the total quality management affecting the school effectiveness of 
kindergarten schools in southern border provinces were found as follows. 3.1 The factors of the total quality management 
affecting positively the quantity and quality of products aspect of the school effectiveness of kindergarten schools in 
southern border provinces at .01 level of significance were innovation and technology and strategic planning with the 
beta weights of 0.302 and 0.194 respectively. 3.2 The factors of the total quality management affecting positively the 
production efficiency aspect of the school effectiveness of kindergarten schools in southern border provinces at .01 level 
of significance were continuous quality improvement and strategic planning with the beta weights of 0.930 and 0.485 
respectively whereas the personnel development did at .05 level of significance 3.3 The factors of the total quality 
management affecting positively the organization adaptation and flexibility aspect of the school effectiveness of 
kindergarten schools in southern border provinces at .01 level of significance were strategic planning, personnel 
development and continuous quality improvement with the beta weights of 0.328, 0.302 and 0.214 respectively. 3.4 The 
factors of the total quality management affecting positively the teacher collective efficacy aspect of the school 
effectiveness of kindergarten schools in southern border provinces at .01 level of significance were strategic planning 
and personnel development with the beta weights of 0.326 and 0.238 respectively.  
 
Keywords : Total quality management, School effectiveness, Kindergarten schools in southern border provinces 

 
ภูมิหลัง 

รัฐบาลได้ให้ความส าคญักบัการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง ถือว่าการศึกษาเท่านัน้ที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ที่ เรียกร้องความสนัติสขุกลบัมาสู่คนในพืน้ที่ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วน และนโยบายที่มุ่งเน้นเร่ืองการปฏิรูปการศึกษาทัง้ระบบ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ การสง่เสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศึกษาทัง้ระบบ การระดมทรัพยากรและ
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การเร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษา และเรียนรู้อย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล นบัจากเหตกุารณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ีตัง้แตว่นัท่ี 4 มกราคม 2547 เป็นต้นมา สง่ผลให้คณะรัฐมนตรี (นดัพิเศษ) 
ได้มีมติเห็นชอบ ในวันที่  23 พฤศจิกายน 2549 ก าหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
ประกอบด้วย จงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตลู และ 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอสะบ้า
ย้อย อ าเภอเทพา) และวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2549กระทรวงศกึษาธิการได้ประกาศ ให้ใช้ช่ือการจดัการศกึษาจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ว่า “การจดัการศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้” เนื่องจากการด าเนินการแก้ปัญหาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ เป็นเร่ืองที่มีลกัษณะพิเศษ และมีความละเอียดออ่น รวมทัง้เพื่อให้การช่วยเหลอืตรงตามวตัถปุระสงค์ และ
เข้าถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาโดยตรง ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งดว่นโดยยดึหลกัการสร้างความสมานฉนัท์ 
และแนวทางตามพระราชด าริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สนับสนุนให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษ ที่มีความยืดหยุ่น และมีความ
หลากหลายทัง้ศาสนาและวฒันธรรม[1] 

โรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้อยู่ในพืน้ท่ีที่ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบที่เกิดขึน้ใน
พืน้ที่ซึ่งส่งผลกระทบไปยังผู้บริหารครู และ บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและประชาชนทั่วไป ทางด้านสภาวะจิตใจ 
สขุภาพจิต ความขดัแย้งทางด้านความคิด ระหวา่งบคุคลตา่งศาสนา กระทบต่อการด ารงชีวิตของครอบครัว หน้าที่การงาน 
และด าเนินกิจกรรม ในวิถีชีวิตที่ไมเ่ป็นปกติสขุ อยา่งไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึน้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้สามารถแก้ไขได้ หรือ
ลดความรุนแรงลงได้ด้วยการให้การศึกษาที่ถูกต้องและตรงประเด็นโดยใช้เหตุและผล การใช้สติปัญญามาแก้ปัญหา 
โดยเฉพาะผู้น า หรือผู้บริหารโรงเรียน ท่ีท าหน้าที่บริหารจดัการศึกษา จ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าในการที่จะน าพาโรงเรียน โดย
กระตุ้นและจงูใจให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาได้มีขวญัและก าลงัใจ ในการปฏิบตัิงานอยูท่า่มกลางความไมป่ลอดภยั ใน
ชีวิต และ ทรัพย์สิน จดัระบบกระบวนการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนอย่าง เต็มหลกัสตูร เต็มเวลา และได้ใช้ความรู้ความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ มีประสิทธิผล ผู้บริหารและครูต้องมีพฤติกรรมผู้น าที่
สอดคล้องกบัความต้องการ คณุลกัษณะตามรูปแบบของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษา จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้เพื่อสามารถท างานในพืน้ที่ได้อยา่งดี ตอบสนองนโยบายพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั คือ 
เข้าใจ เข้าถึง พฒันา 

โรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ในการศึกษาครัง้นีค้ือ โรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัในกลุม่จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 จ านวน 5 
จงัหวดั คือ สงขลา สตลู ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ประกอบด้วย โรงเรียนอนบุาลสงขลา โรงเรียนอนบุาลสตลู โรงเรียน
อนุบาลปัตตานี โรงเรียนอนุบาลยะลา และโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส โรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพ โดยการมีส่วนร่วม และสร้างภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพ ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพจากภายนอกรอบที่สาม มีความร่วมมือ  ในการจัดการศึกษาและพัฒนา
คณุภาพเพื่อยกระดบัคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการพฒันาบุคลากรให้ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องและสนองตอบ
นโยบายการปฏิรูปการศกึษา อยา่งมีคณุภาพ สอดคล้องกบัหลกัการของการจดัการคณุภาพโดยรวมซึง่มุง่ให้ความส าคญักบั
ลกูค้าหรือผู้ รับบริการคือ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนหรือ ผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาอื่น ๆ การปรับปรุงกระบวนการ
ท างานอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพของการท างาน การเข้ามามีสว่นร่วมของทกุคนทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องเพื่อน าความคิดที่
หลากหลายมาปรับปรุงคณุภาพของการท างาน[2] 

ปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวดัชายแดนภาคใต้ ใน
การศึกษาครัง้นี  ้ปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวม  เป็นการบริหารที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินงานบรรลุ
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วตัถปุระสงค์ของโรงเรียนใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า การบริหารที่มุง่ผู้ เรียนเป็นส าคญั มีการส ารวจ
ความสนใจ ความต้องการ และความจ าเป็นของผู้ เรียน จากผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ามาวางแผน
พฒันาผู้ เรียน 2) การมีสว่นร่วมของทีมงาน การบริหารโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นกัเรียน ครูและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมใน
ด้านการวางแผน การด าเนินงาน การร่วมกิจกรรม การควบคมุ การติดตาม การประเมินผล รวมทัง้การให้ข้อเสนอแนะความ
คิดเห็นในการปรับปรุงพฒันาโรงเรียน 3) การปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่อง การบริหารงานที่มีการประเมินผล การบริหาร
จดัการคณุภาพการศึกษาโดยรวม และเก็บรวบรวมข้อมลูสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงการจดักระบวนการเรียนการสอน 
ปรับปรุงการประเมินผลนกัเรียนอย่างต่อเนื่อง 4) การพฒันาบุคลากร  การบริหารวางแผนพฒันาครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาให้มีขีดความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอน ท่ีมีประสิทธิภาพสงูด้วยวิธีการฝึกอบรม และการส่งเสริม
ขวญัและก าลงัใจแก่ครูและบคุลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สง่เสริมการท างานเป็นทีม 5) นวตักรรมและเทคโนโลยี การ
บริหารกระบวนการเรียนรู้โดยให้ผู้ เรียนได้ศกึษาหาความรู้ด้วยตวัเอง การจดับรรยากาศภายในโรงเรียนและในห้องเรียนและ
การใช้แหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียนที่สง่เสริมการเรียนรู้ 6) การวางแผนกลยทุธ์ การบริหารงานซึ่งค านงึถึงการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกองค์การ ค่านิยมองค์การ กระบวนการวางแผน การก าหนดวิสยัทศัน์ สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ ประสิทธิภาพ
ขององค์การ การให้ความรู้แก่ผู้ ร่วมงานและชุมชน การมีสว่นร่วมของกลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียวางแนวทางการตดัสินใจและ
ปฏิบตัิการเพื่อน าไปสูว่ิสยัทศัน์ที่ยอมรับร่วมกนั  
 ส่วนประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน โดยพิจารณาจาก
ความสามารถของโรงเรียนในการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามขอบข่ายงานและภารกิจการบริหารและการจัด
การศึกษา โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพใน  4  ด้าน ได้แก่             1) 
ปริมาณและคณุภาพของผลผลติ ความสามารถของโรงเรียนในการผลตินกัเรียนให้มีคณุภาพตามเกณฑ์ก าหนดในมาตรฐาน
ด้านผู้ เรียน 2) ประสทิธิภาพของการผลติ ในด้านหลกัสตูร ด้านครูและบคุลากรทางการศกึษา ด้านผู้บริหาร และด้านโรงเรียน
ตามมาตรฐานก าหนดของโรงเรียนที่มีคุณภาพและโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ  3) การปรับตัวและความยืดหยุ่นขององค์การ 
ความสามารถในการท างานได้ดีเทา่ทนักบัภาวะฉกุเฉินและอปุสรรคตา่งๆ  ยอมรับและปรับตวัเข้ากบัการเปลีย่นแปลง เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน มีการยอมรับและปรับตวัอย่างรวดเร็ว 4) ประสิทธิภาพร่วมของครู  ครูสามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับนกัเรียนเป็นรายบุคคล จูงใจให้นกัเรียนใฝ่เรียนรู้ มีความเช่ือร่วมกันว่ามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ตามเปา้หมายที่ต้องการทัง้ด้านความรู้ ทกัษะและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ผู้ วิจัยในฐานะเป็นผู้ บริหารโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดแห่งหนึ่งในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้
ท าการศกึษาปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวมที่สง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผล
การศึกษาท าให้ทราบระดบัปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวม ระดบัประสทิธิผลของโรงเรียน ระดบัความสมัพนัธ์ของปัจจยั
ทางการบริหารคือการจดัการคุณภาพโดยรวมกับประสิทธิผล ของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวดัชายแดนภาคใต้ และได้
ทราบค่าน า้หนกัความส าคญัของปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  ผลการค้นพบเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุง
พฒันาปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมเพื่อให้ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนให้มีคุณภาพ สามารถผลิตนักเรียนที่มี
คณุภาพตรงตามความต้องการของผู้ปกครองและชมุชนในพืน้ท่ี เพื่อสง่ผลตอ่การจดัการศกึษาที่มคีณุภาพตรงตามเปา้หมาย 
เพื่อพฒันาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวม และระดับประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้   
 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวม กับ ประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ า
จงัหวดัชายแดนภาคใต้  
 3. เพื่อหาค่าน า้หนกัความส าคญัของปัจจัยการจดัการคณุภาพโดยรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาล
ประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
 1. ปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมมีความสมัพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
 2. ปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวมสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตเนือ้หา 
 1. ปัจจยัการจัดการคุณภาพโดยรวมใน 6 ปัจจัย ได้แก่ 1) การสร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้า 2) การมีส่วนร่วมของ
ทีมงาน 3) การปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 4) การพฒันาบคุลากร 5) นวตักรรมและเทคโนโลยี และ 6) การวางแผนกล
ยทุธ์ 
  2. ประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปริมาณและคุณภาพการผลิต 2) ประสิทธิภาพของการผลิต 3) การ
ปรับตวัและความยืดหยุน่ขององค์การ และ 4) ประสทิธิภาพร่วมของครู 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้จ านวน 5 โรงเรียน จ านวน 409 คน กลุม่ตวัอย่าง
คือ ครูโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้จ านวน 5 โรงเรียน ปีการศึกษา 2560  ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างจาก
ตารางส าเร็จของโคเฮนและคณะ[3] ที่ระดบัความคลาดเคลือ่น 5% แล้วสุม่ตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
ตามสดัสว่นของแตล่ะโรงเรียนได้กลุม่ตวัอยา่งครูจ านวน  224  คน  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมี 3 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบ เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการจัดการคณุภาพโดยรวม ใน 6 ด้าน จากการทดลองใช้ (Try 
out) กบัครูผู้สอนซึง่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างจ านวน 30 คน ในโรงเรียนเมืองปัตตานี แล้วน ามาหาค่า ความเช่ือมัน่ (Reliability)[4] 
พบวา่ 1) การสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า จ านวน 10 ข้อ ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.86 2) การมีสว่นร่วมของทีมงาน จ านวน 10 
ข้อ ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.90 3) การปรับปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง จ านวน 10 ข้อ ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.90 4) การพฒันา
บคุลากร จ านวน 10 ข้อ ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91 5) นวตักรรมและเทคโนโลยี จ านวน 10 ข้อ ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.90 6) 
การวางแผนกลยทุธ์ จ านวน 10 ข้อ ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียนใน 4 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปริมาณและคณุภาพของผลผลิต 2) ด้านประสทิธิภาพของการผลิต 3) ด้านการปรับตวัและความยืดหยุ่น
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ขององค์การ 4) ด้านประสทิธิภาพร่วมของครู ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.96, 0.94, 0.95 และ 0.93 ตามล าดบั ก าหนดเกณฑ์การ
ยอมรับคา่ Alpha มากกวา่ 0.80 ซึง่ถือได้วา่แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงภายในสงู  
 สถติิที่ใช้ในการวิจัย 
 1. สถิติหาคุณภาพเคร่ืองมือ  หาความเที่ยงตรงของเนือ้หาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item - 
Objective Congruence : IOC) หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient)  
 2. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient of 
Variation : C.V.)   
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Correlation 
Coefficient - r) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนาม (Multivariate Multiple Regression :  MMR)  
และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบตวัแปรตามเอกนาม (Univariate Multiple Regression : MR) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวมของโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้  ทัง้ 6 ปัจจยัอยู่ในระดบัมาก มี
คา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 4.27 – 4.41 เรียงล าดบัคา่เฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้ การวางแผนกลยทุธ์ การปรับปรุงคณุภาพอยา่ง
ตอ่เนื่อง การสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า  การมีสว่นร่วมของทีมงาน การพฒันาบคุลากร และ นวตักรรมและเทคโนโลยี  
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวดัชายแดนภาคใต้ทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.32 – 4.45 เรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้ด้านประสทิธิภาพของการผลติ ด้านประสทิธิภาพร่วมของครู ด้าน
การปรับตวัและความยืดหยุน่ขององค์การ และด้านปริมาณและคณุภาพของผลผลติ  
 3. ปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวมกบัประสทิธิผลของโรงเรียน มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 

.01โดยมีคา่วิลค์แลมป์ดา (Λ) เทา่กบั 0.177 และคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูระหวา่งปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวม
กบัประสิทธิผลของโรงเรียนในแต่ละด้านได้แก่ ด้านปริมาณและคณุภาพของผลผลิต ด้านประสิทธิภาพของการผลิต  ด้าน
การปรับตวัและความยืดหยุ่นขององค์การ และด้านประสิทธิภาพร่วมของครู มีค่าเท่ากับ 0.787,0.844 ,0.817 และ0.767
ตามล าดบั มีความสมัพนัธ์ทางบวก อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติที่ระดบั .01 เป็นไปตามสมมติฐาน “ปัจจยัการจดัการคณุภาพ
โดยรวมมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัประสทิธิผลของโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้” 
 4. ค่าน า้หนักความส าคญัของปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  อนุบาลประจ า
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ สรุปได้ว่า 1) การวางแผนกลยทุธ์สง่ผลต่อด้านประสิทธิภาพของการผลิต  ด้านประสิทธิภาพร่วมของ
ครู  ด้านการปรับตวัและความยืดหยุน่ขององค์การ และด้านปริมาณและคณุภาพของการผลติ  2) การพฒันาบคุลากรสง่ผลตอ่
ด้านการปรับตัวและความยืดหยุ่นขององค์การ  ด้านประสิทธิภาพร่วมของครู และด้านประสิทธิภาพของการผลิต  3) การ
ปรับปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เนื่องสง่ผลตอ่ด้านการปรับตวัและความยืดหยุน่ขององค์การ  และ ด้านประสิทธิภาพของการผลติ 4) 
นวตักรรมและเทคโนโลยีส่งผลต่อด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  เป็นไปตามสมมติฐาน “ปัจจัยการจัดการคุณภาพ
โดยรวมสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้” 
 
 
 



 

  

83 วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 

อภปิรายผล 
 1. ปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวมของโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทัง้ 6 ปัจจยัอยู่ในระดบัมาก
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวมเป็นการบริหารคณุภาพแบบเบ็ดเสร็จทัว่ทัง้องค์การและเป็นการบริหาร
คณุภาพแบบองค์รวมโดยเฉพาะโรงเรียนในพืน้ท่ีในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ที่เกิดจากปัญหาความขดัแย้งมีความหวาดระแวง
กันโรงเรียนต้องบริหารจัดการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การโดยให้ทุกคนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนา
กิจกรรมทกุอยา่งของโรงเรียนให้ด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง โดยมุง่พฒันาผู้ เรียนให้ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจแก่ลกูค้าซึง่เป็นแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาในโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้อยา่งยัง่ยืนเมื่อ
พิจารณาเรียงล าดบัเฉลีย่จากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้ 
 1.1 การวางแผนกลยุทธ์ได้มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นอนัดับแรกทัง้นีอ้าจเป็นเพราะโรงเรียนอนุบาลประจ า
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้ให้ความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา การวางแผนกลยทุธ์เป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัของ
ผู้บริหารในการพฒันาการเปลี่ยนแปลง โดยผู้มีสว่นเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการหาแนวทางการปฏิบตัิที่ดีที่สดุโดยครู
และบคุลากรทางการศกึษาทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องมีการประสานงานและบรูณาการทางด้านความคิดมาสูก่ารน าแผนไปปฏิบตัิให้
บรรลผุลส าเร็จร่วมกนั สอดคล้องกบัสารสนเทศของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน[5] เร่ืองการบริหารจดัการ
เก่ียวกับการจัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน การถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตัิการสูก่ารปฏิบตัิ การจดัสรรทรัพยากรอยา่งเพียงพอ ที่จะท าให้แผนปฏิบตัิการบรรลผุลส าเร็จ การปรับเปลีย่นแผน
เมื่อสถานการณ์เปลีย่นแปลงรวมถึงวิธีการวดัผลส าเร็จและการรักษาความยัง่ยืนของโรงเรียนในระยะยาว 
 1.2 การปรับปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง โรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้มีการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมาก
เป็นอนัดบัท่ีสอง ทัง้นีท้างโรงเรียนมีความตระหนกัวา่การปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่องเป็นการบริหารทีมีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานอยู่ตลอดเวลาครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายงานมุ่งพฒันาประสิทธิผลของโรงเรียนใช้วิธีการแก้ปัญหา
สนบัสนนุการแก้ปัญหาโดยใช้วงจรคณุภาพ PDCA[6]  
 1.3 การสร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้าโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้มีการปฏิบัติอยูใ่นระดบัมากเป็น
อนัดบัที่สามเนื่องมาจากการสร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้าเป็นหวัใจของการบริหารจดัการคุณภาพโดยรวม [7] เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจ ความไว้วางใจความเช่ือมัน่เพื่อให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจในผลผลิตและการบริการซึ่งลกูค้าที่ส าคญัที่สดุได้แก่ 
นกัเรียน รองลงมาได้แก่ผู้ปกครองและชมุชนผู้บริหารต้องส ารวจความต้องการและความจ าเป็นของลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง 
 1.4 การมีส่วนร่วมของทีมงาน ได้มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล าดับที่สี่ ทัง้นีเ้พราะโรงเรียนในพืน้ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ยึดถือการบริหารงานยุคใหม่ให้เกิดคุณภาพในทุกด้านทุกกิจกรรมต้องอาศยัทุกคนมีส่วนร่วมและมีส่วน
รับผิดชอบ โดยเฉพาะการมีสว่นร่วมร่วมของผู้ปกครองเป็นปัจจยัส าคญัตอ่การพฒันาโรงเรียนเพราะผู้ปกครองเป็นครูคนแรก
ของนกัเรียน โรงเรียนต้องบริหารโดยให้ผู้ปกครองและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการตดัสนิใจการด าเนินการตา่งๆ เพื่อพฒันา
นกัเรียนและโรงเรียนในพืน้ท่ีให้เกิดคณุภาพ[8]  
 1.5 การพฒันาบคุลากร โรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้มีการปฏิบตัิอยูใ่นล าดบัท่ีห้า ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะพนัธกิจที่ส าคญัของโรงเรียนอย่างหนึ่งคือการพฒันาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามมาตรฐานวชิาชีพโรงเรียนมีการพฒันาบคุลากรให้ได้รับความรู้อยา่งตอ่เนื่องรู้เทา่ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลกปัจจบุนั
ตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีคณุภาพ ได้ฝึกอบรมให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาให้ได้รับความ รู้ตามที่
ตนสนใจและถนดัมาเพิ่มพนูทกัษะด้านวิชาชีพ ได้รับการฝึกฝนจนเกิดความช านาญและเกิดทศันะคติที่ถกูต้องเหมาะสม 
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 1.6 นวตักรรมและเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็น
อนัดบัท่ีหก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะโรงเรียนได้สร้างเอกลกัษณ์ของโรงเรียนคอื วิชาการเดน่ เน้นเทคโนโลยีมุง่สร้างนกัเรียนให้ก้าว
ทนัเทคโนโลยีมีการพฒันาแหลง่เรียนรู้ ระบบสารสนเทศเอือ้ต่อการจดักระบวนการเรียนรู้และมีการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั 
สอดคล้องกบัดิเรก พรสมีา[9]  ที่แนะน าวา่ครูไทย 4.0 ต้องพฒันาสิง่ใหม่ๆต้องเตรียมรับมือปรับปรุงเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะ
บทบาทจากการสอนหน้าชัน้เป็นผู้ช่วยเหลือสนบัสนุนเหมือนเป็นโค้ชเพื่อให้นกัเรียนได้พฒันาตนเองอย่างแท้จริงได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองซึง่เทคโนโลยีสามารถท าเร่ืองยากๆให้เข้าใจง่ายขึน้ จดัองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์  รักการเรียนรู้
รักการค้นคว้าและรู้จกัคิดวิเคราะห์ใช้เหตผุลในการแก้ปัญหาได้ 
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในระดับมากโรงเรียนมีความสามารถจัด
การศึกษาได้บรรลเุป้าหมายของโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามขอบข่ายงานและภารกิจเป็นการ
บริหารจดัการศึกษาโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายใต้ขอบเขตที่จ ากดัของโรงเรียนสง่ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนได้ในระดบั
มาก ซึ่งผลการวิจยัประสิทธิผลของโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้แต่ละด้านเรียงตามล าดบัมากไปหาน้อย
ดงันี ้
  2.1 ด้านประสทิธิภาพของการผลติมีการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมาก เป็นล าดบัแรกทัง้นีเ้ป็นเพราะวา่ประสทิธิภาพของ
การผลติ มาจากครูสามารถจดัการเรียนการสอนตามกลุม่สาระวิชาที่ได้รับมอบหมาย มีการก าหนดเป้าหมายในการพฒันา
มาตรฐานคณุภาพนกัเรียนออกแบบการจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบคุคลของนกัเรียนในพืน้ที่มีการใช้
สือ่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจดัการเรียนรู้ 
  2.2 ด้านประสิทธิภาพร่วมของครูพบว่าโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวดัชายแดนภาคใต้มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบั
มากเป็นล าดบัที่สองทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าครูมีการร่วมมือกนัด าเนินการที่สง่ผลเชิงบวกต่อนกัเรียนสามารถท าความเข้าใจร่วม
แก้ปัญหาให้กบันกัเรียนและเข้าถึงนกัเรียนที่มีปัญหาสามารถจูงใจให้ใฝ่เรียนรู้แก้ปัญหาให้กบันกัเรียนเป็นรายบุคคลได้ มี
การพฒันาทกัษะชีวิต และครูมีความมัน่ใจว่านกัเรียนทกุคนสามารถเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานและตวัชีว้ดัทัง้ 8 กลุม่สาระวิชา
ได้ตามเป้าหมาย มีความพอเพียง มีวินยั มีความรับผิดชอบ ท าความดีมีจิตอาสา อยู่ร่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรมอย่างมี
ความสขุ 
  2.3 ด้านการปรับตวัและความยืดหยุ่นขององค์การ พบว่าโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีการ
ปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมากเป็นล าดบัที่สาม เป็นเพราะวา่ครูและบคุลากรทางการศึกษามีความสามารถในการท างานได้ดี มีการ
พฒันาการศกึษาได้เทา่ทนักบัภาวะฉกุเฉินและปัญหาอปุสรรคตา่งๆ ยอมรับและสามารถปรับตวัเข้ากบัการเปลีย่นแปลง น า
วิธีการท างานใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจดัการคณุภาพการศกึษาภายในโรงเรียนอยา่งเหมาะสม หวัใจส าคญัของการปรับตวั
และความยืดหยุน่ของโรงเรียนเป็นความสามารถของโรงเรียนในการตอบสนองและปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว
และซบัซ้อน ตลอดจนการเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกตา่งของผู้ เก่ียวข้องและน ามาปรับใช้โดยตัง้อยูบ่นหลกัการที่
เหมาะสม เปลี่ยนเทคนิคและวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้กบัทีมงาน น าวิธีการท างานใหม่ๆมาปรับใช้ในการพฒันาคณุภาพ
การศึกษาเตรียมความพร้อมกบัการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ได้ในโรงเรียน สอดคล้องกับ Hoy and Miskel [10] ที่อธิบาย
ความสามารถในการท างานได้ดีเท่าทันกับความฉุกเฉินและอุปสรรค การคาดการณ์ปัญหาและป้องกันได้  ยอมรับและ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆในโรงเรียน รวมทัง้การรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
นวตักรรมซึง่มีผลกระทบ  
  2.4 ด้านปริมาณและคณุภาพของผลผลติ พบวา่โรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีการปฏิบตัิอยูใ่น
ระดบัมากเป็นล าดบัที่สี่ เป็นเพราะว่าโรงเรียนมีการตัง้เป้าหมายในการผลิตนกัเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ก าหนดตาม
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มาตรฐานด้านผู้ เรียนทัง้ 6 ด้านของส านกัทดสอบทางการศึกษา[11]  อย่างไรก็ดี โรงเรียนอยู่ในพืน้ที่มีปัญหาและข้อจ ากัด
ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจส่งผลให้คณุภาพในการพฒันาผู้ เรียนไม่
บรรลเุปา้หมายที่คาดหวงั 
 3. ปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางบวก  ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน ”ปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวมมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียนอนบุาลประจ า
จงัหวดัชายแดนภาคใต้” เป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้ให้ความส าคญักบัหลกัการ
การจัดการคุณภาพโดยรวมซึ่งเป็นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบประกอบด้วยครู นักเรียน ผู้ ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบปฏิบตัิหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพ สอดคล้องกบั Hoy and Miskel[12] ได้กลา่วว่าประสทิธิผลของโรงเรียนเป็นความสามารถในการ
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน โดยพิจารณาจากความสามารถของโรงเรียนในการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตาม
ขอบข่ายงานและภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ การพบความสมัพันธ์เชิงบวกระหว่างปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมกับประสิทธิผลของโรงเรียนเป็น
ประโยชน์ส าหรับการพิจารณาปรับปรุงแต่ละปัจจัยของการจัดการคุณภาพโดยรวมและด้านต่างๆ ของประสิทธิผลของ
โรงเรียนที่สมัพนัธ์กนั ดงัผลการวิจยัของ Wan Nik and Wan Nik[13] ซึง่รายงานวา่การศึกษาในวนันี ้ครูใหญ่ต้องพึ่งพาการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อเตรียมและจัดการเป้าหมายด้านความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียน เพื่อให้สามารถส่งผลต่อ
ประสทิธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมสงูขึน้  
 4. ค่าน า้หนกัความส าคญัของปัจจัยการจดัการคณุภาพโดยรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ า
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ อธิบายได้ดงันี ้ 
     4.1 การวางแผนกลยทุธ์สง่ผลตอ่ด้านประสทิธิภาพของการผลติ ด้านประสทิธิภาพร่วมของครู ด้านการปรับตวัและ
ความยืดหยุ่นขององค์การ และด้านปริมาณและคณุภาพของการผลิต แสดงถึงความส าคญัของการวางแผนกลยทุธ์ที่มีต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนถึง 4 ด้านดังกล่าว สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Lingam, Lingam, and Raghuwaiya [14] ซึ่ง
เสนอแนะว่าผู้น าโรงเรียนต้องได้รับการฝึกอบรมมากขึน้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพร้อมที่จะด าเนินการวางแผนกลยุทธ์อย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการขยายโอกาสให้ผู้สว่นได้เสยีในด้านการศกึษาทกุฝ่ายมีสว่นเกือ้กลูตอ่กระบวนการ  
     4.2 การพฒันาบุคลากร ส่งผลต่อด้านการปรับตวัและความยืดหยุ่นขององค์การ ด้านประสิทธิภาพร่วมของครู 

และด้านประสิทธิภาพของการผลิต สอดคล้องกบั Harlen and Pierre [15] ได้ชีถ้ึงความส าคญัของการพฒันาบคุลากรใน
การจดัการเรียนการสอนแบบสบืเสาะความรู้ในชว่งปีแรกๆ ของการเรียนตอ่เนื่องตลอดประถมศกึษา การเปลีย่นแปลงในการ
จดัการเรียนการสอนดงักลา่วมีปัญหามาก การเปลีย่นแปลงที่แท้จริงขึน้อยูก่บัครูที่จ าเป็นต้องมีการเปลีย่นแปลงอยา่งรุนแรง
ในมุมมองเก่ียวกับบทบาทจากการเป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้และแหล่งข้อมูลไปสู่ผู้ ซึ่งยอมรับว่าเด็กท าการเรียนรู้ด้วยการ
สนบัสนนุของครู จึงต้องมีการพฒันาทางวิชาชีพครูในระดบัมาก  

  4.3 การปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่องสง่ผลตอ่ด้านการปรับตวัและความยืดหยุ่นขององค์การและประสทิธิภาพ
ของการผลติ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ Park, et al. [16] ซึง่รายงานวา่ การปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องได้รับความนิยมในด้าน
การศึกษา องค์กรที่ศึกษาด าเนินการปรับปรุงด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดบัและในวิถีทางตา่งกนั การปรับปรุงอย่าง
ตอ่เนื่องไม่ได้หมายถึงการปรับปรุงกระบวนการทัง้หมดขององค์กรพร้อมกนั แต่ค่อนข้างมีธรรมชาติเป็นวฏัจกัรการวิจยัและ
การเรียนรู้ที่คอ่ยเป็นคอ่ยไป ซึง่จ าเป็นต้องท าการวางแผนการปรับปรุงและด าเนินอยา่งเข้มงวด รอบคอบ และโปร่งใส  
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      4.4 นวตักรรมและเทคโนโลยีสง่ผลตอ่ด้านปริมาณและคณุภาพของผลผลติ สอดคล้องกบั Winthrop, et al. [17] 
ทีร่ะบวุา่เทคโนโลยีมีฟังก์ชัน่ท่ีสามารถดดัแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียนแตล่ะคน ช่วยให้เด็กๆ 
ชายขอบสามารถจบประถมศึกษาได้ การพัฒนาวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานในชัน้เรียนร่วมกับสมาชิกในชุมชนโดยใช้ 
WhatsApp การเรียนรู้กบัผู้ เช่ียวชาญเนือ้หาวิชาโดยใช้ Skype, Google Apps และ Social media เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ที่มุง่เน้นความสามารถทางวิชาการและสร้างความสขุในการเรียนรู้   
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
  1.1 เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัการจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ทัง้ 6 ปัจจยัอยู่ในระดบัมาก โรงเรียนจึงควรพฒันาปัจจยัที่มีคา่เฉลีย่ในระดบัมาก 3 ล าดบัแรกต่อไป คือการวางแผน
กลยทุธ์ การปรับปรุงคณุภาพอยา่งต่อเนื่อง และการสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า เพื่อให้สามารถสง่ผลต่อระดบัประสิทธิผล
ของโรงเรียนได้อยา่งยัง่ยืน  
  1.2 เนื่องจากผลการวิจยัพบวา่ 2 ปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวมคือ การสร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้าและการ
มีสว่นร่วมของทีมงานยงัไม่สง่ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนยัส าคญั ดงันัน้ ผู้บริหารส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาซึ่งเป็นต้นสงักัดของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวดัชายแดนภาคใต้ และผู้บริหารโรงเรียนควรพิจารณาการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานและสมรรถนะการท างานอยา่งต่อเนื่องใน 2 ปัจจยัดงักลา่วเพื่อให้สามารถสง่ผลตอ่ประสทิธิผล
ของโรงเรียนในภาพรวมที่สงูขึน้  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุเพื่อให้ทราบความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตวัแปรที่วดัได้กับ
โครงสร้างที่แฝงอยู่ของตวัแปรที่เก่ียวข้องกบัปัจจัยการจดัการคณุภาพโดยรวมในตวัแปรปัจจยัอื่น ๆ เช่น ความมุ่งมัน่และ
ความเข้าใจของครูและบคุลากร การก ากบัดแูล/การนิเทศที่มีประสิทธิผล การวดัคณุภาพและการเปรียบเทียบสมรรถนะการ
จดัการกระบวนการการฝึกอบรม และการเสริมสร้างพลงัอ านาจครูและบคุลากร  
  2.2 ควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุเพื่อให้ทราบความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตวัแปรที่วดัได้กับ
โครงสร้างที่แฝงอยูข่องตวัแปรที่เก่ียวข้องกบัประสทิธิผลของโรงเรียนโดยพิจารณาคดัสรรตวัแปรเพิ่มเติม เช่น ภาวะผู้น าแบบ
เปลีย่นสภาพ ภาวะผู้น าของครู บรรยากาศที่เหมาะสมของโรงเรียน และการเรียนรู้ที่มีประสทิธิผลซึ่งเป็นผลลพัธ์ที่ส าคญัของ
โรงเรียน  
  2.3 เนื่องจากการวจิยัครัง้นีไ้มไ่ด้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis - CFA) 
เพื่อตรวจสอบโครงสร้างของเคร่ืองมือที่ใช้วดัปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวม และประสิทธิผลของโรงเรียน ดงันัน้ จึงควร
ด าเนินการดงักลา่วเมื่อบริบทของการวิจยัมีความเหมาะสม 
     2.4 ควรศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนโดยวิธีอื่น ๆ นอกเหนือจากวิธีที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เช่น การวิเคราะห์
ประสทิธิภาพการผลติ (Stochastic Frontier Analysis – SFA) ซึง่ตรวจสอบปัจจยัและระดบัประสทิธิภาพในการใช้ทรัพยากร
ด้านทุนมนุษย์และด้านการเงิน และปัจจัยเก่ียวกับโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อผลผลิต การใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คณุภาพ พหุกรณีศึกษา เป็นต้น เพื่อให้ได้สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบความแตกต่างและครอบคลมุประเด็นที่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนชดัเจนยิ่งขึน้ 
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3ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์สาขาวิชาการบริหารและพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  
4ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์สาขาวิชาการบริหารและพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร   
 
 
 
 

 
 
 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตรวจสอบ ความ
สอดคล้องระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ สถานศึกษาในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์   การด าเนินการวิจยั
แบง่เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่หนึง่การสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง การ
สมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวฒุิ และการศึกษาโรงเรียนดีเด่น ระยะที่สองการตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั ซึ่งเก็บรวบรวม
ข้อมลูโดยการใช้แบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ มีคา่อ านาจจ าแนกระหวา่ง .33-0.65 และคา่ความเช่ือมัน่
เทา่กบั 0.965 กลุม่ตวัอยา่งประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนท่ีเป็นหวัหน้ากลุม่งาน หวัหน้าสายชัน้หรือหวัหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้สิน้ 
จ านวน 1,596 คน ได้มาโดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม ส าเร็จรูปเพื่อหาคา่ความถ่ี คา่
ร้อยละ คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และใช้โปรแกรม LISREL ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั และตรวจสอบความสอดคล้องระหวา่งรูปแบบเชิงสมมติฐานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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ผลการวิจยั พบวา่  
1. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาคตะวันออก -  

เฉียงเหนือ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วยปัจจยัหลายด้าน ได้แก่ ปัจจยัด้านภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง, ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ, ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ, ปัจจัยด้านความผูกพนัต่อ
องค์การ, และปัจจยัด้านสมรรถนะสถานศกึษา  

2. รูปแบบที่พฒันาขึน้มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ (Chi-square = 88.54, df= 94, p-
value = 0.63947, RMSEA = 0.000, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, Largest Standardized Residual = 2.47) ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลตอ่สมรรถนะสถานศกึษา เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย เป็นดงันี ้อิทธิพลทางตรง คือ บรรยากาศองค์การ 
อิทธิพลทางอ้อม คือ ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และ อิทธิพลรวม ได้แก่ ภาวะผู้ น ากา ร
เปลี่ยนแปลง และวฒันธรรมองค์การ โดยปัจจยัเชิงสาเหตุทัง้ 4 ตวั ดงักล่าวข้างต้น สามารถอธิบายสมรรถนะของ
สถานศกึษาได้ร้อยละ 67 

 
ค าส าคัญ: รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหต,ุสมรรถนะสถานศกึษา,สถานศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to develop the causal relationship model of factors affecting 
the schools’ competencies in the Northeastern under the Office of Basic Education Commission, to validate 
concordance between a causal relationship model with empirical data, and to study the variable effect 
toward the schools’ competencies. The research was divided into 2 phases: Phase 1 Conceptual 
framework of the research by analyzing the documents and related researches, experts interview and 
outstanding schools learning. Phase 2 Checking the hypothesis of the research, the data was collected 
using rating scale questionnaire with discrimination power values ranging between 0.32 – 0.88 and 0.97 
reliability. The sample consisted of 1,725 teachers, directors, and head of departments of school in the 
Northeast under the Office of Basic Education Commission, acquired by multi stage random sampling. The 
data were analyzed by using a computer program to determine the frequency, percentage, the standard 
deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. Confirmatory factor analysis through 
Linear Structural Relationship (LISREL) and verify the consistency between the model and the hypothesis 
with empirical data. 
 The finding disclosed as follows: 
 1.  The causal relationship model of factors affecting the schools’ competencies in the 
Northeastern under the Office of Basic Education Commission consist of 1) Factor of transformational 
leadership included inspiration motivation, faith, achievement, vision. 2) Factor of school culture included 
decision making, quality, change adaptation, participative management, organizational climate, 
organizational environment and structure. 3) Factor of organizational commitment included goal and value, 
citizen wistfulness and organizational dedicated wiling. And factor of schools’ competencies included 
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personal quality, working system, strategy and technology. 
 2. The developed model showed the goodness-of-fit with the empirical data (Chi-square = 88.54, 
df= 94,  p-value = 0.63947, RMSEA = 0.000, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, Largest Standardized Residual = 
2.47) . The effect of the factors on school competency, ranking from the highest to the lowest, were as 
follows: 1) direct effect: organizational atmosphere 2) indirect effect: transformational leadership and 
organizational culture ; 3) total effect: transformational leadership and organizational culture, The 4 
aforementioned causal factors could altogether indicate school competency at 67 percent. 
 
Keywords: A Causal Relationship model, Schools’ Competencies, Northeastern Schools 
 
ภูมิหลัง 
 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ เ ป็นกระแสแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์  (globalization)                   
เป็นสังคมที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ (knowledge based society) และเศรษฐกิจ ฐานความรู้ (knowledge based 
economy) ซึ่งมีผลให้การบริหารจดัการศึกษาไทยต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขของการแข่งขนั และความมุ่งมัน่ตามความ
คาดหวงัของสงัคม ดงันัน้ใน กระบวนการบริหารจดัการจงึต้องปรับเปลีย่นและพฒันาให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ ซึง่
เป็นความจ าเป็นท่ีผู้บริหารจะต้องสนใจใฝ่รู้ และพฒันาอยา่งตอ่เนื่องอยูต่ลอดเวลา เพื่อที่จะท าให้การบริหารจดัการ
ขององค์กรอยูร่อด บงัเกิดผลดีและบรรลตุามวตัถปุระสงค์ [1] และจากการปรับเปลีย่นบริบทโครงสร้างของการบริหาร
จัดการศึกษาไทยตามรูปแบบใหม่ในปัจจุบนัที่ให้ความส าคญัต่อการปฏิรูปการศึกษา โดยมีความมุ่งหมายที่จะจดั
การศกึษาเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสขุ  และมีศกัยภาพพร้อมที่จะแขง่ขนั
และให้ความร่วมมืออยา่งสร้างสรรค์บนเวทีโลก ซึง่บง่บอกถึงความมีสมรรถนะ ในการแขง่ขนัเป็นส าคญั 
 สงัคมในปัจจบุนันีเ้ป็นสงัคมขององค์การ และด้วยเหตผุลที่วา่องค์การเป็นเคร่ืองมืออยา่งหนึ่งที่เกิดขึน้มา
เพื่อแก้ไขข้อจ ากดัต่างๆ ของมนษุย์ ขณะเดียวกนัมนษุย์ในสงัคมก็คาดการณ์และหวงัที่จะให้องค์การตา่งๆ เหลา่นีม้ี
คณุคา่โดยแท้จริง เพื่อสง่เสริมให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้กวา่แตก่่อน ดงันัน้คณุคา่ขององค์การทกุองค์การ จึงอยูท่ี่การที่
จะต้องเป็นองค์การที่สามารถท าประโยชน์และตอบสนองความต้องการของมนุษย์และเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่
จดัตัง้ขึน้ ซึ่งย่อมหมายถึงจะต้องเป็นองค์การที่มีการท างานที่ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสงูสดุ 
แต่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดงักล่าวจะมีได้มากน้อยเพียงใดนัน้ย่อมขึน้อยู่กับว่าการบริหารหรือการ
จดัการงานด้านตา่งๆ โดยผู้บริหารทกุระดบัชัน้ขององค์การนัน้ๆ จะท าได้สมบรูณ์มากน้อยเพียงใด ทรัพยากรที่ใช้ใน
การบริหารมีคณุภาพเหมาะสมหรือไม่ 

ในเมื่อคุณค่าขององค์การเก่ียวพันกันโดยตรงกับประสิทธิภาพของการบริหารเช่นนี ้หนทางที่จะท าให้
องค์การมีคุณค่าต่อมนุษย์อย่างสมบูรณ์จึงอยู่ที่จะต้องมุ่งสนใจหาวิธีที่จะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสงูสดุผู้บริหารจึงควรพิจารณาถึงแนวคิดและวิธีการที่จะให้องค์การสามารถด าเนินการให้บรรลตุาม
วตัถปุระสงค์สามารถปรับตวัให้เข้ากบักระแสแหง่ความเปลีย่นแปลงของโลกในปัจจบุนัได้ 

สถานศกึษานบัเป็นหนว่ยขบัเคลือ่นคณุภาพการศกึษาที่ส าคญัโดยมีผู้บริหารสถานศกึษาเป็นแกนน าพาจดั
การศึกษา เนื่องจากเป็นผู้ที่มีภาระรับผิดชอบในการบริหารจดัการให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องในการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน
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ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม สามารถจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ทัง้นีผู้้ บริหาร
สถานศกึษาจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและคณุลกัษณะที่เป็นท่ีนา่เช่ือถือศรัทธา ในการสง่เสริมสนบัสนนุ
ผลกัดนั กระตุ้นและจัดการให้ครู นกัเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเ รียนรู้ให้บรรลเุป้าหมายหรือเป็นการรับผิดชอบ
ภาระงาน และใช้ความสามารถที่เหมาะสมสอดคล้องกบับทบาท ที่ปฏิบตัิให้ประสบผลส าเร็จอย่างโดดเดน่กวา่ผู้อื่น 
ซึง่เรียกวา่ สมรรถนะ นัน่เอง 

ในปัจจบุนั แนวความคิดเร่ืองสมรรถนะได้เข้ามามีบทบาทและถกูน ามาใช้ ในการจดัการสถานศกึษาศกึษา
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ เหตุเพราะการก าหนดสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องก าหนดให้สอดคล้อง
เช่ือมโยงกบั วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน อีกทัง้ยงัน าหลกัการแนวคิด มาใช้ในกระบวนงานด้าน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหลายมิติ  [2] ผู้ บริหารสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
ความสามารถที่มีและที่ซอ่นเร้นอยูม่าบริหารจดัการการศึกษาและภาระงานที่รับผิดชอบ อยู่ให้บงัเกิดผลส าเร็จเป็นท่ี
ประจกัษ์ยิ่งขึน้ 

ด้วยเหตุดงักล่าวท าให้ผู้ วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขัน้พืน้ฐาน เป็นการศึกษาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ( linear structural relationship or LISREL)                  
ซึง่เป็นวิธีการศกึษาที่ใช้พิสจูน์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหวา่งตวัแปรได้อยา่งสมบรูณ์ รวมทัง้ยงัสามารถอธิบายได้วา่
ตวัแปรสาเหตแุตล่ะตวัมีอิทธิพลเทา่ใด เป็นอิทธิพลทางตรงหรืออิทธิพลทางอ้อม และมีทิศทางแบบใดตอ่             ตวั
แปรตาม โดยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์กับประชากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยครัง้นี ้
สามารถน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
เปลีย่นแปลงที่สถานศกึษาก าลงัเผชิญอยูใ่นปัจจบุนั 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ

สถานศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่พฒันาขึน้กับข้อมูล                 
เชิงประจกัษ์ 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
 รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั ง้นี เ้ ป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิจัยความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ (Causal relationships)  
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มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาใน  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่มีการด าเนินการวิจยั 2 ระยะ ดงันี ้

การวิจัยระยะที่หน่ึง : การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั 
ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจัยได้ด าเนินการโดยการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ แ ละ
กรณีศึกษาโรงเรียนดีเด่นที่เ ก่ียวกับองค์ประกอบของสมรรถนะสถานศึกษาและปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
สถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แล้วน าผลการศกึษามาก าหนดกรอบการวิจยั 
 การวิจัยระยะที่สอง : การตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั 
 ในขัน้ตอนนีจ้ะท าการตรวจสอบสมมติฐานการวิจยัตามกรอบแนวคิดการวิจยัที่ได้ศกึษา โดยได้ด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยในครัง้นี ้ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขัน้พืน้ฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา 2560  จ านวน 12,524 โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศกึษา จ านวน 12,542 คน  และครูผู้สอน จ านวน 25,048  คน รวมทัง้สิน้ 37,572 คน 

กลุ่มตวัอย่างการวิจัยในครัง้นี  ้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์รูปแบบความสมัพนัธ์ปัจจยัเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะสถานศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยใช้
โปรแกรม LISREL ซึง่ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้กลุม่ตวัอยา่งที่เป็นสถานศกึษา จ านวน 575 แหง่ ผู้ให้ข้อมลูรวมทัง้สิน้ 1,725 
คนและท าการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

2. เคร่ืองมือวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูคือแบบสอบถาม (Questionnaire) มีค่าความตรงเชิงเนือ้หาเท่ากับ 0.60-

1.00 ค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.33-0.65 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.965 ซึ่งถือวา่มีความเหมาะสมกบัการวิจยันีแ้ล้วน า
ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกบัการวิจยั ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามฉบบัร่างดงักลา่วมาท าการการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) และการทดสอบหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability)  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้นี ้ผู้ วิจัยท าหนงัสือเพื่อขอความร่วมมือในการท าวิจัยจากโครงการจัดตัง้บณัฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ส่งแบบสอบถาม (Questionnaire) ไปยังผู้ บริหารสถานศึกษา ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ที่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 575 โรงเรียน โดยผู้วจิยั
ได้ก าหนดกลุม่บคุคลที่จะตอบแบบสอบถาม จ านวน 1,596 คน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิที่ใช้ 
เมื่อได้มีการเก็บรวบรวมข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัได้ด าเนินการก าหนดสถิติที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบั

ข้อมูลทางสถิติเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจัยที่ตัง้ไว้โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 1) สถิติการ
วิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นเพื่อให้รู้ลกัษณะกลุม่ตวัอยา่งและสภาพของตวัแปรต่างๆ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 2) สถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นตามทฤษฏีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์จาก
กลุม่ตวัอยา่งโดยใช้โปรแกรม LISREL for windows ประมาณคา่พารามิเตอร์ โดยวิธีไลค์ลฮิดูสงูสดุ (maximum likelihood estimate) 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงและการวิเคราะห์ค่าอิทธิพล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับรูปแบบโดยพิจารณาความเป็นไปได้เชิงทฤษฎีและอาศยัดชันีปรับโมเดล (Model 
Modification Indices : MI)  หลงัการปรับรูปแบบ พบวา่ รูปแบบมีความกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยมีคา่สถิติ
วดัความกลมกลนืของรูปแบบ ดงันี ้คา่ไค-สแควร์ (Chi-square) เทา่กบั 88.54 ที่องศาอิสระ (df) เทา่กบั 94 คา่ความ
น่ า จ ะ เ ป็น  (p-value) เ ท่ า กับ  0.64  มี ค่ า มากกว่ า  . 05 แสดงว่ า รู ปแบบมี ค ว ามสอดค ล้อ งกันสนิ ท  

ค่าไค-สแควร์สมัพทัธ์ (χ2/df) เท่ากบั 0.094 ค่า RMSEA เท่ากบั 0.000 ค่า GFI เท่ากบั 0.98 ค่า AGFI เท่ากบั 0.97 
ค่า CN เท่ากบั 747.80 ค่า CFI เท่ากบั 1 และค่า RMR=0.0010 ซึ่งค่าเป็นคา่ที่สามารถยอมรับได้ แสดงว่ารูปแบบมี
ความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
ภาพประกอบ 1 แสดงการวเิคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องกลมกลนืของโมเดลที่สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

  

จากผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นและการวิเคราะห์อิทธิพลดงักลา่วข้างต้น สามารถเขียน
เป็นแผนภาพแสดงค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลของสมการโครงสร้างรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยั            ที่
สง่ผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ดงั
ภาพประกอบ 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 2  คา่สมัประสทิธ์ิอิทธิพลของสมการโครงสร้าง 
 

จากภาพประกอบ 2 รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานซึ่งได้มาจากผลการวิเคราะห์ทางสถิติกับ
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ และรูปแบบที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยปัจจัยเชิงสาเหตุมี
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อสมรรถนะสถานศึกษา ยกเว้นตัวแปรที่ค่าอิทธิพลไม่มี
เคร่ืองหมายดอกจนั (*)  แสดงวา่ตวัแปรที่อยูห่วัลกูศรไมม่ีอิทธิพลตอ่ตวัแปรที่อยูท้่ายลกูศร  

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ผู้วิจยัได้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พบว่า ค่า
ไค-สแควร์ (chi-square) เท่ากับ 88.54 ที่องศาอิสระ (degree of freedom) เท่ากับ 94 ค่าความน่าจะเป็น 

(p-value) เทา่กบั 0.64 มีคา่มากกวา่ 0.05 แสดงวา่มีความสอดคล้องกนัสนิท (close fit) คา่ไค-สแควร์สมัพทัธ์ (χ2/df) 
เท่ากบั 0.94 ค่า RMSEA = 0.000 ค่า Goodness of Fit Index (GFI) = 0.98 ค่า Adjusted Goodness of Fit Index 
(AGFI) = 0.97 คา่ CFI = 1 คา่ RMR = 0.010 คา่ Largest Standardized Residual = 2.47 และ CN=747.80  แสดง
วา่รูปแบบท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ มีความสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ สรุปผลได้ ดงันี ้

1) ตัวแปรภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลง (TRLEAD) พบว่า ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ ตัวแปรสมรรถนะ
สถานศึกษา แต่มีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านตวัแปรวฒันธรรมองค์การ (0.84) และตวัแปรบรรยากาศองค์การ (0.80) 
ในทิศทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตได้ พบวา่ 
ตวัแปรที่มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ คือ วิสยัทศัน์ (VISION) มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบเทา่กบั 0.50 รองลงมา คือ 
การสร้างศรัทธา (FIAT) การสร้างแรงดลใจ (FIAT) และความส าเร็จ (ACHIEV) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบเท่ากับ 
0.47, 0.46 และ 0.44 ตามล าดบั โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิพยากรณ์ (R2) ระหวา่ง 0.63 ถึง 0.68 

2) ตวัแปรวฒันธรรมองค์การ (SCHCUL) พบวา่ ไมม่ีอิทธิพลทางตรงตอ่ตวัแปรสมรรถนะสถานศกึษา แตม่ี
อิทธิพลทางอ้อมโดยผา่นตวัแปรบรรยากาศองค์การ (0.80) เมื่อพิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตได้ 
พบว่า ตวัแปรที่มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ คือ การตดัสินใจ (DECIS) และความมีคณุภาพ (QUALI) โดยมีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบเทา่กบั 0.48 รองลงมา คือ การปรับตวัเพื่อการเปลีย่นแปลง (ADAPT) และการบริหารแบบมีสว่น
ร่วม (PARMNG) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบเท่ากับ 0.41 และ 0.32 ตามล าดบั โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) 
ระหวา่ง 0.49 ถึง 0.75 

3) ตวัแปรบรรยากาศองค์การ (ORGCLIM) พบวา่ มีอิทธิพลทางตรงตอ่ตวัแปรสมรรถนะสถานศกึษา (0.51) 
ในทิศทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตได้ พบวา่ 
ตวัแปรที่มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ คือ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (ENVIR) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั 
0.42 รองลงมา คือ โครงสร้างองค์กร (STRUC) และ ความสมัพนัธ์ของบคุลากร (RELAT) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบ
เทา่กบั 0.40 และ 0.38 ตามล าดบั โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิพยากรณ์ (R2) ระหวา่ง 0.19 ถึง 0.52 

4) ตวัแปรความผกูพนัตอ่องค์การ (ORGCOM) พบวา่ ไมม่ีอิทธิพลทางตรงตอ่ตวัแปรสมรรถนะสถานศกึษา 
เมื่อพิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตได้ พบว่า ตวัแปรที่มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ คือ ความ
ปรารถนาเป็นสมาชิกองค์การ (CITIZ) โดยมีค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.38 รองลงมา การมีเป้าหมายและ
ค่านิยมร่วม (GOAL) และการอุทิศตนต่อองค์การ (ORGWIL)   มีค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.35 โดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิพยากรณ์ (R2) ระหวา่ง 0.56 ถึง 0.67 
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5) ตวัแปรสมรรถนะสถานศึกษา (SCHCOM) เมื่อพิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตได้ 
พบว่าตวัแปรที่มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ คือ เทคโนโลยี (THECNO) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.46, 
รองลงมา คือ คณุภาพสว่นตวัของบคุคลากร (PSNQUA) และ กลยทุธ์ (STRAG) และระบบการท างาน (WORK) มี
คา่น า้หนกัองค์ประกอบเทา่กบั 0.45, 0.41 และ 0.41 ตามล าดบั โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิอิทธิพลพยากรณ์ (R2) ระหวา่ง 
0.46 ถึง 0.61 จากผลการวิเคราะห์ดงักลา่วจะได้ดงัภาพท่ี 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3  ผลการวิเคราะห์รูปแบบกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ (หลงัปรับ) 

 
อภปิรายผล 
  การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้สมมติฐานการวิจยัไว้ คือ 
“รูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สงักัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่ผู้ วิจัยพฒันาขึน้สอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ ” โดยผลการวิจยั
ข้างต้นสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดงันี ้
 จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบสมมติฐานการวิจัยที่สร้างขึน้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
ซึง่ตรงตามสมมติฐานการวิจยัที่ตัง้เอาไว้ เมื่อพิจาณารูปแบบพบวา่ รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัที่สง่ผล
ต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมสามารถอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะ
สถานศึกษาได้ร้อยละ 67 ซึ่งหมายถึงรูปแบบและปัจจยัของรูปแบบมีความเหมาะสมตามหลกัแนวคิดทฤษฎีที่น ามา
พฒันารูปแบบ ซึง่ประกอบด้วย ปัจจยัภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง ปัจจยัวฒันธรรมองค์การ ปัจจยับรรยากาศองค์การ 
ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยสมรรถนะสถานศึกษา ซึ่งปัจจัยเหล่านีม้ีความเหมาะสมสัมพันธ์กัน ทัง้นี ้
เนื่องมาจากสมรรถนะองค์การเป็นสมรรถนะหรือขีดความสามารถโดยรวมขององค์การเกิดจากการรวมความสามารถ
บุคคลและความสามารถขององค์การ  ผสมผสานทัง้ทกัษะและเทคโนโลยีทัง้มวลขององค์การเข้าไว้ด้วยกัน เป็น
แนวทางให้องค์การสามารถน าไปสูก่ารสร้างหรือการมีโอกาสในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในอนาคต เป็นรากฐาน
ส าคญัที่สามารถน าไปสู่ผลลพัธ์ขององค์การ ซึ่งมีความสมัพนัธ์ในเชิงเหตุผลและก่อให้เกิดผลลพัธ์สงูสดุที่องค์การ
ต้องการ ดังนัน้ สมรรถนะสถานศึกษา (School Competency) จึงสมัพันธ์กับผลการด าเนินงานของผู้บริหารและ
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บคุลากรในสถานศกึษาได้ด าเนินการบริหารจดัการเชิงบรูณาการทัง้ในด้านคณุภาพบคุคล  ระบบการท างาน  กลยทุธ์
และเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาสอดคล้องกับ 
ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548) ที่อธิบายวา่สมรรถนะขององค์การ เป็นรากฐานส าคญัที่สามารถ
น าไปสู่ผลลพัธ์ขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Steers et al. (1985) ท่ีให้ทัศนะเก่ียวกับสมรรถนะของ
องค์การว่าเป็นการบริหารจดัการและใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลส าเร็จและบรรลผุลตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ Judith  (1990)  สรุปว่าสมรรถนะองค์การเป็นปัจจยัที่ส าคญัทางการบริหาร
ประการหนึง่ที่จะท าให้องค์การสามารถท างานได้  สอดคล้องกบัแนวคิดของ สมคิด สร้อยน า้ (2547) กลา่วถึงระบบที่
ดีในการปฏิบตัิงานในโรงเรียน ได้แก่ การลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานเพื่อความสะดวกและคลอ่งตวั การมอบหมายงาน
อยา่งเป็นระบบ การติดตอ่ประสานงานทัง้แนวนอนและแนวตัง้ การปรับลดกฎ ระเบียบ แนวปฏิบตัิ การสง่เสริมการมี
ส่วนร่วม การมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร การธ ารงรักษา พฒันาบุคลากร และการ
จดัระบบพิจารณาความดีความชอบให้เหมาะสม 
 สมรรถนะสถานศึกษาเป็นตวัแปรแฝงภายในและเป็นตวัแปรผลในการศกึษาครัง้นี ้ได้รับอิทธิพลทางตรง
จากตวัแปรแฝงด้านบรรยากาศองค์การ (ORGCLIM) อีกทัง้ยงัได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตวัแปรแฝงภายในด้าน
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (TRLEAD) โดยส่งผ่านบรรยากาศองค์การ (ORGCLIM) และความผูกพนัต่อองค์การ 
(ORGCOMM) ดงันัน้จึงสรุปได้ว่าตวัแปรทุกตวัที่ผู้ วิจัยน ามาศึกษามีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อสมรรถนะ
สถานศกึษา 
  1. ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง เป็นตวัแปรแฝงภายนอกที่มีอิทธิผลรวมตอ่สมรรถนะสถานศกึษาและมี
อิทธิพลทางอ้อมสง่ผ่าน บรรยากาศองค์การ (ORGCLIM) ความผกูพนัต่อองค์การ (ORGCOM) โดยมีตวัแปรสงัเกต
ได้ 4 ตวัแปร ได้แก่ 1) การสร้างแรงดลใจ คือ พฤติกรรมผู้บริหารที่แสดงออกโดยการสร้างแรงดลใจต่อบคุลากรให้
ผูกพนักับวิสยัทศัน์และกลยทุธ์สู่เป้าหมายของสถานศึกษา จัดระบบการพิจารณาความดีความชอบ             ที่เป็น
ธรรมและสมัพนัธ์กบัผลปฏิบตัิงานตลอดจนวิสยัทศัน์ของสถานศึกษา สง่เสริมสนบัสนนุ สร้างขวญัและก าลงัใจ ยก
ยอ่งชมเชยบคุลากรท่ีมีผลงานอยูเ่สมอ จงูใจบคุลากรให้เห็นคณุคา่และความส าคญัของงาน ยดึหลกัสว่นรวมมาก่อน
ส่วนตนและส่งเสริมบุคลากรให้ประสบความส าเร็จ ได้รับความก้าวหน้าอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Podsakoff [12] กลา่ววา่ การสร้างแรงดลใจแก่ผู้ตามให้ผกูพนัต่อวิสยัทศัน์ในอนาคตของตน เป็นพฤติกรรมหลกัของ
ผู้ น าการเปลี่ยนแปลง 2) การสร้างศรัทธา คือ พฤติกรรมผู้ บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกโดยการใช้ความรู้
ความสามารถ และแสวงหาความรู้ในการปฏิบตัิงานอยูเ่สมอและมีการแสดงออกทางวิชาการที่โดดเด่น มีบคุลกิภาพ
ที่ดี เป็นแบบอย่างแก่บคุลากร เช่น การแต่งกาย การมีมนษุยสมัพนัธ์ มีการบริหารจดัการ  ที่ยึดหลกัคณุธรรม ปฏิบตัิ
ตอ่บคุลากรทกุคนด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม มีการด าเนินงานโดยให้บคุลากรมีสว่นร่วมคิดร่วมท า ร่วมช่ืนชม
ผลงาน มีการวางระบบก ากบั ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีดีมีประสทิธิภาพ  
  2. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ เป็นตัวแปรแฝงภายในที่มีอิทธิพลรวมต่อตัวแปรแฝงสมรรถนะ
สถานศกึษา โดยได้รับอิทธิพลจากตวัแปรแฝงปัจจยับรรยากาศองค์การและความผกูพนัตอ่องค์การ มีตวัแปรที่สงัเกต
ได้ 4 ตวัแปรที่สง่ผลตอ่สมรรถนะสถานศกึษาด้วย ได้แก่ 1) การตดัสนิใจ  2) ความมีคณุภาพ  3) การปรับตวัเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง  4) การมีวิสยัทศัน์ แสดงว่า วฒันธรรมองค์การ เป็นปัจจยัที่มีความส าคญัและเหมาะสมกบัรูปแบบ ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคิดของสมยศ นาวีการ [13] กลา่ววา่ วฒันธรรมองค์การท่ีเข้มแข็งมกัจะเป็นพลงัที่ผลกัดนัเบือ้งหลงั
ความส าเร็จอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นีว้ฒันธรรมองค์การจะมีผลตอ่พฤติกรรมของบคุลากรในองค์การ จึงกลา่วได้ว่า ปัจจยั
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วฒันธรรมองค์การ เป็นตวัแปรส าคญัที่มีอิทธิพลตอ่สมรรถนะสถานศกึษานี ้สรุปได้ว่า ปัจจยัวฒันธรรมองค์การ เป็น
ตวัแปรแฝงที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะสถานศึกษาได้ อีกทัง้ตวัแปรสงัเกตได้ทัง้ 4 ตวัแปร ยงัยืนยนัถึงความสอดคล้อง
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ได้เป็นอยา่งดี 
  3. ปัจจัยบรรยากาศองค์การ เป็นตัวแปรแฝงภายในที่มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรแฝงสมรรถนะ
สถานศึกษา นัน่หมายถึง บรรยากาศองค์การเป็นปัจจยัที่มีความส าคญัและเหมาะสมกบัรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคิดของ Davis [17] กลา่วถึงบรรยากาศองค์การวา่ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ผู้ปฏิบตัิงานอยู่ในองค์การนัน้รับรู้ 
บรรยากาศองค์การเป็นสิ่งที่ไมส่ามารถมองเห็นหรือสมัผสัได้ บรรยากาศองค์การเก่ียวข้องกบัสภาพขององค์การโดย
กว้าง และสอดคล้องกบัแนวคิดของ อญัชนา พานิช [14] กลา่วไว้วา่ บรรยากาศองค์การ เป็นลกัษณะของสิง่แวดล้อม
ภายในองค์การ ดงันัน้พฤติกรรมของบคุคลในองค์การ จะมีความแตกตา่งกนัออกไป ตามลกัษณะของสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึน้ การท าความเข้าใจพฤติกรรมของบคุคลจึงควรศกึษาให้ครอบคลมุทัง้บุคคลและสภาพแวดล้อม จึงกลา่วได้วา่
ปัจจยับรรยากาศองค์การเป็นตวัแปรส าคญัที่มีอิทธิพลตอ่สมรรถนะสถานศกึษา   
   4. ปัจจยัความผกูพนัตอ่องค์การ พบว่าไม่มีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อสมรรถนะสถานศกึษา 
ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะ กระบวนการบริหารเพื่อสร้างความผูกพนัต่อองค์การของครูและบุคลากร เป็นกระบวนการที่
จะต้องอาศยัระยะเวลาและกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ครูและบุคลากรเกิดความรักและศรัทธาใน
องค์กร มีความปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เต็มใจที่จะท างานและอทุิศตนเพื่อไปสูเ่ป้าหมายขององค์กร
ร่วมกนั ผลการวิจยัจึงบ่งชีว้่า ความผกูพนัต่อองค์การไม่มีทัง้อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อสมรรถนะสถานศึกษา 
ซึง่ สภุาพร  ศรีนางแย้ม [15] กลา่ววา่ ลกัษณะงาน ลกัษณะองค์กรและแรงจงูใจในการท างาน เป็นปัจจยัเชิงสาเหตทุี่
มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของครู ดงันัน้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องต้องตระหนกัถึงปัจจัยเหล่า นี ้ เพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดนโยบาย ในการบริหารจดัการบคุลากร เพื่อให้ครูมีความผกูพนัตอ่องค์กรเพิ่มมากขึน้ ควรเปิดโอกาสให้ครูและ
บคุลากรมีอิสระในด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ได้แสดงพฤติกรรมการท างานอยา่งเต็มความรู้ความสามารถ มีอิสระ
ในการตดัสินใจในกระบวนการท างาน ท าให้รู้สึกว่าได้รับความไว้วางใจจากองค์กร  ท าให้มีความสขุในการท างาน
และเกิดเป็นความผกูพนัขึน้   
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ือง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาใน  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
      1.1 ส าหรับโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียน 
         จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยบรรยากาศองค์การ ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษา นั่นหมายถึง 
บรรยากาศองค์การเป็นปัจจยัที่มีความส าคญัและเหมาะสมกบัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะสถานศึกษา ที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องน าไปใช้เป็นแนวทางและข้อมูลพืน้ฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา โดยให้
ความส าคัญในเร่ืองความสมัพันธ์ของบุคลากร การมีส่วนร่วมในการในการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
สถานศึกษา บคุลากรในสถานศึกษามีการสื่อสารที่ดี มีบรรยากาศที่ท าให้รู้สกึผ่อนคลายและสนกุกบัการปฏิบตัิงาน 
ผู้บริหารสถานศกึษาและครู บคุลากร ในสถานศกึษามีความเอือ้อาทร และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั สถานศกึษาได้จดั
สภาพแวดล้อม โดยจัดสิ่งอ านวยความสะดวก มีวัสดุอุปกรณ์ที่ เหมาะสม เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
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จดัโครงสร้างองค์กรที่เอือ้ในการสร้างบรรยากาศการท างานแบบร่วมมือ ร่วมใจ ชดัเจน สะดวกต่อการประสานงาน
และสง่เสริมการท างานเป็นทีม นอกจากนัน้จากผลการวิจยัพบวา่ สมรรถนะสถานศึกษา ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก
ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านปัจจัยบรรยากาศองค์การ และยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัย
วฒันธรรมองค์การ ดงันัน้ในผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการพฒันาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทัง้ในระดบัองค์กรและ
ระดบับคุคลเพื่อน าไปสูก่ารพฒันาสมรรถนะสถานศกึษาโดยสง่เสริมกระบวนการมีสว่นร่วม การท างานร่วมกนัภายใน
องค์กรเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธ์ิและคุณลักษณะของผู้ เ รียน โดยมีการสนับสนุนส่งเสริมบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี มีสิ่งอ านวยความสะดวก แหลง่เรียนรู้ที่เพียงพอ สะอาดร่มร่ืน สวยงาม สง่เสริมให้
บคุลากรมีระบบสาธารณปูโภคที่ดี มีอิสระและความยืดหยุน่คลอ่งตวัในการปฏิบตัิงาน 
   1.2 ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษาและส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

         จากผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัด้านบรรยากาศองค์การ มีอิทธิพลทางตรงตอ่สมรรถนะสถานศกึษามาก
ที่สดุ ดงันัน้ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาควรมีการสนบัสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเสริมสร้าง
บรรยากาศองค์การ โดยให้ความส าคญัต่อไปนี ้ประกอบด้วย 1) การให้เกิดความสมัพนัธ์ที่ดีของบคุลากร 2) การจดั
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และ 3) การจดัโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม เช่น ควรมีการสนบัสนนุสง่เสริมให้
สถานศึกษามีการพฒันาแหลง่เรียนรู้ให้เพียงพอต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน พฒันาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้
สะอาด ร่มร่ืนสวยงาม นา่ด ูนา่อยู ่นา่เรียน สนบัสนนุสือ่ วสัดอุปุกรณ์ และเทคโนโลยี ให้เพียงพอตอ่การปฏิบตัิงาน มี
การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือทางการศกึษาร่วมกบับคุคล ชมุชน องค์กรเอกชนเพื่อร่วมพฒันาการศกึษา 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรน าไปศึกษาวิจยัเพื่อต่อยอดในเชิงลกึ โดยอาศยัตวัแบบการวิจยัที่ได้พฒันาขึน้เพื่อยืนยนัข้อค้น
พบว่าตรงกันหรือไม่และมีอะไรที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการศึกษาเพื่อความส าเร็จของ
สถานศึกษา เช่น การวิจยัทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Study) เพื่อสร้างตวัแบบจากผลการวิจยัเชิงคณุภาพ
เปรียบเทียบกับตวัแบบเชิงทฤษฎี การวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 
การวิจัยและพฒันา เพื่อพฒันา (R&D) ปัจจัยเชิงสาเหตุของสมรรถนะสถานศึกษา และการวิจยัในบริบทอื่นๆและ
กลุม่ตวัอยา่งอื่นๆ เป็นต้น 
    2.2 ควรท าการวิจัยเพื่อพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะสถานศึกษาที่เป็นจุดด้อย หรือมีค่า
สมัประสิทธ์ิอิทธิพลต ่า ได้แก่ ความผูกพนัต่อองค์การ ซึ่งปัจจัยเหล่านีม้ีความส าคญัในเชิงทฤษฎี แต่ข้อค้นพบมี
ความส าคญัน้อยลง ควรจะได้น าปัจจยัดงักลา่วมาสร้างแบบแล้วท าการวิจยัเพื่อพฒันา วิเคราะห์โครงสร้างน า้หนกั
องค์ประกอบที่ถกูต้อง เพื่อน าผลการวิจยัไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศกึษา  สร้างรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา และยืนยนัรูปแบบการบริหาร
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน 

ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนที่น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนและบริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 858 คน  โดยใช้
การสุม่แบบแบ่งชัน้ เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจยัได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.60-1.00 ซึง่มีคา่ความ
เช่ือมัน่เท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับ
ขัน้ตอนที่สอง 

ผลการวิจยั พบวา่ 
1. องค์ประกอบรูปแบบการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดส านัก งาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มี 3 องค์ประกอบ 79 ตวัแปร ตวัแปรในทกุองค์ประกอบมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ 
0.51 ถึง 0.88 เรียงตามล าดบัคา่น า้หนกัองค์ประกอบรวม คือ การบริหารงบประมาณท่ีมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ จ านวน 39 ตวัแปร 
การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  จ านวน 21 ตัวแปร และการวางแผนบริหารสถานศึกษาอย่างมี
ประสทิธิภาพ จ านวน 19 ตวัแปร  
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2. รูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การบริหารงบประมาณที่มุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ การบริหารสถานศกึษา
โดยยึดหลกัการมีสว่นร่วม และการวางแผนบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   อยู่ในรูปขององค์ประกอบเชิงยืนยนั
อนัดบัขัน้ตอนท่ีสอง 

3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2
 =1387.56, df=2999, p=1.00, GFI=0.91, AGFI=0.91, RMSEA=0.00, SRMR=0.03 เ รี ย ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ต า ม
ความส าคญัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริหารงบประมาณท่ีมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลกัการมี
สว่นร่วม และการวางแผนบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทกุองค์ประกอบมีสมัประสิทธ์ิ  การพยากรณ์ที่สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาขัน้พืน้ฐาน ได้ทกุองค์ประกอบ 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบการบริหาร,หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในสถานศกึษา 
 

Abstract 
This research aimed to study the components of administration model based on the philosophy of 

sufficiency economy in schools, to create an administration model based on the philosophy of sufficiency 
economy and to substantiate the administration model based on the philosophy of sufficiency economy in 
schools under the Office of the Basic Education Commission.  

The sample group for this study consisted of 858 administrators from schools that implemented the 
sufficiency economy philosophy in providing instructions and managing schools by random sampling. The 
research instrument was a questionnaire with the index of objective congruence ranking between 0.60-1.00 with 
the reliability of 0.87.The collected data were analyzed by using exploratory factory analysis and the second 
order comfirmatory factor analysis. 

The findings revealed that: 
1. The factors of administration model based on the philosophy of sufficiency economy in schools 

under the Office of the Basic Education Commission consisted of 3 factors and 79 variables, each variable with 
factor loading between 0.51 - 0.88, ranking in order of mean, the budget achievement administration with 39 
variables, the participation of school administration with 21 variables and the efficient school administrative 
planning with 19 variables.  

2. The administration model based on the philosophy of sufficiency economy in schools under the 
Office of the Basic Education Commission consisted of 3 factors - budget achievement administration, 
participation of school administration and efficient school administrative planning. The Model was proposed by 
second order confirmatory Factor. 

3. The results of the second order confirmatory factor analysis was found that the model was valid and 

well fitted to the empirical data ( 2
 =1387.56, df=2999, p=1.00, GFI=0.91, AGFI=0.91, RMSEA=0.00, 

SRMR=0.03,) written in descending order: budget achievement administration, participation of school 
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administration and efficient school administrative planning. The square multiple correlations of all factors could 
explain the administration model based on the philosophy of sufficiency economy in schools under Office of the 
Basic Education Commission. 

 
Keywords: administration model, the philosophy of sufficiency economy in school 
 

ภูมิหลัง 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาแนวปฏิบตัิที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช ทรงมีพระราชด ารัส

ชีแ้นะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกวา่ 40 ปี เพื่อชีแ้นะแนวทางการด าเนินชีวิตและปฏิบตัิตนของประชาชนในทกุระดบัตัง้แต่
ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐทัง้ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัต่อยคุโลกาภิวฒัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตผุล รวมถึงความ
จ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภมูิคุ้มกนัในตวัที่ดพีอเหมาะพอควรตอ่ผลกระทบ อนัเกิดจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายใน 
ทัง้นีจ้ะต้องอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการน าวิชาการตา่ง ๆ มาใช้ในการวางแผนและ
ด าเนินการทกุขัน้ตอนและขณะเดียวกนัจะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นกัทฤษฎี
และนกัธุรกิจในทุกระดบัให้ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสตัย์สจุริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดลุและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทัง้
ด้านวตัถ ุสงัคม สิง่แวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี [1] 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) กับการอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกบักระบวนทศัน์การพฒันาแบบบรูณาการเป็นองค์
รวมที่มี “คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” การขบัเคลือ่นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้มุ่งขยายเครือข่าย สร้างคน และสื่อสารแบบผสมผสานสูส่าธารณชนโดยให้ความส าคญักบั
การเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจสร้างเครือข่ายขบัเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตัิกับหน่วยงาน 
องค์กร ภาคีต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ประชาสงัคม ชุมชน จนถึง แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี11 (พ.ศ. 2555-2559) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติให้ความส าคญักบั
การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทน าในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและเสริมสร้างสงัคม โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล เช่ือมโยง
เป้าหมายทางธุรกิจกับการพฒันาประเทศ ควบคู่กบัการตระหนกัถึงความรับผิดชอบและความเป็นธรรม และแผนพฒันา
เศรษฐกิจฉบบัที่ 12 ได้จดัท าบนพืน้ฐานของยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579) ซึง่เป็นแผนแม่บทหลกัของการพฒันา
ประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทัง้การปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสูป่ระเทศไทย 4.0 เพื่อมุง่สู ่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน [2] 

รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ได้น้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัส มา
ไว้ในมาตราที่ 75 รัฐพึงจดัระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อม
กันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม  และยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ  [3]   และส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้ความส าคญักบัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้า  สูร่ะบบการศึกษาและ
ได้ด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องมาเป็นล าดบั มีการบรรจหุลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ซึง่สถานศกึษาทกุแหง่จะต้องจดักิจกรรมการเรียนรู้ สร้างอปุนิสยัอยา่งพอเพียงให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียน อีกทัง้
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ได้ก าหนดเป็นนโยบายให้สถานศกึษาในสงักดัทกุแหง่ที่กระจายอยูท่ัว่ประเทศน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้า
สูส่ถานศกึษาตัง้แตปี่ 2549 จนถึงปัจจบุนั [4] 

ผู้ วิจัยในฐานะผู้ บริหารโรงเรียน ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติการบริหาร
สถานศึกษาด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยการบูรณาการกับแผนปฏิบตัิงาน และน าผลการด าเนินการมาพฒันาแผนงานอย่างต่อเนื่อง 
รวมทัง้ได้น าหลกัแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management :SBM) คือแนวทางการบริหาร
และจัดการศึกษาที่มุ่งให้สถานศึกษาเป็นองค์กรหลกัในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Efficiency & Effectiveness 
School) ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ก าหนด โดยมีการกระจายอ านาจการตดัสินใจที่จะพฒันานโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
และเป้าประสงค์ของสถานศกึษาในความร่วมมือในการด าเนินการ ทัง้ด้านวิชาการ งบประมาณ บคุลากร และบริหารทัว่ไป 
โดยมุง่เน้นผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบท่ีเกิดกบัผู้ เรียนเป็นส าคญั ภายใต้การมีสว่นร่วมและการตรวจสอบของผู้มีสว่นได้ 
ส่วนเสีย ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งผู้ บริหารสถานศึกษาจะมีบทบาทส าคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ชุมชน ในการตัดสินใจบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่
ทิศทางเปา้หมายที่ต้องการ คือ คณุภาพของผู้ เรียนเป็นส าคญั [5] 

ดงันัน้เพื่อให้สถานศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีมาตรฐานเดียวกันในการบริหาร
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ผู้วิจยัสนใจศึกษารูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งผลการศึกษาจะท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถด าเนินการบริหารงานบรรลตุามเป้าหมาย การจดัการเรียนการสอนที่เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา นกัเรียน
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมี
ประสทิธิภาพและเกิดความยัง่ยืนตอ่ไป  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักัด

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
3. เพื่อยืนยันรูปแบบการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและตวัอยา่ง 
    1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศกึษาที่น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการจดัการเรียนการสอนและบริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สถานศกึษาพอเพียง
ปีการศกึษา 2555-2559 จ านวน 17,811 คน 
 1.2 ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาที่น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนและบริหารสถานศกึษา โดยผู้วิจยัก าหนดขนาดตวัอยา่งให้สอดคล้องกบัการวิเคราะห์องค์ประกอบตาม
กฎหวัแม่มือ (rule of thumb) [6] ที่กลา่ววา่ในการวิเคราะห์องค์ประกอบนัน้ควรมีขนาดตวัอย่างไม่น้อยกว่า  300 ตวัอย่าง 
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แต่เนื่องจากอตัราการตอบกลบัของแบบสอบถามที่สง่ทางไปรษณีย์ของตวัอย่างที่ตอบกลบัด้วยความจริงใจคิดเป็นร้อยละ 
70 ดังนัน้ เพื่อให้ได้แบบสอบถามกับคืนมาไม่น้อยกว่า 300 ฉบับผู้ วิจัยจึงก าหนดขนาดตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจจ านวน 429 คน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัจ านวน 429 คนรวมเป็น 858 คน ด้วย
แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) โดยก าหนดให้เขตภูมิศาสตร์เป็นชัน้ภูมิ (Strata) และมี
สถานศกึษาในแตล่ะเขตภมูิศาสตร์เป็นหนว่ยสุม่ (Sampling unit) 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้จากแนวข้อค าถามที่ได้จากการ
วิเคราะห์เอกสาร เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท [7] ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่
ระหวา่ง 0.60 – 1.00 คา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.20 ถึง 0.78 และคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.87 

3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการบริหารตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 858 คน ทางไปรษณีย์โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบคู่ขนานแล้วน าแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาสุ่มแยกเป็น 2 ชุดเท่าๆ กัน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
    4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) ด้วยวิธีการสกัดปัจจัย (PCA) เพื่อให้ได้ตวัแปรที่ส าคญั ซึ่งถือเกณฑ์การ
เลือกตวัแปรที่เข้าอยู่ในองค์ประกอบตัวใดตวัหนึ่งโดยการพิจารณาค่าเฉพาะ (eigenvalue) เท่ากับ 1.00 และค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ (factor Loading) ของตวัแปรแต่ละตวัในองค์ประกอบมีค่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไปและแต่ละองค์ประกอบต้องมี 5 
ตวัแปรขึน้ไป 
 4.2 การวิเคราะห์ความส าคัญของตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.3 วิเคราะห์การยืนยนัรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบที่เป็นตวัแปรแฝงกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ด้วยสถิติทดสอบไคก าลงัสอง ดชันีความสอดคล้อง 
ความกลมกลืนเชิงสมบูรณ์ (Absolute fit index) ได้แก่ GFI, AGFI ดชันีความสอดคล้องกลมกลืนในรูปความคลาดเคลื่อน 
ได้แก่ RMSER, SRMR แล้วตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดล โดยพิจารณาความมีนยัส าคญัของน า้หนกัองค์ประกอบ 
(Factor Loading) ซึง่ควรมีค่าสงูและมีนยัส าคญัทางสถิติด้วย นอกจากนีย้งัตรวจสอบความเหมาะสมของขนาดตวัอย่างที่
จะยอมรับดชันีแสดงความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบด้วยค่า CN (Critical N) และตรวจสอบความเช่ือมัน่ของการวดั
(Reliability) ด้วยการพิจารณาค่าสดัส่วนความแปรปรวนของตวัแปรสงัเกตได้ที่อธิบายด้วยตวัแปรแฝง (Square Multiple 
Correlation : R2) 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ด้วยวิธีการสกดัปัจจยั พบว่าตวัแปรที่น ามาวิเคราะห์มีความสมัพนัธ์

กนัเอง (MSA = 0.97) แสดงวา่ข้อมลูที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก ตวัแปรที่
น ามาวิเคราะห์มีเนือ้หาที่เช่ือได้วา่นา่จะมอีงค์ประกอบอยูจ่ริง (Chi–square =57855.88,  Sig.= 0.00) สรุปได้วา่ในงานวิจยันี ้
จดัองค์ประกอบได้ทัง้หมด 3 องค์ประกอบ ซึง่แสดงผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คา่ไอเกน (eigenvalue) คา่ร้อยละความแปรปรวน และคา่ร้อยละความแปรปรวนสะสม 
 

องค์ประกอบที ่ คา่ไอเกน ร้อยละความแปรปรวน ร้อยละความแปรปรวนสะสม 
1. การบริหารงบประมาณทีมุ่ง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ 30.92 35.77 35.77 

2. การบริหารสถานศกึษาโดยยดึหลกัการมีสว่นร่วม 13.66 20.44 56.21 

3. การวางแผนบริหารสถานศกึษาอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

13.06 17.54 73.75 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า รูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบรวมอยู่ระหว่าง 13.06  ถึง 30.92 และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมของตวัแปรทัง้หมดได้ร้อยละ 73.75 โดยองค์ประกอบที่ 1 การบริหารงบประมาณที่มุ่งเน้น
ผลสมัฤทธ์ิ  (Budget achievement administration: BAA) มี 39  ตวัแปร ค่าน า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ 0.69 ถึง 0.84 น า้หนกัรวม
เท่ากับ 30.92 และร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 35.77 องค์ประกอบที่ 2 การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลกัการมีส่วนร่วม 
(Participation of school administration: PSA)    มี  21 ตวัแปร  ค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ตัง้แต ่0.51 ถึง 0.80 น า้หนกัรวมเท่ากบั 
13.66 และร้อยละของความแปรปรวนเทา่กบั 20.44  องค์ประกอบที่ 3 การวางแผนบริหารสถานศกึษาอยา่งมีประสทิธิภาพ (Efficient 
school administrative planning : EAP) มี 19 ตวัแปรคา่น า้หนกัองค์ประกอบอยูต่ัง้แต ่0.52 ถึง 0.88 น า้หนกัรวมเทา่กบั 13.06 และ
ร้อยละของความแปรปรวนเทา่กบั 17.54 

2. รูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ การบริหารงบประมาณท่ีมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ การบริหารสถานศกึษาโดยยดึหลกัการมีสว่น
ร่วม และการวางแผนบริหารสถานศกึษาอยา่งมีประสทิธิภาพ ดงัแสดงรูปแบบด้วยแผนภมูิที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การวางแผนบริหารสถานศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(19 ตัวแปร) 

การบริหารสถานศึกษาโดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม 

(21 ตัวแปร) 

การบริหารงบประมาณที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

(39 ตัวแปร)  
รูปแบบการบริหาร 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แผนภมูิที่  1  รูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วย
วิธีการประมาณค่าความเป็นไปได้สงูสดุ (Maximum Likelihood) เพราะเป็นวิธีที่มีความแกร่งต่อการฝ่าฝืนข้อตกลงเบือ้งต้น
ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมากกว่าวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์วิธีอื่นๆ [8] และเนื่องจาก แต่ละ
องค์ประกอบมีตวัแปรมากกวา่ 3 ตวัแปร เป็นไปตามกฎสามตวับง่ชี ้(three indicators rule) แสดงวา่มีความสอดคล้องตาม
เง่ือนไขการระบคุวามเป็นไปได้คา่เดียวของรูปแบบ นอกจากนีใ้นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัผู้วิจยัก าหนดให้ตวัแปร
ตวัแรกของแตล่ะองค์ประกอบเป็นตวัแปรอ้างอิงโดยระบใุห้มีคา่พารามิเตอร์มีคา่เท่ากบั 1 จึงมีความสอดคล้องตามเง่ือนไข
พอเพียง 

 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลนืของ
รูปแบบโดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 อันดับ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ( first order) ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์เพื่อแสดงวา่ข้อค าถามที่วดัในแตล่ะองค์ประกอบ ทัง้ 3 องค์ประกอบของมีความเที่ยงตรงมากน้อยเพียงใด และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที่สองวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบว่ารูปแบบที่ได้สามารถรวมกนัเป็นองค์ประกอบเดียวได้
อย่างกลมกลืนหรือไม่โดยพิจารณาความกลมกลืนของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากดัชนีกลุ่มสมับูรณ์ ได้แก่ สถิติ

ทดสอบ  
2
  , GFI, AGFI, RMSEA ,SRMR และ CN  และตรวจสอบความเช่ือมั่นของการวัด (Reliability) ด้วยการ

พิจารณาคา่สมัประสทิธ์ิการพยากรณ์ (Square Multiple Correlation: R2) ปรากฏผล ดงันี ้
 3.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดบัที่หนึ่ง พบว่า ข้อค าถามที่ใช้วดัในแต่ละองค์ประกอบ ทัง้ 3 

องค์ประกอบมีความเที่ยงตรงสามารถน าไปใช้วดัองค์ประกอบทัง้ 3 ของรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้ ดงัรายละเอียด แสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 คา่น า้หนกัองค์ประกอบรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจากวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหนึง่ 
องค์ประกอบ b   S.E t-value R2 

1. การบริหารงบประมาณที่มุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ (39 ตวัแปร) 0.33-2.59 0.34-0.59 0.05-0.19 5.52-8.10* 0.11-0.35 

2. การบริหารสถานศกึษาโดยยดึหลกัการมีสว่นร่วม (21 ตวัแปร) 0.45-2.32 0.34-0.56 0.06-0.27 5.88-8.75* 0.11-031 

3. การวางแผนบริหารสถานศกึษาอยา่งมีประสิทธิภาพ (19 ตวัแปร) 0.51-0.85 
 

0.28-0.50 0.07-0.14 5.04-7.46* 0.08-0.25 

Chi-square=1387.56, df=2999, p=1.00, GFI= 0.91, AGFI=0.91, RMSEA=0.00, SRMR=0.03, CN = 828.89 

*p < 0.05 
  จากตารางที่ 2 พบวา่ การบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดัส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ที่มีน า้หนักองค์ประกอบ (b) ตัง้แต่ 0.33 ถึง 2.59 
น า้หนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน (  ) มีค่าตัง้แต่ 0.28 ถึง 0.59 โดยค่าน า้หนักองค์ประกอบทุก ตัวแปรมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ของตวัแปรสงัเกตได้มีค่าตัง้แต่ 0.08 ถึง 0.35 ซึ่งมีค่าอยู่
ในระดบัปานกลาง แสดงว่าข้อค าถามทัง้ 79 ข้อ ใน 3 องค์ประกอบ มีความเที่ยงตรงในการวดัการบริหารตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที่หนึ่งของรูปแบบ  การ
บริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีคา่ Chi-
square เท่ากบั 1387.56 ดชันีวดัความสอดคล้อง (GFI) เทา่กบั 0.91 ดชันีวดัความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากบั 
0.91 ดชันีรากก าลงัสองของความคลาดเคลือ่นในการประมาณคา่ (RMSEA) เท่ากบั 0.00 ดชันีรากที่สองของค่าเฉลีย่ก าลงั
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สองของส่วนเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.03 ซึ่งดชันีทุกค่าเป็นไปตามเกณฑ์ แสดงว่ารูปแบบมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 3.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่าองค์ประกอบทัง้ 3 องค์ประกอบ เป็น
องค์ประกอบที่ส าคญัในการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงัรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 คา่น า้หนกัองค์ประกอบรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง 

 

องค์ประกอบ b   S.E. t-value R2 

1. การบริหารงบประมาณที่มุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ 0.99 0.99 0.11 9.39* 0.99 
2. การบริหารสถานศกึษาโดยยดึหลกัการมีสว่นร่วม 1.01 1.01 0.09 11.22* 0.97 
3. การวางแผนบริหารสถานศกึษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 0.97 0.97 0.10 9.76* 0.94 

Chi-square=1387.56, df=2999, p=1.00, GFI= 0.91, AGFI=0.91, RMSEA=0.00, SRMR=0.03, CN = 828.89 

*p < 0.05 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที่สอง พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบ (b)  
ตัง้แต่ 0.97 ถึง 1.01 และค่าน า้หนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน (  ) ตัง้แต่ 0.97 ถึง 1.01 โดยค่าน า้หนัก
องค์ประกอบทกุตวัมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ขององค์ประกอบมีคา่ตัง้แต ่0.94 ถึง 
0.97 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับสูง แสดงว่าองค์ประกอบทัง้ 3 องค์ประกอบ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และสามารถรวมกนัเป็น
องค์ประกอบเดียวได้อย่างกลมกลืน โดยเรียงล าดับความส าคัญของค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์   ได้ดังนี  ้การบริหาร
งบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ การบริหารสถานศกึษาโดยยดึหลกัการมีสว่นร่วม และการวางแผนบริหารสถานศึกษาอยา่ง
มีประสทิธิภาพ ผลการวิเคราะห์ความกลมกลนืของรูปแบบกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พบวา่ รูปแบบมีความสอดคล้องกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์โดยมีคา่ดชันีความกลมกลนืเป็นไปตามเกณฑ์ดงัแสดงในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 คา่ดชันีทดสอบประสทิธิภาพจากการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

ดัชนี เกณฑ์ ค่าที่ได้ ผล 
CN 200 828.89 ผา่นเกณฑ์ 

p-value >0.05 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

GFI >0.90 0.91 ผา่นเกณฑ์ 
AGFI >0.90 0.91 ผา่นเกณฑ์ 

RMSEA <0.05 0.00 ผา่นเกณฑ์ 
SRMR <0.05 0.02 ผา่นเกณฑ์ 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั  พบว่า  องค์ประกอบรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานสรุปเชิงยืนยันได้  3  องค์ประกอบ ได้แก่   การบริหาร
งบประมาณที่มุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ  การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลกัการมีส่วนร่วม  และการวางแผนบริหารสถานศึกษาอย่างมี
ประสทิธิภาพ ดงัแผนภมูิที่ 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

แผนภมูิที่ 2  องค์ประกอบรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
 
อภปิรายผล 

จากผลการวิจยั เร่ือง รูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักัดส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตามที่ได้สรุปผลตามล าดบัมาแล้วนัน้ มีประเด็นส าคญัที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้
ดงันี ้

1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า มีโครงสร้างองค์ประกอบจ านวน 3 องค์ประกอบคือ การบริหารงบประมาณที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ (Budget achievement administration: BAA) การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation of school administration: PSA) และการวางแผนบริหารสถานศกึษาอยา่งมีประสทิธิภาพ (Efficient school 
administrative planning: EAP) ซึง่มีรายละเอียดในการอภิปรายผลดงันี ้

 1.1 องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารงบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ มีตวัแปรจ านวน 39 ตวัแปร โดยมีคา่น า้หนกั
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.69 ถึง 0.84 มีค่าน า้หนกัรวมเท่ากับ 30.93 และร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 35.77 เป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัที่สดุ เนื่องจากการขบัเคลื่อนในการบริหารจดัการศึกษาของผู้บริหารพบว่างบประมาณมีความส าคญั
เป็นอนัดบัต้น ๆ โดยการบริหารจดัการให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์และเกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างแท้จริงบนหลกัการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นไปตามหลกัของความพอประมาณ ซึ่งหมายถึงการที่จะต้องค านึงถึง ความพอประมาณตาม
สภาพภมูิศาสตร์ ซึง่ได้แก่สภาพภมูิประเทศ สภาพภมูิอากาศ สภาพท้องถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ความพอประมาณตามทรัพยากรที่ตน
มีทัง้ด้านบคุคล ทรัพย์สนิ รวมทัง้สภาพแวดล้อมรอบตวั และที่ส าคญัก็คือ ต้องค านึงถึงวฒันธรรมในสงัคมที่ตนเป็นสมาชิก
อยู่ด้วย ดงัแนวคิดของ ยงยทุธ ทรัพย์เจริญ [9] ท่ีศกึษาเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ในส านกังานเขตพืน้ที่

0.99 

0.97 

1.01 

การบริหารงบประมาณที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

การบริหารสถานศึกษาโดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วม 

รูปแบบการบริหาร 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การวางแผนบริหารสถานศึกษา 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การศึกษา โดยใช้หลกัการบริหารท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารและขัน้ตอนการปฏิบตัิในการบริหารท่ีมุง่เน้น
ผลสัมฤทธ์ิ พบว่ามีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

 1.2 องค์ประกอบที่  2 การบ ริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วน ร่วม  (Participation of school 
administration: PSA) มีตวัแปรจ านวน 21 ตวัแปร  โดยมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง 0.51 ถึง 0.80 มีค่าน า้หนกัรวม
เทา่กบั 13.66 และร้อยละของความแปรปรวนเทา่กบั 20.44  เป็นองค์ประกอบที่ส าคญัอนัดบัท่ี 2 ทัง้นีใ้นการน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดการศึกษาต้องครอบคลุมต่อการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและ
เหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผู้ เก่ียวข้องและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีได้มีสว่นร่วมในการบริหาร ตดัสนิใจ และร่วมจดัการศกึษา ทัง้
ครู ผู้ปกครองตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนกัเรียน การที่บุคคลที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึน้ เพื่อเกือ้กูลปัจจัยต่าง  ๆ    ในการด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารโรงเรียน สอดคล้องกบัการศึกษาของ วสนัต์ สตัยคณุ [10] ที่ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาตวับง่ชีก้ารบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยใช้โมเดล
ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชีก้ารบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา พบว่า ได้องค์ประกอบการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลกัการ  มีสว่นร่วมเช่นกนั และสอดคล้องกบั สมชยั พทุธา [11] 
ได้ท าการวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพฒันาตวัชีว้ดัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พบว่าองค์ประกอบที่ส าคญัหนึ่งองค์ประกอบคือ องค์ประกอบด้านผู้มีสว่นได้ส่วนเสียของสถานศึกษา ดงันัน้การ
วางแผนบริหารจดัการสถานศกึษาอยา่งมีสว่นร่วม จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัองค์ประกอบหนึง่ ของรูปแบบการบริหารตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 1.3 องค์ประกอบที่ 3 การวางแผนบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient school administrative 
planning: EAP) มีตัวแปรจ านวน 19 ตัวแปร โดยมีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.52 ถึง 0.88   มีค่าน า้หนักรวม
เท่ากับ 13.06 และร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 17.54 เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอันดับที่ 3 ทัง้นีเ้นื่องมาจากการ
วางแผนบริหารสถานศกึษาเป็นกระบวนการพิจารณา ในการตดัสินใจลว่งหน้า โดยการวิเคราะห์ที่มีเหตมุีผลอยา่งเป็นระบบ 
สูก่ารพฒันาการศึกษาอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิ งานวางแผน เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถก าหนดทิศทาง ในการด าเนินงานได้อย่างชดัเจน การวางแผนยงัเป็นเคร่ืองมือส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลในการท างานร่วมกนัเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์สูค่วามส าเร็จที่มีประสิทธิภาพ ดงัที่ สชุาดา นนัทะไชย [12] กลา่วว่า 
การบริหารจดัการสถานศึกษาที่ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องมีการวางแผนด าเนินงาน ส ารวจสภาพปัจจุบนั  
ปัญหา เพื่อน ามาพิจารณาด าเนินการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบตา่ง ๆ  โดยก าหนดเป็นแผนการปฏิบตัิงาน และโครงการ 
ภายใต้กรอบแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันัน้การวางแผนสถานศกึษาอย่างมีประสทิธิภาพจึงมีความส าคญั 
และเป็นองค์ประกอบหนึ่งของรูปแบบ  การบริหารตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2. รูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบรวมอยู่ระหว่าง 14.73  ถึง 30.04 และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมของตัวแปรทัง้หมดได้ร้อยละ 73.75 และตัวแปรในทุกองค์ประกอบมีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบอยูร่ะหว่าง 0.52- 0.84 เรียงตามล าดบัน า้หนกัองค์ประกอบรวมคือ การบริหารงบประมาณท่ีมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ 
(Budget achievement administration: BAA)  การบริหารสถานศกึษาโดยยดึหลกัการมีสว่นร่วม (Participation of school 
administration: PSA)  และการวางแผนบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient school administrative 
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planning: EAP) ทัง้นี รู้ปแบบการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เป็นรูปแบบที่แสดงโครงสร้าง และความสมัพนัธ์ของปัจจยัตวัแปร หรือองค์ประกอบของ
สิง่ที่ศกึษา ซึง่อธิบายคณุลกัษณะส าคญัของแนวคิด ที่มีการเรียบเรียงในลกัษณะโครงสร้างการบริหารตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ท่ีแสดงถึงองค์ประกอบ และความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 ผลของการวิจยัที่ได้เนื่องมาจากผู้วิจยัได้ท าการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้อง แนวคิดตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช แนวคิดการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ และแนวคิดการบริหารสถานศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management) สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อน ามาเป็นแนวคิดในการศกึษาองค์ประกอบและการ
สร้างรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ตวัประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อให้ได้องค์ประกอบของรูปแบบ
การบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 3 
องค์ประกอบดงักล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Keeves [13] ที่ว่ารูปแบบเป็นสิ่งที่แสดงโครงสร้างความสมัพันธ์เชิง
เหตผุลของปัจจยัหรือตวัแปรต่าง ๆ หรือองค์ประกอบที่ส าคญัของสิ่งที่ศึกษา เพื่อช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ให้ง่ายขึน้ โดยอาจแสดงออกมาในรูปของแผนภาพทางความคิดด้วยภาษาหรือสญัลกัษณ์ ดงัแนวคิดของ
วิลาสนิี พรรณรัตนศิลป์ [14] ที่วา่ องค์ประกอบของรูปแบบการด าเนินงานในโรงเรียนต้นแบบตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประกอบด้วย ด้านการบริหารจดัการสถานศึกษา  ด้านหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพฒันา
ผู้ เรียน และด้านพฒันาบคุลากร และสอดคล้องกับการศึกษาของ  มิตรชยั  สมส าราญกุล [15] เร่ืองการพฒันายทุธศาสตร์
การบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสมัพนัธ์กับการบริหารสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทัง้ 4 งานได้แก่ งานบริหารวิชาการ งาน
บริหารงบประมาณงานบริหารงานบคุคล และงานบริหารทัว่ไป 

3. การยืนยันรูปแบบการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่ารูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์(

2=1387.56, df=2999, 

p=1.00, GFI=0.91, AGFI=0.91, RMSEA=0.00, SRMR=0.03, CN = 828.89)  ทั ้ง นี ้รู ป แบ บ แสด ง โค รงส ร้า งแ ล ะ
ความสมัพนัธ์ของปัจจยัตวัแปร หรือองค์ประกอบของรูปแบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน รายละเอียดเก่ียวกับตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบทางสถิติโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการสกดัปัจจยั แล้วด าเนินการยืนยนัรูปแบบฯ โดยใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ที่เป็นความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดล ของ
องค์ประกอบรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อให้เกิดความแม่น เที่ยงตรงและเช่ือถือได้ การได้ข้อสรุปเช่นนีเ้พราะว่า ผู้ วิจัยได้ ท าการศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการสกัดปัจจัย น ามาสร้างรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน แล้วด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีมีความสอดคล้องและกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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 ผลการวิจยัสอดคล้องกบัการศกึษาของ วสนัต์ สตัยคณุ [16] ที่ศกึษาเก่ียวกบัการพฒันาตวับ่งชีก้ารบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยใช้โมเดล
ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชีก้ารบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พบว่า ได้องค์ประกอบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานเก่ียวกบัการบริหารสถานศกึษาโดยยดึหลกัการมีสว่นร่วม และสอดคล้องกบัสริุนทร์ ภสูงิห์ [17] ได้ศกึษาเร่ืองการพฒันา
รูปแบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพืน้ที่
อบุลราชธานี ผลการศึกษา พบวา่การจดัการศกึษาโดยบรูณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมธัยมศกึษา 
มีองค์ประกอบด้านการจัดการศึกษาซึ่งประกอบด้วย การบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การประชาสัมพันธ์และการสร้าง
เครือขา่ย การพฒันาคณุภาพนกัเรียนตามลกัษณะความมีชีวิตพอเพียงที่น าไปสูป่ระสิทธิผลในการบริหารจดัการศึกษา โดย
มุง่ประโยชน์สงูสดุที่นกัเรียน และความส าคญักบัชมุชน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบท่ีส าคญัเป็นประเด็นเก่ียวกับ การบริหารงบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ การ

บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลกัการมีส่วนร่วม และการวางแผนบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้หน่วยงานในระดบั
นโยบายควรก าหนดเป็นนโยบาย และสง่เสริมการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบรูณาการสูก่ารบริหารจดัการศึกษาใน
ประเด็นทัง้ 3 ดงักล่าวข้างต้น จนสามารถสร้างวฒันธรรมองค์กร และปลกูฝังให้เป็นวิถีชีวิตสูก่ารพฒันาคณุภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

 1.2 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีจ านวน 3 องค์ประกอบที่มีความสอดคล้องสมัพันธ์ และส าคัญต่อการ
บริหารสถานศึกษา สู่กระบวนการ การเรียนการสอน การพฒันาคุณภาพ พฒันาทักษะผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ ควรสง่เสริมให้หน่วยงานในระดบัปฏิบตัิ สามารถน าไปประยกุต์ใช้หรือปรับใช้องค์ประกอบที่สอดคล้องกบัหรือบริบทของ
สถานศกึษา 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครัง้ต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบของความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัที่สง่ผลต่อการบริหารในสถานศึกษาตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 ควรมีการศกึษาปัจจยัที่มีประสทิธิผลตอ่การบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานการบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษา 1) มลูเหตแุห่งการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียน 2) การป้องกนัการคอร์
รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน ใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง ผู้ ให้ข้อมูลประกอบด้วย 1) 
ผู้ บริหารระดับสูงสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  2) ผู้ อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษา 3) นิติกรประจ าส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 4) ผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาและ 5) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เช่ียวชาญด้านการป้องกันการคอร์รัปชัน รวมทัง้สิน้ 17 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลูประกอบด้วยคา่มธัยฐาน, คา่ฐานนิยม, คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์และการวเิคราะห์เนือ้หาจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้ บริหารโรงเรียนประกอบด้วย  4 ด้าน 71 มูลเหตุดังนี  ้1) ด้านเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย 19 มลูเหต ุ2) ด้านการเมืองการปกครองประกอบด้วย 18 มลูเหต ุ3) ด้านสงัคมและวฒันธรรมประกอบด้วย 18 
มลูเหตแุละ 4) ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิประกอบด้วย 16 มลูเหต ุ
 2. การป้องกันการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียนประกอบด้วย  4 ด้าน 37 การป้องกันดังนี  ้1) ด้านเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย 8 การป้องกัน 2) ด้านการเมืองการปกครองประกอบด้วย  12 การป้องกัน 3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ประกอบด้วย 6การปอ้งกนัและ 4) ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิประกอบด้วย 11 การปอ้งกนั 
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Abstract 
 The research objectives were to find out of the causes of school director corruption and the corruption 
prevention of school director. This thesis was designed as Ethnographic Delphi Future Research (EDFR). The 
example consisted of 17 experts obtained by purposive sampling. The experts were comprised of 1) OBEC 
Administrator 2) PESA Directors 3) Legal Officers of PESA 4) Primary School Director and 5) An experts in 
corruption with a total of 17 key informants. The instruments used for data collection were 1) a semi-structured 
interview form and 2) an Opinionnaire. The statistics used for data analysis were median, mode, inter-quartile 
range and content analysis for interviewing content of experts. 
 The findings of this research were as follows: 
 1. The causes of corruption in school director consisted of 4 perspectives in 71 causes as follows; 1) 
Economic perspectives consisted of 19 causes 2) Politic perspectives consisted of 18 causes 3) Social 
perspectives consisted of 18 causes and 4) Legal perspectives consisted of 16 causes. 
 2. The corruption preventions of school directors consisted of 4 perspectives in 37 preventions as follows; 
1) Economic perspectives consisted of 8 preventions 2) Politic perspectives consisted of 12 preventions 3) Social 
perspectives consisted of 6 preventions and 4) Legal perspectives consisted of 11 preventions. 
 
Keywords : The Corruption, School Director 
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พระพยอม กลัยาโณ [1] เห็นว่า การทจุริตทางการศกึษาทิง้ผลเสียอยา่งใหญ่หลวงต่อคณุภาพทางการศึกษา เพราะท าให้
เกิดความวิตกวา่ตอ่ไปนกัเรียนจะได้รับการศกึษาจากอาจารย์จริงหรืออาจารย์เก๊ เนื่องจากมีการปลอมทัง้วฒุิการศกึษาและ
ใบประกอบวิชาชีพครู ส่งผลให้เกิดความไม่เช่ือมัน่ในคณุภาพการศึกษาที่ เยาวชนจะได้รับ จากการศึกษาของวิรวินท์ ศรี
โหมด [2] เห็นว่า การโกงสอบเป็นจุดเร่ิมต้นหายนะของชาติ เพราะสง่ผลให้สงัคมได้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่มีความซื่อสตัย์
และไม่มีความสามารถเหมาะสมกับวิชาชีพนัน้ และหากวิชาชีพนัน้เป็นแพทย์หรือวิศวกร ก็อาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่
หลวงตอ่ชีวิตของประชาชนได้ และการแก้ปัญหาที่ปลายเหตเุป็นสิง่ที่ควบคมุได้ยาก เนื่องจากเป็นเร่ืองที่เกิดขึน้ในสงัคมมา
อย่างยาวนานและยงัขยายวงกว้างมากยิ่งขึน้ และการแก้ปัญหาดงักล่าวควรด าเนินการด้วยความรวดเร็ว เพราะไม่เป็น
ธรรมต่อผู้ที่ปฏิบตัิถกูต้องตามกฎระเบียบ รวมถึงสงัคมอาจไม่ได้รับผู้ที่มีความสามารถอย่างแท้จริงเข้าไปท างาน ซึ่งสง่ผล
เสยีตอ่ระบบราชการ และสง่ผลกระทบตอ่ประเทศชาติในท้ายที่สดุ จากการศกึษาของเกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ ์[3] เห็นวา่
การทจุริตการสอบของเด็ก สะท้อนถึงคณุภาพของผู้ ใหญ่ในอนาคต และหากผู้ปกครองยอมรับการทจุริตการสอบของเด็ก 
ย่อมหมายถึงการปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมที่ไมด่ีให้กบัเยาวชน ซึ่งเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาติ
ในอนาคต จากการศึกษาของพริม สกุแสงฉาย [4] เห็นว่าการคอร์รัปชนัเกิดจากระบบอปุถมัภ์ที่ฝังรากลกึในสงัคมไทย มี
การอบรมสัง่สอนให้มีน า้ใจกบัผู้อื่นตัง้แต่ยงัเยาว์วยั จนในบางครัง้ก็ไม่กล้าปฏิเสธค าขอร้องของผู้อื่นในสิ่งที่ไม่ถกูต้องการ
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คอร์รัปชนัทางการศกึษาไมไ่ด้จ ากดัวงเฉพาะการสอบเท่านัน้ หากแต่การคอร์รัปชนังบประมาณทางการศกึษาไมว่่าจะเป็น
งบประมาณด้านการศึกษาหรืองบประมาณส าหรับอาหารกลางวัน รวมถึงงบประมาณในการจดัซือ้อปุกรณ์การเรียนการ
สอน เช่น การทุจริตอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ผลการสอบสวนของ
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติประจ าจงัหวดัพบว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนดงักลา่วเป็นผู้สัง่การครูที่มี
หน้าที่รับผิดชอบด้านการจดัการอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนให้ด าเนินการจดัขนมจีนคลกุน า้ปลาแทนที่จดัอาหารตามหลกั
โภชนาการให้สมวยั รวมถึงการทจุริตอาหารกลางวนัของโรงเรียนอีกแห่งหนึง่ในจงัหวดัพิจิตร ซึ่งในกรณีนีท้างผู้อ านวยการ
โรงเรียนมีการลงนามรับรองการรับวตัถดุิบส าหรับจัดเตรียมอาหารกลางวนัให้เด็กนกัเรียน แต่ในความเป็นจริงไมม่ีวตัถดุิบ
ดงักลา่วจดัสง่มา  

ผู้วิจยัเห็นวา่หากการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษายงัคงเกิดขึน้ตอ่เนื่อง คณุภาพการศกึษาของเดก็
นกัเรียนก็จะอยู่ในระดบัต ่าและส่งผลต่อการพฒันาประเทศชาติในระยะยาว ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงเล็งเห็นว่าหากเราสามารถ
รวบรวมและวิเคราะห์มลูเหตแุหง่การคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนวา่การตดัสนิใจกระท าการคอร์รัปชนันัน้เกิดจากสาเหตุ
ใด และเมื่อเราทราบสาเหตขุองการคอร์รัปชันเหลา่นัน้ ก็จะน าไปสูก่ารหาแนวทางการป้องกนัการคอร์รัปชันของผู้บริหา ร
โรงเรียนตอ่ไป 
 จากที่ได้กลา่วมาทัง้หมด อาจกลา่วได้ว่ามลูเหตแุห่งการคอร์รัปชนัในภาพรวมอาจมาจากหลายสาเหต ุเช่น ความ
ต้องการอ านาจ ความต้องการความร ่ารวยและความต้องการการยอมรับจากสงัคม เป็นต้น ซึง่ไมว่า่จะเกิดจากเหตใุดก็มกัจะ
สง่ผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในแง่ลบต่อสงัคมและประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตวัเงินหรือไม่ใช่ตวัเงินก็ตาม และใน
การที่จะแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชนัได้ต้องท าความเข้าใจในตวัเหตแุหง่การคอร์รัปชนัก่อนท่ีจะเร่ิมกระบวนการหาทางปอ้งกนั
เหตแุหง่การคอร์รัปชนัตา่งๆ เหลา่นัน้ ในท้ายที่สดุหลงัจากที่งานวิจยัฉบบันีเ้สร็จสิน้อยา่งสมบรูณ์ จะเป็นแนวทางปอ้งกนัการ
คอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษาที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในทางปฏิบตัิ รวมทัง้ยงัอาจเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการ
หาทางปอ้งกนัการคอร์รัปชนัในอนาคตสืบตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศกึษามลูเหตแุหง่การคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา 
 2. เพื่อศกึษาการปอ้งกนัการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชิงอนาคตโดยเทคนคิการวิจยัแบบ Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวจิยัได้แก่ ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 17 คน ได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง มกีารด าเนินงานวจิยั ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ 
 ก่อนเร่ิมกระบวนการวิจัย ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับหัวข้องานวิจัย โดยเป็นการศึกษาจาก
หนงัสือ ต ารา วารสาร เอกสาร เว็บไซต์ รวมถึงงานวิจยัที่มีความเก่ียวข้องกบัหวัข้องานวิจยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
หลงัจากที่ได้ด าเนินการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องแล้ว ผู้วิจยัได้รวบรวมแนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัมลูเหตแุละทางป้องกนัการ
คอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนประถมจากนัน้จึงน ามาจดัเตรียมบทสนทนาส าหรับการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 2 คน 
ที่ได้เลอืกสรรมาโดยวิธีการเลอืกแบบเจาะจง 
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 EDFR รอบที่ 1 
 ส าหรับขัน้ตอนการวิจยัในช่วงของ EDFR รอบที่ 1 ผู้วิจยัได้ด าเนินการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 17 คน โดย
แยกสมัภาษณ์เป็นรายบคุคล โดยกระบวนการสมัภาษณ์จะเป็นไปในรูปแบบกึ่งโครงสร้างและไม่มีการ ชีน้ าค าตอบ ขณะ
สมัภาษณ์ผู้ วิจัยได้ประยุกต์ความรู้เก่ียวกับมูลเหตุและการป้องกันการคอร์รัปชันซึ่งได้จากกระบวนการศึกษาเอกสาร
หลกัฐานตา่งๆ ที่มีความเก่ียวข้องกบัหวัข้องานวิจยัเพื่อน ามาใช้ในกระบวนการสมัภาษณ์ ขัน้ตอนของการสมัภาษณ์เป็นไป
ตามกระบวนการดงัตอ่ไปนี ้
 1. ก่อนการสมัภาษณ์ ผู้วิจยัได้อธิบายถึงวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ขัน้ตอนการวิจยั รวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการวิจยัในครัง้นี ้
 2. ผู้วิจยัขออนญุาตผู้ทรงคณุวฒุิในการบนัทกึเสยีงขณะสมัภาษณ์ 
 3. เร่ิมกระบวนการสมัภาษณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายหลกัเพื่อทราบถึงมูลเหตุและการป้องกันการคอร์รัปชันของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมในช่วงเวลา 10 ปีข้างหน้า เร่ิมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2570 ระหว่างการสมัภาษณ์ ผู้ วิจัยเก็บ
รวบรวมค าตอบของผู้ทรงคณุวฒุิโดยใช้การเทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative Summary) และท าการทวนค าตอบทัง้หมดของ
ผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อให้ผู้วิจยัมัน่ใจถึงความเที่ยงตรงและความเช่ือมัน่ของค าตอบทัง้หมดที่ได้รับมา 
 4. เมื่อกระบวนการสมัภาษณ์เสร็จสิน้ลง ผู้วิจยัท าการสรุปค าตอบทัง้หมดของผู้ทรงคณุวฒุิอีกครัง้หนึ่งและสง่ไป
ให้ผู้ถกูสมัภาษณ์แต่ละท่านเพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขค าตอบก่อนการสรุปขัน้ตอนสดุท้ายก่อนจดัท าแบบสอบถามเพื่อหา
ฉนัทามติของค าตอบที่ได้รับมาทัง้หมด 

ขัน้ตอนที่ 2 กระบวนการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในขัน้ตอนนี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดกระบวนการวิจยัมีรายละเอียด ดงันี ้

การออกแบบตวัแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ผู้วิจยัได้ใช้ค าตอบจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิใน
ขัน้ตอนท่ี 1 เพื่อน ามาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับมลูเหตแุละปอ้งกนัการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนประถม 
เทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ได้ถูกน ามาใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งได้จากการบันทึกเสียงขณะ
สมัภาษณ์ ผลลพัธ์จากการวิเคราะห์เนือ้หาของการสมัภาษณ์ได้ถูกน ามาออกแบบตวัแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช้
มาตราสว่นประมาณคา่ของลเิคร์ิท (Rating Scale) ซึง่ถกูแบง่ระดบัของค าตอบออกเป็น 5 ระดบั โดย 1 หมายถึงไมเ่ห็นด้วย
มากที่สดุ ในขณะท่ี 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สดุ  
 EDFR รอบที่ 2 
 หลงัจากที่สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแล้ว ผู้วิจยัเร่ิมด าเนินการตามขัน้ตอนการวิจยัในล าดบัถัดไป เร่ิมตัง้แต่
กระบวนการสง่แบบสอบถามความคิดเห็นให้แก่ผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 17 คน โดยผู้วิจยัจะเป็นผู้สง่แบบสอบถามความคิดเห็น
ให้แก่ผู้ทรงคณุวฒุิแต่ละท่านด้วยตวัเอง เมื่อผู้ทรงคณุวฒุิทกุท่านตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัน า
แบบสอบถามความคิดเห็นทัง้ 17 ชุด มาท าการวิเคราะห์ค าตอบด้วยวิธีการทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อหา
ฉันทามติ คือ ค่ามธัยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ ซึ่งเกณฑ์ส าหรับฉันทามติของค าตอบคือ จะต้องมี
คา่มธัยฐานมากกวา่ 3.50 ขึน้ไป รวมถึงคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ที่ต้องต ่ากวา่ 1.50 ลงมา โดยทกุค าตอบต้องเข้าเกณฑ์ทัง้ 2 
ข้อ ดงัที่ได้กล่าวไป จึงจะนบัว่ามีฉันทามติของค าตอบหากในขัน้ตอน EDFR รอบที่ 2 นี ้ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมี
ฉนัทามติ ผู้วิจยัขอยตุิการท าวิจยัไว้ในขัน้ตอนนี ้
 EDFR รอบที่ 3 
 ในกรณีที่ความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญไม่มีฉันทามติในขัน้ตอน EDFR รอบที่ 2 ผู้ วิจัยจะด าเนินการจัดท า
แบบสอบถามความคิดเห็นอีกครัง้หนึง่ โดยในครัง้นีจ้ะมีการระบคุา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ลงไปในข้อค าถาม



 

118 วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 

แต่ละข้อด้วย จากนัน้จึงด าเนินการสง่มอบให้ผู้ทรงคณุวฒุิอีกครัง้หนึ่งเพื่อให้ท าการยืนยนัว่าจะเปลี่ยนแนวค าตอบหรือไม่ 
ในท้ายที่สดุหากแนวค าตอบเก่ียวกบัมลูเหตแุละการปอ้งกนัการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษามีฉนัทามติใน
ทกุข้อของค าถามก็จะถือวา่ขัน้ตอนการวิจยัในขัน้นีไ้ด้เสร็จสิน้ลง 

ขัน้ตอนที่ 3 สรุปผลและอภปิรายผล 
 ในขัน้ตอนสดุท้ายนี ้ผู้วิจยัท าการสรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล โดยการด าเนินการดงักลา่วเป็นไปเพื่อการบรรลุ
วตัถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ตัง้ไว้ ได้แก่ เพื่อทราบมูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาและเพื่อ
ทราบทางป้องกันการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสมัภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูประกอบด้วยคา่มธัยฐาน ,     ค่าฐานนิยม, ค่า
พิสยัระหวา่งควอไทล์และการวิเคราะห์เนือ้หาจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง “การปอ้งกนัการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียน” ได้ข้อค้นพบ ดงันี ้
 1. มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้

1.1 ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 19 มลูเหต ุได้แก่ 1) ภาระหนีส้นิสว่นตวัที่ต้องแบกรับมีจ านวนมาก 
2) คา่ใช้จ่ายในครอบครัวสงูกวา่รายได้ที่ได้รับในแตล่ะเดือน 3) ความขาดแคลนทนุทรัพย์ในการด ารงชีพหาเลีย้งตนเองหรือ
ครอบครัว 4) มีความต้องการอยากได้ อยากมีเกินความจ าเป็น 5) มีค่านิยมในการใช้จ่ายที่เกินตวั  6) มีค่านิยมในการวดั
คณุค่าของผู้อื่นจากรูปลกัษณ์หรือปัจจยัภายนอก 7) ต้องการยกระดบัฐานะของตนเองเพื่อให้เหมาะสมกบัต าแหนง่หน้าที่ 
8) มีการใช้จ่ายเงินฟุ่ มเฟือยเพื่อให้เกิดการยอมรับจากผู้อื่น 9) มีค่าใช้จ่ายในการดแูลผู้ ใต้บงัคบับญัชาเป็นเหตใุห้รายได้ไม่
พอใช้จ่าย 10) มีความโลภ ความไม่รู้จกัพอ 11) อุปนิสยัส่วนตวั เช่น ติดการพนนั ชอบดื่มสรุา 12) งบประมาณที่จดัสรร
ให้แก่บคุลากรไมเ่พียงพอ 13) การให้เงินเดือนไมเ่หมาะสมกบัต าแหนง่งาน      14) ผู้บริหารและบคุลากรขาดความรู้ตอ่แนว
ปฏิบตัิด้านการเงินและสนิทรัพย์ 15) มีคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานบางสว่นซึง่ไมไ่ด้รับการสนบัสนนุ 16) มีความจ าเป็นต้อง
ใช้งบประมาณซึ่งไม่ตรงตามวตัถุประสงค์ของงบประมาณ    17) การประมาณการงบประมาณประจ าปีส าหรับแต่ละ
คา่ใช้จ่ายไมเ่หมาะสม เป็นเหตใุห้ต้องน าเงินสว่นอื่นมาชดเชย 18) ขาดแคลนงบประมาณสนบัสนนุการศกึษา และ 19) การ
จดัสรรงบประมาณตามขนาดของโรงเรียน ซึง่บางกรณีอาจไมเ่หมาะสมเป็นเหตใุห้เกิดการคอร์รัปชนั 

1.2 ด้านการเมืองการปกครอง ประกอบด้วย 18 มลูเหต ุได้แก่ 1) เกิดจากการรับบคุคลซึง่ขาดประสบการณ์มา
เป็นผู้บริหาร 2) ผู้บริหารไมม่ีความรู้ความสามารถเพียงพอในการบริหารจดัการ 3) ขาดการอบรมผู้บริหารด้านคณุธรรมและ
จริยธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปลกูฝังจากรุ่นสูรุ่่น 4) ผู้บริหารขาดประสบการณ์ท าให้เกิดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 5) ผู้บริหารไม่มี
ความซื่อสตัย์ต่อหน้าที่ 6) ผู้บริหารขาดระเบียบวินยัในการท างาน 7) ผู้บริหารขาดความรับผิดชอบ 8) ผู้บริหารไม่ค านึงถึง
คณุธรรมและจริยธรรม 9) ผู้บริหารไม่เข้าใจวิธีการบริหารงบประมาณ 10) การใช้ต าแหน่งหน้าทีของตนในทางที่ไม่ถกูต้อง
ตามควร 11) มีความเกรงกลวัตอ่อ านาจของบคุคลที่ต าแหน่งสงูกวา่ 12) มีการใช้ความรู้ ความสามารถและอ านาจในทางมิ
ชอบ 13) การเห็นแก่ประโยชน์สว่นตนมากกว่าประโยชน์สว่นรวม 14) ได้รับค าสัง่จากผู้มีอิทธิพลทางการเมือง 15) การเอือ้
ประโยชน์และการสมประโยชน์แก่พวกพ้อง 16) ต าแหน่งหน้าที่เอือ้ต่อการน าเงินมาใช้สว่นตวั 17) ขาดแคลนบคุลากรเป็น
เหตใุห้ผู้บริหารต้องลงมือปฏิบตัิงานเอง ซึง่เป็นเหตใุห้เกิดการคอร์รัปชนั และ 18) การขาดการเอาใจใสข่องหนว่ยงานบริหาร 
ท าให้เกิดการบริหารจดัการขาดประสทิธิภาพ 
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1.3 ด้านสงัคมและวฒันธรรม  ประกอบด้วย 18 มูลเหตุ ได้แก่ 1) มีระบบอุปถัมภ์ท าให้เกิดการกระท าที่เอือ้
ประโยชน์ตอ่พวกพ้อง 2) การได้รับความกดดนัจากเพื่อนร่วมงาน 3) ได้รับแรงกดดนัจากผู้บงัคบับญัชา 4) ได้รับความกดดนั
เนื่องจากมีการตัง้เป้าหมายที่ยากเกิน 5) สถานการณ์และเพื่อนร่วมงานบีบบงัคบัให้คอร์รัปชนั 6) ได้รับการยยุง สง่เสริมให้
กระท าความผิดคอร์รัปชนั 7) การเห็นแบบอยา่งในการคอร์รัปชนัจากผู้อื่น 8) มีความคิดเห็นวา่การคอร์รัปชนัเป็นเร่ืองที่ใครๆ 
ก็ท ากนั 9) เห็นผู้อื่นกระท าความผิดจนคดิวา่เป็นเร่ืองปกตทิี่ใครเขาท ากนั 10) ผู้คอร์รัปชนักลายเป็นสงัคมสว่นมากของระบบ
การบริหาร 11) ความเคยชินกบัการปฏิบตัิที่ผิดโดยไมไ่ด้รับการยบัยัง้หรือท้วงติงจากบคุคลรอบข้าง 12) ความต้องการการ
ยอมรับจากผู้อื่น ซึ่งเมื่ออยู่ในสงัคมของผู้กระท าผิด จึงเป็นเหตใุห้ต้องปฏิบตัิตาม 13) มีทศันคติต่อการกระท าความผิดใน
บางเร่ืองวา่เป็นเร่ืองเล็กน้อย ไม่น่าจะเกิดความเสียหายจึงกระท าตอ่ไป 14) ผู้บริหารและบคุลากรขาดอดุมการณ์และความ
ซื่อสตัย์ในการปฏิบตัิงาน 15) มีความเกรงใจตอ่ผู้อื่นมากเกินไป ซึง่เป็นเหตใุห้เกิดการละเลยเมื่อพบการกระท าความผิดหรือ
คอร์รัปชัน 16) มีความประนีประนอม ซึ่งท าให้เกิดการละเมิดต่อกฎระเบียบทีมีอยู่ 17) วัฒนธรรมการหยิบยื่นให้ เพื่อ
ผลประโยชน์และความสะดวกสบายในการด าเนินงาน และ 18) ขาดการปลกูฝังจากครอบครัวและสงัคมเร่ืองคณุธรรมและ
จริยธรรม 

1.4 ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิ ประกอบด้วย 16 มูลเหตุ ได้แก่ 1) มีช่องว่างของกฎหมายให้สามารถ
ด าเนินการคอร์รัปชนัได้ 2) ระเบียบปฏิบตัิไม่ครอบคลมุกระบวนการที่ส าคญัอนัเป็นเหตใุห้สามารถคอร์รัปชนัได้สะดวก 3) 
ระบบการควบคมุการปฏิบตัิงานที่มีอยูปั่จจบุนัไมเ่พียงพอ 4) ระเบียบปฏิบตัิที่มีอยูไ่มส่อดคล้องกบัการท างานในปัจจบุนั 5) 
ไมม่ีการแบง่แยกหน้าที่ในงานตา่งๆ ที่เพียงพอ เช่น ผู้มีอ านาจในการอนมุตัิสามารถเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการจดัซือ้ได้ 
6) ผู้บริหารมีอ านาจในการจัดสรรและอนุมตัิได้เอง จึงสามารถด าเนินการเร่ืองงบประมาณได้โดยตรง 7) ขัน้ตอนในการ
ปฏิบตัิงานมากเกินความจ าเป็น ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานส าหรับกรณีเร่งด่วน 8) ไม่มีบทลงโทษที่เด็ดขาด
เพียงพอส าหรับผู้คอร์รัปชัน 9) เมื่อกระท าความผิดแต่ไม่ได้รับโทษจึงกระท าอย่างต่อเนื่อง 10) ขาดการตรวจสอบจาก
บคุคลภายนอก 11) ระบบการตรวจสอบการกระท าความผิดหรือการตรวจสอบการคอร์รัปชนัไม่เพียงพอ 12) บคุลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย 13) บคุลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบตัิ 14) ไม่มีการศึกษากฎระเบียบด้วย
ตนเองอยา่งเพียงพอ 15) การไมเ่คารพตอ่กฎหมายและ 16) การละเมิดกฎหมายโดยรู้เทา่ไมถ่ึงการ 
 2. การป้องกันการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้

2.1 ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 8 การป้องกนั ได้แก่ 1) มีการอบรมเร่ืองการบริหารจดัการการเงินแก่ผู้บริหาร
และบุคลากร 2) จัดสรรอตัราก าลงัของบุคลากรให้เพียงพอ โดยไม่กระทบภาระงานของครู 3) พิจารณาปรับขึน้เงินเดือน
ให้แก่ข้าราชการเพื่อให้เพียงพอตอ่การด ารงชีพ 4) ปลกูฝังคา่นิยมในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง 5) จดัให้มีการสอบทานและ
พิจารณาปรับปรุงงบประมาณระหว่างปีเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึน้ 6) จัดให้มีการวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณโดยเปรียบเทียบกบัการใช้จ่ายจริงเพื่อให้สามารถก าหนดงบประมาณที่เหมาะสมมากยิ่งขึน้ 7) พฒันาเศรษฐกิจ
เพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิต และ 8) เสริมสร้างสวสัดิการของภาครัฐให้เข้มแข็ง เพื่อเพียงพอต่อการด ารงชีพของผู้บริหารหลงั
เกษียณ 

2.2 ด้านการเมืองการปกครอง ประกอบด้วย 12 การป้องกนั ได้แก่ 1) ก าหนดคณุสมบตัิของผู้บริหารให้ชดัเจน 
โดยครอบคลมุถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์การท างาน 2) ก าหนดให้มีการทดสอบด้านคณุธรรมและจริยธรรม
ก่อนรับเข้าท างานในต าแหนง่ตา่งๆ 3) ปรับปรุงวิธีการสรรหาบคุลากร โดยให้มีการตรวจสอบภมูิหลงัโดยละเอียดก่อนรับเข้า
ปฏิบตัิงาน 4) ก าหนดให้ผู้บริหารและบคุลากรท าการสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 5) สง่เสริมให้
ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรม 6) ปลูกจิตส านึกเร่ืองประโยชน์ต่อส่วนรวมแก่
ผู้บริหารและบคุลากร 7) สง่เสริมให้มีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่และสงัคมโดยรวม           8) สง่เสริมให้ผู้บริหารเป็นแบบอยา่ง
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ที่ดีขององค์กรด้านการมีคณุธรรมและจริยธรรม 9) จดักิจกรรมและการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
10) ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจอยา่งเหมาะสม 11) ก าหนดให้มีการสบัเปลีย่นหมนุเวียนต าแหนง่หน้าที่การท างาน และ 
12) ก าหนดช่องทางในการร้องเรียนผู้กระท าความผิด โดยให้สะดวกและปลอดภยัตอ่ผู้ ร้องเรียน 

2.3 ด้านสงัคมและวฒันธรรม ประกอบด้วย 6 การป้องกนั ได้แก่ 1) ปลกูจิตส านึกด้านคณุธรรมและจริยธรรม
โดยเร่ิมจากครอบครัว 2) ยกย่องคนดีให้เห็นเป็นแบบอยา่งของบคุคลทัว่ไป 3) ให้การสนบัสนนุแก่ผู้ที่ปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบใน
หน้าที่ 4) สง่เสริมกิจกรรมสร้างคณุธรรมเพื่อเป็นเคร่ืองยึดถือตอ่การปฏิบตัิงาน 5) ปลกูฝังเร่ืองการปฏิบตัิงานอยา่งซื่อสตัย์
และสจุริต และ 6) ตอกย า้ความคิดเร่ืองคณุธรรมในองค์กรอยูเ่สมอ 

2.4 ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิ ประกอบด้วย 11 การป้องกัน ได้แก่ 1) ปรับปรุงกฎระเบียบให้ชัดเจน 
เหมาะสมและสอดคล้องกบัขัน้ตอนการปฏิบตัิงานจริง 2) ปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกบัการปฏิบตัิงานจริง
โดยอาจลดบางขัน้ตอนที่ไม่จ าเป็น 3) ท าการสอบทานกฎระเบียบอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 4) ก าหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่ชดัเจน เพียงพอและไม่เอือ้ต่อการคอร์รัปชนั 5) จดัให้มีการ
อบรม เผยแพร่ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 6) เร่งด าเนินการต่อผู้ กระท า
ความผิดเพื่อไมใ่ห้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นต่อไป 7) ก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบเพื่อเร่งด าเนินการกรณีพบเหตกุารณ์คอร์รัปชนั 8) 
จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์กรและรายงานผลการตรวจสอบทกุสิน้ปี 9) หน่วยงานตรวจสอบต้องด าเนินการ
อยา่งจริงจงัมากยิ่งขึน้ เพื่อปอ้งกนัการคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดขึน้ 10) ก าหนดให้มีการตรวจสอบและติดตามอยา่งเป็นระบบและ
สามารถตรวจสอบได้รอบด้านและก าหนดบทลงโทษให้รุนแรงมากยิ่งขึน้และ  11) เผยแพร่บทลงโทษให้เป็นที่รับทราบ
โดยทัว่ไป 
 

อภปิรายผล 
1. มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียน 

 จากการวิจยัพบวา่ มลูเหตแุหง่การคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนอภิปรายได้ 4 ด้าน ดงันี ้
1.1 ด้านเศรษฐกิจ ข้อค้นพบของการวิจัยนีพ้บว่า มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียนทางด้าน

เศรษฐกิจเกิดจาก สภาวะกดดนัอนัเนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสงูกว่ารายรับที่สามารถหาได้ เนื่องจากอตัรา
เงินเดือนที่ได้รับไม่ได้มีการปรับให้เข้ากบัสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริง รวมถึงพฤติกรรมสว่นตนที่ช่ืนชอบการจบัจ่ายใช้สอยเกิน
ความจ าเป็นและการจัดสรรงบประมาณที่ไม่มีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการที่แท้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สชุาดา นนทวงศ์ [5] ซึง่ได้ศกึษาถึงสาเหตขุองการคอร์รัปชนั พบวา่ เหตหุลกัแหง่การคอร์รัปชนัเกิดจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ที่ตวับุคคลมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ กดดนัให้เกิดความต้องการเพิ่มรายได้โดยไม่สนวิธีการ เพื่อน าไปใช้ในการ
ด ารงชีพหรือเลีย้งดคูรอบครัว แม้วา่การกระท าดงักลา่วจะเป็นสิง่ที่ผิดตอ่กฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี สอดคล้องกบัการศกึษา
ของฮอลลคัและพอยส์สนั (Hallak and Poisson) [6] พบว่า ต้นทนุชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกนัของแต่ละบคุคลก็เป็นแรงกดดนัให้
แสวงหาทรัพย์สินเพื่อยกระดบัฐานะของตนให้มีความทดัเทียมกบัผู้คนในสงัคม อีกทัง้การจดัสรรงบประมาณโรงเรียนตาม
โครงสร้างพืน้ฐานโดยปราศจากข้อมลูความต้องการที่แท้จริงของโรงเรียน ก็เป็นแรงกดดนัให้ผู้บริหารโรงเรียนต้องท าการ
โยกย้ายงบประมาณไปใช้ในส่วนที่มีความจ าเป็น แม้ว่าการกระท าดงักล่าวจะเป็นสิ่งที่ผิดต่อกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิ
ทางด้านการคลงั 

1.2 ด้านการเมืองการปกครอง ข้อค้นพบของการวิจยันีพ้บวา่ มลูเหตแุหง่การคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียน
ด้านการเมืองการปกครองเกิดจาก ระบบอปุถมัภ์ที่ฝังรากลกึในสงัคมไทย การแตง่ตัง้ผู้บริหารโรงเรียนมีการใช้อ านาจในทาง
ที่ผิดแตง่ตัง้หรือโยกย้ายบคุคลให้เข้าด ารงต าแหนง่ที่ส าคญั โดยไมม่ีการค านงึถึงประสบการณ์และความสามารถของบคุคล
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เหลา่นัน้ว่ามีความเหมาะสมต่อต าแหน่งดงักลา่วมากน้อยเพียงใด สอดคล้องกบังานวิจยัของณฐักริช เปาอินทร์ [7] พบว่า 
ปัญหาการคอร์รัปชนัเกิดจากการที่ผู้บริหารได้รับการแต่งตัง้จากผู้มีอ านาจ ท าให้หน่วยงานได้ผู้บริหารที่ด้อยประสบการณ์
และมีความเกรงกลวัต่อสายสมัพันธ์ระหว่างตนและผู้มีอ านาจที่ช่วยให้ได้ด ารงต าแหน่งที่ตนต้องการ อีกทัง้บริบทของ
สงัคมไทยที่อบรมและสัง่สอนให้มีความกตญัญตูอ่ผู้มีพระคณุและให้ความเคารพผู้อาวโุสก็เป็นอีกแรงกดดนัให้ผู้บริหารต้อง
ละเลยคณุธรรมและจริยธรรม ท าในสิง่ที่ผิดตอ่กฎหมายเพื่อแสดงความเคารพตอ่ผู้มีพระคณุและผู้อาวโุส 

1.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อค้นพบของการวิจยันีพ้บวา่ มลูเหตแุห่งการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียน
ด้านสงัคมและวฒันธรรมเกิดจาก การขาดการปลกูฝังคณุธรรมและจริยธรรมที่ดีจากครอบครัว เมื่อได้โอกาสด ารงต าแหนง่
ผู้บริหารจึงใช้อ านาจที่ตนมีอยู่โดยต าแหน่งในทางมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและละเลยการค านึงถึงประโยชน์
สว่นรวม ประกอบกบัการเห็นตวัอยา่งที่ไม่ดีจากผู้คนในสงัคมที่ประพฤติผิดและไมไ่ด้รับการลงโทษ รวมถึงการยยุงจากสงัคม
รอบตวัของผู้บริหารล้วนแต่เป็นสาเหตทุี่กระตุ้นให้ผู้บริหารตดัสินใจคอร์รัปชนั สอดคล้องกบังานวิจยัของจารุวรรณ สขุมุาล
พงษ์ [8] พบวา่ การขาดการปลกูฝังคณุธรรมและจริยธรรมที่ดีตัง้แตย่งัเยาว์วยัเป็นแรงผลกัดนัให้ตวับคุคลกระท าการคอร์รัป
ชนัได้โดยปราศจากความรู้สกึผิด เนื่องจากไม่คิดว่าสิ่งที่ตนปฏิบตัิไปนัน้มีความขดัแย้งกบัสิ่งที่ตนได้รับการปลกูฝังมา และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของฮีนแมน (Heyneman) [9] พบวา่ การเห็นผู้กระท าความผิดแล้วไมโ่ดนลงโทษ ก็เป็นอีกแรงผลกัดนั
หนึ่งให้ตวับุคคลกระท าการคอร์รัปชนัตามตวัอย่างที่ไม่ดีเหล่านัน้โดยปราศจากความเกรงกลวัต่อบทลงโทษทางกฎหมาย 
นอกจากนีก้ารประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมของผู้ อาวุโสหรือผู้บริหารรุ่นเก่าก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและส่งเสริมความคิดของ
ผู้บริหารรุ่นใหมท่ี่มีตอ่การคอร์รัปชนัในทางบวก เนื่องจากเห็นวา่ใครๆ ก็ท ากนั 

1.4 ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ข้อค้นพบของการวิจยันีพ้บว่า ช่องโหว่ของกฎหมายเป็นโอกาสของ
ผู้บริหารที่ขาดคณุธรรมใช้ตกัตวงผลประโยชน์ของสว่นรวมไปเป็นประโยชน์สว่นตน นอกจากนีก้ฎหมายหรือระเบียบปฏิบตัิที่
มีความเข้มงวดมากเกินไปก็เป็นแรงกดดนัให้ผู้บริหารจ าเป็นต้องกระท าการบางอยา่ง แม้จะทราบดีวา่การกระท านัน้เป็นสิง่ที่
ขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบปฏิบตัิ เนื่องจากอาจมีความจ าเป็นเร่งด่วนบางประการที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามขั น้ตอนของ
กฎหมายได้ อีกทัง้การบงัคบัใช้กฎหมายที่ไมม่ีความเทา่เทียมกนัก็เป็นอีกโอกาสส าหรับผู้บริหารในการกระท าความผิดหากมี
ความมัน่ใจวา่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจะไมล่งโทษตนในการกระท าดงักลา่ว อนัเนื่องจากสายสมัพนัธ์ระหวา่งกนั สอดคล้องกบั
งานวิจัยของแชปแมน (Chapman) [10] พบว่า การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดความเท่าเทียม รวมถึงความเข้มงวดของ
กฎหมายและระเบียบปฏิบตัิที่มากจนเกินไปเป็นสิง่เร้าให้เกิดการคอร์รัปชนัของผู้บริหาร เนื่องจากความชะลา่ใจวา่ตนจะรอด
พ้นจากบทลงโทษทางกฎหมาย รวมถึงในบางครัง้ยงัมีความจ าเป็นต้องโยกย้ายงบประมาณไปใช้ในสว่นที่มีจ าเป็นซึ่งเป็น
การขดัต่อระเบียบปฏิบตัิของหน่วยงานราชการ และถกูตดัสินว่าเป็นการคอร์รัปชนั แม้จะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีก็ตาม ช่องโหว่
ของกฏหมายที่มีการบัญญัติบทลงโทษทัง้ฝ่ังของผู้ กระท าความผิดและผู้ สนับสนุนการกระท าความผิดก็เป็นอีกหนึ่ง
แรงผลกัดนัให้ผู้บริหารกล้าคอร์รัปชัน เนื่องจากมัน่ใจว่าฝ่ังที่ถกูเรียกรับผลประโยชน์จะไม่กล้าเอาผิด เนื่องจากความเกรง
กลวัวา่ตนจะโดนลงโทษไปด้วยก็เป็นอีกสาเหตหุนึง่ 

2. การป้องกันการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียน 
 จากการวิจยัพบวา่ การปอ้งกนัการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนอภิปรายได้ 4 ด้านดงันี ้

2.1 ด้านเศรษฐกิจ ข้อค้นพบของการวิจยันีพ้บว่า การป้องกนัการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนท าได้หลาย
แนวทางเพื่อป้องกนัการคอร์รัปชันทัง้ที่เกิดขึน้โดยเจตนาและเกิดขึน้โดยไม่เจตนา โดยภาครัฐต้องมุ่งพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศเพื่อยกระดบัเงินได้ของผู้บริหารโรงเรียนให้ความเพียงพอตอ่ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ เพื่อเป็นการลดโอกาสในการ
ตดัสินใจคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียน นอกจากนีย้งัต้องมีการจดัอบรมการบริหารจดัการทางการเงินให้แก่ผู้บริหารอยา่ง
สม ่าเสมอและตอ่เนื่อง เพื่อเป็นการสร้างการตระหนกัรู้ถึงการจบัจ่ายใช้สอยให้พอดีกบัสถานะทางการเงินของตวัผู้บริหารเอง  
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รวมถึงการปลกูฝังค่านิยมความพอเพียงในการใช้จ่ายให้เหมาะสมกบัฐานะ     ของตน เพื่อลดโอกาสที่ผู้บริหารโรงเรียนจะ
เผชิญแรงกดดนัจากการท่ีรายได้ไมเ่พียงพอและต้องท าการคอร์รัปชนั สอดคล้องกบังานวิจยัของดิฐภทัร บวรชยั [11] พบวา่ 
การปรับปรุงอตัราเงินเดือนให้สอดคล้องกบัคา่ครองชีพตามสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริง เป็นการบ ารุงขวญัก าลงัใจของบคุลากร
และลดโอกาสในการคอร์รัปชนัโดยเจตนาที่เกิดจากความกดดนัอนัเนื่องมาจากรายได้ไมเ่พียงพอตอ่รายจ่าย เนื่องจากเมื่อ
อตัราผลตอบแทนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจก็จะไมม่ีบคุลากรรายใดที่จะน าหน้าที่การงานของตน
ไปเสี่ยงกับการคอร์รัปชนั นอกจากนีย้งัต้องมีการจดัอบรมการปฏิบตัิงานต่างๆ โดยต้องถ่ายทอดหรืออธิบายให้เกิดความ
เข้าใจอยา่งถ่องแท้เก่ียวกบัการบริหารจดัการทางด้านการเงิน อีกทัง้การปลกูฝังจิตส านกึให้มีการรู้จกัประเมินการใช้จ่ายของ
ตนให้เหมาะสมกบัรายได้ที่ได้รับและด ารงชีพอยา่งพอเพียงก็เป็นอีกหนึง่ทางปอ้งกนัการคอร์รัปชนัทางด้านเศรษฐกิจ 

2.2 ด้านการเมืองการปกครอง เร่ิมจากการปรับปรุงวิธีการสรรหาบคุลากรโดยเพิ่มกระบวนการตรวจสอบไป
ถึงภมูิหลงัของครอบครัวว่ามีผู้ที่เคยมีประวตัิการคอร์รัปชนัในครอบครัวหรือไม่ นอกจากนี ้ยงัต้องก าหนดให้มีการทดสอบ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมก่อนการเข้ารับต าแหน่งต่างๆ โดยประยุกต์ใช้ข้อค าถามทางจิตวิทยาเพื่อเป็นการประเมิน
คณุธรรมและจริยธรรมทางอ้อมอีกทัง้การแตง่ตัง้ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อลดโอกาส
ที่ผู้บริหารโรงเรียนจะคอร์รัปชนัโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทัง้การปลกูฝังจิตส านึกให้มีความซื่อสตัย์และมีความรับผิดชอบตอ่
สงัคมและประเทศชาติตัง้แตเ่ยาว์วยัอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เนื่องเป็นอีกแนวทางส าคญัในการปลกูฝังความดงีามให้เกิดขึน้ใน
ตวับุคคล ท้ายที่สดุบุคคลเหล่านีก็้จะเติบใหญ่เป็นผู้บริหารที่มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แ ก่
บคุลากรชัน้ผู้ น้อยตอ่ไป อยา่งไรก็ดี การจดักิจกรรมอบรมทางด้านคณุธรรมและจริยธรรมก็ควรมีการด าเนินการอยา่งตอ่เนือ่ง
เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตใต้ส านึกให้บคุคลไม่ลืมตนที่จะด ารงไว้ซึ่งความดีในตนเอง รวมถึงการหมนุเวียนสบัเปลี่ยนต าแหน่ง
ของผู้บริหารอย่างสม ่าเสมอไม่ให้มีการยึดติดในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งก็เป็นการป้องปรามที่ดีใน
การลดโอกาสในการคอร์รัปชนัของผู้บริหารซึง่อาจเกิดจากความคุ้นชินในหน้าที่การงานของตน รวมถึงผู้ใต้บงัคบับญัชาและ
ที่ส าคญัที่สดุคือ ช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการคอร์รัปชนัควรต้องมีความง่าย สะดวก รวดเร็วและปลอดภยัต่อผู้ที่
ร้องเรียน เพื่อให้สงัคมช่วยเป็นหเูป็นตาในการตรวจสอบและติดตามผู้กระท าความผิด สอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา 
พลอยภทัรภิญโญ [12] พบว่า การป้องกนัการคอร์รัปชนัที่มีเหตเุกิดจากปัจจยัทางด้านการเมืองการปกครอง ป้องกนัได้โดย
การปรับปรุงระบบบริหารจดัการองค์กรของหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคดัเลือกบคุลากรให้ดีขึน้ โดย
ก าหนดให้มีการแต่งตัง้บคุลากรเข้าด ารงต าแหน่งต่างๆ ด้วยการพิจารณาใบประกอบวิชาชีพ วฒุิบตัรต่างๆ รวมถึงการเพิ่ม
ความเข้มงวดของกฎและระเบียบในการเลือกและแตง่ตัง้บคุลากร เพื่อเพิ่มความมัน่ใจวา่หนว่ยงานจะได้บคุลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถตรงกบัต าแหน่งอย่างแท้จริง ตวัของผู้บริหารเองก็มีความส าคญัในการป้องกนัการคอร์รัปชนัที่มีเหตเุกิดจาก
ปัจจยัทางด้านการเมืองการปกครอง โดยผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่ในครรลองคลองธรรม มีคณุธรรม 
จริยธรรม และความซื่อสตัย์ตอ่หน้าที่ท่ีตนได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิตามและลดโอกาส
ในการคอร์รัปชนัให้น้อยลง 

2.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม การปลกูฝังคณุธรรมและจริยธรรมตัง้แตย่งัเล็กในเร่ืองของความซื่อสัตย์ สจุริต
ต่อหน้าที่การงานและความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีในการป้องกนัการคอร์รัปชนัที่มีสาเหตจุากด้านสงัคมและ
วฒันธรรม นอกจากนีต้้องมีการเน้นย า้ให้สถาบนัครอบครัวเป็นแรงขบัเคลื่อนหลกัในการสง่เสริมการปลกูฝังคณุธรรมและ
จริยธรรม อีกทัง้การส่งเสริมกิจกรรมปลกูฝังความซื่อสตัย์และสจุริตผ่านการอบรมและปฏิบตัิงานยงัมีความจ าเป็นที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอเพื่อให้ตวับุคคลไม่หลงลืมคณุธรรมและจริยธรรมที่ดีในการด ารงชีวิตประจ าวนั ซึ่ง
อาจมีผลสืบเนื่องถึงความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน นอกจากนี  ้การยกยอ่งผู้ที่ท าความดีให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่สาธารณชน
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ยงัเป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นให้ผู้บริหารกระท าความดี และหลีกเลี่ยงการคอร์รัปชันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา 
พลอยภทัรภิญโญ [12] พบวา่ การปอ้งกนัการคอร์รัปชนัท่ีมีเหตจุากปัจจยัทางด้านสงัคมและวฒันธรรม ท าได้โดยการปลกูฝัง
คณุธรรมและจริยธรรมตัง้แต่ยงัเยาว์วยัและต้องท าอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ การปลกูฝังให้ยกย่องเชิดชบูคุคลที่คณุงาม
ความดีมากกว่าการพิจารณาบคุคลจากความมัง่คัง่ร ่ารวยก็เป็นอีกทางหนึ่งในการกระตุ้นให้บคุคลกลวัการกระท าความผิด
และมุง่สร้างประโยชน์แก่สงัคมเพื่อให้ได้รับการยกยอ่งเชิดชเูกียรติ 

2.4 ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ เร่ิมจากการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้มีความ
ชดัเจน เหมาะสมและสอดคล้องกบัขัน้ตอนการปฏิบตัิงานจริง โดยอาจลดบางขัน้ตอนท่ีไมม่ีความจ าเป็น นอกจากนีย้งัต้องมี
การสอบทานกฎระเบียบต่างๆ อย่างสม ่าเสมอเพื่อน าไปปรับปรุงให้ทันสมัยได้ทันท่วงที อีกทัง้การก าหนดหน้าที่ต่างๆ 
กฎหมายควรระบไุว้อยา่งชดัเจนวา่ห้ามให้มีการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีไมต่รงกบัต าแหนง่ของตนนอกจากนีก้ารจดัอบรมและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอยงัมีความจ าเป็นในการลดโอกาสการคอร์รัปชนัที่เกิดจากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่เข้าใจในตวับทกฎหมายอย่างถ่องแท้ได้อีกด้วย และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเอาผิด
ผู้กระท าการคอร์รัปชนัก็ควรต้องมีการบญัญัติกฎหมายให้อ านาจในการเข้าตรวจสอบผู้กระท าความผิดได้อย่างทันท่วงที 
และการด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ควรมีการด าเนินการอยา่งต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องปรามผู้ที่คิดจะกระท า
ความผิด ในท้ายที่สดุหากการป้องกนัทางด้านกฏหมายและระเบียบปฏิบตัิไม่สง่ผลเทา่ที่ควร การบงัคบัใช้กฎหมายก็ต้องมี
การด าเนินการอยา่งทัว่ถึง ยตุิธรรม เทา่เทียม โปร่งใส จริงจงั และรวดเร็ว รวมถึงต้องมีการเผยแพร่บทลงโทษให้สาธารณชน
รับทราบอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับการศึกษาของโอทซ์ (Ochse) [13] พบว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการ
ป้องกนัการคอร์รัปชนัต้องมีการก าหนดมาตรการหรือแผนการปฏิบตัิงานในการป้องกนัและปราบปรามการคอร์รัปชนัอยา่ง
ชดัเจนและต้องมีการบงัคบัใช้มาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้น จริงจงั และต่อเนื่อง การท างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบระหว่าง
หนว่ยงานตา่งๆ รวมถึงภาคประชาชนต้องมีการแลกเปลีย่นข้อมลู เฝา้ระวงั และติดตามผู้ที่อาจกระท าความผิดอยา่งตอ่เนือ่ง 
การก าหนดบทลงโทษที่ชดัเจนและรุนแรงตอ่ผู้ที่กระท าความผิดก็เป็นอีกแนวทางหนึง่ในการปอ้งกนัการกระท าความผิดทีเ่กิด
จากกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิ การจดัให้มีการอบรมเพิ่มความเข้าใจในตวักฎหมายและระเบียบปฏิบตัิด้านตา่งๆ ก็เป็นอีก
ทางหนึ่งในการลดความเสี่ยงจากการกระท าความผิดที่เกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือความไม่เข้าใจในตวักฎหมาย
และระเบียบปฏิบตัิ นอกจากนีต้วักฎหมายเองก็ต้องมีการบญัญตัิให้สนบัสนนุการด าเนินงานของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
ป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันอย่างชัดเจน แม้ว่าตัวกฎหมายและระเบียบปฏิบัติอาจมีความชัดเจนและรัดกุม 
อยา่งไรก็ตามหนว่ยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องมกีารบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเข้มแข็ง โปร่งใส ยตุิธรรมและทัว่ถึงกบัทกุฝ่าย
อีกด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ภาครัฐและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการปอ้งกนัและแก้ปัญหาการคอร์รัปชนั ควรก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิใน
การปอ้งกนัการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียน ดงันี ้
  1.1 ด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางในการป้องกัน คือ ภาครัฐต้องมีมาตรการพฒันาเศรษฐกิจของชาติให้มีความ
เจริญก้าวหน้าเท่าเทียมนานาอารยประเทศอย่างจริงจงั เมื่อเศรษฐกิจของชาติมีการพฒันา เงินหมนุเวียนในระบบก็จะมาก
ขึน้ สง่ผลให้ภาครัฐมีการจดัเก็บภาษีได้มากขึน้ตามไปด้วย และงบประมาณในการบริหารประเทศที่มีแหลง่รายได้หลกัจาก
ภาษีที่จดัเก็บก็จะมากขึน้เช่นเดียวกนั ซึง่ภาครัฐสามารถน างบประมาณที่เพิ่มขึน้ดงักลา่วมาใช้ในการเพิ่มผลตอบแทนให้แก่
ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเป็นการลดโอกาสในการคอร์รัปชนัที่เกิดจากการที่รายได้ไม่เพียงพอกบัค่าใช้จ่าย และก่อเกิดเป็นหนี ้
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เป็นสินได้ นอกจากนีย้งัต้องมีตารางการจดัอบรมด้านการบริหารจดัการการเงิน รวมถึงการปลกูฝังคา่นิยมพอเพียงกบัฐานะ
ของตนอยา่งสม ่าเสมอเพื่อเป็นการเน้นย า้ไปผู้บริหารรู้จกัประเมินคา่ใช้จ่ายให้เหมาะสมกบัฐานะของตน 
 1.2 ด้านการเมืองการปกครอง มีแนวทางในการปอ้งกนั คือ การแตง่ตัง้ผู้บริหารจากความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์มากกว่าการแต่งตัง้ด้วยความเกรงกลวัผู้มีอิทธิพลทางการเมือง อาจเร่ิมตัง้แตก่ระบวนการคดัเลือกบคุลากรที่
ก าหนดให้มีการตรวจสอบภมูิหลงัของครอบครัว รวมถึงการมุง่เน้นให้มีการกระจายอ านาจการท างานอย่างเหมาะสม โดยมี
การหมนุเวียนเปลีย่นต าแหนง่ตามแตล่ะช่วงเวลาเพื่อไมใ่ห้เกิดการยดึติดและสร้างบารมี รวมถึงฐานอ านาจในองค์กรจนมาก
เกินไป  
 1.3 ด้านสงัคมและวฒันธรรม มีแนวทางในการป้องกนั คือ ปลกูจิตส านึกที่ดีให้แก่เยาวชน เพื่อให้เติบใหญ่มา
เป็นผู้ที่มีทศันคติตอ่ต้านการคอร์รัปชนัทกุรูปแบบ โดยเร่ิมตัง้แตก่ารปลกูฝังจากสถาบนัครอบครัวให้มีความซื่อสตัย์ สจุริตใน
งานของตน รวมถึงการยกย่องคนดีให้เป็นที่ประจกัษ์แก่คนทัว่ไปนอกจากนีย้งัต้องอาศยัความร่วมมือจากภาคประชาชน 
รวมถึงสื่อมวลชน นกัวิชาการ สมาคมวิชาชีพ สหภาพแรงงาน ให้เป็นหเูป็นตา เป็นก าลงัในการช่วยเฝา้ระวงั ตรวจสอบ ให้ข้อมลู และ
สนบัสนนุการท างานของหนว่ยงานที่เก่ียวข้องด้านการปอ้งกนัและปราบปรามการคอร์รัปชนัด้วยเช่นกนั 
 1.4 ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิ มีแนวทางในการปอ้งกนั คือ การบงัคบัใช้กฏหมายอยา่งจริงจงั และการก าหนดให้
มีหน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่ผู้บริหารจะคอร์รัปชัน โดยต้องมีการให้อ านาจเต็มในการด าเนินงานแก่
หน่วยงานตรวจสอบต่างๆ รวมถึงการออกรายงานเพื่อรายงานผลประจ าปี นอกจากนีย้งัต้องมีการจัดอบรม เผยแพร่ ระเบียบและ
ข้อบงัคบัต่างๆ แก่ผู้ปฏิบตัิเป็นประจ า สม ่าเสมอ และต่อเนื่อง นอกจากนีย้งัอาจก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องสง่ข้อมลูทางการเงิน
ของข้าราชการไมว่า่จะเป็นระดบัชัน้ใดให้กบัหนว่ยงานที่เก่ียวข้องเมื่อพบความผิดปกติของข้อมลูบญัชี ไมว่า่จะเป็นทางด้านของฐานะ 
จ านวนเงิน หรือจ านวนครัง้ของการเบิกจ่ายตา่งๆ 
 2. ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 2.1  กระทรวงศึกษาธิการควรจดัให้มีความร่วมมือระหว่างผู้ เช่ียวชาญด้านการวางแผนการเงินกบักระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อจดัอบรมเพิ่มพนูความรู้ในการบริหารทางด้านการเงินสว่นบคุคลให้กบัผู้บริหารโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เนื่อง 
 2.2  กระทรวงศกึษาธิการควรมีการบงัคบัใช้ระเบียบและข้อปฏิบตัิ ในการคดัเลอืกผู้บริหารเข้าด ารงต าแหนง่อยา่งเข้มงวด
และจริงจงั เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแตง่ตัง้ผู้บริหารโรงเรียนและเพื่อให้ได้ผู้บริหารโรงเรียนที่มีความรู้และความสามารถคูค่วรกบั
ต าแหนง่อยา่งแท้จริง 
 2.3  ผู้บริหารระดบัสงูควรประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีให้กบัผู้ ใต้บงัคบับญัชาเพื่อเกิดจิตส านึกและทศันคติที่ดีตอ่การ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ประกอบกบัเพื่อสร้างความย าเกรงที่จะกระท าความผิดให้เกิดขึน้ในหมูผู่้ น้อย เนื่องจากเห็นแบบอยา่งการ
ประพฤติตนที่ดีของผู้บริหารระดบัสงู 
 2.4   หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันควรปฏิบตัิอย่างงานอย่าง
เข้มแข็ง จริงจงั ทัว่ถึง โปร่งใสและเสมอภาค ไมเ่ลอืกปฏิบตัิเฉพาะกบัคนบางกลุม่ แตต้่องมีการบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเทา่เทียมกบัทกุ
กลุม่บคุคล 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
 3.1  ควรศกึษาเปรียบเทียบมลูเหตกุารคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนเมื่อจ าแนกตามตวัแปรพืน้ฐานของผู้บริหารโรงเรียน 
เช่น เพศ อาย ุวฒุิการศกึษา เงินเดือน เป็นต้น 
 3.2  ควรศกึษาการปอ้งกนัการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนในระดบัมธัยมศกึษา 
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บทคัดย่อ  
 การวิจยัครัง้นีม้ีความมุง่หมายเพื่อ 1) ศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียน
และประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษา  2) พฒันาหลกัสตูรและแนวทางการใช้หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของ
ผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา 3) ตรวจสอบความเหมาะสมของหลกัสตูรที่พฒันาขึน้ 
กลุม่เปา้หมาย เป็นผู้บริหารของส านกัทะเบียนและประมวลผล รวมทัง้สิน้ 72 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านกัทะเบียน
และประมวลผล จ านวน 23 คน และรองผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล จ านวน 49 คน ระเบียบวิธีวิจยัเป็นการ
วิจยัและพฒันา (Research and Development)  การวิจยัมี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะ
การบริหารของผู้ อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอุดมศึกษา ระยะที่ 2 การพฒันาหลกัสตูรและแนว
ทางการใช้หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษา 
และระยะที่ 3 การทดลองใช้หลกัสูตร เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 1) เคร่ืองมือที่ใช้พัฒนางาน ได้แก่ หลกัสูตรการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา แนวทางการใช้หลกัสูตร 2) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต ่
0.57 – 1.00 มีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .889 แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบประเมินสมรรถนะการบริหาร  แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หลกัสตูร และแบบประเมินระดบัความส าเร็จของการใช้หลกัสตูร สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ การทดสอบวิลคอกซนั (Wilcoxon signed – rank test) 
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ผลการวิจยัพบวา่ 1) สมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศกึษา มี 
2 สมรรถนะ คือ สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม  และสมรรถนะด้านการมอบหมายงาน 2) หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะ
การบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษา ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียน ระยะเวลา
การพฒันา 22 วนั 3) ผู้ เข้ารับการพฒันามีสมรรถนะการบริหารก่อนการพฒันาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและหลงัการพฒันามี
คา่เฉลี่ยสมรรถนะการบริหารสงูกวา่ก่อนการพฒันาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 4) ผู้ เข้ารับการพฒันามีความพึง
พอใจต่อหลกัสูตรโดยรวมและรายด้านในระดับมาก   (xˉ = 4.36 , S.D. = 0.49)  5) หลักสูตรที่พัฒนาขึน้มีระดับความ
เหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.40)  6) ผู้ เข้ารับการพฒันามีผลการประเมินกิจกรรมระหวา่งการพฒันาโดยรวมอยู่
ในระดบัมากที่สดุ (x̄ = 4.52, S.D. = 1.13) 

   
ค าส าคัญ : การพฒันา, สมรรถนะการบริหาร, ส านกัทะเบียนและประมวลผล 
 

Abstract  
 The objectives of this study were 1) to study the factors on managerial competency of directors of 
the office of the registrar in higher education institutions; 2) to develop a curriculum and guideline on the 
application of managerial competency development curriculum for directors of the office of the registrar in 
higher education institutions and 3) to assess the appropriateness of the developed curriculum. The target 
group consisted of 1) 23 directors of the office of the registrar and 2) 49 deputy directors of the office of the 
registrar. The tools employed were 1) tools on work development: (1) the developed managerial competency 
curriculum for directors of the office of the registrar in higher education institutions and (2) application guideline 
for the developed curriculum; 2) data collection tools: (1) a 5-level rating scale questionnaire, (2) managerial 
competency evaluation form and (3) satisfaction evaluation form towards the developed curriculum. Statistics 
used in data analysis were percentage, mean and Wilcoxon signed – rank test 
 The findings were as follows: 1) There were 2 managerial competencies of directors of the office of 
the registrar in higher education institutions, which were teamwork competency and assignment competency. 2) 
The developed managerial competency development curriculum for directors of the office of the registrar in 
higher education institutions comprised 3 learning units and a course duration for development of 22 days. 3) 
The overall managerial competency of the participants before participation was at a high level. After the 
participation, the mean of their managerial competency was higher than that before participation with the .01 
level of statistical significance. 4) The satisfaction of the participants towards the developed curriculum in an 
overall and each factor was at a high level (xˉ = 4.36, S.D. = 0.49). 5) The overall success of the developed 
curriculum was at a high level. 6) The overall activity assessment of the participants during the development 
deration was at the highest level  (x̄ = 4.52, S.D. = 1.13). 
 
Keywords : The Development, Managerial Competency, The Office of Registration 
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ภูมิหลัง 

 มหาวิทยาลยัประกอบด้วยหน่วยงานภายในที่หลากหลาย การบริหารจัดการต้องอาศัยความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกฝ่าย สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลยัให้สาม ารถบรรลุ
เปา้หมายของการพฒันาได้ ดงันัน้ ผู้บริหารทกุระดบัในมหาวิทยาลยัจ าเป็นต้องมีความสามารถ มีทกัษะการบริหารจดัการที่
สอดคล้องกัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสทิธิผลสงูสดุ (สมนกึ ทองเอี่ยม) [1] ส านกัทะเบียนและประมวลผลเป็นหนว่ยงานหลกัที่มีความส าคญัของมหาวิทยาลยั 
มีการด าเนินงานในลกัษณะสนับสนุนวิชาการ และพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลยั (ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล) [2] การบริหารงานและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในหน่วยงานจะเกิดขึน้ และประสบผลส าเร็ จตาม
เปา้หมายได้นัน้ ผู้น าในการบริหารงานจะต้องมีสมรรถนะในการบริหารงานท่ีเหมาะสมกบัภารกิจหน้าที่ (สปุระวีณ์ อิสระมโน
รส) [3] ดงันัน้ผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลจึงมีบทบาทส าคญัที่มีส่วนสนบัสนุนให้การพฒันามหาวิทยาลยั
บรรลเุปา้หมายตามพนัธกิจ นบัว่าเป็นทรัพยากรบคุคลที่มีความส าคญัของมหาวิทยาลยั และมีความจ าเป็นที่ต้องได้รับการ
พฒันาอยา่งตอ่เนื่อง ให้มีความพร้อมรับตอ่การเปลีย่นแปลง ทัง้นโยบายของมหาวิทยาลยั การเปลีย่นแปลงของสภาพการณ์
ทัง้ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย [1] สมรรถนะการบริหารของผู้ อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผลจึงมี
ความส าคญัต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการหน่วยงาน และมหาวิทยาลยัเป็นอย่างยิ่ง ดงันัน้เพื่อให้การบริหารงานและ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของ
ผู้อ านวยการส านกัทะเบียน ทัง้ในปัจจบุนั และมีการเตรียมบคุลากรเพื่อเข้าสูต่ าแหนง่ผู้บริหารส านกัทะเบียนและประมวลผล 
สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า ในยุคปัจจุบันการมีทรัพยากรมากยังไม่ส าคัญเท่ากับมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแรงงานและคณุภาพคน (ขจรศกัดิ์ ศิริมยั) [4]จ าเป็นต้องมีการศกึษาเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะการบริหารของ
ผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศกึษา เพื่อค้นหาสมรรถนะการบริหารที่จ าเป็น และสร้างหลกัสตูร
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริหาร อนัจะส่งผลต่อการบริหารจัดการส านกัทะเบียนและประมวลผลให้มีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ และสนบัสนุนภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาและคดัเลือกบคุคลเข้าสูต่ าแหน่งผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล ตลอดจนใช้เป็นกรอบการประเมินผล
การปฏิบตัิงานตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลใน
สถาบนัอดุมศกึษา          
 2. เพื่อพฒันาหลกัสตูรและแนวทางการใช้หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกั
ทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศกึษา 
 3. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของหลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียน
และประมวลผลในสถาบนัอดุมศกึษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ด าเนินการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 : ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
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โดยการศึกษาเอกสาร งานวิจยัที่เก่ียวข้อง สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 คน และส ารวจความคิดเห็นจากกลุม่เปา้หมาย 
จ านวน 72 คน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมลูจากกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ ผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลและรอง
ผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล หรือที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่นในสถาบนัอดุมศกึษา โดยการเลือกแบบเจาะจง จาก
สถาบนัอดุมศกึษาสงักดัทบวงมหาวิทยาลยัเดิม จ านวน 24 แหง่ 
           ระยะที่  2 : สร้างหลกัสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผู้ อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผลใน
สถาบนัอุดมศึกษา  โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง  (modified delphi technique) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 26 คน 
สมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น า 2) การมอบหมายงาน 3) 
การมีวิสยัทศัน์ 4) ความสามารถเชิงกลยทุธ์ 5) การท างานเป็นทีม และ 6) การควบคมุตนเอง 
         ระยะที่  3 : ตรวจสอบความเหมาะสมของหลกัสตูร การพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียน
และประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษา โดยทดลองใช้หลกัสตูรกบักลุ่มทดลอง จ านวน 7 คน ได้แก่ หวัหน้างานและหวัหน้า
หน่วย งานทะเบียนและประมวลผล งานบริการการศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและนิสิต ส านักงานวิทยาเขต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 

     เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 1 ได้แก่ (1) แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าอ านาจ
จ าแนกตัง้แต ่0.57 – 1.00 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .889  (2) แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
ในระยะที่ 2 ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคณุวฒุิโดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง  และในระยะที่ 3 ได้แก่  
1) หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอุดมศึกษา  2) แนว
ทางการใช้หลกัสตูร  3) แบบประเมินสมรรถนะการบริหารก่อนและหลงัการฝึกอบรม 4)  แบบประเมินระหวา่งปฏิบตัิกิจกรรม 
5) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ รับการพฒันาที่มีต่อหลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกั
ทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษา 6) แบบประเมินระดบัความส าเร็จของการใช้หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะ
การบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศกึษา    

การวิเคราะห์ข้อมลู 
1. วิเคราะห์หาองค์ประกอบของสมรรถนะการบริหารของผู้ อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผลใน

สถาบันอุดมศึกษาที่จ าเป็น และวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ (percentage) คา่เฉลีย่ (mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นจากผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกบัความเหมาะสมและสอดคล้องในสว่นประกอบของหลกัสตูรการ
พฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษาโดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบ
ปรับปรุง (Modified Delphi Technique) สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่ามธัยฐาน (median) และพิสยัระหว่างควอไทล์ (inter – quartile 
range) เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการใช้หลกัสูตรโดยใช้การทดสอบวิลคอกซนั (Wilcoxon signed – rank 
test) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษา
สรุปผลโดยรวมและรายด้านดงันี ้

1. สมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอุดมศึกษาที่จ าเป็น จ านวน 2 
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สมรรถนะ คือ สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม  และสมรรถนะด้านการมอบหมายงาน  
2. หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษา 

โครงสร้างหลกัสตูรประกอบด้วย 3 หนว่ยการเรียน ได้แก่ หนว่ยการเรียนท่ี 1 สมรรถนะการท างานเป็นทีม มีหวัข้อการปฏิบตัิ 
ดังนี  ้1) ความส าคัญและความหมายของการท างานเป็นทีม  2) เทคนิคและขัน้ตอนส าคัญในการสร้างทีมงาน  3) 
กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการท างานร่วมกับผู้ อื่น  4) การปรับสภาพการท างานของทีมงานอย่างมี
ประสทิธิภาพ 5) ความสมัพนัธ์ของทีมงานและการบริหาร 6) การท างานเป็นทีมและมนุษย์สมัพนัธ์ในการท างาน หน่วยการ
เรียนที่ 2 สมรรถนะการมอบหมายงานมหีวัข้อการปฏิบตัิ ดงันี ้1) ความหมาย ความส าคญั และประโยชน์ของการมอบหมาย
งาน 2) ระบบการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ 3) ความส าคญัของทกัษะการสื่อความหมายและประเภทการสื่อความ
แบบต่างๆ การฟัง การพดู การถาม และการตอบ 4) เทคนิคการให้ค าแนะน า ปรึกษา ตลอดจนการหารือระหว่างบุคคล  5) 
เทคนิคการประมวลวามรู้สกึนกึคิดของผู้ ใต้บงัคบับญัชาในการสัง่งาน 6) สาเหตสุ าคญัที่ท าให้การมอบหมายงานส าเร็จ หรือ
ล้มเหลว 7) วิธีการมอบหมายงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสุด   และหน่วยการเรียนที่ 3 การฝึกประสบการณ์และ
การบูรณาการเรียนรู้สู่การปฏิบตัิงานจริง มีหวัข้อการปฏิบตัิ ดงันี ้1) กิจกรรม “หนึ่งคนรู้หลายงาน หนึ่งงานรู้หลายคน” 2) 
กิจกรรม“การมอบหมายงานพิเศษ” รวม 3 หน่วยการเรียนใช้ระยะเวลาการพฒันา 176 ชั่วโมง หรือ 22 วนั ในการอบรม
พฒันาเน้นการน าไปสู่การปฏิบตัิได้จริง มีการประเมินโดยผู้ เข้ารับการพฒันาประเมินตนเอง และประเมินโดยผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 
ได้แก่ ผู้บงัคบับญัชา ผู้ ใต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานของผู้ เข้ารับการพฒันา มีประเมินทัง้ก่อน ระหวา่งและหลงัการพฒันา 3.
การตรวจสอบความเหมาะสมของหลกัสตูร ผลการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมพบว่า ผู้ เข้ารับการพฒันามีสมรรถนะการบริหารก่อนการ
พฒันาโดยรวมอยู่ในระดบัมากและหลงัการพฒันามีค่าเฉลี่ยสมรรถนะการบริหารสงูกวา่ก่อนการพฒันาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .01 ผู้ เข้ารับการพฒันามีความพึงพอใจตอ่หลกัสตูรโดยรวมและรายด้านในระดบัมาก  (xˉ = 4.36 , S.D. = 0.49)  หลกัสตูร
ที่พฒันาขึน้มีระดบัความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.40)   และผู้ เข้ารับการพฒันามีผลการประเมินกิจกรรมระหว่าง
การพฒันาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ (x̄ = 4.52, S.D. = 1.13)  
  

อภปิรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกั
ทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศกึษา ผู้วจิยัได้น าประเดน็ตา่งๆที่ส าคญัมาอภิปรายโดยรวมและรายด้าน ดงันี  ้

1.  ผลการศกึษาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศกึษาที่จ าเป็น  
คือสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม และสมรรถนะด้านการมอบหมายงาน  เมื่อศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานที่เก่ียวข้อง
ซึ่งน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั พบวว่า สอดคล้องกับแนวคิดของ (รวีวรรณ เผ่ากณัหา) [5] ซึ่งสรุปสมรรถนะด้าน
การบริหารของหวัหน้าภาควิชาที่ส าคญั จ านวน 1 สมรรถนะ คือ ด้านการท างานเป็นทีม นอกจากนี ้ยงัสอดคล้องกบัแนวคิด
เก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะทางการบริหารของ(ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) [6] จ านวน 1 สมรรถนะคือ 
สมรรถนะการมอบหมายงาน รวมทัง้สอดคล้องกบัการก าหนดสมรรถนะของ(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช) [7] จ านวน 1 
สมรรถนะ คือ การมอบหมายงาน ผลการสงัเคราะห์สมรรถนะการบริหารด้านการท างานเป็นทีม และสมรรถนะด้านการ
มอบหมายงาน สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้ 

 1.1 สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม ในการบริหารงานจะต้องมีสมรรถนะในการบริหารงานที่เหมาะสมกับ
ภารกิจหน้าที่ [3] เนื่องจากการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายที่วางไว้อยา่งมีประสิทธิภาพนัน้ ทกุ
คนในองค์กรต้องมีความรู้สกึถึงความเป็นทีมของตนเองกบัสมาชิกคนอื่นๆ และร่วมกนัปฏิบตัิงานให้ประสบผลส าเร็จ ดงัค า
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กลา่วของ (เนตรพณัณา  ยาวิราช) [8] ทีว่า่ ทีมงานท่ีมีประสทิธิภาพ คือ ทีมที่สามารถท างานได้บรรลผุลตามเปา้หมายที่วาง
ไว้ มีการน าความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุงการท างานเพื่อบรรลเุป้าหมายขององค์กร การที่ผู้น าหรือผู้บริหารมีสมรรถนะการ
บริหาร ถือเป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นส าหรับทีมงาน  เพราะผู้น าคือผู้ที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายจะสร้าง
สมัพนัธภาพในการท างานและเป็นหวัใจหลกัของการท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพ (ตะวนั  สาดแสง) [9] 

1.2 สมรรถนะด้านการมอบหมายงาน การบริหารงานจะเกิดผลดีตอ่การปฏิบตัิงาน ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถ
ในการบริหารงานแบบกระจายอ านาจโดยการแบ่งงานให้กระจายทัว่ทัง้องค์การ ท าให้การปฏิบตัิงานง่ายขึน้ และได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปฏิบตัิงาน สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบตัิงานเกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองมีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อ
องค์การองค์การ การพฒันาสมรรถนะผู้บริหารองค์กรในการมอบหมายงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งจะสง่ผลให้การมอบหมาย
หน้าที่แก่บุคลากรมีความเหมาะสม เป็นการเพิ่มศักยภาพหรือพลังความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้สูงขึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกบั (พรรณทิพย์  ศิริวรรณบศุย์) [10] ที่ให้ทศันะวา่ การมอบหมายงานนัน้ ต้องเช่ือวา่บคุคลนัน้สามารถปฏิบตัิได้
หรือสามารถฝึกฝนได้ นอกจากนี ้การก าหนดบทบาทหน้าที่เป็นการก าหนดความสมัพนัธ์ในหน่วยงานตามต าแหน่ง เพื่อ
สนบัสนนุประสทิธิภาพการท างาน โดย (ศิริพร  พงศ์ศรีโรจน์) [11] ได้ให้ทศันะไว้วา่ การมอบหมายงานเป็นสว่นหนึง่ของการ
บริหาร สอดคล้องกบั (เอกชยั  ก่ีสขุพนัธ์) [12] ได้ให้ทศันะว่า การที่ผู้บริหารมอบหมายงานให้ผู้ ร่วมงานหรือผู้ช่วยงานไป
ปฏิบตัิ หมายความวา่ ผู้บริหารจะต้องมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ และอ านาจให้ไปด้วย ดงันัน้ ความสามารถหรือสมรรถนะ
การมอบหมายงานจึงมีความส าคญั 

1.3  วิธีการท่ีใช้พฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศกึษาที่
จ าเป็นด้านการท างานเป็นทีม ได้แก่  การระดมสมอง การประชมุกลุม่ยอ่ยและการใช้กิจกรรมนนัทนาการ  สว่นวิธีที่ใช้ในการ
พฒันาสมรรถนะการมอบหมายงาน ได้แก่ การประชมุกลุม่ย่อย การโยกย้ายสบัเปลี่ยนงาน การบรรยาย และสอดคล้องกบั 
(วิทยา  จนัทร์สิริ) [13] ได้ท าการวิจยั การพฒันาสมรรถนะหลกัของผู้บริหารสายสนบัสนนุในมหาวิทยาลยัของรัฐ  พบวา่ 1) 
สมรรถนะหลกัของผู้บริหารสายสนบัสนนุในมหาวิทยาลยัของรัฐ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการ
วางแผนและการจดัการ ด้านภาวะผู้น า ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และด้านจริยธรรม  โดยมีวิธีการพฒันาสมรรถนะหลกั 
ทัง้ 5 ด้าน  9 เทคนิควิธี คือ การประชมุเชิงปฏิบตัิการ การฝึกอบรม การบรรยาย การจดักิจกรรมเสริม การใช้เกมบริหาร การ
ใช้กิจกรรมนนัทนาการ การแสดงบทบาทสมมติ การระดมสมอง และการศกึษาดงูานนอกสถานที่  

2. ผลการพัฒนาหลกัสตูรและแนวทางการใช้หลกัสตูรการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผู้ อ านวยการส านัก
ทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษา หลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้ อ านวยการส านกัทะเบียนและ
ประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษา ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียน ระยะเวลาการพฒันา 176 ชัว่โมง (22 วนั) ในการอบรม
พฒันาเน้นการน าไปสูก่ารปฏิบตัิได้จริง มีการประเมินที่ครอบคลมุหลากหลาย โดยผู้ เข้ารับการพฒันาประเมินตนเอง และ
ประเมินโดยผู้มีสว่นเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานของผู้ เข้ารับการพฒันา มีประเมินทัง้
ก่อน ระหวา่งและหลงัการพฒันารวมทัง้มีเกณฑ์การประเมนิท่ีชดัเจนในการพฒันาโครงร่างของหลกัสตูรซึง่มีสว่นประกอบอนั
เป็นขอบข่ายเนือ้หาสาระที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกิจกรรมและวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารที่จ าเป็นของผู้ เข้ารับการพฒันา รวมทัง้ มีการประเมินผลการพฒันาที่ครอบคลมุทัง้ความรู้ ทกัษะและ
เจตคติ ในแต่ละหน่วยและหัวข้อการเรียนรู้ ที่ให้เกิดสมัฤทธิผลการพัฒนาสอดคล้องตามห้วงระยะเวลาในการพัฒนาที่
ก าหนด รวมทัง้มีความตอ่เนื่องในการพฒันาแตล่ะสมรรถนะท่ีต้องการเน้น ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง การประชุมกลุ่มย่อย การระดมสมอง การเรียนรู้แบบบูรณาการ การใช้ กิจกรรมนนัทนาการ โครงร่างของ
หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารที่พฒันาขึน้สอดคล้องกบัการศกึษาของนกัวิชาการ คือ (วิเชียร  อินทรสมพนัธ์) [14] 
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ที่ได้ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการบรูณาการจริยธรรมในหลกัสตูรการศึกษาขัน้
พืน้ฐานส าหรับครูมธัยมศึกษา โดยแบ่งการวิจยัออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมลูพืน้ฐานเป็นการศึกษา
สมรรถภาพการบูรณาการการจริยธรรมในหลกัสตูรและปัจจยัที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถภาพ เพื่อน าเป็นข้อมูล
พืน้ฐานในการสร้างหลกัสตูร โดยใช้เทคนิคสมัภาษณ์เชิงลกึ เทคนิคเดลฟาย สอบถามความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ และจาก
การใช้แบบสอบถามท าการสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่ง ผลจากการศกึษาได้ผลสรุปเก่ียวกบัจริยธรรมที่จ าเป็นท่ีสดุ 3 ด้าน คือ
ความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์สจุริต ความมีระเบียบวินยั ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างหลกัสตูร เป็นการเขียนโครงร่างหลกัสตูรให้
สอดคล้องกบัข้อมลูที่ได้ศึกษาจากการศึกษาข้อมลูพืน้ฐาน โดยประยกุต์แนวคิดการศึกษาเน้นสมรรถภาพและประยกุต์การ
ฝึกอบรมจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ได้องค์ประกอบของหลกัสูตรคือ สภาพปัญหาและความจ าเป็นหลกัการเป้าหมาย 
จุดมุ่งหมาย เนือ้หา กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อการฝึกอบรม และการวดัและประเมินผลการหลกัสตูร จากนัน้น าโครงร่าง
หลกัสตูรไปให้ผู้ เช่ียวชาญ พิจารณาประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง พบวา่ทกุองค์ประกอบของหลกัสตูรมีความ
เหมาะสมและความสอดคล้องกนั ขัน้ตอนที่ 3 การทดลองใช้หลกัสตูรเป็นการน าหลกัสตูรไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่าง ท า
การทดสอบก่อนและหลังจากทดลองใช้หลกัสูตรวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Hotelling’s T² และวิเคราะห์ Confidence 
Intervals พบวา่ สมรรถภาพการบรูณาการจริยธรรมในหลกัสตูรหลงัทดลองใช้หลกัสตูรมากกวา่ก่อนการทดลองใช้หลกัสตูร
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  ค่าเฉลี่ยคะแนนผลงานการบูรณการจริยธรรมในหลกัสตูรอยู่ในระดบัดี และความ
เหมาะสมของการทดลองใช้หลกัสตูรอยูใ่นระดบัมาก ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลกัสตูร จากผลการทดลองใช้
หลกัสตูรที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์  

3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของหลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียน
และประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษา  จากการน าหลักสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้ อ านวยการส านกัทะเบียน
และประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษาไปทดลองใช้กบัผู้บริหารหน่วยงานระดบัหวัหน้างานและหวัหน้าหน่วย งานทะเบียน
และประมวลผล งานบริการวิชาการ สงักัดกองบริหารวิชาการและนิสิต ส านกังานวิทยาเขต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร ซึง่ประกอบด้วย หวัหน้างาน จ านวน 2 คน และหวัหน้าหนว่ย จ านวน 5 คน รวม
จ านวน 7 คน พบวา่หลงัการใช้หลกัสตูรคา่เฉลีย่สมรรถนะการบริหารของผู้ เข้ารับการพฒันาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ (x̄ 
= 4.55) สงูขึน้กว่า ค่าเฉลี่ยสมรรถนะการบริหารโดยรวมก่อนการใช้หลกัสตูร (x̄ = 3.89) ซึ่งอยู่ระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 ผลการวิจยัปรากฏเช่นนี ้อาจเป็นเพราะหลกัสตูรที่สร้างขึน้มีเนือ้หาและกิจกรรมที่นา่สนใจ ได้ฝึกปฏิบตัิ
จริง สง่ผลให้การพฒันาตนเองของแต่ละบคุคลก้าวหน้าเป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ยสมรรถนะหลงัการอบรมพฒันาหรือหลงัการใช้
หลกัสตูรสงูขึน้กวา่ค่าเฉลี่ยสมรรถนะก่อนการใช้หลกัสตูร  ซึ่งสอดคล้องกบัทศันะของ (David, Paul, and Jennifer) [15] ที่
กล่าวถึงการฝึกอบรมว่า สามารถช่วยสร้างบุคลากรให้เป็นทรัพยากรอนัทรงคุณค่าให้แก่องค์กรได้อย่างดี เนื่องด้วยการ
ฝึกอบรมจะช่วยสร้างความรู้ ทกัษะอยา่งเป็นระบบจากวทิยากรไปยงัผู้ รับการฝึกอบรมให้ผู้ รับการฝึกอบรมมีความรู้ ทกัษะใน
การท างานเพิ่มขึน้ เพื่อพฒันางานให้มีคุณภาพตามที่องค์กรต้องการ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั (Moskowitz) [16] ที่ให้
ทศันะว่า การฝึกอบรมเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบคุลากรให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรนัน่เอง  ผู้ เข้ารับ
การพฒันามีความพึงพอใจต่อหลกัสตูรในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ (วิทยา จันทร์สิริ)  [13] ได้ท าการวิจัย 
การพัฒนาสมรรถนะหลกัของผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลยัของรัฐ  พบว่า 1) สมรรถนะหลกัของผู้บริหารสาย
สนบัสนุนในมหาวิทยาลยัของรัฐ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการวางแผนและการจัดการ ด้าน
ภาวะผู้น า ด้านความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ และด้านจริยธรรม 2) วิธีการพฒันาสมรรถนะหลกัทัง้ 5 ด้าน มี 9 เทคนิควิธี คือ การ
ประชุมเชิงปฏิบตัิการ การฝึกอบรม การบรรยาย การจัดกิจกรรมเสริม การใช้เกมบริหาร การใช้กิจกรรมนนัทนาการ การ
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แสดงบทบาทสมมติ การระดมสมอง และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 3) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักควรมี
หลากหลายมีเนือ้หาครอบคลมุทกุสมรรถนะ ประกอบด้วย 9 หนว่ยการเรียน ระยะเวลาการพฒันา 180 ชัว่โมงหรือประมาณ 
5 สปัดาห์ ผลการน าหลกัสตูรไปทดลองใช้ในการพัฒนาสมรรถนะหลกัของผู้บริหารสายสนบัสนุนในมหาวิทยาลยัของรัฐ 
ปรากฏวา่ ผู้ เข้ารับการพฒันาประเมินตนเองและประเมินโดยผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน มีสมรรถนะ
หลกัก่อนการพฒันาโดยรวมอยู่ในระดบัมากและหลงัการพฒันามีค่าเฉลี่ยสมรรถนะหลกัสงูขึน้กว่าก่อนการพฒันาอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ผู้ เข้ารับการพฒันามีความพงึพอใจตอ่หลกัสตูรโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดบัมาก ผลการ
ประเมินระดบัความส าเร็จของหลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะหลกัโดยรวม และเป็นรายด้าน 4 ด้าน อยู่ในระดบัมาก และมี
สมรรถนะหลกัที่อยู่ในระดบัมากที่สดุ คือ ด้านการท างานเป็นทีม ผู้ เข้ารับการพฒันามีผลการประเมินกิจกรรมระหว่างการ
พฒันาโดยรวมอยู่ใน ระดบัดี คือ มีคะแนน อยู่ระหว่าง 80 - 90 คะแนนหรือค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.00 - 4.50 ความส าเร็จของ
การใช้หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้ เข้ารับการพฒันาอยู่ในระดบัมาก ซึง่ผลการประเมินระดบัความส าเร็จ
ดงักลา่วสอดคล้องกบัผลส าเร็จของหลกัสตูรจากการศึกษาของ (เกศริน มนญูผล) [19] ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสมรรถภาพด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ที่สอดคล้องกบัท้องถ่ิน การพฒันาหลกัสตูรนีไ้ด้ด าเนินการใน
ลกัษณะของการวิจยัและพฒันา ซึ่งได้มีการสร้างและการทดลองใช้หลกัสตูรได้น าหลกัสตูรที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ฝึกอบรมครู
กลุม่สนใจ จ านวน 35 คน ใช้ระยะเวลา 3 เดือน มีภาคทฤษฎีและปฏิบตัิเป็นช่วงๆ มีการทดสอบก่อนและหลงัการอบรม ผล
การทดลอง พบว่า ผู้ เข้าอบรมให้ความสนใจ มุง่มัน่พยายามในการปฏิบตัิการจดัท าหนงัสือเสริมประสบการณ์ทกุขัน้ตอน ผู้
เข้ารับการอบรมทกุคนสามารถจดัท าหนงัสือเสริมประสบการณ์ได้ส าเร็จเต็มศกัยภาพด้วยความภาคภมูิใจ ได้หนงัสือเสริม
ประสบการณ์ คนละ 1 - 4 เล่ม  รวมทัง้สิน้จ านวน 68 เล่ม และขัน้ตอนที่ 4 การประเมินหลกัสูตรได้ด าเนินการประเมิน
หลกัสูตรทัง้ในแง่บริบทตัวป้อน กระบวนการ และผลผลิต ผลการประเมินพบว่า หลกัสูตรนีส้ามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนผลการสอบวดัความรู้ก่อนและหลงัการฝึกอบรมพบว่า ผลสมัฤทธ์ิการฝึกอบรมเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญั 
ผลการปฏิบตัิกิจกรรมของผู้ เข้ารับการพฒันาโดยรวมอยู ในระดบัมากที่สดุ (x̄ = 4.52)  เมื่อจ าแนกเป็นรายบคุคล พบว่า 
ผลการปฏิบตัิกิจกรรมอยู่ในระดบัมากที่สดุ จ านวน 4 คน และอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 3 คน ผลการปฏิบตัิกิจกรรมที่เกิดขึน้
จึงสอดคล้องกับทัศนะของ (สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง) [18] เก่ียวกับผลจากกระบวนการฝึกอบรมซึ่งจะ
ส่งผลให้ะให้ผู้ เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (understand) ความช านาญ (skill) และทัศนคติ 
(attitude) ที่ดีเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง จนกระทั่งผู้ เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตาม
วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมอยา่งมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ  
  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 มหาวิทยาลยัควรมีการส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม ด้านการมอบหมายงานของ
ผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษาหรือบคุลากรที่เก่ียวข้องให้ได้รับการพฒันาสมรรถนะการ
บริหารด้วยวิธีการพฒันาที่เหมาะสมและหลากหลาย เช่น เน้นผู้ เข้ารับการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบตัิงานจริงเป็นส าคญั
และเน้นการจดักิจกรรมการปฏิบตัิด้วยกระบวนการกลุม่    

    1.2 มหาวิทยาลยัควรสง่เสริมให้มีการน าหลกัสตูรไปปรับใช้กบัการพฒันาสมรรถนะการบริหารของบคุลากรกลุม่
อื่น โดยการพฒันาเนือ้หาสาระของหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัลกัษณะงานและสมรรถนะท่ีต้องการพฒันา 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรท าการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรในแต่ละสายงาน เพื่อก าหนดแผนและ
แนวทางในการพฒันาสมรรถนะของบคุลากรอยา่งตอ่เนื่องให้สามารถปฏิบตัิงานในหน้าที่ของตนได้อยา่งมีประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผลสงูสดุ    

  2.2 ควรใช้การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรในแต่ละสายงาน
อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาบคุลากรในสถาบนัอดุมศกึษา 

  2.3 ควรพฒันาหลกัสตูรเพื่อพฒันาสมรรถนะการบริหารด้านภาวะผู้น า ด้านการมีวิสยัทศัน์ ด้านความสามารถ
เชิงกลยทุธ์ และด้านการควบคมุตนเอง เพื่อน าไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาบคุลากรของหนว่ยงาน  
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อทราบ1) องค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศกึษา 2)ผลการยืนยนัองค์ประกอบของการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษากลุม่
ตวัอย่าง คือ โรงเรียนประถมศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 100 โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูล คือ 
ผู้ บริหารโรงเรียนประถมศึกษาหัวหน้าวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาและครูที่ไม่ได้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียน
ประถมศึกษา เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและการ
วิเคราะห์เนือ้หา 

ผลการวิจยั พบวา่  
1. องค์ประกอบบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา มีองค์ประกอบ 5 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1.การวางแผนกลยทุธ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบยอ่ย คือ 1) การก าหนดเป้าหมายการพฒันา2) การ
ด าเนินการพฒันา 3) การประเมินผลการพฒันา 2.การเสริมสร้างแรงจงูใจ 3. การประสานงาน 4. การสง่เสริมสนบัสนนุและ 
5.การนิเทศ 

2. ผลการยืนยนัองค์ประกอบของการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษาเป็น
องค์ประกอบ ซึง่มีความเหมาะสม เป็นไปได้ มีประโยชน์ และมีความถกูต้อง 
ค าส าคัญ: การบริหารการพฒันา, การใช้ภาษาองักฤษของครู 
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Abstract 
The purposes of this research were to: 1) identify factors of development administration in using 

English of primary school teachers, 2) confirmation factors of development administration in using English of 
primary school teachers. The sample of this study included 100 schools under the Office of the Basic Education 
Commission. The respondents were school director, teacher in academic department and teacher who does not 
teach English representatives working under the Office of the Basic Education Commission. Instruments used 
were semi-structured interview form and questionnaire. The statistics for analyzing the data were frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis and content analysis.  

The findings were as follows: 
1. There were 5 factors development administration in using English of primary school teachers which 

were named as follows 1. Strategic planning consists of 3 sub-components: 1) Targeting of development 2) 
Implementing of development 3) Evaluation of development 2. Strengthening of motivation 3.Coordinating 
4.Supporting 5. Supervision 

2. The results of confirmation of factors development administration in using English of primary school 
teachers were appropriate, possible, useful and accurate. 
Keywords: Development Administration, Using English for teachers 
 

ภูมิหลัง 
การสือ่สารมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของมนษุย์มาก โดยเฉพาะในปัจจุบนัเป็นยคุของข้อมลูข่าวสารหรือ

เรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์ การสื่อสารมีประโยชน์ทัง้ในแง่บุคคลและสงัคม  การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทศัน์ที่กว้าง
ขว้างขึน้ ภาษาจึงมีความส าคญัยิง่ตอ่การสือ่สาร โดยเฉพาะภาษาพดูและภาษาเขียน ภาษาของมนษุย์เป็นเคร่ืองมือที่ส าคญั
อย่างยิ่งในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างความสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสงัคม ภาษาองักฤษถือได้ว่าเป็นภาษา
ส าคญัของโลก ซึ่งในปัจจุบนัคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลาที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกนัเป็นหลกัไม่ว่าแต่ละคนจะใช้
ภาษาอะไรเป็นภาษาประจ าชาติ เมื่อต้องติดต่อกบับคุลอื่นที่ต่างภาษาต่างวฒันธรรมกนั ทกุคนจ าเป็นต้องใช้ภาษาองักฤษ
เป็นภาษาที่สองรองจากภาษาประจ าชาติ และภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียนคือภาษาองักฤษตามกฎบตัรอาเซียนข้อ  
34 บญัญตัิไว้วา่ “The working language of SEAN shall be English ซึ่งความหมายของบทบญัญตัิที่ให้ภาษาองักฤษเป็น
ภาษาของอาเซียน เพื่อให้ทุกสว่นมีการท างานร่วมกันทัง้ข้าราชการทุกระดบั ทกุหน่วยงานไม่ว่าต าแหน่งราชการนัน้ๆ จะ
เก่ียวข้องกบังานอาเซียนโดยตรงหรือไม่ก็ตามจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาองักฤษได้เป็นอยา่งดีอย่าง
หลกีเลีย่งไมไ่ด้ [1] 

จากการจดัอนัดบัทกัษะความสามารถด้านภาษาองักฤษ (English Proficiency Index) โดยบริษัท Education 
First ซึ่งเป็นผู้น าด้านการเรียนต่อต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนวฒันธรรม ทัว่โลก ในปี  2013 ได้ท าการทดสอบผู้ ใหญ่ 
750,000 คน ทางระบบออนไลน์จาก 60 ประเทศทัว่โลกที่ไม่ได้ใช้ภาษาองักฤษเป็นหลกัผลปรากฏว่าประเทศที่คนมีทกัษะ
ภาษาองักฤษดีที่สดุ 5 อนัดบัแรกได้แก่สวีเดนนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์เอสโทเนียและเดนมาร์กตามล าดบัสว่นประเทศไทยได้
อนัดบัท่ี 55 จาก 60 ประเทศอยูก่ลุม่ทกัษะความสามารถด้านภาษาองักฤษต ่ามากหากเปรียบเทียบกบัปี 2012 ประเทศไทย
อยู่อันดับที่  53 จากทัง้หมด  54 ประเทศทั่วข้อมูลเชิงประจักษ์เหล่านีแ้สดงให้เห็นว่าคนไทยยังมีปัญหาด้านทักษะ
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ภาษาองักฤษในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนเนื่องด้วยความก้าวหน้าของการสื่อสารและการติดต่อประสานงานร่วมกนัมาก
ขึน้ท าให้ทักษะการใช้ภาษามีส่วนส าคัญมากขึน้ด้วยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพราะฉะนัน้หากเป็นผู้ ที่สามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้จะถือว่าได้เปรียบอย่างมากเพราะปัจจุบันมีผู้ลงทุนบริษัทจากต่างประเทศหรือการติดต่อค้าขายกับ
ตา่งประเทศมากขึน้องค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีมีพนกังานท่ีมีทกัษะและความสามารถด้านภาษาจึงเป็นสิง่จ าเป็น [2] และผล
การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบ  (Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ประจ าปีงบประมาณ 2558 พบวา่ ครูผู้สอนภาษาองักฤษในปีงบประมาณ 2558 ที่เข้ารับการประเมิน
ความสามารถทางภาษาองักฤษมีจ านวนทัง้สิน้ 43,851 คน จ าแนกเป็น ครูระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 12,173 คนครูระดบั
ประถมศกึษา จ านวน 31,678 คน ครูผู้สอนภาษาองักฤษมีผลการประเมินอยู่ในระดบั A2 มากที่สดุ จ านวน 21,269 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.11 รองลงมา ได้แก่ ระดบั A1 จ านวน 12,374 คนคิดเป็นร้อยละ 29.15 ระดบั B1 จ านวน 5,733 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.51 ระดบั A0 (ต ่ากวา่ A1) จ านวน 2,101 คน คิดเป็นร้อยละ 4.95 ระดบั B2 จ านวน 879 คน คิดเป็นร้อยละ 2.07 
ระดบั C1 จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามล าดบั โดยครูผู้สอนภาษาองักฤษมีผลการประเมินระดบั C2 น้อยที่สดุ 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 โดยมีครูผู้สอนภาษาองักฤษที่ไม่มีผลสอบเนื่องจากความผิดพลาดในระหว่างการท า
ข้อสอบของครู จ านวน 1,403 คน13 จากผลการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบ (Common 
European Framework of Reference for Languages :CEFR) ประจ าปีงบประมาณ 2558 แสดงให้เห็นว่า ครูผู้ สอน
ภาษาองักฤษของประเทศไทยมีความรู้ความสามารถตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษที่เป็นสากล อยูใ่น
ระดับ A2 มากที่สุด คือ ครูมีความสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง อีกทัง้ยังมีครูผู้ สอน
ภาษาองักฤษอีกจ านวน 2,101 คน ท่ีมีความรู้ความสามารถตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษที่เป็นสากล
อยู่ในระดับ A0 ซึ่งต ่ากว่ามาตรฐานในระดับ A1 ถึงร้อยละ 4.95 ด้วยเหตุนีจ้ึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องเร่งพัฒนาความรู้
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของครู ไม่เพียงแต่เฉพาะครูผู้ สอนภาษาอังกฤษเท่านัน้  [3] ซึ่งครูเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคญัที่สดุปัจจยัหนึง่ของความส าเร็จในการพฒันาความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของผู้ เรียนเนื่องภาษาอังกฤษ
เป็นทกัษะที่ต้องอาศยัการเรียนรู้ตามธรรมชาติของภาษาการปฏิสมัพนัธ์การเลยีนแบบและการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ
ฝึกฝนทกัษะครูที่มีความสามารถและความคลอ่งแคลว่ในการใช้ภาษาองักฤษจะเป็นต้นแบบที่ดีของผู้ เรียนในการเรียนรู้และ
ฝึกฝนครูที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อจะช่วยกระตุ้ นสร้างแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้และการใช้ภาษาของผู้ เรียนการพัฒนาครูให้มีความสามารถด้านภาษาองักฤษตามเกณฑ์ที่
ก าหนดตามกรอบอ้างอิง CEFR และมีความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร  (CLT) จึงเป็น
ความส าคญัจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทกุหนว่ยงานและทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องควรเร่งด าเนินการ [4] ทัง้นีค้รูทกุคนต้องมีสว่นร่วมใน
การขบัเคลื่อนและพฒันาเศรษฐกิจของไทยไม่เพียงแต่เฉพาะครูผู้สอนภาษาองักฤษเท่านัน้ แต่นัน้หมายถึงครูในสาขาวิชา
อื่นๆ ก็ต้องมีสว่นร่วมด้วยเช่นเดียวกนั โดยได้รับแรงผลกัดนัมาจากผู้บริหารวา่จะมีการบริหารจดัการเพื่อสง่เสริมครูเหลา่นัน้
เช่นไรและเพื่อให้สนองกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานและนโยบายพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 จากสภาพปัญหาดงักลา่วการทราบองค์ประกอบการบริหารการพฒันา เพื่อเป็นแนวทาง วิธีการในการบริหารการ
พฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา จึงมีความส าคญัในการพฒันาครูให้มีความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษ ให้มีความสอดคล้องและเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนผุ้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจยัการ
บริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษา 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษา 
2. เพื่อทราบผลการยืนยนัองค์ประกอบของการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษา 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
เพื่อให้การด าเนินการวิจยัเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยัและสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยัที่ ก าหนดไว้ ผู้วิจยั

จึงก าหนดขัน้ตอนการดาเนินการวิจยัเป็น 3 ขัน้ตอน คือ 
ขัน้ท่ี 1 การศกึษาค้นคว้า ตวัแปรเก่ียวกบัการบริหารคณุภาพ โดยมีวิธีการด าเนินการวจิยัดงันี ้
1.1 ศกึษา ค้นคว้า วรรณกรรม ประเภทตารา เอกสารตา่งๆ และงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการบริหารการพฒันาทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ 
1.2 สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ/ผู้ เช่ียวชาญแบบปฏิสมัพนัธ์ โดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 

interview) ในการเลอืกผู้ทรงคณุวฒุิ/ผู้ เช่ียวชาญ ใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive Method) 
1.3 ประมวลตวัแปรการบริหารการพฒันา ที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม งานวิจัย และการสมัภาษณ์

ผู้ทรงคณุวฒุิ/ผู้ เช่ียวชาญ มาสงัเคราะห์สรุปตวัแปรทัง้ หมด เพื่อน าไปสร้างกระทงค าถามใน 
แบบสอบถามความคิดเห็น 

ขัน้ท่ี 2 การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือการวิจยั โดยมวีธีิการด าเนินการวจิยัดงันี ้
2.1 น าตวัแปรการบริหารการพฒันา มาสร้างและพฒันาเป็นเคร่ืองมือการวิจยัในรูปแบบสอบถามความคิดเห็น 

(Questionnaire) ชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบัของลเิคิร์ท (Likert’srating scale) 
2.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) เคร่ืองมือการวิจัย โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ/ผู้ เช่ียวชาญ 

จ านวน 5 คน ด้วยวิธีการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
และจะพิจารณาเลอืกข้อคาถามที่มีค่า IOC เทา่กบั 0.6-1 เพื่อสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

2.3 ทดลองใช้เคร่ืองมือการวจิยั (Try out) กบักลุม่ประชากรที่ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งของการวิจยัครัง้นี ้10 โรงเรียน โดย
ผู้ให้ข้อมลูหรือตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา หวัหน้าวิชาการโรงเรียนและครูที่ไม่ได้
สอนวิชาภาษาองักฤษ รวมจ านวน 30 คน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของเคร่ืองมือการวิจัย 
ด้วยการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alfa coefficient) ได้ค่าความเช่ือมนัแบบสอบถามทัง้ฉบบั
เทา่กบั 0.9838 

ขัน้ท่ี 3 การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอมลู มีวธีิการด าเนินการวิจยัดงันี ้
 3.1 น าแบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่าง คือ โรงเรียนประถมศึกษา สงักัด

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 100 โรงเรียนจ านวนผู้ให้ข้อมลูทัง้หมด 300 คน 
 3.2 รวบรวมและวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษาด้วย

วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อทราบองค์ประกอบ
ของการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษา 

 3.3 ยืนยนัองค์ประกอบของการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษาด้วยแบบยืนยนั
องค์ประกอบ โดยผู้ เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 ทา่น 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจยัเร่ือง “การบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษา” ได้ขอค้นพบ ดงันี ้
1. องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษามี  5 

องค์ประกอบ คือองค์ประกอบที่ 1.การวางแผนกลยทุธ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบยอ่ย คือ 1.1 การก าหนดเป้าหมายการ
พฒันา1.2 การด าเนินการพฒันาและ 1.3 การประเมินผลการพฒันาองค์ประกอบท่ี 2 การเสริมสร้างแรงจงูใจองค์ประกอบที่ 
3 การประสานงานองค์ประกอบที่ 4 การสง่เสริมสนบัสนนุองค์ประกอบที่ 5การนิเทศ 

องค์ประกอบที่ 1 การวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ องค์ประกอบที่ 1.1 การก าหนด
เป้าหมายการพฒันา เป็นศกึษาแนวโน้มของปัญหาที่อาจเป็นอปุสรรคต่อการใช้ภาษาองักฤษของครูมีการเสนอแนะปัญหา
การใช้ภาษาองักฤษของครูสอบถามความพึงพอใจการใช้ภาษาองักฤษของครูก าหนดล าดับขัน้ตอนของกิจกรรมการใช้
ภาษาองักฤษของครูตรวจสอบการใช้ภาษาองักฤษของครูน าเกณฑ์ที่ก าหนดไปใช้ในการตรวจสอบการใช้ภาษาองักฤษของ
ครูมีการประเมินการใช้ภาษาองักฤษของครูอยา่งมีขัน้ตอนเตรียมข้อมลูที่เป็นขา่วสารส าหรับรายงานการใช้ภาษาองักฤษของ
ครูหาวิธีการแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาองักฤษของครูศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนการใช้ภาษาองักฤษของครูมีการรวบรวมปัญหา
อปุสรรคในการใช้ภาษาองักฤษของครูประสานงานระหวา่งครูผู้สอนภาษาองักฤษกบัครูผู้ใช้ภาษาองักฤษสร้างแบบสอบถาม
หรือรายการ (Check list) ส าหรับรวบรวมข้อมูลของการใช้ภาษาอังกฤษของครูตรวจสอบความพร้อมของครูในการใช้
ภาษาองักฤษทบทวนกิจกรรมที่สง่เสริมการการใช้ภาษาองักฤษของครูสร้างเกณฑ์การประเมินผลการใช้ภาษาองักฤษของครู
หามาตรการ เพื่อพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูมีการประเมินจุดเด่น จุดด้อยของการใช้ภาษาองักฤษของครูผู้บริหาร
ก าหนดทิศทางหรือวตัถปุระสงค์ในการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูที่ชดัเจนองค์ประกอบที่ 1.2 การด าเนินการพฒันา 
เป็นการใช้ภาษาองักฤษในเร่ืองไวยากรณ์จดัท าโครงการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูก าหนดระยะเวลาการพฒันาการ
ใช้ภาษาองักฤษของครูที่แน่นอนจัดหาหนงัสือเล่มเล็กที่มีการแปลภาษาให้ครูได้ฝึกฝนอ่านส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการ
จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษจดัหารูปแบบการใช้ภาษาองักฤษที่หลากหลายเพื่อพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครู
มีการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูอย่างต่อเนื่องสอบวดัผลจัดระดบัการใช้ภาษาองักฤษของครูอย่างต่อเนื่องสร้าง
เครือขา่ยกบัครูผู้สอนภาษาองักฤษในการใช้ภาษาองักฤษของครูมอบหมายให้ครูภาษาองักฤษวางแนวทางในการด าเนินงาน
การใช้ภาษาอังกฤษแยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษของครูก าหนดกรอบการด า เนินงานการพัฒนาการใช้ภาษาองักฤษ
วิเคราะห์และวิจยัการใช้ภาษาองักฤษของครูจัดท าหลกัสตูรฝึกอบรมการใช้ภาษาองักฤษของครูประเมินพฤติกรรมการใช้
ภาษาองักฤษของครูมีการให้รางวลัแก่ครูที่มีพฒันาการ การใช้ภาษาองักฤษองค์ประกอบที่ 1.3 การประเมินผลการพฒันา มี
การรายงานความก้าวหน้าการใช้ภาษาองักฤษเป็นรายบคุคลมีการรายงานผลการใช้ภาษาองักฤษของครูสอบวดัผลจดัระดบั
การใช้ภาษาอังกฤษของครูมีข้อมูลการใช้ภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคลส่งเสริมให้มีการรายงานความก้าวหน้าการใช้
ภาษาองักฤษของครูจดัปฏิทินการประเมินการใช้ภาษาองักฤษของครู 

องค์ประกอบที่ 2 การเสริมสร้าง แรงจูงใจเป็นการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ ระบบไอซีทีในการใช้ภาษาอังกฤษ
เสริมแรงกระตุ้ นในการใช้ภาษาอังกฤษสร้างบรรยากาศให้เอือ้ต่อการใช้ภาษาอังกฤษสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาการใช้
ภาษาองักฤษสร้างความเข้าใจและเห็นความส าคญัของการใช้ภาษาองักฤษสง่เสริมความร่วมมือภายในโรงเรียนในการใช้
ภาษาอังกฤษปรับเปลี่ยนทัศนคติของครูต่อการใช้ภาษาอังกฤษวางแผนและก าหนดนโยบายในการพัฒนาการใช้
ภาษาองักฤษจดัหากิจกรรมตา่งๆในใช้ชีวิตประจ าวนัมาช่วยสนบัสนนุให้ครูได้ใช้ภาษาองักฤษอ านวยความสะดวกในการใช้
ภาษาองักฤษของครูสง่เสริมการใช้ทรัพยากรเพื่อพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูวางแผนก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน
การใช้ภาษาองักฤษของครูให้การสนบัสนนุงบประมาณในการด าเนินงานโครงการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษ 
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4.การส่งเสริมสนบัสนุน 

(Supporting) 

 

1.1การก าหนดเป้าหมายการพฒันา 
(Targeting of development) 

2. การเสริมสร้างแรงจูงใจ 
(Strengthening of motivating) 

 

1.การวางแผนกลยทุธ์ 

(Strategic planning) 

 

5.การนิเทศ 

(Supervision) 

 

การบริหาร 

การพฒันาการใช้

ภาษาองักฤษของครู

ประถมศึกษา 

 

3. การประสานงาน 
(Coordinating) 

 

องค์ประกอบที่ 3 การประสานงาน เป็นสร้างแรงจูงใจมอบรางวลัหรือพิจารณาความดีความชอบจาก การสอบ 
TOEIC ส าหรับครูแต่งตัง้คณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ค าปรึกษาการใช้ภาษาองักฤษของครูวางแผนให้ครู
สอบ TOEIC สนับสนุนส่งเสริมให้ครู TOEIC ส่งเสริมการจัดท าวิจัยชัน้เรียนเป็นภาษาอังกฤษผู้บริหารประสานงานกับ
สถาบนัอดุมศกึษาที่เปิดภาษาองักฤษเพื่อสง่นกัศกึษาที่มีทกัษะทางภาษาองักฤษมาร่วมพฒันาครูสนบัสนนุทนุการศกึษาตอ่
ตา่งประเทศจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูกบัครูต่างชาติ ผู้บริหารควรมีการประสานงานกบัสถาบนัภาษาองักฤษของ
สพฐ. ให้มีกระบวนการนิเทศติดตามอยา่งเป็นระบบผู้บริหารประสานงานกบัสพฐ. ในการสนบัสนนุให้มีโครงการท่ีเอือ้ตอ่การ
ใช้ภาษาองักฤษของครูแตง่ตัง้คณะกรรมการการประเมินการใช้ภาษาองักฤษของครูโดยครูผู้สอนภาษาองักฤษสง่เสริมให้ครู
ศกึษาตอ่ตา่งประเทศมีการประสานงานกบัสพฐ. เพื่อขอท า MOU กบัสถาบนัภาษาอื่น 

องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริม สนบัสนุน เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูเตรียมตวัในการใช้ภาษาองักฤษสร้าง
ความคุ้นเคยในการใช้ภาษาองักฤษของครูสง่เสริมให้นกัเรียนท ากิจกรรมหน้าเสาธงเป็นภาษาองักฤษเพื่อให้ครูได้ฝึกฝนไป
ด้วยสง่เสริมสนบัสนนุการใช้แอพพลเิคชัน่ของกระทรวงศกึษาธิการในการเรียนรู้การใช้ภาษาองักฤษ 

องค์ประกอบท่ี 5 การนิเทศการใช้ภาษาองักฤษ เป็นการสง่เสริมให้ครูฝึกฝนทกัษะการใช้ภาษาองักฤษแนะน าแนว
ทางแก้ไขปรับปรุงการใช้ภาษาองักฤษของครูมีการสง่เสริมให้ครูมีความเช่ือมัน่ในการใช้ภาษาองักฤษ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
แผนภมูิที่ 1 องค์ประกอบขององค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษา 

1.2 การด าเนินการพฒันา (Implementing 
of development) 

1.3 การประเมินและการรายงาน
(Evaluation of development) 
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               2.  ผลการยนืยนัการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
                    ผลการยืนยันองค์ประกอบขององค์ประกอบการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาโดยการวางแผนกลยทุธ์การเสริมสร้างแรงจูงใจการประสานงานการสง่เสริมสนบัสนุนและการนิเทศมีความ
เหมาะสม มีความเป็นไปได้มีความถกูต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

อภปิรายผล 
1. องค์ประกอบการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษาท า

ให้ได้องค์ประกอบที่ส าคญัรวมทัง้สิน้ 5 องค์ประกอบ คือ 1 การวางแผนกลยทุธ์ มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ 1) 
การก าหนดเป้าหมายการพฒันา2) การด าเนินการพฒันา 3) การประเมินผลการพฒันา 2.การเสริมสร้าง แรงจูงใจ3. การ
ประสานงาน 4. การสง่เสริม สนบัสนนุ 5.การนิเทศ องค์ประกอบทัง้หมดนีส้อดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัที่วา่องค์ประกอบ
การบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาประกอบด้วยพหอุงค์ประกอบ มีความสอดคล้องกบั
แนวคิดทฤษฎี และผลการวิจยัของนกัวิชาการ หนว่ยงานและองค์การ รวมทัง้สถาบนัทัง้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ 
สามารถอภิปรายผลในแตล่ะองค์ประกอบได้ ดงันี ้

 1. องค์ประกอบที่ 1 การวางแผนกลยุทธ์เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคญัต่อการบริหารการพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษามากที่สดุ แสดงให้เห็นว่าผู้ ให้ข้อมูลองค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษามีความคิดเห็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกนักบัองค์ประกอบการวางแผนกลยทุธ์ 
และจากตัวแปรที่บรรยายองค์ประกอบนีอ้าจกล่าวได้ว่า การวางแผนกลยุทธ์นัน้ เป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อก าหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการบรรลุ และก าหนดแนวทางในการบรรลุ
สภาพการณ์ที่ก าหนดบนพืน้ฐานข้อมลูที่รอบด้านอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
ในสภาพปัจจบุนักระแสโลกาภิวัตน์และการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจบนเวทีโลก ซึง่ถือได้ว่ามีการแข่งขนักนัด้วยทนุมนษุย์ จึงมี
ความท้าทายอยา่งหนึง่ที่มีความส าคญั เป็นยคุที่ท าให้สภาพการบริหารการพฒันาต้องมีการเตรียมความพร้อมของบคุลากร
ในการรองรับการเปลีย่นแปลงที่จะเกิดขึน้ โดยมีการก าหนดทิศทางและมีเปา้หมายในการพฒันาให้สอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับหลกัการ แนวคิดของศุภลกัษณ์ เศษฐะพานิช [5] ที่กล่าวว่าการพัฒนาระบบการบริหารที่
มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 9 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) การมุ่งเน้นนกัเรียน ผู้ปกครองและผู้ เก่ียวข้อง 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) โครงสร้างองค์การ 5) การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล 6) การบริหารงานวิชาการ 7) การบริหารการเงิน 8) การบริหารทัว่ไป และ 9) การจัดการสารสนเทศและ
ความรู้ซึ่งจะเห็นได้ว่าการวางแผนกลยทุธ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการบริหารการพฒันาที่ถือได้ว่าเป็นสว่นส าคญัของการ
บริหารการพฒันาท าให้องค์กรมีกรอบหรือทิศทางในการปฏิบตัิงานให้บรรลผุล ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ในการปฏิบตัิงาน
ในอนาคต และสอดคล้องกับงานวิจัยของขตัติยา  ด้วงส าราญ [6] ได้กล่าวว่าองค์ประกอบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1)การวางแผนกลยุทธ์ 2) ประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน 3) ก าหนด
ทิศทางของโรงเรียน 4) ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 5) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน และ 6) ประเมินกลยุทธ์ของ
โรงเรียน โดยในการวางแผนกลยทุธ์เป็นรูปแบบการวางแผนท่ีช่วยให้หนว่ยงานพฒันาตนเองให้ทนักบัสภาพการเปลีย่นแปลง
ได้อย่างเหมาะสม เพราะการวางแผนกลยุทธ์ให้ความส าคญักับการศึกษาวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมภายนอก
หน่วยงานเป็นประเด็นส าคัญองค์กรที่จะประสบความส าเร็จได้นัน้ จ าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์  (Strategic 
planning) ทัง้นีเ้นื่องจากแผนกลยุทธ์จะเป็นแนวทางที่ให้ผู้บริหารองค์กรด าเนินการได้อย่างมีทิศทางคือมุ่งสูค่วามส าเร็จของ
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องค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพทัง้นีผู้้บริหารจะต้องมีการก าหนดทิศทางในการด าเนินการในขณะที่ครูทกุคน
จะต้องร่วมกนัในการปฏิบตัิและถือว่าเป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นต่อการบริหารองค์กร เป็นภารกิจที่ผู้บริหารต้องกระท าเป็น
ล าดบัแรกของกระบวนการบริหาร การด าเนินการใดๆ ถ้ามีการวางแผนท่ีดี งานนัน้ยอ่มประสบผลส าเร็จและบรรลเุปา้หมาย 
ดงันัน้ผู้บริหารจึงต้องมีการวางแผนเพื่อให้กระบวนการปฏิบตัิงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

เมื่อพิจารณาตามตวัแปรขององค์ประกอบที่ 1 พบว่าตวัแปรสว่นใหญ่เป็นเร่ืองของการศึกษาแนวโน้มของ
ปัญหา เตรียมข้อมูล หาวิธีแก้ไข หามาตรการ ก าหนดทิศทาง อีกทัง้การลงมือปฏิบตัิ จัดท าและมีการรายงาน หาแนวทาง
แก้ไข ซึง่องค์ประกอบที่ 1 การวางแผนกลยทุธ์นัน้ได้แบง่เป็นองค์ประกอบยอ่ย 3 องค์ประกอบ ดงันี ้ 

1.1 การก าหนดเปา้หมายการพฒันาสอดคล้องกบังานวิจยัของกญัจนา ลนิทรัตนศิริกลุ[7]ที่ได้กลา่วไว้ว่า 
กระบวนการวางแผนในการวดัและประเมินผลการศึกษามี 8 ขัน้ตอนคือ 1) การด าเนินการก่อนวางแผน 2) การวิเคราะห์
ปัญหา 3) การก าหนดแผนงานและโครงการ 4) การก าหนดเปา้หมาย 5) การก าหนดวิธีการ6) การก าหนดคา่ใช้จ่าย 7) การ
ปฏิบตัิตามแผน และ 8) การประเมินผล ซึ่งการก าหนดเป้าหมายที่ชดัเจนจะช่วยให้เกิดแรงศรัทธาในการพฒันาให้ดียิ่งขึน้ 
และเป็นตวัก าหนดทิศทางในการด าเนินงานร่วมกนั สนบัสนนุและให้ความร่วมมือซึง่กนัและกนัระหวา่งผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิ 
อีกทัง้ยงัช่วยเพิ่มความตัง้ใจและก่อให้เกิดแรงผลกัดนัในการท างานของสมาชิกทกุคนในองค์กร ดงันัน้การก าหนดเปา้หมาย
การพฒันาจึงมีความส าคญัตอ่การบริหาร สามารถตรวจสอบผลงานได้อยา่งชดัเจน อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันา
บคุลากรต่อไป และผลการศึกษาที่ได้กลา่วมาข้างต้น สามารถยืนยนัและรับรองได้ว่าการก าหนดเป้าหมายการพฒันา เป็น
องค์ประกอบที่ส าคญัอีกประการหนึ่งขององค์ประกอบการวางแผนกลยทุธ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคญัของการบริหารการ
พฒันาครูในการใช้ภาษาองักฤษของครูประถมศกึษา 

1.2 การด าเนินการพัฒนามีการใช้ภาษาอังกฤษในเร่ืองไวยากรณ์มีการจัดท า โครงการพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษของครูก าหนดระยะเวลาการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูที่แน่นอนจัดหาหนังสือเล่มเล็กที่มีการ
แปลภาษาให้ครูได้ฝึกฝนอ่านส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจัดหารูปแบบการใช้
ภาษาองักฤษที่หลากหลายเพื่อพฒันาการใช้ภาษาอังกฤษของครูมีการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูอย่างตอ่เนื่องสอบ
วดัผลจดัระดบัการใช้ภาษาองักฤษของครูอย่างตอ่เนื่องสร้างเครือข่ายกบัครูผู้สอนภาษาองักฤษในการใช้ภาษาองักฤษของ
ครูมอบหมายให้ครูภาษาองักฤษวางแนวทางในการด าเนินงานการใช้ภาษาองักฤษแยกระดบัการใช้ภาษาองักฤษของครู
ก าหนดกรอบการด าเนินงานการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษวิเคราะห์และวิจัยการใช้ภาษาองักฤษของครูจัดท าหลกัสตูร
ฝึกอบรมการใช้ภาษาองักฤษของครูประเมินพฤติกรรมการใช้ภาษาองักฤษของครูและมีการให้รางวลัแก่ครูที่มีพฒันาการ 
การใช้ภาษาองักฤษซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของบุญเกิด กลมทุกสิ่ง[8] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม
ภาษาองักฤษส าหรับผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 พบวา่การ
ฝึกอบรมภาษาองักฤษส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย หลกัการวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ผู้ เข้ ารับการฝึกอบรม 
เนือ้หา วิธีการฝึกอบรม สื่ออุปกรณ์ การวดัและประเมินผล และสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติกา เสนาจิตต์ และจุฑามณี 
ตระกูลมุทุตา [9] ที่ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพการด าเนินงานตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(Mini English Program : MEP) : กรณีศึกษา ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวดัสงขลา ซึ่งพบว่าสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการด าเนินงานตามโครงสร้างที่หลกัสตูรก าหนด
บคุลากรมีความเป็นเอกเทศ สามารถแยกออกมาดแูลบริหารจดัการเอง ท าให้ประสิทธิภาพของบคุลากรสามารถท างานได้
อยา่งเต็มที่ สง่ผลให้โครงการประสบความส าเร็จอยา่งมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของวสนัต์ ปานทอง[10] ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง 
“รูปแบบการพฒันาครูเพื่อศิษย์ในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา” พบว่าด้านการปฏิบตัิตน 
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ด้านความรู้และทกัษะและด้านการปฏิบตัิงาน ท่ีส่งผลไปยงัคุณลกัษณะและทกัษะผู้ เรียน สว่นกระบวนการพฒันาครูเพื่อ
ศิษย์มี 5 ขัน้ตอน ประกอบด้วยวินิจฉัยความต้องการจ าเป็นก าหนดจุดประสงค์และขอบข่าย ก าหนดวิธีการพัฒนา 
ด าเนินการพัฒนาและประเมินผลการพฒันา ในการด าเนินการพฒันานัน้เป็นการปฏิบตัิเพื่อให้ได้ผลตามที่ ประสงค์ โดย
ก่อนที่จะด าเนินการพฒันาต้องมีการศกึษาข้อมลูและเง่ือนไขต่างๆ ทัง้วิธีการและขัน้ตอน ซึง่การด าเนินการพฒันาที่ดีจะท า
ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาที่ได้กลา่วมาข้างต้นสามารถยืนยนัและรับรองได้
ว่าการด าเนินการพัฒนาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในส่วนหนึ่งขององค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
องค์ประกอบส าคญัของการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษา 

1.3 การประเมินผลการพฒันามีการรายงานความก้าวหน้าการใช้ภาษาองักฤษเป็นรายบคุคลมีการรายงาน
ผลการใช้ภาษาองักฤษของครูสอบวดัผลจัดระดบัการใช้ภาษาองักฤษของครูมีข้อมูลการใช้ภาษาองักฤษเป็นรายบุคคล
สง่เสริมให้มีการรายงานความก้าวหน้าการใช้ภาษาองักฤษของครูจดัปฏิทินการประเมินการใช้ภาษาองักฤษของครูและหา
แนวทางแก้ไขเมื่อครูมีปัญหาในการใช้ภาษาองักฤษซึง่สอดคล้องกบัผลงานการวิจยัของณฐัา  เพชรธนู[11] ที่ได้ท าการวิจยั
พฒันาระบบการก ากับติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลการด าเนินงานของครูในด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
พบว่า ด้านกระบวนการประเมิน ประกอบด้วยการเตรียมการก ากับติดตามและประเมินผล การวางแผนการก ากบัติดตาม
และประเมินผล และการวิเคราะห์สรุปผลการประเมินซึง่ในการประเมินผลการพฒันานัน้ถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งที่
ก าหนดคณุภาพตัง้แตเ่ร่ิมต้น ควบคมุการสร้างคณุภาพและเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการรักษาระดบัคณุภาพให้ดีขึน้ ถือได้ว่า
เป็นกุญแจที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร จะเห็นได้ว่า องค์กรที่ประสบความส าเร็จในการพฒันาคุณภาพของ
บคุลากร มกัจะมีระบบการประเมินผลงานที่ชัดเจนและเปิดเผย บคุลากรจึงจะสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองได้ด้วย
ความเต็มใจและมัน่ใจดงันัน้การประเมินผลที่ เหมาะสม ต้องให้ความส าคญักับการประเมินความประพฤติของบุคคลใน
องค์การด้วย และให้ความส าคญักบัพฤตกิรรมที่จะสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีดีผา่นระบบการประเมินผล เพราะโดยธรรมชาติ
แล้วบคุคลยอ่มมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมใด ๆที่มีรางวลัตอบสนองเป็นเง่ือนไข เช่นการให้คะแนนประเมินผลสว่นหนึง่แก่ครู 
จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลืองานสังคมร่วมกับโรงเรียนหรือการเลื่อนขัน้เงินเดือน ทัง้ที่มิใช่งานในหน้าที่ที่
มอบหมายจากผู้บริหาร เป็นต้น โดยจะต้องมีการประเมินเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและปัญหาอปุสรรคของ
การท างานวา่เป็นไปอยา่งถกูต้องและมปีระสทิธิภาพตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม ่จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศกึษา
ที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถยืนยันและรับรองได้ว่าการประเมินผลการพัฒนาเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัในส่วนหนึ่งของ
องค์ประกอบการวางแผนกลยทุธ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคญัของการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครู
โรงเรียนประถมศกึษา 

2.องค์ประกอบที่ 2 การเสริมสร้างแรงจูงใจซึ่งสนบัสนุนสื่อ อุปกรณ์ ระบบไอซีทีในการใช้ภาษาองักฤษ
เสริมแรงกระตุ้นในการใช้ภาษาองักฤษสร้างบรรยากาศให้เอือ้ต่อ การใช้ภาษาองักฤษส าหรับสื่อวสัดอุปุกรณ์และเคร่ืองใช้
ของแต่ละสถานศึกษา ยึดหลักตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการใช้สื่อ เทคโนโลยี มาช่วยในการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะการเรียนการสอนของครูชาวต่างชาติที่มกัจะใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ มาประกอบการเรียนการสอน สอดคล้องกับ
งานวิจยัของเทย์เลอร์ (Taylor) [12] ที่ท าการศกึษาความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานตามทรรศนะของครูโรงเรียนประถม โดย
มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาวา่ครูมีมมุมองอยา่งไรตอ่ปัจจยัจงูใจตามหลกัทฤษฎีของเฮิร์ซเบอร์ก (Herzberg) พบวา่ ปัจจยัด้าน
ลกัษณะงานที่เก่ียวข้องกบัความก้าวหน้า เงินเดือนและชีวิตสว่นตวัของบคุลากรมีความส าคญัน้อยมากตอ่ความพงึพอใจใน
การปฏิบตัิงานของครู ปัจจยัด้านลกัษณะงานที่เก่ียวข้องกบัความก้าวหน้าและความสมัพนัธ์กบันกัเรียน มีความส าคญัต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู นอกจากนีย้งัพบว่า มุมมองของครูผู้ชายและผู้หญิงไม่แตกต่างกันในปัจจัยด้าน
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ลกัษณะงาน ยกเว้นด้านความรับผิดชอบและสอดคล้องกบังานวิจยัของอีกาน (Egan) [13] ที่ได้ท าการศึกษาเร่ืองแรงจงูใจ
และความพอใจของครู โดยการอ้างอิงจากทฤษฎีแรงจงูใจของเฮิร์ซเบอร์ก โดยมีจดุมุง่หมายของการวิจยัเพื่อก าหนดปัจจยัที่
สร้างแรงจูงใจครูของโรงเรียนในเมืองซิคาโก (Chicago) โดยทฤษฎีแรงจูงใจของเฮิร์ซเบอร์กได้ก าหนดปัจจัยค า้จุนไว้10 
ปัจจยั ได้แก่ นโยบายและการบริหารงาน (policy and administration) การควบคุมดูแล (supervision) ความสมัพนัธ์กับ
ผู้ บังคับบัญชา (relations with supervisor) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (relations with peers) ความสัมพันธ์กับ
ผู้ ใต้บังคับบัญชา (relations with subordinates) สภาพการท างาน (work condition) เงินเดือน (salary) ชีวิตส่วนตัว 
(private life) ต าแหน่งหน้าที่ (status)  ความมัน่คงของการงาน (job security) และปัจจยัจูงใจ 6 ตวั ได้แก่ความสมัฤทธ์ิผล 
(achievement) การยอม รับนับ ถื อ  ( recognition) ลักษณ ะงาน  (Work itself) ความ รับ ผิดชอบ  (responsibility) 
ความก้าวหน้าในงาน (advancement / promotion) และโอกาสในการเติบโต (possibility of growth) ผลการวิจยัพบว่าครู
ให้ความส าคัญกับปัจจัยจูงใจต่อไปนี ้คือ ลกัษณะงาน  (Work itself) ความสมัฤทธ์ิผล (achievement) ความรับผิดชอบ 
(responsibility) ตามล าดบันอกจากนีย้งัพบว่า ขนาดของโรงเรียนมีผลอย่างยิ่งต่อแรงจูงใจในการท างานของครู ปัจจัยที่
สง่ผลน้อยที่สดุตอ่แรงจงูใจในการท างานของครู คือ ประสบการณ์การท างานและพบว่าโดยทัว่ไปแล้วครูมีความพอใจในการ
ท างาน สอดคล้องกบังานวิจยัของโคกา (Koga) [14] ได้ก าหนดวตัถปุระสงค์การวิจยัเพื่อก าหนดตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่ความพึง
พอใจและความไม่พอใจในการปฏิบตัิงานของครูโดยศึกษาตวัแปรต่อไป ในการบริหารการพฒันาการเสริมสร้างแรงจูงใจ
สามารถท าผ่านกิจกรรมได้หลายรูปแบบ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความต้องการ ความพอใจ เหตุผลและความจ าเป็นโดยวิธีการ
เสริมสร้างแรงจูงใจมีหลายวิธีด้วยกนั เช่นโดยการปรับขึน้เงินเดือนเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งในระบบราชการ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
แรงจงูใจอยา่งมีเหตผุลดีในการพฒันาขีดความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของครูและเป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการมา
นานแล้วว่าแรงจูงใจเป็นองค์ประกอบด้านจิตวิทยาที่มีความส าคัญส าหรับการเรียนรู้ บุคคลที่มีแรงจูงใจจะเกิดความ
กระตือรือร้นและพยายามดิน้รน เพื่อให้งานบรรลตุามเป้าหมายแรงจูงใจเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน
นอกจากนัน้การให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างแรงจงูใจทัง้ภายในและภายนอกให้เกิดขึน้นัน้ การให้ค าแนะน าถึงประโยชน์
ของภาษาองักฤษก็จะเป็นการกระตุ้นให้มีแรงจูงใจเชิงบรูณาการและแรงจงูใจเชิงเคร่ืองมือ ท าให้มีความสนใจ ตัง้ใจ และมี
ทศันคติที่ดีต่อการใช้ภาษาองักฤษ สง่ผลให้มีการพฒันาตนเองจนมีความช านาญในการใช้ภาษาองักฤษต่อไปจากแนวคิด 
ทฤษฎีและผลการศกึษาที่ได้กลา่วมาข้างต้นสามารถยืนยนัและรับรองได้ว่าการเสริมสร้างแรงจงูใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคญั
ในการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษา 

 3. องค์ประกอบที่ 3 การประสานงานมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กูลิคและเออร์วิค (Gulick and 
Urwick) [15] ได้ให้ความหมายด้านการประสานงาน ว่าเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือต าแหน่งที่เก่ียวข้อง 
รวมทัง้การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การหรือหน่วยงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และ
บรรลวุตัถุประสงค์ขององค์การ การประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลวุตัถุประสงค์ของ
องค์การ การประสานงานเป็นขัน้หนึง่ของกระบวนการบริหาร ซึง่ผู้บริหารจะต้องใช้เทคนิคในการสง่เสริม ชกัจงู ตกัเตือน และ
ช่วยเหลือให้ทุกหน่วยงานขององค์การ หน้าที่ขององค์การเป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง โดยเฉพาะในประเด็นการติดต่อและ
ประสานงานซึ่งเป็นการจดัระเบียบวิธีการท างานเพื่อให้งานและเพื่อนๆ ร่วมมือปฏิบตัิงานเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนั เพื่อลดข้อ
ขดัแย้ง ท าให้งานด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน และท าให้การท างานสมัพนัธ์สอดคล้องกันนอกจากนัน้ การติดต่อประสานงาน 
หรือการมีมนษุย์สมัพนัธ์กบัคน หรือกลุม่องค์กร ยงัเป็นการจดัระเบียบวิธีการท างาน เพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่จากสว่นตา่งๆ 
ในหนว่ยงาน ร่วมมือปฏิบตัิงานเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั ไมท่ าให้งานซ า้ซ้อน ขดัแย้งกนั หรือเหลือ่มล า้กนั และให้ความร่วมมือ
ด้วยดี สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และนโยบายขององค์กรนัน้อยา่งสมานฉนัท์และมีประสทิธิภาพ ทัง้ยงัเป็นการติดตอ่สือ่สาร
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ให้เกิดความคิดความเข้าใจในการร่วมมือปฏิบตัิงานให้สอดคล้องทัง้เวลา และกิจกรรมที่จะต้องกระท าให้บรรลวุตัถปุระสงค์
อย่างสมานฉันท์เพื่อ ให้งานด าเนินไปอย่างราบร่ืน ทัง้ยังท าให้เกิดการลดข้อขัดแ ย้ง และท าให้งานด าเนินไปได้ด้วยดี
สอดคล้องกบังานวิจยัของต่วนเปาซี กูจิ [16] ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย: กรณีศึกษาสถาบนั
พฒันาองค์กรชุมชน ส านกังานปฏิบตัิการภาคใต้ พบว่า ประโยชน์ของเครือข่าย ได้แก่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเวที
กลางประสานงาน เป็นเวทีแลกเปลีย่นและระดมทรัพยากร เป็นเวทีร่วมสร้างสรรค์และพฒันาความรู้ใหม่ๆ  และเป็นเวทีสร้าง
กระแสผลักดันประเด็นทางสังคมใหม่ๆ การประสานงานนัน้เป็นการจัดให้บุคลากรในองค์กรท างานประสานสมัพันธ์
สอดคล้องเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนั เพื่อให้การด าเนินงานราบร่ืนและบรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิภาพอีกทัง้ยงัเป็นการ
ติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ภายนอก ซึ่งในการบริหารการพฒันาหากมีการประสานงานกันไม่ว่าจะทัง้ภายในหรือภายนอก
สถานศกึษาจะท าให้เกิดการร่วมมือที่ดีและน าไปสูจ่ดุหมายปลายทางเดียวกนัการประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ ให้เข้ามา
มีสว่นร่วมในการพฒันาจะท าให้ครูได้รับการสนบัสนนุ เป็นการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจดัหา
ทนุให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาได้ไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูานเพื่อเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ทัง้ในและต่างประเทศ
อย่างมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ โดยมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายจากแนวคิด ทฤษฎีและผล
การศึกษาที่ได้กลา่วมาข้างต้นสามารถยืนยนัและรับรองได้ว่า การประสานงาน เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการบริหารการ
พฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษา 

4. องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริมสนับสนุนซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนในการใช้ภาษาองักฤษโดยมีความ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ นอกจากนี ้สทุธิวงศ์ค ากลอ่ง [17] ที่ได้ศกึษาผู้บริหารสถานศกึษามบีทบาทการสง่เสริมการวิจยัใน
ชัน้เรียน ซึ่งพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการสง่เสริมการวิจัยในชัน้เรียนในด้านการสนบัสนุนและจูงใจด้านการ
นิเทศภายในด้านการเผยแพร่ผลงานเพื่อสร้างขวญัก าลงัใจและยงัสอดคล้องกบังานวิจยัขององอาจ วิจิตรวรกาญจน์[18] ที่
ได้ท าการศกึษาเร่ือง การบริหารจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ซึง่สรุปได้วา่ ในด้านการ
ส่งเสริมทรัพยากรในการด าเนินงานให้ความส าคัญและสนับสนุนเร่ืองงบประมาณพัฒนาด้านการศึกษา การจัดสรร
ทุนการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียนและการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพทัง้ในด้านเคร่ืองมือเคร่ือ งจักรที่
ทนัสมยัและด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การจดัตัง้โครงขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศนูย์กลางรวบรวม จดัเก็บและเช่ือมโยง
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อให้ผู้ เรียนได้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา และโรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุนทรัพยากรในการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน มีการจัดสรรงบประมาณไว้อย่างเพียงพอ มีการส่งเสริมให้
บคุลากรสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนีก้ารจดัการศึกษาของไทยมีวิวฒันาการมาโดยตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคญัอย่างต่อเนื่องก็ คือ การพฒันา สนบัสนุน ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของ
เยาวชนไทยให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถติดต่อสือ่สารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อพฒันาให้สงัคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าและ
เพื่อยกระดบัองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล ในการสง่เสริมสนบัสนนุของการบริหารการพฒันาครูนัน้ ไม่เพียงจะเป็นการ
สนับสนุนในเร่ืองจัดหาครูสอนภาษาที่มีความสามารถมาสอน จัดสื่อหรือแม้กระทัง้ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการใช้
ภาษาองักฤษของครูแตย่งัเป็นการสง่เสริมสนบัสนนุในเร่ืองของก าลงัใจเพ่ือปรับเปลีย่นทศันคติในการใช้ภาษาองักฤษของครู 
เนื่องจากครูที่ไม่ได้สอนภาษาองักฤษสว่นใหญ่ยงัด้อยทกัษะภาษา โดยเฉพาะเร่ืองการสื่อสาร หากมีการสง่เสริมสนบัสนุน
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจะมีส่วนท าให้ครูมีการพัฒนามากยิ่งขึน้ จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น สามารถยืนยันและรับรองได้ว่าการส่งเสริมสนับสนุนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการบริหารการพัฒนาการใช้
ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษา 
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 5. องค์ประกอบที่ 5 การนิเทศเป็นการนิเทศการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของศิ
วกรนนัโท[19]  ที่พบว่า รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเลก็ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คือ 1) ก าหนดผู้ รับผิดชอบในการ
นิเทศภายใน ได้แก่ ก าหนดโครงสร้างการนิเทศภายในก าหนดบทบาทผู้ เก่ียวข้องกบัการนิเทศภายใน 2) วางแผน การนิเทศ
ภายใน ได้แก่ การศกึษาสภาพปัจจบุนัปัญหาและความต้องการของโรงเรียน การวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา และแนวทาง
การแก้ปัญหา 3) การจดัท าโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ได้แก่ การเตรียมการก่อนการนิเทศ การปฏิบตัิการนิเทศภายใน
โรงเรียนการ ควบคุมการปฏิบัติการนิเทศการสร้างขวัญก าลังใจประเมินผลการนิเทศภายใน และ 4) การสรุปผล การ
ด าเนินการเพื่อการปรับปรุง ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายใน พบว่า สามารถปฏิบัติได้ในสถานการณ์จริงของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซิลวาและดาน่า(Silva & Dana) [20] ได้ศึกษาเร่ือง การนิเทศแบบร่วมมือใน
โรงเรียนสูร่ะดบัมืออาชีพ ผลการวิจยั ได้เสนอรูปแบบความร่วมมือโดยเน้นการตรวจสอบและการใช้ข้อมลูเพื่อพฒันาโรงเรียน
ที่พฒันาสูม่ืออาชีพ มี 4 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้เตรียมความพร้อม 2) การนิเทศโดยตรง 3) ผลการนิเทศ และ4) ความต้องการของ
ครู ซึง่การนิเทศต้องยึดยดึหลกัทัง้ 4 ประการอย่างผสมผสาน ในการนิเทศต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศอยา่งชดัเจน 
ดังนัน้การศึกษารูปแบบของการนิเทศจึงจ าเป็นต้องก าหนดกระบวนที่ชัดเจนและทุกขัน้ตอนต้องประสานสมัพันธ์และ
เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบการนิเทศเป็นกระบวนการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ นิเทศกับผู้ รับการนิเทศที่จะ
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา แนะน าครูผู้ รับการนิเทศและบคุลากรทางการศึกษาให้พฒันาการเรียนการสอนและการปฏิบตัิงาน
เพื่อให้เกิดความงอกงามทางวิชาชีพซึ่งจะสง่ผลตอ่การพฒันาครูเป็นส าคญั ซึ่งต้องมีการอาศยัความร่วมมือของผู้บริหาร ผู้
นิเทศและครู โดยมีการอาศยัหลกัการสร้างสมัพนัธภาพบนความเทา่เทียมและการยอมรับซึง่กนัและกนั หลกัความเป็นระบบ
และมีความตอ่เนื่องและหลกัความยืดหยุน่ให้อิสระในการที่จะพฒันา หากสถานศกึษามีการพฒันาบคุลากรในสถานศึกษา
โดยผ่านการนิเทศอย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง จะท าให้การพฒันามีประสิทธิภาพและสามารถพฒันาไปได้ตามเป้าหมายที่
ได้ก าหนดไว้ จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถยืนยันและรับรองได้ว่า การนิเทศ เป็น
องค์ประกอบที่ส าคญัในการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษา 
 ผลการยืนยันองค์ประกอบของการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา 

ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาจาก
ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวฒุิจ านวน 5 คน พบว่า องค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาทัง้ 5 องค์ประกอบคือ 1.การวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 2. การเสริมสร้างแรงจูงใจ3. 
การประสานงาน 4. การส่งเสริมสนับสนุน 5. การนิเทศมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และความ
ถกูต้องครอบคลมุ  
 

ข้อเสนอแนะ 
       1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

    1.1 หนว่ยงานต้นสงักดัควรน าผลการวิจยันีไ้ปเป็นสว่นหนึง่ของแนวทางการบริหารพฒันาครู เพื่อสนบัสนนุ
สง่เสริมการใช้ภาษาองักฤษ โดยการสร้างความเข้าใจและสร้างความส าคญัของการใช้ภาษาองักฤษ 

    1.2 หน่วยงานที่ เก่ียวข้องกับการศึกษา ควรน าผลการวิจัยครัง้นี  ้ไปเป็นแนวทางการพัฒนาการใช้
ภาษาองักฤษของครู และมีการประเมินผล ก ากบั ติดตามการบริหารการพฒันาร่วมกนัในองค์การอยา่งมีประสทิธิภาพ 

    1.3 ควรมีการพัฒนางานวิจัย โดยการน าไปปฏิบัติใช้ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ สนใจแล้วมีการ
ด าเนินการก ากบั ติดตามและประเมินผลอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อการปรับปรุงและพฒันาอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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                 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
    ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี ้
    2.1 ท าการศกึษาเชิงทดลอง โดยน าแนวทางที่ได้ไปวิจยัเพื่อหาประสทิธิผล 
    2.2  ศึกษารูปแบบการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา โดยก าหนด

ขนาดกลุม่ตวัอยา่งให้ใกล้เคียงกนั 
   2.3 ควรหาแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียน

ประถมศึกษาในสังกัดต่างๆ เช่น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดการศึกษาเอกชน สังกัด
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
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Professional administrators of school administrators under the Office of Samut 
Songkhram Primary Educational Service Area within the context of educational 
management in ASEAN community. 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 2) เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา และครูในสถานศึกษา จําแนกตาม เพศ การศึกษาขัน้สงูสดุ ประสบการณ์การทํางาน 
ตําแหน่ง และขนาดสถานศึกษา 3) ศึกษาแนวทางการพฒันาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ผู้ บริหารสถานศึกษา และครูใน
สถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม รวมทัง้สิน้ 269 คน ได้มาโดยการสุม่แบบแบง่ชัน้
ตามสดัส่วน และกลุ่มที่ 2 ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 3 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจงเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ที่สร้างขึน้โดยผู้วิจยั ซึ่งแบบสอบถามมีค่าความตรงด้าน
เนือ้หาระหวา่ง 0.67 ถึง 1.00 มีคา่ความเที่ยงเทา่กบั 0.99 วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์เนือ้หา 

ผลการวิจยั พบวา่ 
1. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านวิสยัทศัน์ ด้านการบริหารงาน
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งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานด้านความสมัพนัธ์กบัชุมชน ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการ
บริหารกิจการนกัเรียน และด้านการสือ่สารภาษาองักฤษ ตามลาํดบั 

2. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศกึษา เมื่อจําแนกตามตําแหนง่ และขนาดของสถานศกึษา พบวา่ 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นเพศ ระดบัการศกึษา และประสบการณ์การทํางาน ไมแ่ตกตา่งกนั 

3. แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้ บริหารมืออาชีพของผู้ บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมให้นํา
ผลงานวิจยัที่เก่ียวกบัการเรียนรู้มาพฒันาหลกัสตูร 2) ควรสร้างขวญักําลงัใจให้บคุลากรทกุคนในโรงเรียน 3) ควรมีการจดั
สวสัดิการภายในโรงเรียนที่หลากหลายตรงกบัความต้องการ 4) ควรวางแผน ประชมุการบริหารงานงบประมาณ มีการจดัทํา
แผนปฏิบตัิการประจําปี และเสนอคณะกรรมการสถานศกึษา 5) ควรมีการเผยแพร่ ขา่วสาร ประชาสมัพนัธ์ของโรงเรียน และ
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน เสนอแนะความคิดเห็น 6) ควรให้ความยตุิธรรม และความเสมอภาคกบับคุลากรอย่างเท่า
เทียมกัน พร้อมทัง้รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร     7) ควรกําหนดกิจกรรมที่เป็นนวตักรรม และกําหนดกลยุทธ์ในการ
บริหารการศกึษาได้อยา่งเหมาะสมสูป่ระชาคมอาเซียน และ 8) พฒันาผู้บริหารให้สามารถใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารได้ 
โดยจดัหาวิทยากรมาพฒันาทกัษะภาษาองักฤษแก่ผู้บริหาร และบคุลากรภายในโรงเรียน 

 

ค าส าคัญ : ความเป็นผู้บริหารมอือาชีพ, ผู้บริหารสถานศกึษา, ประชาคมอาเซียน 

 
Abstract 

The research aimed to: 1) study the professional administrators of school administrators; 2) compare the 
opinions of school administrators and teachers as classified by gender, highest educational level, work 
experience, job position, and school size; and 3) study the guidelines for developing professional administrators 
of school administrators. The research sample consisted of 2 groups. The first group included questionnaire 
respondents consisting of 269 school administrators and teachers under the Office of Samut Songkhram Primary 
Educational Service Area derived by stratified random sampling. The second group included interviewees 
consisting of 3 school administrators, derived by purposive sampling. The research instruments were a 
questionnaire and an interview form constructed by the researcher with the content validity between 0.67-1.00, 
and the values of Cronbach's Alpha reliability coefficient equal to 0.99. Data were analyzed with frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, and content analysis.  

The findings of this research were as follows: 
1. Overall and in specific aspects, the professional administrators of school administrators were at a high 

level. When considering each aspect, it was found that all specific aspects were ranked in the descending order 
as follows: moral and ethics, vision, budget administration, personnel administration, community relation 
administration, academic administration, student affairs administration, and English communication. 

2. The professional administrators of school administrators as classified by job position and school size 
obtained statistically significant difference at .05; whereas, gender, highest educational level, and work 
experience had no difference. 

3. The suggested guidelines associated with professional administrators of school administrators should 
be established as follows: 1) promoting and exploiting the research outcomes to curriculum development; 2) 
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boosting all school staff’s morale; 3) providing various types of welfare associated with needs; 4) planning budget 
administration meetings preparing annual operational plans, and proposing to the school committee; 5) 
disseminating and propagating school public information and providing opportunity for parents and communities 
to give advice and offer opinion; 6) providing impartiality and equal treatment to all school staff as well as paying 
attention to their opinion; 7) organizing innovational activities and formulating strategies in educational 
administration appropriate to ASEAN Economic Community (AEC); and 8) equipping school administrators with 
communicative competence in English as well providing trainers to improve English communication skills for 
school administrators and staff. 

 

Keywords :  Professional administrators, School administrators, ASEAN community. 
 

ภูมิหลัง 
การบริหารจดัการศกึษาไทยในปัจจบุนัอยูท่า่มกลางกระแสโลกที่เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วสง่ผลให้ประเทศในแถบ

เอเชีย ต้องเผชิญกบัความหลากหลายทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การเมือง และเทคโนโลยีในอตัราคอ่ยข้างสงู ทําให้
แต่ละประเทศต้องเร่งเตรียมความพร้อมให้ประเทศของตนเองมีความเจริญ ก้าวหน้า เพื่อแข่งขนักับต่างประเทศ ทัง้ด้าน
สงัคมวิทยา มานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลงังาน และการสื่อสาร โดยการพฒันาคนให้มีศกัยภาพสงูขึน้ ให้
สามารถปรับตวัรู้เทา่ทนักระแสการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ เพื่อให้ประเทศชาติก้าวหน้าได้อยา่งมัน่คง โดยอาศยัการศกึษาเป็น
เคร่ืองมือสําคญัในการพฒันาประเทศ ให้สามารถเข้าแข่งขนัในเวทีโลกได้ทกุรูปแบบ การศึกษาจึงเป็นหวัใจสําคญัของทกุ
องคาพยพแห่งการพัฒนาประเทศ และเป็นกลไกหลกัในการพัฒนาทรัพยากรของชาติให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถยืนหยดัได้อยา่งสง่างามในประชาคมโลก [1] 

ในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่สมาคมประชาชาติแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nation 
: ASEAN) หรือ อาเซียน รวมตวักนัเป็นภมูิภาคเดียวกนั และก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนแบบเต็มตวั [2]  ประเทศอาเซียนทกุ
ประเทศให้ความสาํคญักบัการพฒันาการศกึษาของประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งให้สาํคญักบัศกึษาเพราะการศกึษาเป็นสว่น
สําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมให้มีความก้าวหน้า เป็นกลไกสําคญัในการบรรลวุิสยัทศัน์อาเซียน 2020 และการอยู่
ร่วมกันอย่างสนัติสขุในสิ่งแวดล้อมบนพืน้ฐานของประชาธิปไตยอย่างกลมกลืน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มอํานาจต่อรอง
และขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระหวา่งประเทศในทกุ ๆ ด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกบัปัญหาใหม ่ๆ 
ระดบัโลกที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน การศึกษาจึงนบัว่ามีบทบาทสําคญัในการขบัเคลื่อนและเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน นอกจากนีเ้พื่อให้การพฒันาการศกึษาเป็นไปตามเปา้หมายที่กําหนดไว้ กระทรวงศกึษาธิการจึงได้กําหนด
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 โดยเน้นการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพฒันาคนไทยยคุใหมป่รับกระบวนทศัน์การเรียนรู้เพื่อให้นกัเรียนสามารถพฒันาคณุลกัษณะที่
พึงประสงค์เพิ่มโอกาสทางการศกึษาและสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการบริหารและจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผู้ เรียนเป็นสาํคญั 
[3] 

สภาพการณ์ที่เกิดขึน้ดังกล่าวส่งผลให้การจัดการศึกษาไทยต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัด
การศึกษาใหม่เพื่อสอดคล้อง และก้าวทันกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จะเกิดขึน้ในอนาคตเพื่อส่งเสริมให้การศึกษาไทยมี
คณุภาพได้มาตรฐาน ประกอบกบัในพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2542 มาตรา 6 บญัญตัิให้มุง่พฒันาคน
ไทยให้เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคณุธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิต



 
153 วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 

อยู่ในสงัคมโลกอย่างมีความสุข  [4]  จะเห็นได้ว่าการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจะสําเร็จได้จําเป็นต้องอาศยั
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพจึงจะทําให้การบริหารและการจดัการศึกษาประสบความสําเร็จและ
เป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์การเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจสงัคมและเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา
ซึ่งก่อให้เกิดความสลบัซบัซ้อนและปัญหาอย่างไม่มีสิน้สดุจําเป็นต้องอาศยัผู้นําที่มีวิสยัทศัน์ความรู้ความสามารถและมี
คณุธรรมในการดําเนินการจึงจะทําให้องค์กรประสบความสาํเร็จตามความมุง่หมายที่คาดไว้ 

ดงันัน้ผู้บริหารโรงเรียนจําเป็นต้องมีคณุลกัษณะมีความรู้ความสามารถมีวิสยัทศัน์มีคณุธรรมจริยธรรมมีความ
เป็นผู้นําโดยเฉพาะเป็นผู้บริหารมืออาชีพทางด้านวิชาการที่มีความสามารถทางการบริหาร และพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2545 มาตรา 53 และด้วยหลักการดังกล่าวข้างต้นผู้ บริหาร
สถานศึกษาต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่มีความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา [5]  ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้นําที่
สําคญัที่สดุในการขบัเคลื่อนสถานศึกษาเข้าสู่กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางความหลากหลายทัง้ด้าน
เศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรมโดยใช้กระบวนการทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงค์ที่
กําหนดไว้อย่างชดัเจน เหมาะสมและสอดคล้องกบับริบทขององค์กรโดยการร่วมมือกันบริหารจดัการพฒันาคณุภาพทาง
การศึกษาให้เกิดความพึงพอใจของทกุฝ่ายเพื่อประโยชน์สงูสดุในการพฒันาประเทศ  เมืองปาย  รู้สรรพกิจ กลา่วถึงความ
พร้อมของสถานศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่าควรมีแนวทางที่จะพัฒนาไปสู่ความพร้อมมีแบ บแผนในการ
ดําเนินการจดัการเรียนรู้ของประชาคมอาเซียน ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นบคุคลสําคญัในการสง่เสริมสนบัสนนุและช่วยเหลอื
ครูจดัการเรียนรู้ที่พฒันานกัเรียนให้มีความตระหนกัความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะปรับเปลีย่นและเตรียมตวัรับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเผชิญในอนาคต [6]  ดงัสรุปได้ว่า ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาสงักดั
สํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในบริบทการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียนจําเป็นต้องมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สภาวการณ์ที่จํากดัได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสยัทศัน์ในการจดั
การศกึษาสูป่ระชาคมอาเซียน มีความสามารถในการประสานภาคีเครือขา่ยเพื่อความร่วมมือในการจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคม
อาเซียน มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ มีคณุธรรม จริยธรรมในการบริหาร สามารถติดตอ่สือ่สารกบั
ภาคีเครือขา่ยในกลุม่ประชาคมอาเซียนและมีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
สงักัดสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในบริบทการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน  เพื่อนํา
ข้อมลูไปปรับปรุงพฒันาตนเองและใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายในการพฒันาผู้บริหารและการจดัศกึษาตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศกึษาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สมทุรสงคราม ในบริบทการจดัการศกึษาของประชาคมอาเซียน 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา และครูในสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาสมุทรสงครามจําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษาขัน้สูงสุด ประสบการณ์การทํางาน ตําแหน่ง และขนาด
สถานศกึษา 

3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม ในบริบทการจดัการศกึษาของประชาคมอาเซียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

   1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษา 73 คน ครู 804 คน รวมทัง้สิน้ 877 คน ใน
สถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม ปีการศกึษา 2558  

 2.) กลุม่ตวัอยา่ง 
  กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 22 คน และ

ครูผู้สอน จํานวน 247 คน รวมทัง้สิน้ 269 คน ในสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม 
ปีการศกึษา 2558 ได้มาโดยวิธีดงันี ้

  1. กําหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างจากจํานวนประชากรทัง้หมด โดยเทียบกบัตารางกําหนดขนาดของกลุม่
ตวัอยา่งสาํเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970: 608 อ้างอิงใน จิตติรัตน์ แสงเลศิอทุยั, 2555: 124) [7]  

  2. การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง ทําการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (stratified random sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็น
เกณฑ์จดัชัน้ (strata) การเลือกกลุม่ตวัอย่างในแต่ละชัน้ใช้การสุม่อยา่งง่าย (simple random sampling) ให้ได้จํานวนครบ
ตามสดัสว่นท่ีกําหนดไว้  

  กลุม่ที่ 2 เป็นกลุม่ตวัอย่างที่ตอบแบบสมัภาษณ์ ได้ใช้การเลือกแบบเจาะจง จําแนกตามขนาดสถานศกึษา 
กระจายไปตามขนาดสถานศึกษา ขนาดละ 1 คน ได้ทัง้สิน้ 3 คน และกําหนดผู้ ให้สมัภาษณ์เป็นผู้บริหารสถานศึกษา โดย
พิจารณาเลอืกสถานศกึษาที่ผา่นการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามในระดบัดีมาก ทกุมาตรฐาน เป็นผู้ให้ข้อมลูสาํคญั (Key 
Informant) ซึง่เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมลูที่จะศกึษาเป็นอยา่งดี  

2. ตัวแปรที่วิจัย 
 ตวัแปรที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ประกอบด้วย 

 ตัวแปรต้น  ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาขัน้สูงสุด 
ประสบการณ์การทํางาน ตําแหนง่ และขนาดสถานศกึษา  

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพในประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา  8 ด้าน ดงันี ้1) 
ด้านการบริหารวิชาการ, 2) ด้านการบริหารงานบคุคล, 3) ด้านการบริหารกิจการนกัเรียน, 4) ด้านการบริหารงานงบประมาณ
, 5) ด้านการบริหารงานด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน, 6) ด้านคณุธรรม จริยธรรม, 7) ด้านวิสยัทศัน์, และ 8) ด้านการสื่อสาร
ภาษาองักฤษ  

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้มี 2 ชดุ คือแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ 

 ชุดที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกบัความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสงคราม ในบริบทการจดัการศึกษาของประชาคมอาเซียน โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดงันี ้ตอนที่ 1 
สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Checklist),  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความ
คิดเห็นมีลกัษณะเป็นมาตราประมาณคา่ 5 ระดบั (rating scale) โดยมีผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบคณุภาพความ
ตรงด้านเนือ้หาและโครงสร้าง (Content Validity) ได้ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อกระทงคําถามกบัวตัถปุระสงค์ และ
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และความถูกต้องของเนือ้หาทุกข้อ โดยเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตัง้แต ่0.67 ถึง 1.00 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเพื่อศกึษาแนวทางการพฒันาเป็นแบบสอบถาม 



 
155 วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 

 ชุดที่  2 แบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้ บริหารมืออาชีพของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ในบริบทการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน  จาก
แบบสอบถามที่มีคา่เฉลีย่ตํ่าในแต่ละด้าน มีลกัษณะเป็นแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structure interview test) 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) ขอความอนเุคราะห์จากสาํนกับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม เพื่อจดัทําหนงัสอืขอความร่วมมอื

ไปยงัสงักัดสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหาร
สถานศกึษา และครู 

 2) ดําเนินการจัดส่งแบบสอบถาม ไปยงัโรงเรียนที่มีผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้ วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมลูด้วยตนเองได้แบบสอบถามที่สมบรูณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 

 3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลบัคืนมา เพื่อนํามาลงรหสัข้อมูลแล้วนําไปวิเคราะห์
ข้อมลูด้วยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

 4) ผู้วิจัยได้ดําเนินการขอความอนุเคราะห์จากสํานกับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม เพื่อจัดทํา
หนังสือขอความร่วมมือไปยังสงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามในการสมัภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศกึษาเพื่อให้ข้อมลูที่สาํคญั โดยผู้วิจยัดําเนินการติดตอ่และเดินทางไปสมัภาษณ์ตามวนัเวลา และสถานท่ีที่ผู้ให้ข้อมลู
สาํคญันดัหมาย 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์  (Index of item Objective 

Congruence: IOC) 
 2) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลูจําแนกตามลกัษณะของแบบสอบถามในแตล่ะตอนดงันี ้ 
  2.1 การวิเคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check Lists) ด้วย

วิธีการแจกแจงความถ่ี (frequency) และคา่ร้อยละ (percentage) 
2.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็น ใช้การหาคา่เฉลีย่ X  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 

นําคา่เฉลีย่ไปเทียบเกณฑ์ขอบเขตของคา่เฉลีย่ตามแนวคิดของบญุชม ศรีสะอาด [8] 
 3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ จําแนกสถานภาพโดยใช้สถิติที่แบบกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกนั t - 
test Independent และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way ANOWA) เมื่อพบความแตกต่างจึง
ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่รายคู ่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  
 4) การวิเคราะห์แนวทางการพฒันาจากการสมัภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย  
1. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศกึษา โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากเมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบวา่ด้านท่ีมีคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคณุธรรม จริยธรรม ด้านวิสยัทศัน์ ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านการบริหารงานด้านความสมัพันธ์กบัชุมชน ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารกิจการ
นกัเรียน และด้านการสือ่สารภาษาองักฤษตามลาํดบั 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพืน้ที
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสํานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม ในบริบทการจดัการศกึษาของประชาคมอาเซียน จําแนกตามสถานภาพสว่นบคุคล 
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 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศกึษา ทัง้ในภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีระดบัการศึกษาขัน้สงูสดุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อความเป็นผู้บริหารมือ
อาชีพของผู้บริหารสถานศกึษา ทัง้ในภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อความเป็นผู้บริหารมือ
อาชีพของผู้บริหารสถานศกึษาในภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั แตเ่มื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ แตกตา่งกนัในด้านการสือ่สาร
ภาษาองักฤษ แตเ่มื่อนํามาเปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคู ่พบวา่ ไมม่ีรายคูท่ี่แตกตา่งกนั 
 2.4 ผู้บริหารสถานศกึษา และครูที่มีตําแหน่งตา่งกนัมีความคิดเห็นต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัที่ระดบั .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัที่ระดบั .05 จํานวน 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานบคุคล 
 2.5 ผู้บริหารสถานศกึษา และครูที่มีขนาดของสถานศกึษาตา่งกนัมีความคิดเห็นตอ่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
ของผู้บริหารสถานศกึษา โดยภาพรวมแตกตา่งกนั และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ แตกตา่งกนั จํานวน 7 ด้าน คือ ด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารกิจการนกัเรียน ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานด้านความสมัพนัธ์กบัชุมชน ด้านคณุธรรม จริยธรรม และด้านวิสยัทศัน์แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 

3. แนวทางการพฒันาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา คือ นําผลงานวิจยัมาพฒันาหลกัสตูร 
สร้างขวัญกําลงัใจให้บุคลากรทุกคน มีการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียนที่ตรงกับความต้องการ ประชุมการบริหารงาน
งบประมาณจดัทําแผนปฏิบตัิการประจําปี และเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา มีการเผยแพร่ ข่าวสาร ประชาสมัพนัธ์ของ
โรงเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน เสนอแนะความคิดเห็น มีความยตุิธรรม และความเสมอภาคกับทุกคนอย่าง
เสมอภาคส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม และมีกลยุทธ์ในการบริหารการศึกษาได้อย่างเหมาะสมสู่ประชาคมอาเซียน 
สามารถใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารได้ พร้อมทัง้พฒันาทกัษะภาษาองักฤษแก่ผู้บริหาร และบคุลากรภายในโรงเรียน 

 

อภปิรายผล 

1. จากผลการวิจัยพบว่าระดับความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสงครามในบริบทการจดัการศกึษาของประชาคมอาเซียน โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก
ทกุด้าน โดยมีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ ด้านคณุธรรม จริยธรรมรองลงมาคือด้านวิสยัทศัน์ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบคุคล ด้านการบริหารงานด้านความสมัพนัธ์กบัชุมชน ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารกิจการนกัเรียน 
และด้านการสือ่สารภาษาองักฤษ ตามลาํดบั เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่   

      1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อการ
ดําเนินกิจการของโรงเรียน ไม่นําทรัพย์สินของทางราชการ หรือไม่นําเวลาราชการไปใช้ในงานสว่นตวั ญาติพี่น้อง หรือมิตร
สหาย ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ เรณ ูกองชาญ [9]  ได้ศกึษาคณุลกัษณะผู้บริหารสถานศกึษามืออาชีพตามทศันะของครู
ในอําเภอมวกเหลก็สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระบรีุ เขต 2 พบวา่ ด้านคณุธรรม จริยธรรม อยู่ในระดบัมาก 
ผู้บริหารประพฤติปฏิบตัิตนเสมอต้นเสมอปลายเหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะ บคุคล เหตกุารณ์ และสิง่แวดล้อม เป็นแบบอยา่งที่
ดีแก่บคุลากรภายในสถานศกึษา 
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 1.2 ด้านวิสยัทศัน์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความทนัสมยัต่อเหตกุารณ์ก้าวทนั
เทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีความกระตือรือร้น แสวงหาความรู้
วิทยาการใหม่ๆอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทิพย์  ปินะสา [10]  ได้ศึกษาคุณลกัษณะผู้บริหารมืออาชีพใน
ทรรศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียน สํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า ด้านวิสยัทศัน์
กว้างไกล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า การทํางานให้ประสบผลสําเร็จผู้บริหารต้องมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และปรับปรุงเปลีย่นแปลงทิศทางการดําเนินงานขององค์กรให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม และ
ปรับปรุงเปลีย่นแปลงให้ทนัตอ่วิทยาการตา่ง ๆ ในโลกที่ก้าวหน้าและเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา มีความรอบรู้ในหลายด้าน  

 1.3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ ผู้บริหารสถานศกึษากําหนดแนวปฏิบตัิใน
การจดัซือ้ - จดัจ้าง มีการตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียดเกณฑ์คณุลกัษณะเป็นไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบความ
ถกูต้องของตวัเงินสด เงินฝากธนาคาร ตรงตามรายงานเงินคงเหลอืประจําวนั ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ อญัชล ีพิมพ์พจน์ 
[11] ได้ศึกษาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ด้านงบประมาณ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ ผู้บริหารมีการเสนอของบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ มี
การวางแผนการทํานบุํารุงรักษาและซอ่มแซมอปุกรณ์ตลอดจนอาคาร สถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียนให้ใช้งานได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพอยูเ่สมอ และสามารถวางระบบการบริหารและจดัการทรัพยากรภายในสถานศกึษาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 1.4 ด้านการบริหารงานบคุคล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสริมให้ครูและบคุลากร
เข้าร่วมอบรม ประชุม และศึกษาดูงาน ให้ครู ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อญัชลี   พิมพ์พจน์ [11]  ได้ศึกษาความเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพของมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านบคุลากร โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก พบวา่ ผู้บริหารสง่เสริมให้บคุลากรเข้าร่วมอบรมสมัมนาตามโครงการตา่ง ๆ ผู้บริหารสามารถให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ ร่วมงาน 

 1.5 ด้านการบริหารงานด้านความสมัพนัธ์ชุมชน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ผู้บริหารสามารถสร้างความ
เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ให้คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานได้อย่างถกูต้อง สนบัสนนุให้ครูประจําชัน้ออกไปพบปะ
ผู้ปกครองนกัเรียน และประชาชนในชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ไพบลูย์  จําปาป่ัน [12]  ได้ทําการวิจยั
เร่ือง คณุลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู
สงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 28 พบว่า ด้านการเป็นผู้นําด้านสงัคมและชมุชน ทัง้ในภาพรวมและราย
ข้ออยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ข้อที่มากที่สดุ คือ สร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ให้คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานได้อยา่งถกูต้องชดัเจน รองลงมาคือ นําคณะครูและนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชมุชนและใช้โรงเรียน
เป็นฐานบริการกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และนําชุมชน หน่วยงานภายนอกมาร่วมสนบัสนนุในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน ตามลาํดบั 

 1.6 ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครู และ
บุคลากรพฒันาตนเองในด้านวิชาการให้ทนัสมยัอยู่เสมอ สนบัสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สมัมนาทาง
วิชาการ เก่ียวกบัการเตรียมพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สงัคม   กุลสวุรรณ [13]  ได้ทําการ
วิจยัเร่ือง พฤติกรรมผู้นํามืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 
29 ด้านการเป็นผู้นําด้านวิชาการ พบวา่ พฤติกรรมผู้นํามืออาชีพ อยูใ่นระดบัมากทัง้นีเ้นื่องจากวา่งานวิชาการเป็นหวัใจของ
การบริหารงานในโรงเรียนซึง่ถ้านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีนัน้ ย่อมแสดงให้เห็นวา่ผู้บริหารมีความสามารถในการ
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บริหารงานโรงเรียน มีความคิดริเร่ิมในการนําแนวคิดหลกัการใหม ่ๆ  มาใช้ในการกําหนดปรัชญา วิสยัทศัน์ และเปิดโอกาสให้
ครูได้รับการพฒันาตนเองในด้านวิชาการให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 1.7 ด้านการบริหารกิจการนกัเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสง่เสริมให้ครู 
เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกบันกัเรียน สง่เสริมการจดักิจกรรมที่สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมให้นกัเรียนอยา่งตอ่เนื่อง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ ศรีพารา [14]  ได้ทําการวิจัยเร่ือง ภาวะความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาตาก เขต 2 ด้านคณุภาพ
นกัเรียน โดยภาพรวมอยู่ในมาก พบว่า นกัเรียนมีเจตคติที่ดีตอ่อาชีพสจุริต มีจิตสํานึกอนรัุกษ์และพฒันาสิ่งแวดล้อม และมี
ทกัษะในการทํางาน รักการทํางาน ทํางานร่วมกบัผู้อื่นได้ 

 1.8 ด้านการสื่อสารภาษาองักฤษ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนนุการ
จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนส่งเสริมให้นกัเรียนในโรงเรียนสามารถใช้ภาษาองักฤษได้ เป็นผู้พฒันาตนเองทางด้าน
ภาษาองักฤษให้เป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกบั มหาวิทยาลยัรามคําแหง, สํานกังานอธิการบดี คณะอนกุรรมการ
จดัทําวิจยักองกลาง [15]  ได้ทําวิจยัสถาบนั เร่ือง ความพร้อมสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ในปี 
พ.ศ. 2558 ของบคุลากรสายงานสนบัสนนุกองกลาง สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามคําแหง ด้านบคุลากร ภาพรวมมี
ระดับความพร้อมอยู่ในระดบัปานกลาง แสดงว่าบุคลากร สายงานสนับสนุน กองกลาง ยังขาดความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และ ผู้ ที่จะเป็นผู้ บริหาร ผู้ นําองค์กร ต้องอ่าน เขียน พูด ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
ภาษากลางของอาเซียนได้ในระดบัดี สนใจ รับรู้ ขา่วสารความเคลือ่นไหวของประเทศในกลุม่สมาชิกประชาคมอาเซียน และ
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้บคุลากรเรียนรู้ อบรมภาษาอาเซียนแตล่ะ ประเทศ และมีความรู้ ความเข้าใจในวฒันธรรม
และประเพณีของ ประเทศในประชาคมอาเซียน ต่อมาคือท่านมีทกัษะในการสื่อสาร ด้วยภาษาองักฤษซึง่เป็นภาษาราชการ
ของอาเซียน 

2. ผลการเปรียบความเป็นผู้ บริหารมืออาชีพของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมทุรสงครามในบริบทการจดัการศึกษาของประชาคมอาเซียน จําแนกตามสถานภาพสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ 
ระดบัการศกึษาขัน้สงูสดุ ประสบการณ์การทํางาน ตําแหนง่ และขนาดสถานศกึษาดงันี ้

 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบตัิงานในสถานศึกษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงครามที่มีเพศต่างกัน พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยทัง้นีอ้าจ
เนื่องมาจากเพศหญิงและเพศชายได้รับการพฒันาศกัยภาพอย่างเท่าเทียมกัน จึงไม่เกิดความแตกต่างในแต่ละด้าน ซึ่ง
สอดคล้องกับ จันทิมา  ผลอินทร์ [16]  ได้ศึกษาคุณลกัษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา พระนครศรีอยธุยา เขต 1 จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่ง
กนั 

 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบตัิงานในสถานศึกษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสงครามที่มีระดบัการศกึษาขัน้สงูสดุตา่งกนั พบว่าโดยรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนัซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจยั ทัง้นีอ้าจแสดงให้เห็นวา่ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ดงันัน้จึงสง่ผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูที่มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีความคิดเห็นไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัพรพิมล  นิยม
พันธ์ [17]  ได้ศึกษาคุณลกัษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามวฒุิการศกึษา โดยรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
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 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบตัิงานในสถานศึกษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสงครามที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกนั โดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จํานวน 1 คือ ด้านการสือ่สารภาษาองักฤษ แตเ่มื่อเปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคู ่พบวา่ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทัง้นีอ้าจแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่สงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามมีความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ดังนัน้จึงส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มี
ประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง กับขวัญชนก ศรีวังแก้ว  [18]  ได้ศึกษา
คณุลกัษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครู ตามสภาพที่เป็นจริงและสภาพท่ี
คาดหวงั อําเภอศรีสาคร จงัหวดันราธิวาส สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานราธิวาส เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูที่มีประสบการณ์ตา่งกนั โดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 

 2.4 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบตัิงานในสถานศึกษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสงครามที่มีตําแหนง่ตา่งกนั โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสาํคญัที่ระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัและเมือ่
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยซึ่งสอดคล้องกับจิราวรรณ  โคทนา [19]  ได้ศึกษาความเป็นมือ
อาชีพของผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตามความคิดเห็น ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
อบุลราชธานี เขต 5จําแนกตามตําแหนง่ที่ตา่งกนั โดยรวมพบวา่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 2.5 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบตัิงานในสถานศึกษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสงครามที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกนั โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจยัและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารกิจการ
นักเรียน ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานด้านความสมัพันธ์กับชุมชน ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านวิสยัทัศน์ ด้านการสื่อสารภาษาองักฤษ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคัญที่ ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ เดือนนภา  โนรี [20] ได้ศึกษาความเป็นผู้นํามืออาชีพของผู้ บริหารโรงเรียน อําเภอดอนตาล 
จังหวดัมุกดาหาร จําแนกขนาดสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน พบว่า ความเป็นผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที่ .05 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยความเป็นผู้ บริหารมืออาชีพของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศกึษาสมทุรสงคราม ในบริบทการจดัการศกึษาของประชาคมอาเซียนผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ความเป็นผู้ บริหารมืออาชีพของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สมทุรสงคราม ในบริบทการจดัการศกึษาของประชาคมอาเซียน โดยศกึษา 8 ด้าน ดงันี ้
 1.1 ด้านการบริหารวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาควรนําผลงานวิจัยที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้มาพัฒน า

หลกัสตูรสถานศกึษา และสามารถนําความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนมากําหนดเปา้หมายเพื่อพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา
ร่วมกนักบัครู และบคุลากรในสถานศกึษา เพื่อสอดคล้องกบับริบทการศกึษาของประชาคมอาเซียน 

 1.2 ด้านการบริหารงานบุคคลผู้ บริหารสถานศึกษาควรวางแผนล่วงหน้าเพื่อเตรีย มกําลังทดแทนการ
เกษียณอายรุาชการ และผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคญัเร่ืองขวญั และกําลงัใจของครูและบคุลากรในสถานศกึษา 
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โดยพิจารณาถึงความแตกต่าง ความถนดั และความต้องการของครู และบุคลากรในสถานศึกษาไม่เหมือนกนั ในปัจจุบนั
ผู้บริหารและครูมีความแตกตา่งจากครูใหญ่และครูน้อยในอดีต ดงันัน้ การทํางานควรเป็นการขอความร่วมมือไมใ่ชก่ารบงัคบั
และผู้บริหารสถานศกึษาต้องเป็นตวัอยา่งในการปฏิบตัิงานนัน้ ๆ 

 1.3 ด้านการบริหารกิจการนกัเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจดัสวสัดิการทัว่ไปภายในสถานศึกษา เช่น 
ทนุการศกึษา เสือ้ผ้า รองเท้า นํา้ดื่มภายในโรงเรียน ฯลฯ ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการวางแผนและจดัทํากิจกรรม/โครงการ
ที่เหมาะสมกบัสภาพชุมชน พร้อมทัง้รองรับกบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อส่งเสริม และพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียนให้
สามารถดํารงชีวิตได้ตอ่ไปในอนาคตอยา่งมีคณุภาพและมีความสขุ   

 1.4 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจดัสรรงบประมาณตรงตามที่เสนอโดยผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาได้และมีการวางแผนการบริหารงานงบประมาณอย่างเป็นระบบขัน้ตอน มี
กระบวนการ หลกัการปฏิบตัิที่ชดัเจนพร้อมทัง้แตง่ตัง้คณะทํางาน และมีการรายงานการใช้งบประมาณอยา่งโปร่งใส 

 1.5 ด้านการบริหารงานด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน ผู้บริหารควรจดัทําเอกสารเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์กิจกรรม 
ข่าวสารของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน และสามารถติดต่อสื่อสารแบบสองทางโดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้กับ
บคุคลภายนอก ชมุชน ผู้ปกครอง นกัเรียน เป็นต้น 

 1.6 ด้านคณุธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความยตุิธรรม และความเสมอภาคตอ่ผู้ ร่วมงานทกุคน
อยา่งเทา่เทียมกนัและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไมม่ีการปิดกัน้ความคิด 

 1.7 ด้านวิสยัทศัน์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความสามารถในการกําหนดกิจกรรมที่เป็นนวตักรรม มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพและสามารถกําหนดกลยทุธ์ในการบริหารจดัการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกบัการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 1.8 ด้านการสือ่สารภาษาองักฤษผู้บริหารควรพฒันาทกัษะ และความสามารถด้านภาษาองักฤษเพื่อ 
การสื่อสารให้ตวัผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบคุลากรในสถานศกึษา และควรมีการศึกษาหาความรู้ด้านภาษาองักฤษเพื่อ
การสือ่สารได้ด้วยตนเองจากเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต  

2. ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม สามารถนําผลการวิจยัไป
พฒันาตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการสื่อสารภาษาองักฤษ หากผู้บริหารสถานศึกษามีการพฒันาตนเองในด้านการ
สื่อสารภาษาองักฤษ จะทําให้สามารถติดต่อสื่อสารกบับุคลากรทางการศึกษาในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน และ
ประเทศอื่น ๆ ได้อย่างเข้าใจ และทราบปัญหาและการพฒันาการศึกษาของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน และผู้ที่
ได้รับประโยชน์สงูสดุคือ นกัเรียน ผู้ที่จะเป็นเยาวชนของชาติที่มีคณุภาพตอ่ไป 

3. สํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสงคราม สามารถนําผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการปรับ
การคดัเลือกบคุลากรเข้าสูต่ําแหน่งทางการบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ควรคํานึงถึงความรู้ความสามารถจึงจําทําให้ได้
ผู้บริหารมืออาชีพท่ีสมบรูณ์และเกิดประสทิธิผลตอ่งานสงูสดุ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรศึกษาคุณลกัษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาให้ครอบคลมุผู้บริหารการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม และเขตพืน้ท่ีการศกึษาอื่น 
2. ควรศกึษาปัจจยัที่มีผลตอ่การเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนของสถานศกึษาในระดบัประถมศกึษา 
3. ควรศกึษาคณุลกัษณะของผู้บริหารมืออาชีพในบริบทของการจดัการศกึษาของประชาคมอาเซียน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และแนวทางในการส่งเสริมของประธาน
คณะกรรมการสภานกัเรียนตามความคาดหวงัของนกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวดัระยอง  กลุ่ม
ตวัอยา่งได้แก่  1. นกัเรียนคละระดบัชัน้ของแตล่ะแผนการเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง  โดยใช้
เทคนิคการคดัเลือกผู้ ให้ข้อมลูแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 40 คน  ท าการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์
เชิงลึก (Depth interview)  2. ผู้ เช่ียวชาญซึ่งด าเนินงานพิเศษในกลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน  และเป็นที่ปรึกษางานสภา
นกัเรียน  จ านวน 5 คน  ท าการเก็บข้อมลูโดยการสนทนากลุม่ (Focus group discussion) ด าเนินการตรวจสอบข้อมลูโดย
ใช้การตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า (Triangulation)  และน าข้อมลูดงักลา่วมาวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) 

ผลการวิจยั  พบวา่   
      1. นกัเรียนมีความคาดหวงัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาล

ขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง  มีจ านวน 9 คณุลกัษณะ  เรียงตามล าดบัคา่ความถ่ีของผู้ที่มีความคาดหวงัคณุลกัษณะ
จากมากไปน้อย คือ ความรอบรู้ มนุษยสมัพนัธ์ ทกัษะการสื่อสาร กล้าตดัสินใจ พลงัผลกัดนั  มีเป้าหมาย/วิสยัทศัน์  การ
ควบคมุตนเอง  การพฒันาตนเอง  และกระตือรือร้น   

     2. แนวทางในการสง่เสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาล
ขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดัระยอง  สรุปได้เป็น 3 ช่วง 1. ก่อนการจดัการเลือกตัง้ มีวิธีการส าคญั คือ จดัอบรมค่ายผู้น า    
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2. ระหวา่งการเลอืกตัง้ โดยการเชิญชวนนกัเรียนที่มีคณุสมบตัเิหมาะสมลงสมคัรเลอืกตัง้ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  
และตรวจสอบนโยบายที่ใช้ในการหาเสียง 3. หลงัการเลือกตัง้ โดยการท ากิจกรรมตามปฏิทินงานของกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน  ผลักดันให้คณะกรรมการสภานักเรียนด าเนินกิจกรรมตามนโยบายที่หาเสียงไว้  และการจัดค่ายผู้ น าโดย
คณะกรรมการสภานกัเรียน 
 

ค าส าคัญ :  คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์, ประธาน, สภานกัเรียน 
 

Abstract 
The objective of this study was to explore the desirable characteristics and promotion guidelines of the 

Student Council President based on student expectations at a medium-sized government school in Rayong. The 
sample groups were as follows: 1. A total of 40 students from various classes from each education program from 
a government school in Rayong obtained by purposive sampling with data collection by in-depth interviews; and 
2. A total of five experts performing special work in the Student Affairs Management Group and Student Council 
consultants The data was collected by focus group discussions. Collected data was tested using the triangulation 
test method and then subjected to content analysis.  

The research findings were as follows: 
1. Students had expectations for nine desirable characteristics of the Student Council President of the 

aforementioned government school in Rayong. These characteristics were categorized in descending order by 
frequency of people with expectations for the following characteristics: Knowledge, people skills, communication 
skills, decisiveness, drive, goals/vision, self-control, self-improvement and enthusiasm. 

2. Guidelines for promoting the desirable characteristics of the Student Council President at the 
aforementioned government school in Rayong, which can be summarized into the following three stages: 1. A key 
pre-election option is to organize a leadership training camp. 2. During the election, qualified and suitable 
students are to be invited to run for election to become the Student Council President followed by campaign policy 
inspection. 3. After an election, activities are to be carried out according to the work calendar of the Student Affairs 
Management Group to drive the Student Council to perform the activities stated by the policies set forth during 
the campaign, followed by organizing a leadership camp by the Student Council. 
 

Keywords:  Characteristic, student council 
 

ภูมิหลัง 
ตามที่คูม่ือแนวทางการปฏิบตัิงานกิจกรรมสภานกัเรียน[1] ระบไุว้วา่  หวัใจหลกัของการบริหารการศกึษา คือ  การ

พัฒนาคนใ ห้มีคุณภาพ  โดยงานสภานัก เ รียนถือ เ ป็นส่ วนหนึ่ ง ของ กิจกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยน  ทั ง้นี โ้ ร ง เ รียน 
มีภารกิจในการปลกูฝังวิถีประชาธิปไตยให้กับนกัเรียน  ซึ่งงานสภานกัเรียนมีความส าคญัต่อการพฒันานกัเรียน คือ  เป็น
กลไกส าคญัให้นกัเรียนเห็นคณุค่าของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและช่วยพฒันาสงัคมในโรงเรียนให้เป็นสงัคม
ประชาธิปไตย  เป็นกระบวนการในการพัฒนาศกัยภาพการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี   เป็นเวทีให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและ
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ประสบการณ์ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยและการใช้หลกัธรรมาภิบาล  เป็นการสร้างโอกาสให้นกัเรียนได้เรียนรู้วิธีการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมประชาธิปไตยอยา่งสงบสขุ  เป็นยทุธศาสตร์ส าคญัในการปลกูฝังจิตวิญญาณประชาธิปไตยและการใช้หลกั
ธรรมาภิบาลให้แก่นกัเรียน  เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน  ส่งเสริมให้นกัเรียนได้รู้จักสิทธิ และ
หน้าที่ของตนเองและรู้จกัเคารพสทิธิและความเห็นของผู้อื่น  สง่เสริมให้นกัเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และรู้จกัคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ  ให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น  สง่เสริมความสามคัคีและความมีน า้ใจตอ่หมูค่ณะ  
และสง่เสริมนกัเรียนให้เป็นพลเมืองดีในสงัคมประชาธิปไตย  จากความส าคญัตอ่การพฒันานกัเรียนที่กลา่วมาจะพบวา่  มี
ความสอดคล้องกบัมาตรฐานตวัชีว้ดัซึ่งระบใุนคูม่ือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพื่อการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา[2] ว่า  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ เรียน  ตวัชีว้ดัที่ 1.2 คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน  
ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกตา่งและหลากหลาย 

โดยปัญหาในการวิจัยเก่ียวข้องกับการที่บุคคลผู้ ได้รับเลือกเป็นประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน  มี
ลกัษณะบางประการท่ีไมเ่หมาะสมกบัการด ารงต าแหนง่ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  และไมส่ามารถด าเนินการตาม
นโยบายที่พรรคของตนหาเสียงไว้ได้  โดยปัญหาข้างต้นเกิดขึน้จากความสามารถในความคาดหวงัถึงคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของนกัเรียนไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจเลือกคณะบคุคลเข้าเป็นคณะกรรมการสภานกัเรียน  หรือระบบการพฒันา
คณะกรรมการสภานกัเรียนยงัขาดประสิทธิภาพ  ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกบัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของประธาน
คณะกรรมการสภานกัเรียนตามความคาดหวงัของนกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดัระยอง  เพื่อหา
แนวทางในการสง่เสริมคณุลกัษณะของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศกึษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนตามความคาดหวงัของนกัเรียน  

โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง 
2. เพื่อศกึษาแนวทางในการสง่เสริมคณุลกัษณะของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาด

กลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research)  ที่มุง่ศกึษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของประธาน

คณะกรรมการสภานักเรียนตามความคาดหวังของนักเรียน  และแนวทางในการส่งเสริมคุณลักษณะของประธาน
คณะกรรมการสภานกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง  ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนของการ
วิจัยเชิงคุณภาพ  โดยผู้ วิจัยได้ด าเนินการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์จากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา          
ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดัระยอง  เพื่อขอความร่วมมือในการสมัภาษณ์คณุลกัษณะของ
ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึง่ในจงัหวดัระยอง  โดยกลุม่ผู้ ให้ข้อมลู คือ  นกัเรียน
แต่ละแผนการเรียนแบบคละระดับชัน้  จ านวน 40 คน  โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกผู้ ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive 
sampling)[3]  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสมัภาษณ์คุณลกัษณะของประธานคณะกรรมการสภานักเรียน  
โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดัระยอง  โดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือเพื่อการวิจยัจาก
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน  เมื่อท าการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว  ผู้ วิจัยได้ด าเนินการออกหนงัสือขอความอนุเคราะห์     
จดัสนทนากลุม่ (Focus group discussion) ร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ทา่น  ภายใต้หวัข้อการวางแนวทางในการสง่เสริม
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คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดัระยอง 
โดยผู้ เช่ียวชาญต้องมีคณุสมบตัิ คือ ปฏิบตัิงานพิเศษในกลุม่บริหารกิจการนกัเรียน  และเป็นครูที่ปรึกษางานสภานกัเรียน  
เป็นระยะเวลา 5 ปีขึน้ไป  และเคยเป็นผู้น ากิจกรรมหรือเคยเป็นนกักิจกรรมมาก่อน  ดงัแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ตารางแสดงขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

ขัน้ตอน วิธีด าเนินการ ผลที่ได้รับ 
1. ศกึษาคณุลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ของประธาน
คณะกรรมการสภานกัเรียน
ตามความคาดหวงัของ
นกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาล
ขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดั
ระยอง 

1. กลุม่ผู้ให้ข้อมลู คือ นกัเรียนแตล่ะ
แผนการเรียนแบบคละระดบัชัน้  
จ านวน 40 คน  โดยใช้เทคนิคการ
คดัเลอืกผู้ให้ข้อมลูแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษา คือ  แบบ
สมัภาษณ์เชิงลกึ  
(Depth interview)  ซึง่ผา่นการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เคร่ืองมือเพื่อการวจิยัจากผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 ทา่น 

1. ทราบถึงคณุลกัษณะอนั
พงึประสงค์ของประธาน
คณะกรรมการสภา
นกัเรียนตามความ
คาดหวงัของนกัเรียน  
โรงเรียนรัฐบาลขนาด
กลางแหง่หนึง่ในจงัหวดั
ระยอง 

2. ศกึษาแนวทางในการสง่เสริม
คณุลกัษณะของประธาน
คณะกรรมการสภานกัเรียน  
โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลาง
แหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง 

1. กลุม่ผู้ให้ข้อมลู คือ ผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 5 ทา่น  
ซึง่ปฏิบตัิงานพิเศษในกลุม่บริหาร
กิจการนกัเรียน  และเป็นครูที่ปรึกษา
งานสภานกัเรียน  เป็นระยะเวลา 5 ปี
ขึน้ไป  และเคยเป็นผู้น ากิจกรรมหรือ
เคยเป็นนกักิจกรรมมาก่อน 

2. ด าเนินการเก็บข้อมลูโดยกระบวนการ
สนทนากลุม่ (Focus group 
discussion) 

1. ได้แนวทางในการ
สง่เสริมให้นกัเรียนมี
คณุลกัษณะของประธาน
คณะกรรมการสภา
นกัเรียนตามความ
คาดหวงัของโรงเรียน
รัฐบาลขนาดกลางแหง่
หนึง่ในจงัหวดัระยอง 

 
การตรวจสอบข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการตรวจสอบข้อมลูโดยใช้การตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า (Triangulation) ดงันี ้

1. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory triangulation) 
2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจยั (Investigator triangulation) 
3. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ (Methodology triangulation) 
4. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมลู (Data triangulation) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์  และการสนทนากลุม่  ข้อมลูที่ได้จากการบนัทกึตามแบบฟอร์ม

การสมัภาษณ์  แบบฟอร์มการสนทนากลุม่  และจากการสนทนาที่ถกูบนัทึกไว้ในเทปบนัทึกเสียงและในแบบจดบนัทึกค า
สนทนาของผู้จดบนัทกึ  ข้อมลูที่อยูใ่นเทปจะถกูถอดออกมาเป็นบทสนทนา (transcript) โดยการสรุปใจความส าคญั  และน า
ข้อมลูดงักลา่วมาวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis)  โดยการวิเคราะห์เป็นประเด็นหลกั  สรุปประเด็นเรียงล าดบัความถ่ี  
และน าเสนอข้อมลูโดยการบรรยายเชิงพรรณนา 

 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนที่ 1  สรุปคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนตามความคาดหวงัของนกัเรียน  

โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง 
จากผลการวิจยัสรุปได้ว่า  นกัเรียนมีความคาดหวงัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภา

นกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง  มีจ านวน 9 คณุลกัษณะ  โดยเรียงตามล าดบัคา่ความถ่ีของผู้
ทีม่ีความคาดหวงัคณุลกัษณะตา่ง ๆ จากมากไปน้อยได้ดงันี ้

1. คุณลกัษณะที่ 5 ความรอบรู้  สงัเกตได้จากความถ่ีของพฤติกรรมบ่งชีเ้รียงล าดบัจากมากไปน้อย  ได้แก่  มี
กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบในการวางแผนกลยทุธ์  วางแผนในการไปสู่เปา้หมายได้อยา่งชดัเจน  มีความรอบรู้  ใช้ข้อมลู
มาวิเคราะห์ได้ดี  มีสติปัญญา  มีข้อมลู  เป็นคนทนัสมยั  มีความรอบรู้เก่ียวกบังานขององค์กร  และมีมมุมองที่กว้างไกล  โดย
มีคา่ความถ่ีของผู้ให้สมัภาษณ์เป็น 33  แสดงวา่นกัเรียนมีความคาดหวงัตอ่คณุลกัษณะด้านความรอบรู้มากที่สดุ 

2. คุณลักษณะที่  3 มีมนุษยสัมพันธ์  สังเกตได้จากความถ่ีของพฤติกรรมบ่งชีเ้รียงตามล าดับจากมาก 
ไปน้อย  ได้แก่   มีความจริงใจ  จิตใจดี   เคารพในคุณค่าของผู้ อื่น  เป็นที่ เคารพรัก  ศรัทธา  เ ช่ือถือ ของผู้ คน   
ไม่ศกัดินา  ไม่หลอกใช้ผู้อื่น  ยินดีที่จะมอบอ านาจให้กบัผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้สมัพนัธ์กบัความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม  ให้
ความช่วยเหลือผู้ ร่วมงานและเพื่อนในเร่ืองสว่นตวัและการเรียน  ให้ความช่วยเหลือลกูน้องด้วยความเต็มใจ  รับฟังปัญหา
เร่ืองงานและปัญหาส่วนตวัของผู้ ร่วมงานและเพื่อน  สร้างความรู้สึกด้านบวก  ไม่หลอกใช้ผู้อื่น  มีความสม ่าเสมอ  สร้าง
ความรู้สึกประทบัใจเป็นส่วนตวับนพืน้ฐานของความจริงใจ  ความเอาใจใส่  สร้างความส าเร็จจากความร่วมมือ  และมี
ช่ือเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลในองค์กร  โดยมีค่าความถ่ีของผู้ ให้สมัภาษณ์เป็น 32  แสดงว่านกัเรียนมีความคาดหวงัต่อ
คณุลกัษณะด้านมีมนษุยสมัพนัธ์มากเป็นอนัดบัท่ี 2 

3. คณุลกัษณะที่ 9 ทกัษะการสือ่สาร  สงัเกตได้จากความถ่ีของพฤติกรรมบง่ชีเ้รียงตามล าดบั  ได้แก่  ใช้ปิยวาจา  
ใช้วาจาสภุาพในการแสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกนั  ชกัจูงหรือชีน้ าบคุคลอื่นให้ปฏิบตัิงานส าเร็จ
ตามเป้าหมาย  ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของลกูน้องและผู้ ร่วมงานในทกุระดบั  เป็นผู้ ฟังที่ดี  และตกัเตือนลกูน้อง
ด้วยค าพดูที่ไพเราะและมีความระมดัระวงัไมใ่ห้กระทบกบัผู้อื่น  โดยมีคา่ความถ่ีของผู้ให้สมัภาษณ์เป็น 27  แสดงวา่นกัเรียน
มีความคาดหวงัตอ่คณุลกัษณะด้านทกัษะการสือ่สารมากเป็นอนัดบัท่ี 3 

4. คุณลกัษณะที่ 2 กล้าตดัสินใจ  สงัเกตได้จากความถ่ีของพฤติกรรมบ่งชีเ้รียงล าดบัจากมากไปน้อย  ได้แก่   
สงัเคราะห์ข้อมูลข่าวสารอย่างเจาะลึกก่อนตดัสินใจ  ใช้ดุลพินิจพิจารณาปัญหา  ตดัสินใจบนพืน้ฐานของหลกัการ  กล้า
รับผิดชอบ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  ไมรี่รอลงัเลเพราะกลวัการรับผิดชอบจนงานชะงกัเสยีหาย  สร้างความเข้าใจให้ลกูน้อง
ยอมรับเหตผุลของการตดัสินใจ  และท าให้ลกูน้องเกิดความเช่ือมัน่ในตวัผู้น า   โดยมีค่าความถ่ีของผู้ ให้สมัภาษณ์เป็น 26  
แสดงวา่นกัเรียนมีความคาดหวงัตอ่คณุลกัษณะด้านกล้าตดัสนิใจมากเป็นอนัดบัท่ี 4 
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5. คณุลกัษณะที่ 4 มีพลงัผลกัดนั  สงัเกตได้จากความถ่ีของพฤติกรรมบ่งชีเ้รียงล าดบัจากมากไปน้อย  ได้แก่  มี
ความรับผิดชอบตอ่องค์กร  มีความมุ่งมัน่ที่จะท างานให้บรรลคุวามส าเร็จ  มีความรับผิดชอบตอ่งาน  มีความรับผิดชอบตอ่
คนที่ท างาน  มีความพยายามในการท างาน  และมีความอดทน  โดยมีคา่ความถ่ีของผู้ให้สมัภาษณ์เป็น 24  แสดงวา่นกัเรียน
มีความคาดหวงัตอ่คณุลกัษณะด้านพลงัผลกัดนัเป็นอนัดบัท่ี 5 

6. คุณลกัษณะที่ 6 มีเป้าหมาย/วิสยัทศัน์  สงัเกตได้จากความถ่ีของพฤติกรรมบ่งชีเ้รียงตามล าดบัจากมากไป
น้อย  ได้แก่  ก าหนดเป้าหมาย  และมองเห็นภาพในอนาคตที่คนอื่นมองไม่เห็น  โดยมีค่าความถ่ีของผู้ ให้สมัภาษณ์เป็น 24  
แสดงวา่นกัเรียนมีความคาดหวงัตอ่คณุลกัษณะด้านเปา้หมาย/วิสยัทศัน์เป็นอนัดบัท่ี 6 

7. คณุลกัษณะที่ 8 การควบคมุตนเอง  สงัเกตได้จากความถ่ีของพฤติกรรมบ่งชีเ้รียงตามล าดบัจากมากไปน้อย  
ได้แก่  ท างานอย่างเป็นทีม  มีสติในการควบคุมตนเองทัง้ทางด้านจิตใจและร่างกาย  มีความยตุิธรรม  ตระหนกัถึงความ
ยตุิธรรมอยูเ่สมอ  เป็นแบบอยา่งที่ดีในการประพฤติปฏิบตัิตน  อาศยัหลกัของความถกูต้องและหลกัแหง่เหตผุล  ไมจ่องหอง  
ไม่วางอ านาจ  แบ่งเวลา  ไม่ภมูิใจในสิ่งที่ไร้เหตผุล  และสขุภาพร่างกายแข็งแรง  โดยมีค่าความถ่ีของผู้ ให้สมัภาษณ์เป็น 22  
แสดงวา่นกัเรียนมีความคาดหวงัตอ่คณุลกัษณะด้านการควบคมุตนเองเป็นอนัดบัท่ี 7 

8. คณุลกัษณะที่ 1 การพฒันาตนเอง  สงัเกตได้จากความถ่ีของพฤติกรรมบ่งชีเ้รียงตามล าดบัจากมากไปน้อย  
ได้แก่  ค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ  วางแผนในการพฒันาปรับปรุงองค์กรให้มีความเข้มแข็ง  มีความกระตือรือร้น  ปรับปรุงพฤติกรรม
ตนเองให้ดีขึน้  เอาใจใส่ต่อหน้าที่  มีการประเมินตนเอง  กล้าทดลอง  กล้าเปลี่ยนแปลง  ปฏิบตัิสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขอบเขต
อ านาจหน้าที่ได้ด้วยตนเอง  มีใจจดจ่องานดี  ยอมรับค าแนะน าจากผู้อื่น  มีพลงัใจที่ต้องการความส าเร็จอยูเ่บือ้งหน้า  รู้จกั
พฒันาตนให้เป็นที่พอใจของผู้ ร่วมงาน  ความริเร่ิม  ยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง  สง่เสริมศกัยภาพของตนเองตลอดเวลา  
ทบทวนพฤติกรรมตนเอง  และแสดงความคิดเห็นที่จะแก้ไขสิ่งหนึง่สิ่งใดให้ดีขึน้  โดยมีค่าความถ่ีของผู้ ให้สมัภาษณ์เป็น 18  
แสดงวา่นกัเรียนมีความคาดหวงัตอ่คณุลกัษณะด้านการพฒันาตนเองเป็นอนัดบัท่ี 8 

9. คณุลกัษณะที่ 7 กระตือรือร้น  สงัเกตได้จากความถ่ีของพฤติกรรมบง่ชีเ้รียงตามล าดบัจากมากไปน้อย  ได้แก่  ทนั
ต่อเหตุการณ์  มีความพอใจในงานท่ีท า  มีความฉับไวในการปฏิบตัิงาน  ช่ืนชมในผลงาน  และต้องการพฒันาองค์กร  โดยมี
คา่ความถ่ีของผู้ให้สมัภาษณ์เป็น 8  แสดงวา่นกัเรียนมีความคาดหวงัตอ่คณุลกัษณะด้านการพฒันาตนเองเป็นอนัดบัที่ 9 

จากข้อสรุปทัง้หมด  ผู้ วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า  นกัเรียนและประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  โรงเรียน
รัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง  ควรได้รับการพฒันาให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของประธานคณะกรรมการสภานักเรียน  โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย  ได้แก่  กระตือรือร้น  การพัฒนาตนเอง  การ
ควบคมุตนเอง  มีเป้าหมาย/วิสยัทศัน์  มีพลงัผลกัดนั  กล้าตดัสินใจ  ทกัษะการสื่อสาร  มีมนษุยสมัพนัธ์  และความรอบรู้  
เนื่องจากนกัเรียนสามารรับรู้คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนได้ยงัไมเ่พียงพอ 

ตอนที่ 2  สรุปผลการวิจยั  แนวทางในการสง่เสริมคณุลกัษณะของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  โรงเรียน
รัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง 

จากผลการวิจยั  สรุปได้ว่า  แนวทางในการสง่เสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภา
นกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง  สรุปได้เป็น 3 ช่วง  ดงันี ้

1. แนวทางในการส่งเสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนก่อนการจัดการ
เลอืกตัง้คณะกรรมการสภานกัเรียน 

จากผลการวิจัย  สรุปได้ว่า  วิธีการที่ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของประธาน
คณะกรรมการสภานกัเรียนตามความคาดหวงัของนกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดัระยอง  มีวิธีการ
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ส าคัญ ได้แก่ การสร้างคุณค่าในการด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน การก าหนดเกณฑ์รับสมัคร
คณะกรรมการสภานกัเรียน  การสร้างแรงจูงใจให้นกัเรียนสนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสภานกัเรียน  และจดัอบรมค่าย
ผู้น า  โดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่คณะกรรมการสภานกัเรียนและนกัเรียนคนอื่น ๆ ท่ีมีความสนใจ 

2. แนวทางในการสง่เสริมคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนระหวา่งการเลอืกตัง้
คณะกรรมการสภานกัเรียน 

จากผลการวิจัย  สรุปได้ว่า  วิธีการที่ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของประธาน
คณะกรรมการสภานกัเรียนตามความคาดหวงัของนกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง   

มีวิธีการส าคญั ได้แก่  เชิญชวนนกัเรียนที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมลงสมคัรเลือกตัง้ประธานคณะกรรมการสภา
นกัเรียน  ตรวจสอบนโยบายที่ใช้ในการหาเสียง  และอนญุาตให้พรรคเลือกตัง้หาเสียงได้ช่วงพกักลางวนัและหลงัเลิกเรียน
อยา่งสร้างสรรค์ 

3. แนวทางในการสง่เสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนหลงัการเลือกตัง้
คณะกรรมการสภานกัเรียน 

จากผลการวิจัย  สรุปได้ว่า  วิธีการที่ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของประธาน
คณะกรรมการสภานกัเรียนตามความคาดหวงัของนกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดัระยอง  มีวิธีการ
ส าคญั ได้แก่  การท ากิจกรรมตามปฏิทินงานของกลุม่บริหารกิจการนกัเรียน   ผลกัดนัให้คณะกรรมการสภานกัเรียนด าเนิน
กิจกรรมตามนโยบายที่หาเสยีงไว้  และการจดัคา่ยผู้น าโดยคณะกรรมการสภานกัเรียน 

 

อภปิรายผล 
ตอนที่ 1  สรุปคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนตามความคาดหวงัของนกัเรียน  

โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง 
จากการสรุปผลการวิจยั  ผู้วิจยัได้ใช้การตีความ  การสรุปคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามข้อค้นพบ  พร้อมด้วย

ประสบการณ์และภมูิหลงัของผู้วิจยั  ซึ่งประสบการณ์ของผู้วิจยัช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมลูคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนตามความคาดหวงัของนกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดัระยอง  
โดยอภิปรายเรียงล าดบัตามความส าคญัของข้อค้นพบ  ดงันี ้

1. คณุลกัษณะที่ 5 ความรอบรู้  เป็นคณุลกัษณะที่นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยองมี
ความคาดหวงัมากที่สดุ  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ ผู้น าที่มีความรู้และมีความสามารถในการคิด  ยอ่มสามารถข้ามผา่นอปุสรรคที่
เข้ามาขวางกนัในการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ  รวมทัง้ปัญหาที่จะเกิดขึน้จากการด าเนินงานไปได้ด้วยไหวพริบ  เหตผุล  ความ
เข้าใจในงาน  และข้อมูลต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมลู  เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา  และน าพาให้คณะกรรมการสภานกัเรียน
สามารถประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมและท านโยบายที่ได้สญัญาต่อนักเรียนภายในโรงเรียนได้ส าเร็จ  ซึ่ง
สอดคล้องกบั สทุธิชยั  ปัญญโรจน์[4] กลา่วว่า  ความรอบรู้เป็นคณุลกัษณะที่สง่ผลให้ผู้น าที่มีข้อมลูมากกวา่  มีความรอบรู้
กว่า  มีการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ดีกว่า  มกัเป็นที่ยอมรับ  อีกทัง้เป็นที่เคารพเช่ือถือแก่ผู้ตาม  อีกทัง้ ศิริพงษ์  ศรีชัยรมย์
รัตน์[5] ยงักลา่วอีกวา่  การจะเป็นผู้น าที่ดีต้องเป็นผู้รอบรู้  ยิ่งรอบรู้มากเพียงใดฐานะแหง่ความเป็นผู้น าก็จะยิ่งมัน่คงมากขึน้
เพียงนัน้  นอกจากนี ้ ชยัทวี  เสนะวงศ์[6] ได้ลงบทความอีกวา่  ความรอบรู้สามารถช่วยในการประเมินถึงผลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงกลยทุธ์ได้อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์  และสามารถแก้สถานการณ์ได้อยา่งฉบัไว 
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2. คุณลกัษณะที่ 3 มีมนุษยสมัพนัธ์  เป็นคุณลกัษณะที่นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดั
ระยองมีความคาดหวงัเป็นอนัดบัที่ 2  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  การด าเนินงานของคณะกรรมการสภานกัเรียนย่อมต้องอาศยั
ความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการสภานกัเรียนทกุคน  ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนซึง่เป็นผู้น าการท างาน  ต้อง
อาศยัความมีมนษุยสมัพนัธ์ในการประสานงาน  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  และติดตามความคืบหน้าของงาน  หาก
ประธานขาดคณุลกัษณะด้านมนษุยสมัพนัธ์แล้ว  ย่อมไม่สามารถรวมทีมงานให้ด าเนินงานร่วมกนัอยา่งราบร่ืน  สอดคล้อง
กบั คิด  ฉตัรประภาชยั[7] ได้ท าการศกึษาจากงานวิจยัพบวา่  ผู้น าที่ประสบผลส าเร็จนัน้  ต้องยอมรับว่า  งานที่ส าเร็จนัน้มี
คนอื่นช่วยท า  ความส าเร็จในการเป็นผู้น านัน้  จึงขึน้อยู่กบัความร่วมมือกบัผู้อื่น และการติดต่อกบับคุคลอื่นในฐานะที่เขา
เป็นบคุคล นอกจากนี ้ศิริพงษ์  ศรีชยัรมย์รัตน์[5] กลา่ววา่  ผู้น าที่ดีจะต้องรู้จกัประสานความคิด  ประสานประโยชน์  สามารถ
ท างานร่วมกบัคนทกุเพศทกุวยัทกุระดบัการศกึษาได้  ผู้น าที่มีมนษุยสมัพนัธ์ดีจะช่วยให้ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเลก็ได้ 

3. คณุลกัษณะที่ 9 ทกัษะการสื่อสาร  เป็นคณุลกัษณะที่นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดั
ระยองมีความคาดหวงัเป็นอนัดบัที่ 3  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนที่มีคณุลกัษณะหลากหลาย  
แต่ขาดความสามารถในการสื่อสาร  ย่อมส่งผลให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  เพราะไม่สามารถสื่อสารให้
คณะกรรมการสภานกัเรียนคนอื่น ๆ รับทราบและเข้าใจแนวคิดของตน  หรือไม่สามารถถ่ายทอดให้คณะกรรมการสภา
นกัเรียนคนอื่นสามารถเข้าใจได้ว่า  ขอบเขตงานของตนคืออะไร  อาจสง่ผลให้มีการท างานซ า้ซ้อน  หรือมีงานที่ตกหลน่ไป  
ท าให้เกิดความเข้าใจผิด  และอาจน าไปสู่ความขัดแย้งได้ ซึ่งสอดคล้องกับ  พงษ์เทพ  สุขทนารักษ์[8] ดังบทความที่ว่า  
ความสามารถในการสือ่สารเป็นสิง่ที่ผู้น าในสงัคมไทยทกุระดบัยงัขาดอยู ่ เพราะการสือ่สารเป็นพืน้ฐานเบือ้งต้นของการเป็น
ผู้น าที่มีคณุภาพ 

4. คณุลกัษณะที่ 2 กล้าตดัสนิใจ  เป็นคณุลกัษณะที่นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง
มีความคาดหวงัเป็นอนัดบัท่ี 4  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนต้องท าหน้าตดัสนิใจไมว่า่จะเป็นใน
การประชุมการด าเนินงาน  การวางแผนด าเนินงาน  การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้จากการท ากิจกรรม  ดงันัน้ผู้ที่ไม่สามารถ
ตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ได้  ย่อมหาข้อสรุปในการด าเนินงานไม่ได้  และเกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน  นอกจากจะมีการ
มอบหมายงานให้หวัหน้าแตล่ะฝ่ายสามารถด าเนินการตดัสนิใจได้ด้วยตนเองตามความเหมาะสม  และเมื่อมีการมอบหมาย
งานยอ่มหมายความได้วา่  สมาชิกคณะกรรมการสภานกัเรียนทกุคนจะต้องมีคณุลกัษณะที่ 2 คือ  กล้าตดัสนิใจ  เพื่อให้การ
ท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว  และมีการกระจายอ านาจให้กับผู้ ร่วมงานคนอื่น ๆ  โดย สทุธิชัย  ปัญญโรจน์[4] ได้กล่าวว่า  
ความกล้าตดัสินใจของผู้น าต้องอาศยัการวิเคราะห์  ความเป็นนกัคิด  รู้จกัมองปัญหาตา่ง ๆ  อีกทัง้ต้องมีความเด็ดขาดเมื่อ
ต้องตดัสนิใจ  เพื่อท่ีจะน าสมาชิกไปสูเ่ปา้หมายที่ต้องการ  โดยนกัเรียนที่ให้สมัภาษณ์บางสว่นก็กลา่วถึงคณุลกัษณะนี ้ แตก็่
ไม่สามารถอธิบายได้ว่า  ความกล้าตดัสินใจที่จะน าไปสูค่วามส าเร็จต้องประกอบด้วยทกัษะเฉพาะตวัด้านใดบ้าง  มีเพียง
สว่นน้อยเท่านัน้ที่สามารถอธิบายได้วา่  ในเหตกุารณ์ที่จะต้องตดัสินใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งนัน้  ตวัประธานคณะกรรมการสภา
นกัเรียนจ าเป็นต้องวิเคราะห์ปัญหา  แล้วระดมความคิด  แต่ไม่ใช่ตดัสินใจจากเสียงหมู่มาก  ควรมีหลกัการและเหตุผล
ประกอบการตดัสินใจ  และชีแ้จงเหตผุลให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกทกุคน  นอกจากนี ้ก่อศกัดิ์  ไชยรัศมีศกัดิ์[9] ได้บ่งบอก
อีกวา่  ผู้น าควรตดัสนิใจบนพืน้ฐานของหลกัการ  ข้อเท็จจริงและประสบการณ์ที่สัง่สมมา  รวมทัง้สร้างความเข้าใจให้ลกูน้อง
ยอมรับเหตผุลของการตดัสินใจ  ไม่รีรอลงัเลเพราะกลวัการรับผิดชอบจนงานชะงกัเสียหาย  ต้องกล้าคิด  กล้าน า  กล้าท า  
กล้ารับผิดชอบ 

5. คุณลกัษณะที่ 4 มีพลงัผลกัดัน  เป็นคุณลกัษณะที่นักเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวดั
ระยองมีความคาดหวงัเป็นอนัดบัที่ 5  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนที่ขาดพลงัผลกัดนั  ย่อมไม่
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สามารถด าเนินงานจนประสบความส าเร็จได้  เพราะในการด าเนินงานทุกอย่างย่อมพบเจอกับปัญหาและอุปสรรค  หาก
ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนมีพลงัผลกัดนัแล้ว  ย่อมสามารถสร้างก าลงัใจ  และโน้มน้าวให้คณะกรรมการสภา
นกัเรียนเกิดพลงัและความอดทน  ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ   ซึ่งสอดคล้องกับ Kirkpatrick S. และ Locke 
E.[10] ได้ระบวุ่า  พลงัผลกัดนัเป็นลกัษณะที่ผู้น าแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่มีความพยายามในการท างานสงู เพื่อให้
บรรลคุวามส าเร็จ  โดยสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปของความทะเยอทะยาน  ความพยามยามในการปรับปรุงตนเอง  ความ
หนกัแน่นในการต่อสู้กบัอปุสรรค์อยา่งไมล่ดละ  ซึ่งคณุสมบตัิเหลา่นีเ้กิดจากความมุ่งมัน่พยายามที่จะไปสูค่วามส าเร็จ  โดย
นกัเรียนหลายคนสามารถเข้าใจถึงคณุลกัษณะนีไ้ด้จากการที่นกัเรียนทกุคนต้องเคยท าการบ้าน  ท างานกลุม่  และเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขนัภายในโรงเรียน  แต่กลบัมีน้อยคนที่กล่าวถึง  อาจเนื่องจากนกัเรียนไม่คาดคิดว่าพลงัผลกัดนัเป็นหนึ่งใน
ลกัษณะผู้น า 

6. คุณลกัษณะที่ 6 มีเป้าหมาย/วิสยัทัศน์  เป็นคุณลกัษณะที่นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งใน
จังหวดัระยองมีความคาดหวงัเป็นอนัดบัที่ 6  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนควรต้องมีการระบุ
เป้าหมายก่อนการวางแผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ เอาไว้ก่อน  เพื่อไม่ให้การวางแผนงานเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง  
และป้องกันการหลงประเด็นในการด าเนินกิจกรรม  ส่วนในเร่ืองวิสยัทศัน์นัน้  หากประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน
สามารถวางวิสยัทศัน์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสมาชิกคณะกรรมการสภานกัเรียน  รวมทัง้สามารถสง่ต่อวิสยัทศัน์ไปสูป่ระธาน
คณะกรรมการสภานกัเรียนรุ่นต่อไปได้  ย่อมมีการสานต่อนโยบายจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  ท าให้เกิดการพฒันานโยบายซึ่งเกิด
จากคณะกรรมการสภานกัเรียน  และสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้ต่อนกัเรียน  คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ให้
สามารถมอบหมายงานแก่คณะกรรมการสภานกัเรียนด าเนินกิจกรรมมากขึน้  ซึง่สอดคล้องกบั สทุธิชยั  ปัญญโรจน์[4] กลา่ว
ว่า การมีเป้าหมายเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้น ามีทิศทางในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย  ส่วน คิด  ฉัตรประภาชัย [7] ได้
ท าการศกึษาจากงานวิจยั  พบวา่  ผู้น าที่ดีต้องเป็นผู้มีวิสยัทศัน์ (Vision)  มีสติปัญญา  ต้องเป็นคนท่ีมองเห็นภาพในอนาคต
ที่คนอื่นมองไม่เห็น  และเมื่อมองเห็นภาพอนาคตนัน้แล้ว  ก็ต้องก าหนดเป้าหมายและแผนงานในการไปสูเ่ป้าหมายนัน้ได้
อยา่งชดัเจน 

7. คณุลกัษณะที่ 8 การควบคมุตนเอง  เป็นคณุลกัษณะที่นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดั
ระยองมีความคาดหวงัเป็นอนัดบัที่ 7  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนต้องเป็นผู้ที่รับฟังปัญหา  
ความขดัแย้ง  หรือแนวคิดที่แตกตา่งของสมาชิกทกุคนในคณะกรรมการสภานกัเรียน  จึงจ าเป็นท่ีประธานคณะกรรมการสภา
นกัเรียนจะต้องควบคมุตนเอง  ทัง้อารมณ์  ทัง้การแยกแยะระหวา่งเร่ืองงานและเร่ืองสว่นตวั  ไมเ่ข้าข้างใครคนใดคนหนึง่  แต่
ตดัสินสิ่งต่าง ๆ  โดยอาศยัเหตผุล  นอกจากนีป้ระธานคณะกรรมการสภานกัเรียนยงัต้องสามารถควบคมุตนเองทัง้ในด้าน
วินยั  ความประพฤติ  จริยธรรม  และมารยาท  เพื่อให้สามารถเป็นแบบอยา่งที่ดีส าหรับทัง้สมาชิคณะกรรมการสภานกัเรียน
คนอื่น ๆ และนกัเรียนภายในโรงเรียน  พร้อมทัง้สามารถตกัเตือนสัง่สอนผู้อื่นได้  ซึ่งสอดคล้องกบั สทุธิชยั  ปัญญโรจน์[4] 
กลา่วว่า  คนที่ต้องการเป็นผู้น าต้องมีสติในการควบคมุตนเอง  ทัง้ทางด้านจิตใจและร่างกาย  เพื่อบงัคบัไม่ให้ตนเองแสดง
กิริยาที่ไมด่ีตอ่หน้าสาธารณะ  โดยเฉพาะตอ่หน้าสือ่มวลชน  เนื่องจากผู้น าต้องเป็นเปา้สายตาตอ่ลกูน้องและคน 

8. คณุลกัษณะที่ 1 การพฒันาตนเอง  เป็นคณุลกัษณะที่นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดั
ระยองมีความคาดหวังเป็นอันดับที่ 8  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีความสามารถ
หลากหลาย  จึงมีความจ าเป็นอยา่งมากที่ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนจะต้องหมัน่พฒันาตนเองให้มีความสามารถที่
หลากหลายยิ่งขึน้  หรือมีความสามารถเฉพาะที่ดีกวา่เดิมเสมอ  เพื่อให้คณะกรรมการสภานกัเรียนเกิดความเช่ือมัน่ที่จะเดิน
ตามการตดัสินใจของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  อีกทัง้การที่ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนมีการพัฒนา
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ตนเองอยู่เสมอ  ย่อมมีแนวทางที่แปลกใหม่ขึน้  และมีการวางแผนงานที่กระชับและประหยดัเวลามากขึน้  หรือมีความรู้
หลากหลายที่ช่วยท าให้สามารถประหยดังบประมาณในการด าเนินงานมากขึน้  ซึ่งสอดคล้องกบั  พงษ์เทพ  สขุทนารักษ์[8] 
ได้ลงบทความไว้วา่  การที่บคุคลสามารถพฒันาตนเองได้  แสดงว่าบคุคลนัน้มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง  และ
ส่งเสริมศกัยภาพของตนเองตลอดเวลา  การเป็นผู้ ฟังที่ดี  การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสงัคม
โดยรวม 

9. คณุลกัษณะที่ 7 กระตือรือร้น  เป็นคณุลกัษณะที่นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง
มีความคาดหวงัเป็นอนัดบัที่ 9  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  หากประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนขาดความกระตือรือร้นแล้ว  
ย่อมเฉ่ือยชาที่จะเรียนรู้เร่ืองต่าง ๆ ท าให้มีความรู้ไม่มากพอในการด าเนินงาน  อีกทัง้เมื่อไม่เกิดการเรียนรู้ย่อมไม่เกิดการ
พฒันาตนเอง  นอกจากนีย้งัสง่ผลให้สมาชิกคณะกรรมการสภานกัเรียนคนอื่น ๆ เกิดความเฉ่ือยชาตามไปด้วย  การท างานก็
ยิ่งลา่ช้า  ยิ่งพบเจอกบัปัญหาและอปุสรรค  ท าให้เกิดความท้อแท้  เหนื่อยหน่ายกบัการด าเนินงานสภานกัเรียน  และสง่ผล
ให้การด าเนินงานของคณะกรรมการสภานกัเรียนไม่ประสบผลส าเร็จในที่สดุ  ซึ่งสอดคล้องกบั  สทุธิชยั  ปัญญโรจน์[4]  ได้
กลา่วว่า  หากผู้น ามีความกระตือรือร้นในการท างาน  ผู้ตามมกัจะมีความกระตือรือร้นด้วย  ซึ่งมีนกัเรียนสว่นน้อยมากที่รับรู้
ถึงความส าคญัของคณุลกัษณะดงักลา่ว  นอกจากนี ้ สมพงษ์  หงษ์สาคร[11] ได้ท าการศกึษาและระบวุา่  ความกระตือรือร้น  
ยงัหมายรวมถึง  ความเข้าใจและเช่ือมัน่ในงานที่ก าลงัท าอยู ่ ความพอใจในงานท่ีท า  ความช่ืนชมในผลงาน  ความมุง่มัน่ใน
งานท่ีท าและการแบง่งานให้เหมาะสมกบัเวลา 

ตอนที่ 2  สรุปผลการวิจยั  แนวทางในการสง่เสริมคณุลกัษณะของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  โรงเรียน
รัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง 

1. แนวทางในการสง่เสริมคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนก่อนการจดัการ
เลอืกตัง้คณะกรรมการสภานกัเรียน 

วิธีการที่ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนตาม
ความคาดหวงัของนกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดัระยอง  มีวิธีการส าคญั ได้แก่  การสร้างแรงจงูใจ
ให้นกัเรียนสนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสภานกัเรียน  ซึ่งสามารถเพิ่มจ านวนนกัเรียนที่จะได้รับการฝึกฝน  และพฒันาให้
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ น า  ทัง้นี  ้Prochaska JO และ Velicer WF[12]  ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมของ
กลุม่เป้าหมายแล้วท าการสรุปทฤษฎีขัน้ตอนการเปลี่ยนแปลง  โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะต้องผ่านขัน้ตอนตามล าดบั 
6 ขัน้  ซึง่ต้องอาศยักระบวนการช่วยในการเปลีย่นแปลง 10 วิธี  ซึง่ทฤษฎีนีท้ าให้เห็นได้วา่  เมื่อเราสามารถดงึนกัเรียนให้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสภานกัเรียนได้แล้ว  ย่อมสามารถสง่เสริมและพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของประธาน
คณะกรรมการสภานกัเรียนได้  ด้วยการร่วมท ากิจกรรมกบัสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในคณะกรรมการสภานกัเรียน    ส่วนอีก
แนวทางในการส่งเสริมคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรียน คือ  การจัดอบรมค่ายผู้น า         
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ทัง้ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน  สมาชิกคณะกรรมการสภานักเรียน  และนักเรียนภายใน
โรงเรียน  ได้เรียนรู้และท าความเข้าใจเก่ียวกบัภาวะผู้น า 

2. แนวทางในการสง่เสริมคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนระหวา่งการเลอืกตัง้
คณะกรรมการสภานกัเรียน 

วิธีการที่ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนตาม
ความคาดหวังของนักเ รียน  โรง เ รียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่ งในจังหวัดระยอง   มี วิ ธีการส าคัญ ได้แก่    
การเชิญชวนนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมลงสมัครเลือกตัง้ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน  เป็นการช่วย  
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คัดกรองคุณสมบัติของผู้ ท่ีมีสิทธ์ิในการลงสมัครเลือกตัง้ เ ป็นประธานคณะกรรมการสภานักเ รียนรูปแบบหนึ่ง   
โดยเมื่อครูร่วมกันเชิญชวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาสมัครมากขึน้  ก็สามารถเพิ่มจ านวนผู้ สมัครที่มี
คณุลกัษณะตรงตามความต้องการและตรงกบับทบาทหน้าที่ได้มากขึน้  สว่นอีกแนวทางในการสง่เสริมคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน คือ  การตรวจสอบนโยบายที่ใช้ในการหาเสียง  โดยไพเราะ  คณะพลู[13] 
ได้เขียนบันทึก เร่ือง วงจรนโยบายสาธารณะ เก่ียวกับการพิจารณาตัดสินนโยบาย  ซึ่งหมายถึงการเลือกวิถีทางหรือ
แนวนโยบายที่เหมาะสมที่สดุ  ซึ่งสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้ตามต้องการ  ซึ่งหลกัจริยธรรม  หรือคณุธรรมมีความส าคญั
อย่างยิ่งต่อค่านิยมที่เป็นรากฐานส าคญัในการเลือกนโยบาย  โดยพิจารณาถึง  ความสามารถในการบรรลเุป้าหมายของ
นโยบาย  ผลการด าเนินนโยบายมีความคุ้มคา่เมื่อเทียบกบัการลงทนุตามทรัพยากรท่ีมีอยู่  และมีการกระจายผลการด าเนิน
นโยบายตอ่นกัเรียนภายในโรงเรียนอยา่งทัว่ถึง 

3. แนวทางในการส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนหลงัการเลือกตัง้
คณะกรรมการสภานกัเรียน 

วิธีการที่ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนตาม
ความคาดหวงัของนกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแหง่หนึง่ในจงัหวดัระยอง  มีวิธีการส าคญัได้แก่  การท ากิจกรรมตาม
ปฏิทินงานของกลุม่บริหารกิจการนกัเรียน  ถือเป็นการให้นกัเรียนได้ฝึกฝนด าเนินกิจกรรม  ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom 
[14] ในหวัข้อ ทกัษะพิสยั  ซึง่ประกอบด้วยพฤติกรรมยอ่ย 5 ขัน้  โดย 1 ใน 5 ขัน้นัน้ คือ  การกระท าอยา่งตอ่เนื่อง เมื่อบคุคล
ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอ  ย่อมส่งผลให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้  ผลักดันให้
คณะกรรมการสภานกัเรียนด าเนินกิจกรรมตามนโยบายที่หาเสียงไว้  อีกแนวทางในการสง่เสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน คือ  การจดัคา่ยผู้น าโดยคณะกรรมการสภานกัเรียน  เป็นการให้นกัเรียนได้น าทกัษะ
ที่ได้จากการฝึกฝนมาใช้ปฏิบตัิงานจริง 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครัง้นี ้ ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลในการพฒันางานคณะกรรมการสภานกัเรียน  และ

สง่เสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน  โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจงัหวดั
ระยอง  ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 โรงเรียนควรมีการจดัเก็บสถิตินกัเรียนผู้สมคัรเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสภานกัเรียน  เพื่อตรวจสอบ

ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมคณะกรรมการสภานกัเรียน  เพื่อมอบบตัรเกียรติยศ  เพื่อแสดงให้เห็นว่า  นกัเรียนคน
ดงักลา่วได้เสยีสละท างานเพื่อสว่นรวม เป็นระยะเวลา 3 ปี  พร้อมทัง้มอบเกียรติบตัรเพื่อแสดงวา่นกัเรียนได้ด ารงต าแหนง่ใด
ในคณะกรรมการสภานกัเรียนของปีการศกึษานัน้ ๆ 

1.2 โรงเรียนควรสร้างเครือขา่ยศิษย์เก่าผู้ เคยเป็นสมาชิกคณะกรรมการสภานกัเรียน  เพื่อให้สามารถสง่ต่อ
หรือถ่ายทอดประสบการณ์สูค่ณะกรรมการสภานกัเรียนรุ่นน้องตอ่ไปได้ 

1.3 โรงเรียนควรจัดอบรมค่ายผู้น า  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของนักเรียนต่อการเลือกตัง้ประธาน
คณะกรรมการสภานกัเรียน  โดยนกัเรียนที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถใช้ความรู้เก่ียวกับคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียนมาประกอบการตดัสนิใจ 

1.4  โรงเรียนควรสร้างคุณค่าในการด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน  โดยการให้
คณะกรรมการสภานกัเรียนติดเคร่ืองหมายซึง่แสดงถึงการเป็นสมาชิกคณะกรรมการสภานกัเรียน 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 ควรมีการศกึษาสาเหตทุี่นกัเรียนโดยสว่นใหญ่ไมส่นใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสภานกัเรียน  

เพื่อให้ผู้วิจยัสามารถรับรู้ข้อมลูเชิงสาเหตทุี่นกัเรียนไมส่นใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสภานกัเรียนโดยข้อมลูดงักลา่ว
สามารถน ามาใช้ในการสร้างแรงจงูใจให้นกัเรียนสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสภานกัเรียนเพิ่มมากขึน้ 

2.2 ควรมีการศึกษาทศันะคติของนกัเรียนต่องานคณะกรรมการสภานกัเรียน  เพื่อให้ทราบถึงทศันะคติ
ของนกัเรียนต่องานคณะกรรมการสภานกัเรียน  เพื่อให้สามารถน าข้อมลูมาใช้ในการปรับปรุงการท างานสภานกัเรียนให้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ 
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แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ เป็นสากล  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษา
ประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 และ 2 
APPROACHES TO ENHANCE ENGLISH TEACHING METHODOLOGY IN LINE 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1)  เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 และ 
2  2)  เพื่อศึกษาสภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษที่เป็นสากลภายในโรงเรียนดังกล่าว และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาองักฤษที่ผา่น
การอบรมโครงการพฒันาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (Boot Camp) ปีการศึกษา 2560 จ านวน 29 โรง 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 63 คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 52 คน จากโรงเรียนจ านวน 29 แห่ง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)  
            ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษที่เป็นสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 และ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสอนการฟังมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากที่สดุ 2) สภาพการสง่เสริมการจดัการ
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เรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 และ 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลกัสตูรมี
การปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมาก และ 3) การสง่เสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษที่เป็นสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 และ 2 สรุปเป็นแนวทางได้ดงันี ้
แนวทางส าหรับครู คือ การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน การพัฒนาตนเองอย่างสม ่าเสมอ 
แนวทางส าหรับผู้ บริหาร คือ สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองและชุมชนในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ การสนบัสนนุสง่เสริมให้ครูใช้สือ่ประกอบการสอนภาษาองักฤษ การสง่เสริมการศึกษาและเผยแพร่วิจยัในชัน้
เรียน การจดัสรรงบประมาณในการจ้างครูพิเศษด้านภาษาองักฤษ การเป็นผู้บริหารต้นแบบด้านการใช้ภาษาองักฤษ และ
แนวทางส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา/หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง คือ การก ากบัติดตามโครงการตามนโยบายตามสภาพจริง 
 

ค าส าคัญ : สง่เสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ, CEFR 
 

Abstract 
This research is aimed to study the ways to enhance of English Teaching Methodology in Line with the 

Common European Framework of Reference for Language (CEFR) under Pathumtani Primary Educational 
Service Area Office 1 and 2. A sample of 52 was included by a quota and a random selection.  The research 
instruments were questionnaire and focus group discussion constructed by the researcher.  The number of 
usable questionnaire copies was 52, or 100.00 percent.  The data were analyzed in terms of percentages, 
mean, standard deviation as well as content analysis for focus group discussion.  

The result revealed that the aspect mostly implemented was the teaching listening, while the 
grammatical instruction for communication was least. Additionally, the aspect mainly supported was the 
curriculum, whereas the lowest one was the promotion of the parent and public participation. 

The standard way for improving the English teaching is basically made up from three group of people, 
including the teachers, the school administrators and the Educational Service Area Office. For the teachers, 
they should have continual improvement in English as well as enhance student’s positive attitude in learning 
English. For the administrators, they should be the desirable model of using English in daily life, provide the 
instructional media and materials, encourage the teachers doing classroom research, hire the additional English 
tutor, and co-ordinate with the parent and others organization to improve teaching English. Last but not least, for 
the Educational Service Area Office, they should regularly supervise and monitor the English teaching of the 
schools.    

 
Keywords : Enhance English Teaching Methodology, CEFR 
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ภูมิหลัง 
ปัจจุบนัในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกสามารถติดต่อสื่อสารกนัได้อย่างทัว่ถึงและรวดเร็ว ท าให้การสร้างความร่วมมือ

ระหวา่งกนัหรือการแขง่ขนัเพื่อการพฒันาประเทศนัน้เป็นไปได้และเป็นสิง่จ าเป็น การสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งกนัในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การด าเนินธุรกิจการค้า การเจรจาต่อรองและการท าความเข้าใจ การเข้าถึงข้อมูลและการ
แลกเปลี่ยนวฒันธรรมและเทคโนโลยี ล้วนต้องอาศยัภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาองักฤษซึ่งเป็นที่
ยอมรับในฐานะภาษานานาชาติ มิใช่ เป็นเพียงภาษาที่ เรียนกันเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรเท่านัน้ ดังจะเห็นได้จาก
พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 [1] ที่ได้ก าหนดนโยบายเร่ืองการสอนภาษาองักฤษไว้อยา่งชดัเจนในหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร คือ ครูผู้ สอน ทัง้นีเ้พราะว่า
ครูผู้สอนส่วนใหญ่มกัจะเป็นครูประจ าชัน้ มีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาอื่นแต่ต้องจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ท าให้
ขาดความแมน่ย าในเนือ้หา ขาดความกล้าที่จะสอน ขาดความมัน่ใจ โดยเฉพาะการสอนให้นกัเรียนพดู และไม่มีวิธีการสอน
ที่จูงใจให้นกัเรียนเห็นความส าคญัของการเรียนภาษาองักฤษ ท าให้นกัเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ขาดความสนใจ และขาด
แรงจงูใจในการเรียน ไมเ่ห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาองักฤษ[2] นอกจากนี ้ 

ยงัพบวา่ครูสว่นใหญ่ยงัคงใช้วธีิการสอนแบบเดิม ครูมีความรู้ไมเ่พียงพอเพราะไมไ่ด้ฝึกมาโดยตรง การออกเสยีงไม่
ถกูต้อง ท าให้ไมก่ล้าพดูภาษาองักฤษกบันกัเรียน ใช้วิธีการสอนแบบเก่าไมย่อมปรับปรุง เข้มงวดในการสอนมากเกินไป[3] 

ด้วยเหตุนีรั้ฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการยกระดบัการมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาองักฤษ     เพื่อเพิ่ม
ระดับความสามารถให้ก้าวทนัการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อให้บรรลเุป้าหมายดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาองักฤษที่เป็นสากล ได้แก่ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบ
ความคิดหลกัในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษของประเทศไทย ออกแบบหลกัสตูร พฒันาการเรียนการสอน การ
ทดสอบ วดัผล พฒันาครู ก าหนดเปา้หมายการเรียนรู้ ปรับจดุเน้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษให้เป็นไปตามธรรมชาตขิอง
การเรียนรู้โดยเน้น การสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) ปรับจากการเน้นไวยากรณ์เป็นเน้นการ
สือ่สารเร่ิมจาก ฟัง พดู อา่น เขียน สง่เสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษที่มมีาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลกั สง่เสริมการ
ยกระดับความสามารถการใช้ภาษาองักฤษ คือขยายโครงการพิเศษการจัดการเรียนการสอน EP/ MEP/ IP/EBE พฒันา
ห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ (Enrichment Class) เพื่อการสือ่สารทางสงัคม และด้านวิชาการและการพฒันาห้องเรียน การ
สนทนาภาษาองักฤษเน้นฟังพูดเพื่ออาชีพอย่างน้อยสองชั่วโมง (ขยายโอกาส) จัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
ความสามารถภาษาองักฤษ คือการจดัคา่ยวิชาการสองถึงสีส่ปัดาห์ช่วงปิดภาคเรียน เพิ่มชัว่โมงเรียนเรียนอยา่งตอ่เนื่อง คร่ึง
วนั ทัง้วนั จดัสภาพแวดล้อมกิจกรรมในโรงเรียน สอนภาษาองักฤษมีวิชาเลือกให้ผู้ เรียน ยกระดบัความสามารถการจดัการ
เรียนการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) เป็นไปตามกรอบหลักของ CEFR 
ประเมินความรู้พืน้ฐานของครู ฝึกอบรมครู ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาของครูและผู้ เรียนมีกรอบการจดัการเรียนการสอนหกด้าน คือ แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนการ
ฟัง การพดู การอา่น การเขียน การสอนค าศพัท์ และแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนไวยากรณ์[4] 

การยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้มีการจัดอบรมในศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับ
ภมูิภาคโครงการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (Boot Camp) ซึ่งครอบคลมุสีภ่าค กลุม่เปา้หมาย คือ 
ครูผู้สอนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังาน
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คณะกรรมการอาชีวศกึษาและหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งผ่านการทดสอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษ (CEFR) 
ตัง้แต่ระดับ A0-C2 เพื่อยกระดบัความสามารถด้านภาษาองักฤษและเทคนิคการสอนแบบ Communicative Approach 
อย่างเข้มข้นจากวิทยากรชาวตา่งชาติผู้ เช่ียวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาองักฤษที่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล โดย
การจดัจ้าง British Council ภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวงศกึษาธิการกบัสถานฑตูองักฤษ ประจ าประเทศ
ไทย[4] 

โรงเรียนประถมศกึษา ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 และ 2 มีโรงเรียนทัง้หมด 
170 โรงเรียน จดัการเรียนการสอนตัง้แต่ระดบัชัน้ปฐมวยั–ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ในกรณีโรงเรียนขยายโอกาส มีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 3,789 คน ซึ่งมีครูผู้สอนภาษาองักฤษที่ผ่านการอบรมโครงการพฒันาครูด้านการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) เพียง 63 คน จาก 29 โรงเรียน (ข้อมูลมิถุนายน 2560)เป็นโรงเรียนที่ตัง้อยู่ในเขต
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จ านวนครูที่ผ่านการอบรมดงักลา่ว นบัว่าเป็นจ านวนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกบัจ านวน
ครูผู้สอนทัง้หมด ดงันัน้ ผู้ศึกษาวิจยัซึ่งเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 และ 2  และผา่นการอบรมโครงการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (Boot 
Camp) เห็นว่าการอบรมโครงการนีม้ีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีความสนใจศึกษา
เก่ียวกบัแนวทางการสง่เสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษที่เป็นสากล ทัง้นีข้้อมลูจากการวิจยัจะเป็นประโยชน์แก่
ผู้ บริหารสถานศึกษา เพื่อน าไปเป็นแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานีเขต 1 และ 2อนัจะ
น าไปสู่การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษสบืไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่

เป็นสากล 
2. เพื่อศึกษาสภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน

ภาษาองักฤษที่เป็นสากล 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน

ภาษาองักฤษที่เป็นสากล 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร คือ ครูผู้สอนภาษาองักฤษที่ผา่นการอบรมโครงการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

(Boot Camp) ปีการศกึษา 2560 จ านวน 29 โรง รวมจ านวนทัง้สิน้ 63 คน  
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 52 คน จากโรงเรียนจ านวน 29 โรงเรียนโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน[5] 

และท าการสุม่ตวัอยา่งแบบมีโควตา (Quota sampling) และสุม่อยา่งง่าย (Simple random sampling) 
การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 5 ด้าน คือ 

1) การจดัการเรียนการสอนการฟัง 2) การจดัการเรียนการสอนการพูด 3) การจดัการเรียนการสอนการอ่าน 4) การจดัการ
เรียนการสอนการเขียน 5) การจดัการเรียนการสอนการไวยากรณ์ 
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การสง่เสริมการจัดการเรียนการสอน 7 ด้าน คือ 1)  ด้านหลกัสตูร 2)  ด้านการจดัการเรียนการสอน 3)  ด้านการ
นิเทศภายใน 4)  ด้านสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยีและแหลง่เรียนรู้ 5)  ด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 6)  ด้านการวิจัย
เพื่อพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ 7)  ด้านการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองและชมุชน 
 การวิจัยในครัง้นีเ้คร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ส่วนที่ 1 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย เพศ วฒุิการศกึษา  ประสบการณ์การ ท างาน และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบตัิการสอน ตอนท่ี 2 
สภาพการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เป็นสากล เป็น
แบบสอบถามลกัษณะ มาตรา สว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ของ Likert [6] โดยแบง่ระดบัของความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั 
และตอนที่ 3 สภาพการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนของผู้บริหารที่ส่งเสริมให้การจัดการเรียนการ สอนภาษาองักฤษ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล เป็นแบบสอบถามลกัษณะ มาตราสว่นประมาณค่า 
(Rating Scale) ของ Likert [6] โดยแบ่งระดับของความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ส่วนที่ 2 คือ การสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนว
ทางการสง่เสริมการจดัการเรียนการสอน ภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล  
 ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 1.   วิเคราะห์ข้อมลูและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ี หาคา่ร้อยละ และน าเสนอใน
รูปตาราง ประกอบความเรียง  
               2.   วิเคราะห์สภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่
เป็นสากล โดยวิเคราะห์หาคา่เฉลีย่ (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
               3.    วิเคราะห์สภาพการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษที่เป็นสากล โดยวิเคราะห์หาคา่เฉลีย่ (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของคา่เฉลีย่  
  4.  วิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการสนทนากลุม่ (Focus group discussion) โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content 
Analysis) ซึง่เป็นหนึง่ในวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพและน าเสนอในรูปแบบความเรียง 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษที่เป็นสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1  และ 2 สรุปผลได้ 4 ประเด็น ดงันี ้

1. สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถามซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 2 พบวา่ สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง วฒุิการศกึษาสงูสดุ ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ ต าแหนง่หรือรักษาการ
ในต าแหน่งครู คศ.1 ประสบการณ์ในการท างานไม่เกิน 5 ปี ปฏิบตัิการสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นกัเรียนมากกว่า 
1,500 คน)  

2. สภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 และ 2 หลงัจากครูได้ผ่านการอบรมในโครงการพฒันาครู
ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (Boot Camp)   โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเรียนการสอนการฟังมีค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัสงูสดุ หมายถึง ครูสามารถจดัการเรียน
การสอนตามแนวทางที่ได้รับการอบรมมากที่สุด  ด้านการสอนเขียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับรองลงมา และด้านการสอน
ไวยากรณ์ มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ หมายถึง ครูไม่สามารถจบัประเด็นการใช้ไวยากรณ์ที่อยู่ในบทสนทนามาเป็นแนวทางการเรียน



 
181 วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 

การสอนได้ ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูมีการน าเสนอค าศพัท์ก่อนการสอนฟังโดยใช้รูปภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัสงูสดุ  รองลงมา คือ ครูให้นกัเรียนตอบค าถามจากเร่ืองที่ได้ฟังและครูให้นกัเรียนแสดงบทบาทสมมติจากเร่ืองที่ได้อา่น 
มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุเป็นอนัดบัสดุท้าย 

3. สภาพการสง่เสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่
เป็นสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 และ 2  โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ การสง่เสริมด้านหลกัสตูร  มีคา่เฉลีย่สงูสดุ หมายความว่า ผู้บริหาร
สนบัสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาองักฤษที่ผ่านการอบรมโครงการพฒันาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
(Boot Camp) ให้จัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษได้ดีที่สุดในด้านหลกัสตูร รองลงมาคือ การส่งเสริมด้านการวดัและ
ประเมินผล ส่วนการส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองและชุมชนมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด เป็นอันดับสุดท้าย หมายถึง 
ผู้บริหารขาดการสนบัสนนุจดัให้ผู้ เช่ียวชาญในด้านภาษาองักฤษและผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ โรงเรียนจดัท าโครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษาและสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กบัเปา้หมายของสถานศึกษาและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ เรียน มีคา่เฉลี่ยสงูสดุ รองลงมา คือ  ผู้บริหารจดัให้มีการ
ประชมุวางแผนเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน และโรงเรียนเชิญวิทยากร ผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้ใหม ่ๆ  
เก่ียวกบัเทคนิควิธีการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ เป็นอนัดบัสดุท้าย 

4. แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษที่เป็นสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 และ 2 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงปริมาณของสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็น
สากล และสภาพการการสง่เสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษ
ที่เป็นสากล น ามาสูผ่ลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพท่ีได้จากการการสนทนากลุม่ สามารถสรุปเป็นแนวทางในการสง่เสริม
การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล  ได้ดงันี ้ 
 4.1 แนวทางส าหรับครูผู้สอนภาษาองักฤษ   

4.1.1 การสร้างเจตคติที่ดีตอ่การเรียนภาษาองักฤษให้กบันกัเรียน มีแนวทางดงันี  ้
   1) ครูควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจุดมุ่งหมายและวิธีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง เพื่อ
ความเข้าใจในวิธีการสอนและกิจกรรมที่เหมาะสมกบันกัเรียน 
   2) ครูควรน าเทคนิคจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ รวมถึงการสร้าง
บรรยากาศในชัน้เรียนเพื่อให้นกัเรียนเกิดความชอบและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนภาษาองักฤษ 
   3) ครูควรเป็นแบบอยา่งที่ดีในการใช้ภาษาองักฤษทัง้ในและนอกชัน้เรียน  
   4.1.2 การพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ มีแนวทางดงันี ้
   1) ครูควรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทกัษะการสอนภาษาองักฤษทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
และไวยากรณ์เพื่อการสือ่สารอยา่งสม ่าเสมอ 

2) ครูควรศึกษาต่อในระดบัที่สงูขึน้ เพื่อน าความรู้มาต่อยอดการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษให้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมของแตล่ะบคุคล 

3) ครูควรศึกษาสื่อ วิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลที่ทนัสมัย เช่น เว็บไซต์
ภาษาองักฤษที่มีความทนัสมยัและนา่เช่ือถือ 
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4) ครูควรแลกเปลีย่นข้อมลูการจดัการเรียนการสอนกบัเพื่อนร่วมงานเพื่อหา พฒันาจดุเดน่ แก้ไขจดุด้อย
ในการจดัการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

  4.2 แนวทางส าหรับผู้บริหารสถานศกึษา 
4.2.1 การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองและชมุชน มีแนวทางดงันี ้
1) ผู้บริหารควรสร้างเครือข่ายที่สามารถขอความอนเุคราะห์ในการจดักิจกรรมภาษาองักฤษจากชุมชน

และหนว่ยงานภายนอก 
2) ผู้บริหารควรส่งเสริมการเชิญวิทยากรจากภายนอก เช่น ผู้มีความเช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษมาให้

ความรู้กบัครูอยา่งสม ่าเสมอ  
3) ผู้ บริหารควรสรรหาและคัดเลือกสถานที่ใกล้เคียงบริเวณโรงเรียนที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง

ภาษาองักฤษให้กบัครูและนกัเรียน  
  4.2.2 การสนบัสนนุสง่เสริมให้ครูใช้สือ่ประกอบการสอนภาษาองักฤษ   ดงันี ้

1) ผู้ บ ริหารควรจัดให้มีสื่ออุปกรณ์พื น้ฐานในห้องเรียนเพื่อให้ เอื อ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ เช่น คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ต เคร่ืองพิมพ์เอกสาร และอปุกรณ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

2) ผู้บริหารควรผลกัดนัให้ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสอนภาษาองักฤษ โดยเฉพาะการสอนฟัง เช่น 
แผ่นซีดี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความน่าเช่ือถือ 
  4.2.3 การสง่เสริมการศกึษาและเผยแพร่วิจยัในชัน้เรียน   มีแนวทางดงันี ้

1) ผู้บริหารควรขอความอนเุคราะห์จากเขตพืน้ท่ีการศกึษาหรือหนว่ยงานภายนอกที่มีความนา่เช่ือถือ ใน
การแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยั ให้เข้ามามีบทบาทในการสร้างมาตรฐานและสร้างความเช่ือมัน่ให้กบังานวิจยัในชัน้เรียน
ของครู 
  4.2.4 การจดัสรรงบประมาณในการจ้างครูพิเศษ   มีแนวทางดงันี ้

1) ผู้บริหารควรจดักิจกรรมการกุศลของโรงเรียนเพื่อหางบประมาณในการจ้างครูพิเศษที่มีความสามารถ
ด้านภาษาองักฤษเข้ามาสอนในโรงเรียน ส าหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนครูผู้ภาษาองักฤษ 

2) ผู้บริหารควรจ้างครูชาวต่างชาติที่มีคณุภาพหรือเทียบเคียงเจ้าของภาษาเพื่อสอนในทกัษะการฟัง พดู
ภาษาองักฤษของนกัเรียน ตามศกัยภาพของโรงเรียน 
  4.2.5 การเป็นผู้บริหารต้นแบบด้านการใช้ภาษาองักฤษ   มีแนวทางดงันี ้

1) ผู้บริหารควรสร้างความตระหนกัให้ครูและนกัเรียนเห็นความส าคญัการเรียนและการใช้ภาษาองักฤษ 
2) ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาองักฤษทัง้ในและนอกชัน้เรียนเพื่อเป็นแบบอย่างและ

สร้างความนา่เช่ือถือให้แก่ครูและนกัเรียน 
4.3 แนวทางส าหรับหนว่ยงานต้นสงักดัและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

4.3.1 การก ากบัติดตามโครงการตามนโยบาย มีแนวทางดงันี ้
1) ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องควรก ากับ นิเทศ ติดตาม สนับสนุนและศึกษาวิจัยการจัดการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล ตามสภาพจริงเพื่อน าผลไปพฒันานโยบายให้
เกิดประสทิธิผลและคุ้มคา่กบังบประมาณ  
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อภปิรายผล 
1. จากการวิจยั พบว่า จากการอบรมโครงการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (Boot Camp) 

แล้วน าไปปฏิบตัิในห้องเรียนพบว่า ครูสามารถปฏิบตัิตามแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนการฟังได้สงูที่สดุ ในด้านแนวคิด
เก่ียวกบัการเรียนการสอนการเขียน แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนการอ่านและแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนการพดู 
(การอา่นและการพดูอยูใ่นระดบัท่ีเทา่กนั) อยูใ่นระดบัรองลงมาตามล าดบั สว่นแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนไวยากรณ์มี
การน าไปปฏิบัติได้ต ่าที่สุด แสดงให้เห็นว่า สภาพทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากลท่ีมีการน าไปปฏิบตัิต ่าที่สดุ คือ การจดัการเรียนการสอนไวยากรณ์ เนื่องจาก ครู
ยงัคงใช้แนวคิดเก่ียวกับการสอนไวยากรณ์เพื่อการท าข้อสอบ มากกว่าการสอนไวยากรณ์เพื่อใช้สื่อความหมายหรือเพื่อ
สื่อสารที่เห็นได้ชดัเจน คือ การให้นกัเรียนน าเสนอรายงานกลุ่มเพื่อการสรุปความรู้ เป็นกิจกรรมที่ได้ใช้ความรู้ที่มีและที่ได้
เรียนมาในแต่ละชั่วโมงมาสรุปที่ได้เรียนแล้วน าเสนอ ซึ่งเป็นการใช้ภาษาองักฤษทัง้ด้านไวยากรณ์และการสื่อสารแต่ยัง
ปฏิบตัิน้อยกวา่ด้านอื่น ๆ ดงัที่มีผู้ทรงคณุวฒุิกลา่วไว้ในการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) วา่ Learning English 
as a second language นัน้มีความแตกต่างกบั Learning English as a first language อย่างเห็นได้ชดั ด้วยฐานะของตวั
ภาษา บริบทการจดัการเรียนการสอนซึง่ในการเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่นัน้ ครูจะเป็น model ในการใช้ภาษาองักฤษ
เพื่อสื่อสารเป็นตวัอย่างให้กบันกัเรียนมากกว่าการสอนไวยากรณ์ ในทางกลบักนัส าหรับการสอนภาษาองักฤษในประเทศ
ไทยซึ่งเป็นการเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง เน้นการสอนไวยากรณ์เพื่อการสอบมากกว่าการเรียนภาษาองักฤษเพื่อ
การสื่อสาร ซึ่งค่อนข้างจะสวนทางกบัแนวทางการสอนภาษาองักฤษ ,  การบริหารชัว่โมงเรียนภาษาองักฤษ 5 คาบ/สปัดาห์ 
ให้เป็นเพิ่มการสอน Phonetics เพลงและเกม 1 คาบ และไวยากรณ์ 4 คาบ เมื่อเทียบกบัผลการประเมินการอ่านในปีก่อน
หน้านัน้นกัเรียนสามารถออกเสยีงได้ถกูต้องมากขึน้  ในขณะที่ผลสอบด้านไวยากรณ์ยงัคงอยูใ่นระดบัดี ทัง้ยงัช่วยลดความ
กงัวลในการเรียนภาษาองักฤษและเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาองักฤษให้กบันกัเรียน สอดคล้องกบัแนวคิดของ นิธิดา 
อดิภทัรนนัท์ [7] ในการใช้กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตอ่การสอน ไวยากรณ์ของผู้ เรียนระดบัวิทยาลยั โดยศกึษา
พฒันาการของผู้ เรียนและการใช้กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการ สือ่สาร ผู้วิจยัชีใ้ห้เห็นวา่ ไวยากรณ์ส าคญัตอ่การเรียนรู้ เรา
ไม่สามารถเข้าใจภาษาได้อย่างถ่องแท้หากขาด ไวยากรณ์ และการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสามารถเพิ่มความรู้ด้าน
ไวยากรณ์ได้  นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนศุิริ  ชิณศรี[8] ได้ศึกษาการพฒันาความสามารถด้านไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนวิทยาลยัช่างศิลป์ ด้วยแบบฝึกทักษะตามกรอบมาตรฐาน CEFR และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวรรณา ช่องดารากลุ[9] ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาหลกัสตูรพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษเทียบกบักรอบ CEFRของครู
สอนสงักดั ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา 2558: พบวา่ครูสอน ภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา
และมธัยมศึกษามีความสามารถภาษาองักฤษระดบั A2 มีจ านวนมากที่สดุรองลงมาได้แก่ ระดบั A1 ระดบั B1 ระดบั B2 
และระดบั C1 ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องเร่งพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของครูสว่นใหญ่ที่มีผลการประเมินระดบั A1และ A2จาก
การวิเคราะห์กรอบ CEFR ทกัษะการฟังระดบั A1 และ A2พบวา่เปา้หมายความสามารถภาษาในระดบันีร้ะบถุึงการใช้ภาษา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในแต่ ละระดับมีความซับซ้อนของเนือ้หา ความยาว และการพูดของคู่สนทนาหรือผู้พูด ในด้าน
ความเร็ว ความ ชดัของการพดู หรือการเอือ้ของผู้พดูแตกตา่งกนัหลงัจากนัน้จึงน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดเป็น ค าอธิบาย
หลกัสตูร โครงสร้งหลกัสตูร ตวัอยา่งแผนการจดักิจกรรม และสือ่ ที่ใช้ในการพฒันาทกัษะการฟัง   

2. จากการวิจยั พบวา่ การสง่เสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษที่เป็นสากล สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2 โดยรวมในอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลกัสตูร ได้รับการสง่เสริมสงูที่สดุ ด้านการวดัและประเมินผล ด้านการจดัการ
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เรียนรู้ ด้านการนิเทศภายใน ด้านสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยีและแหลง่เรียนรู้ ด้านการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ เรียง
ลงมาตามล าดบั และการสง่เสริมด้านการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองและชมุชนมีการสง่เสริมต ่าที่สดุ  

แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษที่เป็นสากลที่มีการสง่เสริมต ่าที่สดุ คือ ด้านการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองและชุมชน เนื่องจาก ครูเห็นปัญหาที่
เกิดจากการสนบัสนนุจากผู้บริหารในด้านการให้บคุคลภายนอกมามีสว่นร่วมในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน ผู้บริหาร
ยงัไม่มีการเชิญบุคคลภายนอก หรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านเข้ามาให้ความรู้หรือมีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอนมาก
เท่าที่ควร ดงัที่มีผู้ทรงคณุวฒุิกลา่วไว้ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ว่า การจดัการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดนัน้ ต้องอาศัยความร่วมมือของ 3 สถาบันคือ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนได้เพื่อก าหนด
ข้อตกลงกบัโรงเรียนนานาชาติในพืน้ท่ีเดยีวกบัโรงเรียน เพื่อขอให้ครูตา่งชาติกบันกัเรียนบางสว่น วิทยากรตวัน้อย มาสอนภา
องักฤษให้กับนกัเรียน ในรูปแบบของกิจกรรมจิตอาสา อีกทัง้ยงัมีการขอความช่วยเหลือไปยงัองค์การบริหารส่วนจังหวดั
นนทบรีุเพื่อขอความอนเุคราะห์สนบัสนนุสื่อและอปุกรณ์การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษอยา่งสม ่าเสมอเพื่อเป็นการ
สง่เสริมครู สอดคล้องกบัแนวคิดของ สมชาย  เทพแสง และอรจิรา  เทพแสง[10] ในการที่ผู้บริหารในฐานะผู้น ายคุใหมห่วัใจ
ปฏิรูปต้องมีความสมัพันธ์กับบุคลากรทุกระดบั ผู้น ายุคใหม่ต้องใช้หลกัมนุษยสมัพันธ์ประสานงาน ประสานสมัพันธ์ให้
เกิดผลส าเร็จ โดยมีลกัษณะการให้ความไว้วางใจแก่บคุลากรมากกวา่การสร้างความกลวัในการบริหารและการจดัการ ซึง่ใน
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนก็ต้องการคุณลกัษณะนีข้องผู้บริหารสถานศึกษาเช่นเดียวกัน และสอดคล้องกับ
แนวคิดของนพพงษ์ บุญจิตราดุล[11] ที่ผู้ บริหารต้องด าเนินการเก่ียวกับการแสวงหาจุดประสงค์ของการจัดการเรียน
การศึกษาออกมาให้ชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางให้บคุลากรได้ปฏิบตัิ ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสง่เสริม
การจดัการเรียนการสอนในด้านหลกัสตูร ด้านครูผู้สอน ด้านวิธีและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และ
ด้านการวดัผลประเมินผล นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ไปรยา ศภุจิตร[12] ได้ท าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการสง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนวดัชินวราราม อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 

จากการวิจยั พบวา่ แนวทางการสง่เสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และ 2  ที่ได้จากผู้ เข้าร่วม
สนทนากลุม่ได้เสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการสง่เสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล ใน 3 ประเด็น ได้แก่ แนวทางส าหรับครูผู้สอนภาษาองักฤษ แนวทางส าหรับ
ผู้บริหาร และแนวทางส าหรับเขตพืน้ท่ีการศกึษาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ดงันี  ้

แนวทางส าหรับครูผู้สอนภาษาองักฤษ ได้แก่ การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนกัเรียน โดย
ครูผู้สอนภาษาองักฤษควรเข้าใจและเห็นความแตกต่างของ Learning English as a first language กบั Learning English 
as a second language ด้ายฐานะของภาษาเข้าใจโครงสร้างหลกัสูตรและเข้าใจบริบทของห้องเรียน เพื่อจะสามารถน า
เทคนิคและกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น การใช้กิจกรรม สือ่และเทคนิคตา่ง ๆ ที่เหมาะสมกบัเนือ้หาและระดบัชัน้ของนกัเรียนประยกุต์
ให้เข้ากบับริบทของห้องเรียนท าให้นกัเรียนเกิดความสนกุ ชอบเรียนภาษาองักฤษ การพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การ
สมคัรเข้าอบรมโครงการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (Boot Camp) การอบรมเพื่อทกัษะด้านอื่นที่
เก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอน เช่น การอบรมการวดัและประเมินผลส าหรับครูผู้สอนภาษาองักฤษ การอบรมเพื่อผลิต
สือ่และการค้นคว้าแหลง่ข้อมลูสารสนเทศที่มีประโยชน์กบัการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ทัง้การอบรมจากหนว่ยงาน
ต้นสงักดัและหนว่ยงานภายนอก 
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แนวทางส าหรับผู้บริหาร ได้แก่ การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองและชุมชนสอดคล้องกับแนวคิดของสมชาย เทพแสง 
และอรจิรา เทพแสง[13]  ที่ผู้บริหารในฐานะผู้น ายคุใหม่หวัใจปฏิรูปต้องมีความสมัพนัธ์กบับคุลากรทกุระดบั ผู้น ายุคใหม่
ต้องใช้หลกัมนุษยสมัพนัธ์ประสานงาน ประสานสมัพันธ์ให้เกิดผลส าเร็จ โดยมีลกัษณะการให้ความไว้วางใจแก่บุคลากร
มากกวา่การสร้างความกลวัในการบริหารและการจดัการ ซึง่ในการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองและชมุชนก็ต้องการคณุลกัษณะ
นีข้องผู้บริหารสถานศึกษาเช่นเดียวกัน การส่งเสริมให้ครูใช้สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษสอดคล้องกับแนวคิดของ
สายณัย์ ผาน้อย[14]  ที่ผู้บริหารควรจดัวสัดปุระกอบหลกัสตูรให้เพียงพอกบัความต้องการของครู ทัง้จากงบประมาณ และ
วิธีการอื่นๆ จดัหาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียนและครู จดัการบริหารสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน
โดยจดัเป็นศนูย์สื่อการเรียนการสอน ให้ความรู้แก่ครูในการผลติสือ่และน าไปใช้ สง่เสริมการผลติและการน าสือ่ไปใช้ รวมทัง้
ประเมินผลการน าสือ่ไปใช้อยา่งชดัเจน จึงสามารถก าหนดสือ่การสอนอยา่งแท้จริง การสง่เสริมการศกึษาและเผยแพร่วิจยัใน
ชัน้เรียนสอดคล้องกบัแนวคิดของรุ่งชชัดาพร เวหะชาติ[15]  การวิจยั คือ กระบวนการที่เป็นระบบน่าเช่ือถือ ส าหรับใช้เป็น
เคร่ืองมือในการค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกบัปรากฏการณ์ต่างๆที่คนสนใจ การวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้เป็นภารกิจที่
ส าคญัและจ าเป็นในกรณีที่ผู้สอน พบวา่ กระบวนการพฒันาการเรียนรู้ที่ก าลงัด าเนินการอยู่มีปัญหามากหรือมีความจ าเป็น
ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  การจัดสรรงบประมาณในการจ้างครูพิเศษและการเป็นผู้ บริหารต้นแบบด้านการใช้
ภาษาองักฤษ  

แนวทางส าหรับหน่วยงานต้นสงักัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่  การก ากับติดตามโครงการตามนโยบาย 
สถาบนัภาษาและหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ ควรก ากบั นิเทศ ติดตาม สนบัสนนุและศกึษาวิจยัเพื่อน าผลไปพฒันานโยบายเพื่อ
รายงานตอ่กระทรวงศึกษาธิการ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารชน เขตพืน้ที่การศึกษาควรก ากบั นิเทศ ติดตาม สนบัสนนุ 
ช่วยเหลือ โรงเรียนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม บริบทของในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษของแต่ละโรงเรียน 
เช่น การจดัคา่ยภาษาองักฤษให้กบัโรงเรียนให้กบัโรงเรียนที่มคีวามพร้อมน้อย สว่นโรงเรียนควรจดัการนิเทศติดตาม ประเมิน 
จดัระบบการนิเทศภายใน การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความ สามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็น
สากลอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อติดตามความคืบหน้าและการแก้ปัญหาอยา่งตรงจดุ 

 

ข้อเสนอแนะ 
           ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1.  จากการวิจยัสภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่
เป็นสากล พบว่า การสอนไวยากรณ์มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ ดงันัน้ ผู้บริหารควรให้ความส าคญักบัการสง่เสริมให้ครูจดักิจกรรมการที่
เน้นให้นกัเรียนเกิดการใช้ภาษาในการสื่อสาร เช่น การให้นกัเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยเร่ิมจากการท าให้นกัเรียนมีเจตคติที่ดี
ตอ่การเรียนภาษาองักฤษ ผู้บริหารและครูเป็นแบบอยา่งให้กบันกัเรียนในการใช้ภาษาองักฤษในการสือ่สาร ผู้บริหารควรใช้ทฤษฎี
แรงจงูใจเข้ามาใช้ในการเสริมแรงทางบวกกบัครูที่สามารถพฒันาตนเองให้ใช้ภาษาองักฤษ พฒันาการจดัการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษในทางที่ดีขึน้ พร้อมทัง้เสริมแรงทางบวกกบันกัเรียนที่สามารถใช้ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัตามศกัยภาพ 
 2.  จากการวิจัยสภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษที่เป็นสากล พบว่า การส่งเสริมด้านมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนมีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ ผู้บริหารควรมีการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ความรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัหลกัสตูร สื่อวสัดแุละแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนบทบาทของบุคลากรใน
โรงเรียน ให้ผู้ปกครองทราบและเข้าใจ และพร้อมให้ความร่วมมือกับการจัดการเรียนการสอน ให้ความส าคัญกับการ
ประสานงานคณะบุคคลทัง้ส่วนกลางและส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้องเพื่อให้การสนบัสนุนในการจัดการเรียนการสอน การให้
ความรู้ การจดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมการเรียนของนกัเรียน เช่น การเชิญวิทยากร ผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้ใหม่ ๆ การประชุม
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ก่อนเปิดภาคเรียน โดยผู้บริหารควรใช้ทฤษฎีการระดมทรัพยากรเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา ในการท าทะเบียนคุมรายช่ือ
วิทยากรในท้องถ่ินปราชญ์หรือผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษเพื่อการท าหนงัสอืเชิญผู้ เช่ียวชาญเข้ามาให้ความรู้กบันกัเรียน
ในโรงเรียนตามความเหมาะสม 
 3. จากการวิจัยเพื่อค้นหาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล พบวา่ ปัญหาหรืออปุสรรคในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากลในแตล่ะโรงเรียนมีความแตกตา่งกนัตามบริบทของโรงเรียน 
ดงันัน้ การแก้ปัญหาให้ตรงจดุ คือ ผู้บริหารแตล่ะโรงเรียนจะต้องรู้และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึน้ในแตล่ะด้านพร้อมทัง้หาวิธีแก้ไข
ร่วมกบัผู้สอนภาษาองักฤษ ดงัที่ผู้ เข้าร่วมการสนทนากลุม่ได้แสดงความคิดเห็นและผู้วิจยัสรุปออกมาเป็นแนวทางข้างต้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 จากผลการวิจัยเพื่อค้นหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษที่เป็นสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานีเขต 1 และ 2 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะใน
การท าการศกึษาครัง้ตอ่ไป ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ที่สนใจศกึษาและเก่ียวข้องกบัการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
 1.  จากการวิจยัสภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษ
ที่เป็นสากล พบวา่ การสอนไวยากรณ์มีคา่เฉลีย่ในล าดบัสดุท้าย จึงควรมีการวิจัยเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตและใช้
สื่อการเรียนการสอนไวยากรณ์ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีสื่อการเรียนการสอนไวยากรณ์ตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล เพื่อลดความเหลื่อมล า้ในโอกาสการใช้ภาษาองักฤษในห้องเรียนของ
โรงเรียนที่มีความพร้อมด้านภาษาองักฤษสงูกับโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านภาษาองักฤษน้อย  
 2.  จากการวิจยัสภาพการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษที่เป็นสากล พบว่า การส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด จึงควรมี
การวิจยัและพฒันาปัจจยัที่สง่เสริมให้ผู้ปกครอง ผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษและตวัแทนชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดั
กิจกรรมหรือโครงการทางภาษาองักฤษตามบริบทและความสอดคล้องกบัวฒันธรรมของแตล่ะท้องถ่ิน  
 3. จากการสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล พบวา่ การเป็นผู้บริหารต้นแบบด้านการใช้ภาษาองักฤษเป็นประเด็นที่ผู้ เข้าร่วม
สนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายที่ผู้บริหารควรพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อเป็นผู้มีความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษ เพื่อการใช้ภาษาองักฤษในการสือ่สารเป็นแบบอยา่งให้กบัครูและนกัเรียน จึงควรมีการวิจยัเพื่อหาแนวทางการ
พฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับผู้บริหาร 
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ปัจจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนักเรียน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีความมุ่งหมายของการวิจยัเพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัและผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน 
(O-NET) ของนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยักบัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2และเพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสระแก้ว 
เขต 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 274 คน ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งตามตารางของเครจซีและมอร์
แกน และน าไปสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random) แบง่ประชากรตามกลุม่โรงเรียน 10 กลุม่จากนัน้สุม่อยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling) เลือกกลุม่โรงเรียน 5 กลุม่กลุม่ละ 1โรงเรียน และเทียบสดัสว่นจากกลุม่ตวัอย่าง เคร่ืองมือที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน  
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 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง  
 2. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้วเขต 
2 โดยรวมมีผลผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2559 อยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑ์ 
 3. ปัจจัยด้านความรู้พืน้ฐานเดิมด้านแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ด้านพฤติกรรมการเรียนด้านฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวด้านส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ ปกครองด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้านคุณภาพการสอนด้าน
สภาพแวดล้อมในชัน้เรียนและด้านความสมัพนัธ์ระหว่างครูผู้สอนกบันกัเรียนมีความสมัพนัธ์ในทางบวกอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01  
 4. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 ได้แก่ ปัจจยัด้านความรู้พืน้ฐานเดิมด้านสง่เสริมการเรียนรู้
ของผู้ปกครองด้านพฤติกรรมการเรียนโดยมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 65.10 และสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ได้สมการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐาน ดงันี ้

 Ŷ =  .47 + .31 ( 1X ) + .03 ( 5X )+ .04 ( 3X )  

 yẐ =  .69 ( 1XZ ) + .13 ( 5XZ )+ .11 ( 3XZ )  
 
ค าส าคัญ:ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) , การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ,โรงเรียนขยายโอกาส , สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the factors affecting ordinary national educational test 
(0-NET) of students in secondary educational extention school under the Office of Sakaeo Primary Educational 
Service Area 2. A study of the relationship between the factors affecting ordinary national educational test 
(0-NET) of students in secondary educational extention school under the Office of Sakaeo Primary Educational 
Service Area 2 and the regression equation ordinary national educational test (0-NET) of students in secondary 
educational extention school under the Office of Sakaeo Primary Educational Service Area 2. Sample of grade 
7 students  in secondary educational extention school under the Office of Sakaeo Primary Educational 
Service Area 2 year 2560 of 274 by using Krejcie & Morgan. The multi-stage random by 10 group . Simple 
random sampling is used to select 5 school groups, one for each school, and the proportion for the sample. 
Instuments used to fill a questionnaire about the five-level scale. The statistics devices for analyzing the data 
were Mean, Standard Deviation, Pearson Product-Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple 
Regression analysis. 
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 The research found that 
 1. Level of factors affecting ordinary national educational test (0-NET) of students in secondary 
educational extention school under the Office of Sakaeo Primary Educational Service Area 2 medium level.  
 2. Overall showed grade 7 students in secondary educational extention school under the Office of 
Sakaeo Primary Educational Service Area 2 the level is below a threshold. 
 3. Factors Background educational Achievement motivation Studying habit Economic status of the 
family Participation in learning encouragement Family relations Quality of teachers Classroom learning 
environments and Teacher and student relationships are positive relations at .01 level of significance.  
 4. Factors affecting ordinary national educational test (0-NET) of students in secondary educational 
extention school under the Office of Sakaeo Primary Educational Service Area 2 were Background educational 
Participation in learning encouragement Studying habit with cooperative prediction at 65.1 percent and can 
predict ordinary national educational test (0-NET) of students in secondary educational extention school under 
the Office of Sakaeo Primary Educational Service Area 2 are positive relations at .01 level of significance. The 
regression of raw scoresand standardized scores , thus 

 Ŷ =  .47 + .31 ( 1X ) + .03 ( 5X )+ .04 ( 3X )  

 yẐ =  .69 ( 1XZ ) + .13 ( 5XZ )+ .11 ( 3XZ )  
 
Keywords : Factors Affecting Ordinary National Educational Test (0-NET) , Ordinary National Educational Test 
(0-NET) , Secondary Educational Extention School , The Office Of Sakaeo Primary Educational Service Area 2. 
 

ภูมิหลัง 
 สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) เรียกโดยยอ่วา่ “สทศ.” และให้ใช้ช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ 
“National lnstitute of Educational Testing Service (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “NIETS”  มีวัตถุประสงค์
เพื่อบริหารจัดการและด าเนินการเก่ียวกับการศึกษาวิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและ
ทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทัง้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดบัชาติและ
ระดบันานาชาติ เพื่อน าผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดบัและการเทียบโอนผลการเรียนที่มาจากการศึกษาในระบบ
เดียวกนัหรือการศกึษาตา่งระบบ [1]  
 การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขัน้พืน้ฐาน (Ordinary National Educational Test)  เป็นการวัดผลการจัด
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน  โดยสอบชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3,6 มธัยมศกึษาปีที่ 3 และ 6 ตามตวัชีว้ดั และมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ท าการทดสอบความรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ รวม 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ 
ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม, สขุศกึษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ  การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขัน้พืน้ฐานเป็นการสอบได้เพียงครัง้เดียวเทา่นัน้ 
ส าหรับระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 สามารถน าไปยื่นเข้าศึกษาต่อระดบัมหาวิทยาลยัได้  ดงันัน้ จึงถือได้ว่าการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขัน้พืน้ฐานเป็นปัจจยัส าคญัในการช่วยพฒันาการศึกษาประเทศ ช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และยกระดบัมาตรฐานชีวิตของประชาชนในสงัคมให้สงูขึน้ [2] 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขัน้พืน้ฐาน พบว่า ที่ผ่านมาคณุภาพการศึกษายงัไม่เป็นที่พอใจของสงัคม 
เด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลัก ของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้แก่  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย และสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ยงัมีค่าเฉลี่ยต ่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งจากผลการสอบในปี
การศึกษา 2553 พบว่าคะแนนเฉลี่ยในทุกระดบัชัน้ของภาษาองักฤษและคณิตศาสตร์ลดลงจากปีการศึกษา 2552 และ
มาตรฐานความสามารถยงัได้คะแนนต ่าในเร่ืองของการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ [3] 
 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มีโรงเรียนขยายโอกาสจ านวน  34 โรงเรียน ซึ่งเป็น
โครงการขยายโอกาสทางการศกึษาเป็นโครงการท่ีส าคญัโครงการหนึง่  ที่มุง่เน้นการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้มีคณุภาพท่ีดี  
มีส่วนช่วยพัฒนาสงัคมและประเทศชาติ เป็นโครงการที่มุ่งให้เยาวชนทุกคนที่เรียนจบระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มี
โอกาสเรียนตอ่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โดยรัฐบาลเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมด เป็นการเปิดโอกาสหรือขยาย
โอกาสให้เยาวชนมีพืน้ฐานการศกึษาให้สงูขึน้[4] 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตัง้แต่ปี
พ.ศ. 2555 – 2557ปรากฏวา่ ปีการศกึษา 2555 วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลีย่ 51.48 วิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
คะแนนเฉลี่ย 43.37วิชาภาษาองักฤษ คะแนนเฉลี่ย 25.68 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 23.73วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนน
เฉลี่ย 31.93 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนเฉลี่ย 54.86 วิชาศิลปะ คะแนนเฉลี่ย 41.77 วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 44.62, ปีการศึกษา 2556 วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 40.85วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 36.11วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 26.98 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 22.09 วิชา
วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 34.60 วิชาสขุศกึษาและพลศึกษาคะแนนเฉลีย่ 56.84 วิชาศิลปะ คะแนนเฉลี่ย 40.74 วิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 41.01และปีการศึกษา 2557 วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 32.58 วิชาสงัคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม คะแนนเฉลี่ย 44.53วิชาภาษาองักฤษ คะแนนเฉลี่ย25.37 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ 25.10วิชา
วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ 33.68 วิชาสขุศึกษาและพลศกึษา คะแนนเฉลี่ย 55.20 วิชาศิลปะ คะแนนเฉลี่ย 39.83 วิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนนเฉลีย่ 42.27[5] 
 จากข้อมลูของสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 แสดงถึงจ านวนนกัเรียนท่ีมีคะแนน
การทดสอบทางการศกึษาขัน้พืน้ฐานต า่กวา่เกณฑ์ ตัง้แตปี่ 2555 – 2557 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 861คน  คิดเป็นร้อยละ 
39.68 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 767คน  คิดเป็นร้อยละ 37.40 และปีการศึกษา 2557 จ านวน 757คน  คิดเป็นร้อยละ 
37.32 จะเห็นได้ว่าผลการทดสอบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในแต่ละปี  ซึ่งส่งผลต่อตัวนักเรียนเอง สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ ประกาศนโยบาย “การน าคะแนน O-NET เป็นส่วนหนึ่งการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (Exit 
Examination)” มาใช้เป็นเกณฑ์การจบการศกึษาระดบัชัน้ ป.6, ม.3 และม.6 โดยประกาศใช้ในปีการศกึษา 2555 เป็นต้นไป 
ให้น าผลการประเมินระดับโรงเรียน (School Assessment) ร่วมกับการประเมินการทดสอบระดับชาติ (O-NET)    และ
สง่ผลต่อสถานศึกษา พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ (2542) กลา่วถึง การน าผลการทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติขัน้
พืน้ฐานไปใช้ในการประเมินคุณภาพภาพนอกไว้คือ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย
หนึ่งครัง้ในทกุห้าปีนบัตัง้แต่การประเมินครัง้สดุท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง [6] ได้กลา่วไว้ในตวั
บ่งชีท้ี่5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดี หมายถึง ร้อยละของผู้ เรียนท่ีได้คะแนนการ
ทดสอบของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (O-NET) มากกว่าขีดจ ากดัลา่งของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบใน
แตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ในระดบัชัน้ ป.6 ม.3 และม.6 
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 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั พบวา่ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน 
(O-NET)แนวความคิดของBloom [7]ได้ศึกษาถึงสภาพการเรียนรู้เพื่อการรอบรู้ ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกับองค์ประกอบ หรือ
ปัจจยัท่ีท าให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ได้ตรงตามความมุง่หมายของสถาบนันัน้ๆ หรือผู้ เรียนจะต้องใช้องค์ประกอบหรือ
กลุม่ของตวัแปร 3 ตวัได้แก่ 1.พืน้ฐานทางความรู้ความคิดหรือพทุธพิสยั 2.ลกัษณะพืน้ฐานด้านจิตพิสยั และ3. คณุภาพการ
เรียนการสอนและฮาร์วิกเฮิร์ส และนิวกราเทน (Harvighurst & Neugratan)[8]ได้กล่าวว่า องค์ประกอบที่เป็นตัวตัดสิน
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถที่ติดตัวมาตัง้แต่ก าเนิด ชีวิตและการอบรมใน
ครอบครัวคณุภาพของการศกึษาในโรงเรียน และความเข้าใจเก่ียวกบัตนเองหรือระดบัความมุง่หวงัในอนาคต  
 จากสภาพปัญหาดงักลา่วผู้วิจยัจึงสนใจที่จะท าวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้
พืน้ฐานของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน 3 ปัจจยั คือ ปัจจัยด้านนกัเรียน ปัจจัยด้าน
ครอบครัว และปัจจัยด้านสถานศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนขยายโอกาส  สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 ในการวางแผนและช่วยเหลอืนกัเรียนที่มีผลการทดสอบการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐานต ่ากว่า
เกณฑ์ พฒันาการจดัการศกึษาให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ผลที่ได้จะเป็นประโยชน์ตอ่ครูผู้สอน และผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อ
เพิ่มประสทิธิภาพในการศกึษาตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัปัจจัยด้านนกัเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทาง
การศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาสระแก้ว เขต 2 
 2. เพ่ือศึกษาระดับผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสระแก้ว เขต 2 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านสถานศึกษากับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาสระแก้ว เขต 2  
 4. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) จากปัจจัยด้านนักเรียน 
ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัด้านสถานศกึษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนขยายโอกาส สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 970 คนโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของเครจ
ซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)[9]ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทัง้สิน้  274 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน 
(Multi-Stage Random) แบง่ประชากรตามกลุม่โรงเรียน 10 กลุม่จากนัน้สุม่อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เลอืก
กลุ่มโรงเรียน 5 กลุ่มกลุ่มละ 1 โรงเรียน และเทียบสดัส่วนจากกลุ่มตวัอย่างประชากรเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีค้ือ 
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับมีค่าความเที่ยงตรงของเนือ้หา (IOC) 
เท่ากับ .80-1.00 ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ  .94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  X ค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (SD)ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ปัจจยัด้านสถานศกึษา ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัด้านนกัเรียนโดยสามารถอธิบาย ปัจจยัแตล่ะด้าน ดงันี  ้
  1.1  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนกัเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 ด้านนกัเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านพืน้ฐานความรู้เดิมอยู่ในระดบัน้อยด้านแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่เมื่อนกัเรียนมีผลการเรียนด้อยกว่าเพื่อนจะรีบพยายามตัง้ใจเรียนนกัเรียนมีความภาคภมูิใจ
ในผลงานที่ท าและเมื่อมีข้อสงสยันกัเรียนจะถามครูหรือค้นคว้าด้วยตนเองเสมอด้านพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดบั น้อย  
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่นกัเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนติดตามงาน สง่งานครบตาม
ก าหนดและนกัเรียนไมข่าดเรียนถ้าไมจ่ าเป็น 
  1.2  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนกัเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ด้านครอบครัว โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านฐานนะทางเศรษฐกิจของครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้ปกครอง  อยู่ในระดับปานน้อยโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ผู้ ปกครองให้ค าปรึกษา ข้อคิด 
ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาการเรียนและปัญหาอื่นๆผู้ปกครองให้ค าปรึกษาเร่ืองจากคบเพื่อนและผู้ปกครองเอาใจใสด่แูล
ความเป็นอยู่ของนกัเรียนด้านความสมัพันธ์ภายในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 
อนัดบัแรก ได้แก่สมาชิกในครอบครัวเป็นต้นแบบที่ดีเร่ืองการเรียนบรรยากาศในการอยู่ร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัวรู้สกึ
ปลอดภยัและไว้วางใจได้และสมาชิกภายในครอบครัวมีการจดักิจกรรมร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ 
  1.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ด้านสถานศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านคณุภาพการสอนอยู่ในระดบัปานกลางโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่
ครูผู้สอนมีประสบการณ์ความรู้เก่ียวกับเนือ้หาที่สอนอย่างดีครูผู้สอนมีหลกัการสอน เทคนิคการสอนที่ดี ไม่น่าเบื่อและ
ครูผู้สอนมีการสือ่การเรียนการสอนด้านสภาพแวดล้อมในชัน้เรียน อยูใ่นระดบัปานกลางโดยเรียงคา่เฉลีย่จากมากไปน้อย 3 
อนัดบัแรก ได้แก่มีสื่อ และอุปกรณ์นอกเหนือจากการเรียนนกัเรียนรู้สึกสบาย เมื่ออยู่ในห้องเรียนและครูให้ค าแนะน าใน
เร่ืองการเรียนเมื่อนกัเรียนไม่เข้าใจด้านความสมัพนัธ์ระหว่างครูผู้สอนกบันกัเรียน  อยู่ในระดบัปานกลางโดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ครูผู้ สอนให้ความรักความเอ็นดู เอาใจใส่และมีความเป็นกันเองกับนักเรียนทุกคน
ครูผู้สอนให้โอกาสเข้าพบเพื่อให้ค าปรึกษาในการเรียนตลอดเวลาและครูผู้สอนมีการยกยอ่งชมเชยเมื่อนกัเรียนท าดี 
 2. ระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET)ปีการศกึษา 2559 โดยรวม
พบว่านกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2มี
ผลผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดบัต ่ากว่าเกณฑ์เรียงค่าเฉลี่ยจาก
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มากไปน้อย 3 อนัดบั ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และ
กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3. ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแตล่ะด้านกบัผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนกัเรียน
ในโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 โดยทกุปัจจยัมีความสมัพนัธ์กนัใน
ทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่าง .16 ถึง .79 โดยมีความสมัพนัธ์
กนัเองอยูใ่นระดบัต ่าถึงสงูมาก และไมม่ีตวัแปรใดมีคา่เกิน .90 
 4. ปัจจัยในภาพรวมสามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนกัเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ได้ โดยพบวา่ด้านความรู้พืน้ฐานเดิม
ด้านพฤติกรรมการเรียนและด้านสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครองโดยค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูของตวัพยากรณ์ ทัง้ 
3 ตวั มีค่าเท่ากับ .81 ค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการพยากรณ์เท่ากับ .22  และ พบว่าค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ
ของตวัแปรพยากรณ์ รวมทัง้ค่าคงที่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งสามารถท านายผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติ
ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ได้ร้อยละ 65.1 แสดงให้เห็นว่าผลการศึกษาค้นคว้านีส้อดคล้องกบัสมมตุิฐานที่ตัง้ไว้ สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูป
สมการคะแนนดิบ ดงันี ้
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 Ŷ =  .47 + .31 ( 1X ) + .03 ( 5X )+ .04 ( 3X )  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 yẐ =  .69 ( 1XZ ) + .13 ( 5XZ )+ .11 ( 3XZ ) 
 

อภปิรายผล 
 จากการวิจัยเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐานของนกัเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2สามารถอภิปรายผลตามความมุ่งหมายของวิจัย 
ดงันี ้
  1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2โดยภาพรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง  โดยเรียงจากค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจยัด้านสถานศึกษา ปัจจยัด้านครอบครัวและปัจจยัด้านนกัเรียน ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทาง
การศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)อยู่ในระดบัปานกลาง คือ ปัจจยัด้านสถานศกึษา โดยเรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมาก
ไปน้อย ได้แก่ด้านคณุภาพการสอนความสมัพนัธ์ระหว่างครูผู้สอนกบันกัเรียน และสภาพแวดล้อมในชัน้เรียน ทัง้นีอ้ธิบาย
ได้ว่า คณุภาพการสอนของครูมีบทบาทส าคญัต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ดงัท่ี สมศกัดิ์ สินธุระเวชญ์ [12] กลา่วว่า ในการ
มุ่งสูค่ณุภาพการศึกษา คณุลกัษณะของครูผู้สอนที่ต้องการให้มี ต้องประกอบด้วย 1. รักการสอน เข้าใจผู้ เรียน มีจิตส านึก
ในหน้าที่และความรับผิดชอบ 2. มีความคิดสร้างสรรค์ นกัแก้ปัญหาและสามารถตดัสนิใจอยา่งมีเหตผุล 3. มีความเช่ือมัน่
ในตนเอง และมีทัศนคติเชิงบวก  4. รู้วิธีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 5.มีความรู้ในเร่ืองสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ โครงสร้างและการท างานทางสมองจิตวิทยาการเรียนรู้ ฯลฯ 6. มีทกัษะในการจัดการเรียนรู้ เช่น การกระตุ้น
ความสนใจ การอธิบายด้วยเหตดุ้วยผล การรับรู้ความรู้สกึของผู้ เรียน การท างานเป็นทีม การฝึกสมาธิ ฯลฯ 7. สามารถใช้
ยทุธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และเทคนิคการเรียนรู้ของผู้ เรียนแต่ละคน 8. มีทกัษะการ
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ประเมินผลการเรียน การซ่อมเสริม การวิจัยในชัน้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล [13]ศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตสงักัด
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ พบวา่ ปัจจยัด้านโรงเรียน ด้านคณุภาพการสอนของครู อยูใ่น
ระดบัมาก และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ลดัสะหมี คณุพะจนัสี [14]ศึกษา ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ปีที่ 4 ในโรงเรียน สงักดัแผนกศกึษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา่ ด้านพฤติกรรมการสอนของครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET)ปีการศึกษา 2559 โดยรวมพบว่านกัเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 โดยรวมมีผล
ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2559 อยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑ์ เรียงคา่เฉลีย่จากมาก
ไปน้อย 3 อนัดบั ได้แก่ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยจะเห็นได้ว่ายังไม่ประสบความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอน เพราะผลสมัฤทธ์ิ
ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) อยู่ในระดับต ่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งต้องการได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
ทางการจัดการศึกษา ดังที่พวงรัตน์ ทวีรัตน์ [10]กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถและทกัษะทางด้านวิชาการ รวมทัง้สมรรถภาพทางสมองของบคุคลอนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอนหรือ
มวลประสบการณ์ทัง้ปวงที่บคุคลได้รับจากการเรียนการสอน ท าให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ซึ่ง
แสดงให้เห็นได้ด้วยคะแนนจากแบบทดสอบ วัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยผลสมัฤทธ์ิทางการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติ (O-NET)ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ นคร เหมนาค [11] ได้ท าการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวดัปราจีนบุรีพบว่า ระดบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET)ปีการศึกษา 2554 โดยรวมพบวา่นกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาจงัหวดัปราจีนบรีุ อยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑ์เรียงคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษา กลุม่สาระสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุม่สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 
 3. ความสมัพันธ์ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ได้แก่ ด้านความรู้พืน้ฐานเดิมด้านแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ด้าน
พฤติกรรมการเรียนด้านฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวด้านส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครองด้านความสมัพนัธ์ภายใน
ครอบครัวด้านคุณภาพการสอนด้านสภาพแวดล้อมในชัน้เรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ สอนกับนักเรียนมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่ง .16 ถึง .79 โดยปัจจยัด้านความรู้พืน้ฐานเดิมด้านแรงจงูใจใฝ่เรียนรู้ด้านพฤติกรรมการเรียน
ด้านฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวด้านส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ ปกครองด้านความสมัพันธ์ภายในครอบครัวด้าน
คุณภาพการสอนด้านสภาพแวดล้อมในชัน้เรียนและด้านความสมัพันธ์ระหว่างครูผู้ สอนกับนักเรียนมีความสมัพันธ์กับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ในทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึง่อธิบายได้วา่ ปัจจยัด้านนกัเรียน 
ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญและมีบทบาทต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ทัง้นีจ้ากการศกึษาของอญัชนา โพธิพลากร[15]กลา่ววา่ มีองค์ประกอบหลายประการท่ีท าให้
เกิดผลกระทบตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ ด้านตวันกัเรียน เช่น สติปัญญา อารมณ์ ความสนใจ เจตคติตอ่การเรียน ด้าน
ตวัครู เช่น คุณภาพของครู การจดัระบบ การบริหารของผู้บริหาร ด้านสงัคม เช่น สภาพเศรษฐกิจและสงัคมของครอบครัว
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ของนกัเรียน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ พิศิษฐ์ ช านาญนา [16] ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน 
คณะวิชาการตลาด วิทยาลยัพณิชยการธนบรีุ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา พบวา่ ปัจจยัด้านผู้ เรียน และ
ปัจจยัด้านโรงเรียน มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน คณะวิชาการตลาดวิทยาลยัพณิชยการ
ธนบุรี สงักัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 งานวิจัยของ สรุวิทย์ พลมณี [17] 
ศกึษา ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัชยัภมูิ พบวา่ ปัจจยัระดบัครูผู้สอน 
ทัง้ 5 ปัจจัย และปัจจัยด้านนักเรียน 4 ปัจจัย  มีความสมัพันธ์ทางบวกกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ และงานวิจัยของณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล [18] ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ปัจจัยด้านโรงเรียน ด้านครอบครัว และด้านตัวนักเรียน มี
ความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 4. สมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ที่ดีที่สดุในรูปสมการคะแนนดิบ ดงันี ้

Ŷ = .47 + .31 ( 1X ) + .03 ( 5X )+ .04 ( 3X )  โดยสมการพยากรณ์ ปัจจัยด้านความรู้พืน้ฐานเดิมด้านส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้ปกครองด้านพฤติกรรมการเรียนสามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
ของนกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ได้ 65.10เปอร์เซ็นต์
แสดงให้เห็นว่า ผลการศึกษาค้นคว้านีส้อดคล้องกับสมมุติฐานที่ตัง้ไว้  “ปัจจัยด้านความรู้พืน้ฐานเดิมด้านแรงจูงใจใฝ่
เรียนรู้ด้านพฤติกรรมการเรียนด้านฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวด้านส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ ปกครองด้าน
ความสมัพนัธ์ภายในครอบครัวด้านคณุภาพการสอนด้านสภาพแวดล้อมในชัน้เรียนด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งครูผู้สอนกบั
นกัเรียนสามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2ได้ ” โดยปัจจยัด้านด้านความรู้พืน้ฐานเดิมด้านสง่เสริมการ
เรียนรู้ของผู้ปกครองและด้านพฤติกรรมการเรียนเป็นพยากรณ์ท่ีดีท่ีสดุ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ทกุปัจจยัน าไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิ
ทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2ได้ ” 
  4.1 ปัจจยัด้านความรู้พืน้ฐานเดิมถือวา่เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีมีความส าคญัตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา ถ้านกัเรียนมี
ความรู้พืน้ฐานเดิมที่ดีก็สามารถจะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็วยิ่งขึน้ ดงัที่ Anderson and Lynch [19] กลา่วว่า พืน้ฐานความรู้เดิม
เป็นโครงสร้างทางความคิด ประกอบด้วยความรู้ ความทรงจ า และประสบการณ์ของแต่ละบคุคลท าให้บคุคลสามารถรวม
โครงสร้างทางความคิดดงักลา่ว ท่ีสะสมไว้กบัข้อมลูใหม่ที่ก าลงัเรียนรู้ จึงท าให้เกิดความเข้าใจในข้อมลูใหม่ที่ก าลงัเรียนรู้
ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศภุร ศรีนตุ [20]ได้ศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 
ความรู้พืน้ฐานเดิมมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และงานวิจยัของเบญจกมล  สงัข์ศิริ [21] 
ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนศรีราชา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 ผลการศึกษาพบวา่ทกัษะพืน้ฐานทางคอมพิวเตอร์ มีความสมัพนัธ์
กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
  4.2 ปัจจยัด้านสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครองสามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนได้ ดงัท่ี
สมโภชน์ เอี่ยมสภุาษิต [22] ได้กล่าวว่าผู้ปกครองจะช่วยให้นกัเรียนเรียนดีขึน้ได้โดย วิเคราะห์ปัญหา พูดคยุกับนกัเรียน
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เพื่อหาข้อมลู ไปพบครูเพื่อแก้ปัญหา จดัสิง่แวดล้อมที่บ้าน ช่วยจดัตารางเวลา ให้รางวลัเมื่อท าตามเง่ือนไข ทบทวนความรู้ที่
ได้เรียนมาทัง้วนัและSimon (2001 อ้างถึงใน สมศกัดิ์ จิหม้ง[23] กลา่วว่า การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองช่วยเพิ่มประสิทธิผล
ในการสอน และยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนทกุระดบัการศึกษาให้สงูขึน้ และเมื่อเน้นความสมัพนัธ์ระหว่างครอบครัว-
โรงเรียน และผลลพัธ์ของนกัเรียน ผลที่ได้หลงัจากควบคุมตวัแปรอื่น โดยให้ผู้ปกครองเข้าร่วมในหลายๆ ทาง นกัเรียนได้
ระดบัคะแนนสงูขึน้และคะแนนทดสอบมาตรฐานสงูกวา่ มีการเข้าร่วมกิจกรรมและพฤติกรรมที่ดีกวา่ และเข้าห้องเรียนโดย
มีการเตรียมความพร้อมมากกว่าการลงรายวิชาเรียนสมบูรณ์มากขึน้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมใจ บุญดี [24] ได้
ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 จงัหวดัพิษณโุลก ผลการศึกษาพบว่า ความเอาใจใสข่องผู้ปกครองสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และงานวิจยัของปิยนชุ สงิห์สถิตย์ [25] ได้ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม  ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครองส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  4.3 ปัจจยัด้านพฤติกรรมการเรียน เป็นอีกหนึ่งปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
โรงเรียนขยายโอกาส สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต2 ได้ เนื่องจากพฤติกรรมการเรียน
สามารถแสดงออกได้โดยการรู้จกัใช้เวลาอยา่งมีประสทิธิภาพ การเตรียมตวัในการเรียน การจดบนัทกึ การมีสมาธิในการจ า 
การใช้เทคนิคต่างๆ การอ่าน การเลือกใจความส าคญั กระบวนการรวบรวมข้อมลู หรือการเตรียมตวัก่อนสอบ เกสร พลอย
โพธ์ิ [26]ดงัที่ Maddox [27] กลา่วว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน นอกจากจะขึน้อยู่กบัความสามารถของบคุคล 
การท างานหนักหรือความขยันแล้ว ยังขึน้อยู่กับวิธีเรียนที่มีประสิทธิภาพ และยังพบว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคล
เก่ียวกับสมรรถภาพการเรียน และการท างานถูกก าหนดด้วยสติปัญญา และความสามารถเฉพาะประมาณร้อยละ 50-60 
วิธีเรียนที่มีประสทิธิภาพประมาณร้อยละ 30-40 สภาพแวดล้อมอื่นๆ ประมาณร้อยละ 10-15 จากการศกึษางานวิจยั พบว่า 
นิสยัในการเรียนมีสว่นเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของสมจิตร อดุม [28]ได้ศึกษาปัจจยัที่
สง่ผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษาในภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมด้านการ
เรียนของนกัเรียนส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา ในภาคใต้ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตและงานวิจยัของ Mzumara [29] ได้ศึกษาความคาดหวงัที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน พบว่า พฤติกรรม
การเรียนของนกัเรียน และทศันคติตอ่ความคาดหวงัในการเรียนมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ควรมีการน าผลการวิจยัเสนอต่อผู้บริหารส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 เพื่อให้
เข้าใจน าไปสู่นโยบายการพัฒนาท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้วเขต 2 
  1.2 ด้านนกัเรียน เป็นปัจจยัส าคญัที่สดุในการพฒันาตนเองจะต้องฝึกฝนการสร้างความรับผิดชอบที่ท าให้เกิด
วินยัในการท างานด้วยตนเอง เห็นคุณค่าเตรียมความพร้อมในการเรียน มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ สร้างนิสยัรักการอ่าน รู้จัก
วางแผนในการท างานประเมินผลงานของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพฒันาต่ออปุสรรคต่างๆ ให้บรรลเุป้าหมาย
สงูสดุ 
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  1.3 ด้านครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นครูคนแรกของชีวิต การพฒันาศกัยภาพนกัเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้
เต็มที่ ผู้ปกครองมีบทบาทหน้าที่ในการดแูล ช่วยเหลือนกัเรียนทัง้ในและนอกสถานศึกษา จดัสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใน
การพัฒนาศักยภาพนักเรียนเต็มความสามารถ สร้างแรงจูงใจให้เห็นคุณค่าของตนเอง เพื่อกระตุ้ นให้นักเรียนเห็น
ความส าคญัของการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
  1.4 ด้านสถานศกึษา เป็นหนว่ยงานส าคญัในการพฒันาคณุภาพการศึกษา ครูผู้สอนจะต้องมีการพฒันาตื่นตวั
ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ สร้างบรรยากาศในชัน้เรียนกระตุ้นการเรียนรู้ ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายมีสือ่นวตักรรมที่ทนัสมยัตอ่เหตกุารณ์ปัจจบุนั มีการสร้างขวญั
และก าลงัใจให้กบันกัเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาวิจัย ปัญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ไขผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน 
(O-NET)ของนกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 
  2.2 .ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ครัง้นี ้ถึงแม้ปัจจยัด้านนกัเรียน ด้าน
ครอบครัว ด้านสถานศึกษาจะสามารถท านายผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ได้ แต่ก็ควรศึกษา
ปัจจยัเชิงสาเหตแุละมีการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) 
  2.3 ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ด้านอื่นๆ เช่น การ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหาร เจตคติต่อการเรียน  วา่สามารถท านายผลได้มากน้อยเพียงใด อย่างไร เพื่อน าไปใช้ในการ
ปรับปรุง และพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ให้มีระดบัสงูขึน้  
  2.4 ควรศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในรูปแบบงานวิจยัเชิง
คณุภาพ เพ่ือจะได้ทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาอยา่งชดัเจน น าไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน 
(O-NET) ให้มีระดบัสงูขึน้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ เพื่อพฒันารูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา

มธัยมศึกษา ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการก ากับติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร และสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน  5  คน ขัน้ตอนที่ 2 การพฒันา
รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา ด้วยการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หา และการสนทนากลุม่กับผู้ทรงคุณวฒุิ  จ านวน 10  คน และขัน้ตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา ด้วยการประเมินความเป็นไปได้และการน าไปใช้ประโยชน์ โดยเก็บ
ข้อมลูจากผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา 
และผู้อ านวยการกลุม่ของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา จ านวน  197 คน สรุปผลการวิจยั ดงันี ้

1. ผลการสร้างรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา โดยศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สร้างรูปแบบการก ากับติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา ประกอบด้วย หลกัการก ากบัตดิตามการด าเนินงาน ได้แก่ 1) หลกัความเป็นเอกภาพ 2) หลกัการ มีสว่นร่วม และ 3) หลกั
ความเสมอภาคและเป็นธรรม  กระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน ได้แก่ 1) การวางแผนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน 2) การ
ปฏิบตัิตามแผนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน 3) การประเมินและรายงานผลการก ากบัติดตามการด าเนินงาน 4) การนิเทศ
และการเป็นพี่เลีย้ง 5) การเสริมสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน และ ประสทิธิผลขององค์การ ได้แก่ 1) คณุภาพและมาตรฐาน 
2) ความพงึพอใจของบคุลากร และ 3) ความผกูพนัตอ่องค์การ  
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   2. ผลการพัฒนารูปแบบการก ากับติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา พบว่า 
รูปแบบการก ากับติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก                             
3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลกัการก ากบัติดตามการด าเนินงาน มีองค์ประกอบยอ่ย  3  องค์ประกอบ ได้แก่ (1) หลกัความเป็นเอกภาพ 
มีรายข้อ จ านวน 5 ข้อ (2) หลกัการมีส่วนร่วม มีรายข้อ จ านวน 5 ข้อ และ (3) หลกัความเสมอภาคและเป็นธรรม มีรายข้อ 
จ านวน 4 ข้อ  2) กระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน มีองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ได้แก่   (1) การวางแผนการ
ก ากับติดตามการด าเนินงาน มีรายข้อ จ านวน 6 ข้อ (2) การปฏิบตัิตามแผนการก ากับติดตาม    การด าเนินงาน มีรายข้อ 
จ านวน 5 ข้อ (3) การประเมินและรายงานผลการก ากบัติดตามการด าเนินงาน มีรายข้อ  จ านวน 6 ข้อ (4) การนิเทศและการ
เป็นพี่เลีย้ง มีรายข้อ จ านวน 6 ข้อ และ (5) การเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีรายข้อ  จ านวน  4  ข้อ และ 3) 
ประสิทธิผลขององค์การ มีองค์ประกอบย่อย  3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) คณุภาพและมาตรฐาน มีรายข้อ จ านวน 5 ข้อ (2) ความพึง
พอใจของบุคลากร มีรายข้อ จ านวน 5 ข้อ และ (3) ความผูกพนัต่อองค์การ  มีรายข้อ จ านวน 5 ข้อ รวมเป็น 56 ข้อ โดยพบว่า
รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา มีความเหมาะสมทุกองค์ประกอบ
หลัก  อง ค์ประกอบย่อย และรายข้อทุก ข้อ    

3. การประเมินรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา สรุปผลดงันี ้
                3.1 ความเป็นไปได้ พบว่า ความเป็นไปได้ของรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา องค์ประกอบโดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดบั
มากทกุองค์ประกอบ โดยเรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย คือ หลกัการก ากบัติดตามการด าเนินงาน กระบวนการก ากบั
ติดตามการด าเนินงาน และประสทิธิผลขององค์การ  
               3.2 การน ารูปแบบไปใช้ประโยชน์ของรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศึกษา องค์ประกอบโดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุก
องค์ประกอบ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ประสทิธิผลขององค์การ หลกัการก ากบัติดตามการด าเนินงาน 
และกระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน 
 

ค าส าคัญ : การพฒันารูปแบบ, รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงาน, ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา   
 

Abstract 
The purposes of this research were to study the development of educational service area office 

monitoring model for the Secondary Educational Service Area Office consisted of 3 steps as following :  Step 1 
Creating monitoring model for the Secondary Educational Service Area Office by documentary analysis and 
interviewing 5 experts.  Step 2 Development of monitoring model for the Secondary Educational Service Area 
Office by content validity analysis and 10 experts discussion group, and Step 3 Evaluation of monitoring model 
for the Secondary Educational Service Area Office by feasibility analysis and utilization from 197 directors of 
the Secondary Educational Service Area Office, deputy directors of the Secondary Educational Service Area 
Office, and directors of the Secondary Educational Service Area Office division.  

The research findings were revealed as follows ; 
1.  The results of creating monitoring model for the Secondary Educational Service Area Office by 

documentary analysis and interviewing experts found that monitoring model for implementation of Secondary 
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Educational Service Area Office consisted of 3 main components, namely 1)  Principles of monitoring which 
consisted of 3 sub-components including (1) Principles of unity (2) Principles of participation , and (3) Principles 
of justice and fairness 2) Process of monitoring which consisted of 5 sub-components including (1) Monitoring 
plan (2)  Implementation of the monitoring plan (3)  Monitoring assessment and reporting (4)  Supervision and 
mentoring, and (5)  Enhancing the morale in the workplace 3)  Organizational effectiveness which consisted of 
3sub-components including ( 1)  Quality and standard ( 2)  Personnel satisfaction, and ( 3)  Organizational 
commitment .  

2.  The result of development of monitoring model for the Secondary Educational Service Area Office 
was found that monitoring model for the Secondary Educational Service Area Office consisted of 3 main 
components, namely 1) Principles of monitoring which consisted of 3 sub-components including (1) Principles 
of unity which detailed 5 items (2) Principles of participation which detailed 5 items, and (3) Principles of justice 
and fairness which detailed 4 items 2) Process of monitoring which consisted of 5 sub-components including (1) 
Monitoring plan which detailed 6 items (2)  Implementation of the monitoring plan which detailed 5 items  (3) 
Monitoring assessment and reporting which detailed 6 items (4)  Supervision and mentoring which detailed 6 
items, and (5)  Enhancing the morale in the workplace which detailed 4 items 3)  Organizational effectiveness 
which consisted of 3 sub-components including (1) Quality and standard which detailed 5 items (2) Personnel 
satisfaction which detailed 5 items, and (3)  Organizational commitment which detailed 5 items.  The total 56 
items found that the monitoring model for the Secondary Educational Service Area Office was suitable for all 
elements, all sub- elements and all items. 

3. The result of evaluation of monitoring model for the Secondary Educational Service Area Office can 
be concluded as follows ; 

    3.1 The result of feasibility analysis found that the feasibility of monitoring model for the Secondary 
Educational Service Area Office of elements as a whole was at high level.  When considering each individual 
element, the research found to be at high level in all aspects by descending order of the average as follow; 
principles of monitoring, process of monitoring, and organizational effectiveness. 

    3.2 The result of utilization of monitoring model for the Secondary Educational Service Area Office of 
elements as a whole was at high level. When considering each individual element, the research found to be at 
high level in all aspects by descending order of the average as follow; 
organizational effectiveness, principles of monitoring, and process of monitoring.  
 

Keywords : The Development of Model , Monitoring Model , the Secondary Educational Service Area Office  
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ภูมิหลัง  
พระราชบัญญั ติ ระ เบี ยบบ ริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ . 2546 ได้จัดระเบี ยบราชการ

กระทรวงศึกษาธิการไว้  3 ส่วน คือ ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง  ระเบียบบริหารราชการเขตพืน้ที่การศึกษา และ
ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดบัปริญญาที่เป็นนิติบุคคล  ส าหรับการจดัระเบียบบริหาร
ราชการเขตพืน้ท่ีการศกึษา ในมาตรา 33 ก าหนดให้การบริหารจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้ยดึเขตพืน้ท่ีการศกึษา โดยค านงึถึง
ปริมาณสถานศึกษา จ านวนประชากร วฒันธรรม  และความเหมาะสมอื่น ๆ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มี
อ านาจในการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ก าหนดเขตพืน้ที่การศึกษา  [1]  ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการตราพระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2553 ได้มีการแบง่เขตพืน้ที่การศึกษาเป็นเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา ในมาตรา 33 ก าหนดให้การบริหารจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ให้ยึดเขตพืน้ที่การศึกษา โดยค านึงถึงระดบัของ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วฒันธรรม  และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ปัจจุบนัมีเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา จ านวน  42 เขต  [2]     

   ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่ 5) ต้องการให้มีการปรับปรุงระบบ
บริหารราชการ  เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
โดยก าหนดให้การบริหารราชการแนวใหม่ ต้องมีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานในแตล่ะระดบัได้อยา่งชดัเจน  รวมทัง้ให้มีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการ
ก ากับนโยบาย และการปฏิบตัิราชการ ในการปฏิรูประบบราชการที่ผ่านมา จะมีเป้าหมายหลกัอยู่ 3 ประการ คือ การจัดส่วน
ราชการใหม่โดยค านึงถึงยทุธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน  มีการบูรณาการภารกิจเพื่อให้สามารถบริหารจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารในระดบัต่าง ๆ ให้ชัดเจน การพัฒนาการจัดองค์การเพื่อให้ปฏิบัติราชการและการ
พฒันาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการปฏิรูประบบราชการได้  และก าหนดแผนปฏิบตัิราชการที่น าไปสู่การ
บริหารราชการที่ดี ซึง่ผลจากการปฏิรูประบบราชการ จะท าให้รัฐบาลสามารถก าหนดนโยบาย เปา้หมายการด าเนินงานในแตล่ะ
ปีได้อย่างชดัเจน กลไกที่จะพฒันาองค์การของภาครัฐให้มีประสทิธิภาพ สว่นราชการและข้าราชการ มีแนวทางในการปฏิบตัิ
ราชการท่ีมีมาตรฐาน ชดัเจน โปร่งใส  สามารถวดัผลการปฏิบตัิราชการได้ ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว  สามารถเข้ามา
มีสว่นร่วมในการบริหารงานภาครัฐได้  [3] 

   ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นกลไกที่ส าคัญประการหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการและ                 
การด าเนินงานของทกุองค์การ และเป็นเคร่ืองมือที่ใช้วดัความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของการพฒันาประเทศ  การพฒันา
ระบบการติดตามและประเมินผล  จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการบริหารการพฒันาประเทศ ในภาคของการศกึษา แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 – 2559  เป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว 15 ปี โดยได้น าบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไปสู่การปฏิบัติ และเป็นแผนชีน้ ากรอบแนวทาง  ในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน แต่ในปัจจุบนั การติดตามและประเมินผลด้านการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ยงัไม่ได้เช่ือมโยงกนัทัง้
ระดบัสว่นกลาง เขตพืน้ที่การศึกษา และสถานศึกษา  ระบบติดตามและประเมินผลการศึกษา ยงัเป็นระบบที่แยกสว่น ขาด
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  ส่งผลให้การติดตามและประเมินผลทัง้ระบบ ไม่สามารถตอบโจทย์
ปัญหาในปัจจบุนัได้ และยงัเป็นภาระแก่ผู้ให้ข้อมลูโดยเฉพาะสถานศกึษา [4] 

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน [5]  ได้จัดท ามาตรฐานส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาในปี        
พ.ศ. 2551 เป็นเกณฑ์ขัน้ต ่าส าหรับส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาใช้เป็นฐานในการจดัการศกึษา  และใช้เป็นหลกัเทียบเคียง
ส าหรับการประสานงาน สง่เสริม สนบัสนนุ ก ากับดูแล ติดตามประเมินผล และประกนัคุณภาพของสถานศึกษา รวมทัง้เป็น
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เคร่ืองมือในการก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ต่อมาได้มี
การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560 ตามล าดบั โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และบทบาท ภารกิจ
ของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาในปัจจุบนั รวมทัง้เพื่อให้ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาได้ใช้ประเมินตนเอง ในการพฒันา
งานให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา ขัน้พืน้ฐานได้ประกาศใช้มาตรฐานส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา พ.ศ. 2560  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 14 ตวับง่ชี ้56 ประเด็น คือ มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจดัการองค์การสูค่วาม
เป็นเลศิมี 3 ตวับ่งชี ้ มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจดัการศกึษาที่มีประสทิธิภาพ  มี 5 ตวับง่ชี ้ มาตรฐานท่ี 3 สมัฤทธ์ิผลการ
บริหารและการจดัการศกึษา มี 6 ตวับง่ชี ้ ซึง่ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขึน้พืน้ฐาน โดยส านกัติดตามและประเมินผล
การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นหนว่ยงานหลกัในการติดตามและประเมินผลการบริหารและจดัการศกึษาในภาพรวม ในการ
เก็บรวบรวมข้อมลูตามมาตรฐานส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา  ก าหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมลูติดตามและประเมินผล 2 
วิธี ได้แก่ 1) การเก็บข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e – MES  และ 2) การเก็บข้อมลู
เชิงประจักษ์  (Empirical Monitoring and Evaluation System) เพื่อน าข้อมูลมาวิ เคราะห์ประมวลผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา พ.ศ. 2560  โดยแบ่งระยะเวลาการรายงาน เป็น  3 ช่วง คือ 
การรายงานในรอบ  6  เดือน  รอบ  9  เดือน และรอบ 12  เดือน และก าหนดระยะเวลาให้เข้าไปกรอกข้อมลู        ในระบบครัง้
ละประมาณ 15 วนั พร้อมทัง้แนบเอกสารประกอบในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในทุกประเด็น ปัญหาของการรายงานผ่านใน
ระบบ  e- MES คือ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาหลายแห่ง ไม่ได้เข้าไปกรอกข้อมลูภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หรือกรอกข้อมลูไม่ครบถ้วนตามประเด็น รวมทัง้ไมม่ีการแนบเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิง ท าให้
ไมม่ีข้อมลูที่สมบรูณ์ ครบถ้วนส าหรับการประเมินผล และเมื่อมีการเปิดระบบให้กรอกข้อมลูในรอบถดัไปก็ไมส่ามารถที่จะไป
แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมลูในรอบท่ีผา่นมาได้  ปัญหาที่เกิดขึน้อาจเป็นผลเนื่องมาจาก กระทรวงศกึษาธิการได้ก าหนดเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษาตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองการก าหนดเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา  (2553) ได้ก าหนด
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต ซึ่งจ าแนกความแตกต่างได้ 5 ประเภท ดังนี ้ ประเภทที่หนึ่ง 1 เขตพืน้ท่ี
การศึกษา รับผิดชอบ 1 จังหวดั  ประเภทที่สอง 1 เขตพืน้ที่การศึกษา  รับผิดชอบ  2 จงัหวดั  ประเภทที่สาม 1 เขตพืน้ที่การศึกษา
รับผิดชอบ 3 จังหวดั  ประเภทที่สี่ 1 เขตพืน้ที่การศึกษา รับผิดชอบ 4 จังหวดั  และประเภทที่ห้า 2 เขตพืน้ที่การศึกษา รับผิดชอบ    
1 จงัหวดั ซึ่งในแตล่ะเขตพืน้ที่การศกึษามีบริบทที่แตกตา่งกนัในเร่ืองของสถานที่ตัง้  จ านวนบคุลากร จ านวนจงัหวดัในแตล่ะเขต
พืน้ที่การศึกษา  จ านวนสถานศึกษาในสงักัด  ระยะทางระหว่างสถานศึกษากับสถานที่ตัง้ส านกังานเขตพืน้ที่  สิ่งอ านวย
ความสะดวก เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ  รวมทัง้ระบบการก ากับติดตามเป็นเร่ืองที่กระท าได้ยากล าบาก  
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบโดยตรง จ าเป็นต้องค้นหารูปแบบวิธีการก ากบัติดตามที่มี
ประสทิธิผล เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการก ากบัติดตามการด าเนินงานของหนว่ยงานในสงักดัให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

   จากปัญหาที่กลา่วมาข้างต้น  ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะท าการวิจยั การพฒันารูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของ
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เพื่อจะได้รูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับน าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการ
ก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา ที่ถกูต้อง เป็นธรรม และสอดคล้องตามมาตรฐาน
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผล ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์แนวคิดในการก ากบั
ติดตามการด าเนินงานของ สเุทพ บุญเติม, สเุทพ ชิตยวงษ์, ก าพล วิลาลยั, เคน (Ken) สเตปบินส์ (Stebbins) สภาการศึกษาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  (Council for  Continuing   Learning  Education)  โคเตวามอจโซวาสกี  (KotevaMojsovski) มูเนียร์ (Munir) 
เบเยอร์ และคณะ(Beyers and Others) สรุปเป็นองค์ประกอบของการก ากบัติดตามการด าเนินงานได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

http://aei.sagepub.com/search?author1=Sarah+J.+Beyers&sortspec=date&submit=Submit
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1) หลกัการก ากบัติดตามการด าเนินงาน   2) กระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน และ 3) ประสทิธิผลขององค์การ  โดย
ที่การก ากบัติดตามการด าเนินงาน ใช้หลกัความเป็นเอกภาพ  ซึง่เป็นหลกัการท่ีมุง่เน้นให้มีการก ากบัติดตามประเมินผล เป็น
ระบบครบวงจร เป็นเอกภาพ ในเร่ืองนโยบาย  กระบวนการ วิธีการด าเนินการ มีการน าผลไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสมาคมแรงงาน [6]  กล่าวถึงหลกัความเป็นเอกภาพในการก ากับติดตามว่า เป็นการตัง้
และสร้างมาตรฐานที่ชัดเจน สอดคล้องกบัแนวคิดของ สเุทพ บุญเติม  [7]  ที่มุง่ให้การก ากบั ติดตาม ประเมินผลเป็นระบบ 
ครบวงจร มีเอกภาพ ทัง้ด้านนโยบาย  กระบวนการ เคร่ืองมือในการประเมินผล มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ วิธีการ
ด าเนินการ และการน าไปใช้ในการปรับปรุงพฒันางานอยา่งตอ่เนื่อง อีกทัง้ใช้หลกัการมีสว่นร่วม ที่แสดงถึงการยอมรับ และ
เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ทัง้
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา  และชุมชน เข้ามามีส่วน ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมด าเนินกิจกรรม  ร่วมระดม
ทรัพยากร ร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับรู้ผลการด าเนินกิจกรรม และร่วมแก้ไขให้บังเกิด ผลดีโดยรวม [1]  นอกจากนี ้
องค์ประกอบของรูปแบบการก ากับติดตามที่ส าคัญ ยังประกอบด้วย กระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงาน  ซึ่ง
ประกอบด้วย  การวางแผนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน ซึ่งการวางแผนก ากบัติดตามการด าเนินงาน เป็นกระบวนการ
ตดัสนิใจ เลือกวิธีด าเนินงานท่ีดีที่สดุลว่งหน้าด้วยความมีเหตมุีผล เพื่อให้บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ หรือผลลพัธ์ที่ต้องการ ดงัที่  
บาร์รอน (Barron) [8] กลา่วถึงขัน้ตอนของกระบวนการวางแผนก ากบัติดตามเป็นการจดัท าแผนการก ากบัติดตาม โดยมีการ
มอบหมายงาน การสร้างความตระหนกัและความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบตัิ  และการสร้างเคร่ืองมือในการก ากบัติดตาม รวมถึงการ
ปฏิบตัิตามแผนการก ากับติดตามการด าเนินงาน เป็นขัน้ตอนที่ส าคญั เป็นการน าแผนไปปฏิบตัิเพื่อให้บุคลากรท าหน้าที่อย่าง
เหมาะสม ท าให้กระบวนการก ากบัติดตามบรรลเุป้าหมายที่ก าหนด ที่ส าคญัการประเมินและรายงานผลการก ากบัติดตาม
การด าเนินงาน จะช่วยตรวจสอบ และประเมินผลของการปฏิบตัิตามแผน ดงัที่ เบเคอร์ (Baker) [9] สรุปวา่ การประเมินผล
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล  ตลอดจนการเขียนรายงานสรุป เพื่อให้ผู้มีอ านาจใช้ตัดสินใจสิ่งส าคัญ คือ ประสิทธิผลของ
องค์การ ถือเป็นปัจจัยบ่งชีถ้ึงความส าเร็จเน้นไปที่ผลรวมขององค์การ ได้แก่ คุณภาพและมาตรฐาน ความพึงพอใจของ
บุคลากร และความผูกพนัต่อองค์การ เป็นตวัที่ก่อให้เกิดความสามัคคี และ เสริมสร้างมนุษย-สมัพันธ์ในองค์การ เพื่อการ
พฒันาขององค์การ และท าให้ผู้ปฏิบตัิงานเกิดความเช่ือมัน่ต่อองค์การ ซื่อสตัย์ต่อองค์การ มีความภาคภูมิใจในงานที่ตน
รับผิดชอบ มีความเต็มใจทุม่เทในการปฏิบตัิงาน ขบัเคลือ่นองค์การให้ไปถึงเปา้หมาย  ผลที่ตามมาคือ ความส าเร็จของงานท่ี
มีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล [10] 

จากเหตผุลที่ได้กลา่วมา ผู้วิจยั จึงสนใจท าการวิจยั  เร่ืองการพฒันารูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของ
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเพื่อให้ได้รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษาไปใช้ในการด าเนินงานก ากบัตดิตามผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและตวัชีว้ดัและโครงการของส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานทางการศึกษาอื่นที่มีบริบทการ
บริหารงานลกัษณะใกล้เคียงกนั 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสร้างรูปแบบการก ากบัตดิตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
2. เพื่อพฒันารูปแบบการก ากบัตดิตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
 3. เพื่อประเมินรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจยัด าเนินการวิจยั 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา โดยศึกษาเอกสาร และวิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้องกบัแนวคิด และงานวิจัยของการบริหาร และการ
ก ากบัติดตามทางการศึกษา  การพฒันารูปแบบทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกบัรูปแบบการก ากบั
ติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา โดยผู้วิจยัไปสมัภาษณ์ด้วยตนเอง ขัน้ตอนที่ 2 การพฒันา
รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา  ผู้วิจยัน าข้อมลูและแนวทางจากขัน้ตอนที่ 1 
น ามาจัดท าเป็นแบบสอบถามไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา CVI  (Content Validity Index) กับผู้ เช่ียวชาญที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาเอก และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองการบริหารและการจัดการศึกษา เป็นอาจารย์ด้านการ
บริหารการศึกษา มีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองการวิจยั และวดัผลประเมินผล จ านวน    7 คน พบว่า มีค่า CVI = 0.71-1.00  
จ านวน 59 ข้อ  ตอ่จากนัน้ ผู้วิจยัน าแบบสอบถามที่ผา่นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา มาสร้างประเด็นการสนทนากลุม่เพื่อ
ใช้ในการด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ ในด้านการก ากับติดตามทางการศึกษา เป็นผู้บริหารการศึกษาในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอาจารย์
มหาวิทยาลยัด้านการบริหารการศึกษา  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  เป็นผู้ อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา  เป็นบคุคลที่มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับในวงการศกึษา จ านวน10 คน ประเด็นในการสนทนากลุม่ คือ การ
พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา ผลการ
สนทนากลุม่ พบว่า ผู้ทรงคณุวฒุิมีความเห็นสอดคล้องกนัว่า รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา มีความเหมาะสมทุกองค์ประกอบ และขัน้ตอนที่ 3  การประเมินรูปแบบการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา ผู้วิจยัน ารูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา ที่ได้จากการสนทนากลุม่ มาประเมินรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากบักลุม่ตวัอย่าง คือ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา  รองผู้อ านวยการส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษา และผู้อ านวยการกลุม่ จ านวน 201 คน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งได้มาจากการเปิดตารางส าเร็จรูปของ เครจซี 
และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608) ต่อจากนัน้ท าการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดย
ใช้ต าแหน่งเป็นชัน้ (Strata) และสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  ด้วยวิธีจับสลาก ผู้ วิจัยแจกแบบสอบถามตามวนั
เวลาที่ก าหนดและเก็บรวบรวมด้วยตนเอง  น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ (Percentage : %) ค่าเฉลี่ย (Mean : X ) 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation : SD )  

 
สรุปผลวิจัย  

ผู้วิจยัสรุปผลการวจิยั ดงันี ้
1. ผลการสร้างรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา โดยศึกษา

เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องและสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ พบว่า รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั  3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลกัการก ากับติดตามการด าเนินงาน       
มีองค์ประกอบยอ่ย  3 องค์ประกอบ ได้แก่  (1) หลกัความเป็นเอกภาพ  (2) หลกัการมีสว่นร่วม และ (3) หลกัความเสมอภาคและ
เป็นธรรม  2) กระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน มีองค์ประกอบย่อย  5 องค์ประกอบ ได้แก่  (1) การวางแผนการก ากบั
ติดตามการด าเนินงาน  (2) การปฏิบตัิตามแผนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน  (3) การประเมินและรายงานผลการก ากบั
ติดตามการด าเนินงาน (4) การนิเทศ และการเป็นพี่เลีย้ง และ (5) การเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และ 3) 
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ประสิทธิผลขององค์การ มีองค์ประกอบย่อย  3 องค์ประกอบ ได้แก่  (1) คุณภาพ และมาตรฐาน (2) ความพึงพอใจของ
บคุลากร และ (3) ความผกูพนัตอ่องค์การ จ านวนข้อค าถามรวม 59 ข้อ 

2. การพฒันารูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา พบวา่ รูปแบบ
การก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั  3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) หลกัการก ากบัติดตามการด าเนินงาน มีองค์ประกอบย่อย  3  องค์ประกอบ ได้แก่  (1) หลกัความเป็นเอกภาพ มีรายข้อ 
จ านวน 5 ข้อ (2) หลกัการมีส่วนร่วม มีรายข้อ จ านวน 5 ข้อ และ (3) หลกัความเสมอภาคและเป็นธรรม มีรายข้อ จ านวน 4 
ข้อ  2) กระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน มีองค์ประกอบยอ่ย 5 องค์ประกอบ ได้แก่  (1) การวางแผนการก ากบัติดตาม
การด าเนินงาน มีรายข้อ จ านวน 6 ข้อ (2) การปฏิบตัิตามแผนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน มีรายข้อ จ านวน 5 ข้อ (3) 
การประเมินและรายงานผลการก ากบัติดตามการด าเนินงาน  มีรายข้อ  จ านวน   6 ข้อ (4) การนิเทศ และการเป็นพี่เลีย้ง มี
รายข้อ จ านวน 6 ข้อ และ (5) การเสริมสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน       มีรายข้อ  จ านวน  4 ข้อ และ 3) ประสิทธิผลของ
องค์การ มีองค์ประกอบย่อย  3  องค์ประกอบ ได้แก่ (1) คุณภาพ และมาตรฐาน มีรายข้อ  จ านวน  5  ข้อ (2) ความพึงพอใจของ
บคุลากร  มีรายข้อ  จ านวน 5 ข้อ และ (3) ความผกูพนัต่อองค์การ มีรายข้อ  จ านวน 5 ข้อ รวมเป็น 56 ข้อ โดยพบว่ารูปแบบการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  มีค วาม เหมาะสมทุกองค์ป ระกอบหลัก  
อง ค์ประกอบย่อย และรายข้อทุก ข้อ    
  3. ผลการประเมินรูปแบบการก ากบัตดิตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา สรุปผล
ดงันี ้

     3.1 ความเป็นไปได้ พบวา่ ความเป็นไปได้ของรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา องค์ประกอบโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (X̅= 4.33, SD = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็น ราย
องค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกองค์ประกอบ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ หลกัการก ากับติดตามการ

ด าเนินงาน (X̅= 4.34, SD = 0.50) กระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงาน (X̅= 4.33, SD = 0.51) และประสิทธิผลของ

องค์การ (X̅= 4.32, SD = 0.51) ดงัตาราง 
 

รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงาน                                               ของ
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

ความเป็นไปได้ 

 X̅ SD ระดบั 
1. หลกัการก ากบัตดิตามการด าเนินงาน 
2. กระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน 
3. ประสทิธิผลขององค์การ 

4.34 0.50 มาก 
4.33 0.51 มาก 
4.32 0.51 มาก 

 รวม 4.33 0.45 มาก 
 

      3.2 ผลการประเมินการน ารูปแบบไปใช้ประโยชน์ของรูปแบบการก ากับติดตามการด าเนินงาน ของส านกังานเขต

พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา องค์ประกอบโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (X̅=4.36, SD =0.39) เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุองค์ประกอบ โดยเรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อยคือ ประสิทธิผลขององค์การ 

(X̅= 4.37, SD = 0.42) หลกัการก ากับติดตามการด าเนินงาน (X̅= 4.36, SD = 0.45) และกระบวนการก ากบัติดตามการ

ด าเนินงาน (X̅= 4.34, SD = 0.47) ดงัตาราง 
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รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงาน 
ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

การน ารูปแบบไปใช้
ประโยชน์ 

 X̅ SD ระดบั 
1. หลกัการก ากบัตดิตามการด าเนินงาน   
2. กระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน 
3. ประสทิธิผลขององค์การ 

4.36 0.45 มาก 
4.34 0.47 มาก 
4.37 0.42 มาก 

 รวม 4.36 0.39 มาก 
 

 
อภปิรายผล 

ผู้วิจยัอภิปรายผลของการวิจยั ดงันี ้
1. ผลการสร้างรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา โดยศึกษาเอกสาร

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการก ากับติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่  1) หลกัการก ากบัติดตาม  ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย  3  องค์ประกอบ  
ได้แก่ (1) หลกัความเป็นเอกภาพ  (2) หลกัการมีสว่นร่วม  และ (3) หลกัความเสมอภาคและเป็นธรรม 2) กระบวนการก ากบัติดตาม ซึง่มี
องค์ประกอบย่อย  5  องค์ประกอบ   ได้แก่  (1) การวางแผนการก ากบัติดตาม  (2) การปฏิบตัิตามแผนการก ากบัติดตาม  (3) การประเมิน
และรายงานผลการก ากับติดตาม  (4) การนิเทศ และการเป็นพี่เลีย้ง  และ (5) การเสริมสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบัติงาน  และ 3) 
ประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย  3  องค์ประกอบ  ได้แก่   (1) คณุภาพและมาตรฐาน  (2) ความพึงพอใจของบุคลากร 
และ (3) ความผกูพนัต่อองค์การ ท่ีเป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะ การก ากบัติดตามการด าเนินงาน เป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยให้สามารถ
ตรวจสอบผลของการด าเนินงานว่า เป็นไปตามพนัธกิจ หรือ เป้าหมายที่วางไว้  มีผลต่อการขบัเคลื่อนองค์การไปสู่วิสยัทศัน์ ช่วย
ควบคมุ ตรวจสอบ เร่งรัด ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบตัิ หรือผู้ รับผิดชอบ  ได้ปฏิบตัิให้บรรลวุตัถปุระสงค์ ทนัตามก าหนดเวลา  
อีกทัง้การก ากบัติดตามท าให้เกิดการประสานงานและเร่งรัดให้องค์การน านโยบายของรัฐบาล กระทรวง และส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ไปจดัท าแผนงาน งานและโครงการให้ครบถ้วน ช่วยก าหนดนโยบาย วางแนวทางการปฏิบตัิงานให้
สอดคล้องกบัแผนงาน ให้ด าเนินการไปตามมาตรฐานงาน รวมทัง้มีผลด้านจิตวิทยา ท าให้บคุลากรมีความรู้สกึวา่ผู้บริหารให้
ความใกล้ชิดสนิทสนม เป็นก าลงัใจให้การท างานเกิดประสทิธิผล สอดคล้องกบัแนวคิดของ บาเลียน เนลสนัและคณะ [11] 
กล่าวถึงลกัษณะของการก ากับติดตามที่ดีช่วยการเตรียมการเป็นระยะ ๆ และสามารถย้อนกลบัได้ทันต่อสถานการณ์  
ก าหนดวิธีการแก้ไข และการปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการแก้ปัญหาที่มีประสทิธิผล โดยเฉพาะองค์ประกอบหลกั
ความเป็นเอกภาพนบัวา่มีความส าคญั ดงัที่ครรชิต พทุธโกษา [12] สรุปว่า การก ากบัติดตาม ช่วยให้บคุลากรในองค์การมี
ความคิด ทศันคติ ความเช่ือ ในทิศทางเดียวกนั ท าให้เกิดการปฏิสมัพนัธ์กนั เกิดการแลกเปลีย่นความคิดและประสบการณ์ 
และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะขับเคลื่อนความเป็นหนึ่งเดียวกันให้บรรลตุามเป้าหมายของกลุ่ม อีกทัง้องค์ประกอบหลกัการ           
มีสว่นร่วมเป็นองค์ประกอบส าคญัของการก ากบัตดิตาม เพราะช่วยเปิดโอกาสให้ทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง เข้ามามีบทบาทร่วม
แสดงความคิดเห็น ร่วมท า ร่วมตดัสนิใจ ช่วยเหลือสนบัสนนุ และร่วมรับผิดชอบ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล  และน าผลที่
ได้มาปรับปรุงแก้ไข พฒันางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ สอดคล้องกับก๊ิบสนัและคณะ (Gibson, and others) [13] กลา่วถึง
หลกัการมีสว่นร่วมเป็นการช่วยเหลือโดยสมคัรใจ การให้บคุลากรเก่ียวข้องกับกระบวนการตดัสินใจ และกระบวนการด าเนินงาน
ของโครงการ ตลอดจนการร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการ นอกจากนี ้องค์ประกอบหลกัความเสมอภาคและเป็นธรรม 
นบัวา่เป็นองค์ประกอบที่ส าคญั เพราะท าให้บคุลากรได้รับการปฏิบตัิอยา่งเท่าเทียม และเป็นธรรม ทัง้ทางหลกัของสทิธิมนษุยชน  
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หลกักฎหมาย  ตามระบอบประชาธิปไตย  และหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยไมม่ีการเลอืกปฏิบตัิด้วย
เหตแุหง่ความแตกตา่งกนัในเร่ืองเชือ้ชาติ  ศาสนา  ภาษา และถ่ินก าเนิด  ยงัช่วยให้มีการปฏิสมัพนัธ์กนัอยา่งตอ่เนื่อง ช่วยให้
มีการแลกเปลีย่นและพฒันาทางความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ท าให้เกิดความรัก และพงึพอใจในงาน [14] 

นอกจากรูปแบบการก ากบัตดิตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา จะประกอบด้วยหลกัการ
ก ากับติดตามแล้ว ยงัประกอบด้วยกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงาน  กระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
นบัวา่มีความส าคญั เพราะช่วยก ากบัติดตามให้บคุลากรในองค์การน านโยบาย และวตัถปุระสงค์ไปปฏิบตัิงานให้สอดคล้อง
กบัแผนปฏิบตัิงาน โครงการ และด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ โดยการมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางและกรอบ
การด าเนินการให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของแคมเมรอน และ ควีนน์ (Cameron and Quinn) [15] 
กลา่วถึงกระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงานช่วยก าหนดวตัถปุระสงค์  กลยทุธ์ รายละเอียดของแผนเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ ท า
ให้การด าเนินงานต่อเนื่อง และกระท าอย่างเป็นระบบ ช่วยในการวางแผนที่ดี อ านวยประโยชน์แก่การบริหารงานขององค์การ  การ
ท างานเป็นไปโดยประสานกนั สอดคล้องกัน  การท างานเป็นคณะ (Team work)  ก่อให้เกิดความสามคัคีธรรมในหมู่คณะ 
และช่วยให้การตรวจสอบและการควบคุมงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ องค์ประกอบประสิทธิผลขององค์การ นับว่ามี
ความส าคญั เพราะเป็นกรอบ หรือทิศทางในการก ากบัติดตามการด าเนินงาน ของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา ช่วย
ตรวจสอบวตัถุประสงค์ในการด าเนินงาน ท าให้เห็นวตัถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน  เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามความ
ต้องการ ประเมินผลการด าเนินงานกบัแผนงานที่ก าหนด  ประเมินผลส าเร็จกบัวตัถปุระสงค์  เปรียบเทียบผลงานที่ด าเนินการไว้ได้ตาม
แผนงาน  และวตัถปุระสงค์ที่องค์การคาดหวงั สอดคล้องกบัแนวคิดของ กรชนก แย้มอุทยั [16] กล่าวถึงความส าคญัของ
ประสิทธิผล มีความส าคญัต่อองค์การ เพราะเป็นตวัชีว้ดัความส าเร็จขององค์การ สอดคล้องกบังานวิจยัของสเุทพ  บญุเติม 
[7]  ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการก ากับติดตามสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการก ากับติดตาม
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วยหลกัการก ากบัติดตาม กระบวนการก ากบัติดตามและประสทิธิผล 

2. ผลการพฒันารูปแบบการก ากับติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา  พบว่า รูปแบบการ
ก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา  มีความเหมาะสมทกุองค์ประกอบหลกั  องค์ประกอบยอ่ย 
และรายละเอียดทกุข้อ ท่ีเป็นเช่นนี ้อาจเป็นเพราะรูปแบบที่ผู้วิจยัสร้างขึน้เป็นรูปแบบเชิงระบบ ซึ่งจะมีความสมัพนัธ์กนัตัง้แต่
ปัจจยัน าเข้าที่เน้นหลกัการของรูปแบบ ทัง้หลกัความเป็นเอกภาพ ที่เน้นความสามคัคีกลมเกลยีวในการท างาน โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกัน เป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ส านึกของบุคลากรในองค์การ ให้เกิดความสมัพันธ์ ร่วมมือ ช่วยเหลือ เกือ้กูล เห็นพ้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดของครรชิต พุทธโกษา [12]  กล่าวถึงองค์ประกอบของความเป็นเอกภาพ เป็นการ
ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน มองเห็นจุดหมายในอนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
สง่ผลให้การขบัเคลือ่นความเป็นหนึง่เดียวอยา่งมีพลงั  เกิดเอกภาพและลดความขดัแย้งที่เกิดจากการมีความเข้าใจที่ต่างกันได้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ  [1]  กล่าวถึงการมีส่วนร่วมเป็นความส าเร็จในการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล  ผู้ติดตาม ผู้ถูกติดตาม และผู้ เก่ียวข้องจะต้องมีส่วนร่วม  การสร้างความส านึกความรับผิดชอบ  การยอมรับ  
ความพึงพอใจ และการร่วมมืออย่างจริงจัง สอดคล้องสมัพันธ์กันทัง้ระบบ ในด้านนโยบาย  อ านาจหน้าที่ขององค์การ 
มาตรการในการด าเนินงาน โดยมีการสื่อสาร ทัง้ในแนวตัง้และแนวนอน  เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการ
ด าเนินงาน รวมทัง้สือ่ประชาสมัพนัธ์สูป่ระชาชน ผู้ รับบริการ ให้บงัเกิดผลในการตรวจสอบงานโดยรวม และหลกัความเสมอ
ภาคและเป็นธรรมที่เน้นให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งชนชัน้วรรณะ สอดคล้องกับแนวคิดของจารี 
และจารี (Jary and Jary) [17] กล่าวถึงความเสมอภาค และเป็นธรรมของบุคคลภายในสงัคมเดียวกันย่อมมีสิทธิทาง
กฎหมายที่เทา่เทียมกนั รวมถึงการได้รับการรับรองการคุ้มครอง และการปฏิบตัิจากผู้บงัคบัใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกนั ไม่ว่า
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บคุคลผู้นัน้จะมีเชือ้ชาติ ศาสนา ภาษาใดก็ตาม  ขณะเดียวกัน  มีการออกแบบกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงาน
อย่างชดัเจน  ทัง้การวางแผน  การปฏิบตัิตามแผน  การประเมินและรายงาน การนิเทศและการเป็นพี่เลีย้ง  ตลอดจนการ
เสริมสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบัติงาน จึงท าให้เกิดประสิทธิผลขององค์การ คุณภาพและมาตรฐาน  ความพึงพอใจของ
บุคลากร และความผูกพนัต่อองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของนาฮาแวนดี และมาเล็ดซาเด  (Nahavandi and Malekzade)  
[18]  สรุปว่า การออกแบบระบบการบริหารจดัการที่ดีจะช่วยให้เกิดประสทิธิผลขององค์การ ทัง้คณุภาพของงาน ความภกัดี
ของลกูค้าหรือผู้ รับบริการ และผกูพนัและความประทบัใจของบคุลากรที่ท างาน  
  3. ผลการประเมินรูปแบบการก ากบัตดิตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
                 3.1 ผลการประเมินความเป็นได้ พบว่า รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงาน ของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษาขององค์ประกอบโดยรวม มีความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบวา่อยูใ่นระดบั
มากทุกองค์ประกอบ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ หลกัการก ากับติดตามการด าเนินงาน  กระบวนการ
ก ากบัติดตามการด าเนินงาน และประสิทธิผลขององค์การ ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ หลกัการก ากบัติดตามการด าเนินงานเป็น
องค์ประกอบที่ส าคญัของรูปแบบการก ากบัติดตาม เพราะช่วยท าให้การปฏิบตัิงานของผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องมีความเป็นไป
ได้ในการน ารูปแบบไปใช้ เพราะสามารถก ากับ ตรวจสอบวิธีการท างานของบุคลากรให้ไปสู่นโยบายและแผน  ช่วยวางแนว
ทางการท างานให้เกิดเอกภาพ น าไปสูผ่ลงานที่มีคณุภาพมาตรฐาน ตรงตามที่ก าหนดไว้ ท าให้บคุลากรเกิดความมัน่ใจในการ
ท างาน โดยเฉพาะ หลกัความเป็นเอกภาพเป็นหลกัที่ส าคญัเป็นหลกัที่องค์การมุ่งเน้นความเป็นเอกภาพในเร่ืองนโยบาย การ
ด าเนินงานและให้มีความหลากหลายในการปฏิบตัิ  สร้างความสมานฉนัท์ในองค์การให้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั อีกทัง้ยงัเน้น
ประเพณี ความเช่ือ คุณธรรมและส านึกของบุคลากรในองค์การเป็นแรงดึงดูดเพื่อให้เกิดสมัพันธภาพที่ดีต่อกัน จึงเป็นผลให้
บคุลากรในองค์การมีความรัก สามคัคีกนัในการท างาน  สอดคล้องกบัแนวคิดของพาร์สนั (Parsons) [19] กลา่วถึงหลกัความ
เป็นเอกภาพ ท าให้สงัคมเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกนั  เกิดความสมานฉันท์ สามคัคีกลมเกลียว ปรองดองและเป็นปึกแผ่น ท าให้
สงัคมมีความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั (Unity) นอกจากนี ้กระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัที่ท า
ให้มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี  เพราะเป็นวิธีการท่ีช่วยให้การก ากับติดตามงานขององค์การให้เกิด
ประสทิธิผล โดยเฉพาะ ด้านการวางแผนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน เป็นกระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงานที่ส าคญั ช่วย
ให้มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิอย่างแท้จริง  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการวางแผนจ าเป็นต้องวิเคราะห์ปัญหาให้ชัดเจน 
ก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย และแผนในการก ากับติดตามการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวิสยัทศัน์ขององค์การ  รวมทัง้
ก าหนดทางเลอืกและวิธีการในการแก้ปัญหา  ให้สอดคล้องกบัเปา้หมายของการก ากบัติดตามการด าเนินงาน  เป็นผลให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน  สอดคล้องกบัแนวคิดของ เจมส์  และคณะ (James and Others) [20] กลา่วถึงความส าคญั
ของการวางแผนท่ีดี จะช่วยอ านวยประโยชน์แก่การบริหารงาน ช่วยให้การท างานเป็นไปโดยประสานกนั ช่วยให้งานด าเนินไปได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัแนวคิดของรอบบินส์  (Robbins)  [21] กลา่วถึงการเสริมสร้างขวญัก าลงัใจในการ
ปฏิบตัิงาน ช่วยเสริมสร้างความมัน่คงในการท างาน  ความเช่ือมัน่ที่จะปฏิบตัิงานให้ลลุว่ง และโอกาสความก้าวหน้า ตลอดจน
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ที่มีคณุค่า ท าให้เกิดสมัพนัธภาพระหว่างกัน และบุคลากรเกิดความพึงพอใจในหน้าที่การงานที่
ปฏิบตัิ 
              3.2  ผลการประเมินการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาขององค์ประกอบโดยรวม มีการน าไปใช้ประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 
พบว่าอยู่ในระดบัมากทกุองค์ประกอบ  โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ประสิทธิผลขององค์การ หลกัการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน และกระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน  ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ ประสทิธิผลขององค์การ เป็น
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องค์ประกอบที่ส าคญัของรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา  เพราะเป็น
ผลผลติตามทฤษฎีระบบ เป็นเปา้หมายส าคญัที่บคุลากรทกุคนปรารถนาและไปสูผ่ลส าเร็จ ผู้บริหารองค์การจึงให้ความส าคญัเป็น
อันดับแรก ในการน ารูปแบบไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ  สอดคล้องกับแนวคิดของอินแวนเซวิด (Invancevich) [22] 
กล่าวถึง องค์ประกอบของรูปแบบเชิงระบบ เป็นรูปแบบที่แสดงถึงองค์ประกอบย่อยของระบบ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) 
ปัจจยัน าเข้า  2) กระบวนการ  3) ผลผลติ และ 4) ข้อมลูปอ้นกลบัจากสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะประสทิธิผลด้านความผกูพนั
ต่อองค์การ ผู้บริหารเห็นว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะบุคลากรต่าง ๆ มีความ
เสยีสละ ตัง้ใจปฏิบตัิงานเต็มก าลงัความสามารถ ทุ่มเทให้กบังาน มีความรักความผกูพนัในงาน ผู้บริหารจึงใช้กลยทุธ์ต่าง ๆ 
เพื่อให้บุคลากรท างานด้วยความรักและความผูกพัน  อีกทัง้ผู้บริหารมีความเช่ือว่าถ้าบุคลากรมีความรักความผูกพนัใน
องค์การแล้วผลส าเร็จอย่างอื่น ๆ ก็จะตามมา เช่น คุณภาพและมาตรฐานของงาน ความเช่ือมัน่ศรัทธา เป็นต้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของอฟัสเนห์ และอาลี (Afsaneh  and Ali) [23] กลา่วถึงความส าคญัของความผกูพนัต่อองค์การ เป็นปัจจยัส าคญัใน
การบริหารงาน  เพราะเป็นแรงผลกัดนับคุลากรผู้ปฏิบตัิงานในองค์การให้ท างานอย่างมีประสิทธิผล และเป็นตวับ่งชีถ้ึงประสิทธิภาพ
ขององค์การได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกบัแนวคิดของ ซนั และเดจอง (Sun  and  De Jong) [24] กลา่วถึงความส าคญัของความ
ผกูพนัต่อองค์การ ช่วยให้เกิดมาตรฐานคณุภาพของผลผลิต ประสิทธิผลด้านความพึงพอใจของบคุลากร สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความสขุ  ก่อให้เกิดพลงังานในการท างาน สอดคล้องกับ
แนวคิดของก๊ิบสนั และคณะ (Gibson, and others) [13] กล่าวถึง ความส าคญัของความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบคุลากร  ที่จะปรากฏผลออกมาในการปฏิบตัิงานของแต่ละบคุคล และผลการปฏิบตัิงานอาจได้ตามที่คาดหวงั ผลงานเมื่อ
ถกูประเมินแล้วจะตามด้วยการให้รางวลั หรือผลตอบแทนสดุท้ายเป็นความพงึพอใจในการท างาน 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ส านกัติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ควรน ารูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานีไ้ปใช้เป็นหลกัในการก ากับติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาทกุแหง่ 
    1.2 ผู้บริหารส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา ควรก าหนดเป็นนโยบายน ารูปแบบการก ากับติดตามการ

ด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาไปใช้ในการก ากับติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา 

    1.3 ผู้บริหารส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา ควรก าหนดเป็นนโยบายน ารูปแบบการก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาไปใช้ในการก ากบัติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนมธัยมศกึษาใน
สงักดั 
                1.4 ผู้ บริหารส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา ควรส่งเสริมให้ผู้ บริหารโรงเรียนในสังกัด ตลอดจน
เครือขา่ยวิชาการ น ารูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษาไปใช้ในองค์การ
ให้ครอบคลมุทัง้ระบบ ทัง้หลกัการก ากบัติดตามการด าเนินงาน กระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน และประสิทธิผล
ขององค์การ  

   1.5 ผู้ บริหารส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา ควรให้ความส าคัญกับหลักการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานหลกัการมีส่วนร่วมเป็นพิเศษ เนื่องจากการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จเกิดขึน้ได้ต้องอาศยัความร่วมมือเป็น
อนัดบัแรก 
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   1.6 ผู้ บริหารส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา ควรสร้างให้บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักใน
กระบวนการปฏิบตัิตามแผนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน โดยใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานอยา่งเคร่งครัด เพื่อ
ให้ผลการด าเนินงานส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ ตรงตามเปา้หมาย และเป็นไปตามระยะเวลาก าหนด  

   1.7 ผู้บริหารส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา ควรเน้นย า้ในเร่ืองคณุภาพและมาตรฐานเพราะคณุภาพ
และมาตรฐานเป็นความสมบูรณ์แบบ ถึงแม้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายแต่คุณภาพและมาตรฐานไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ย่อมไม่เป็นท่ียอมรับ และพึงพอใจแก่ผู้ เก่ียวข้อง และผู้มีสว่นได้เสีย ท าให้องค์การขาดความน่าเช่ือถือซึง่จะสง่ผลต่อ
ประสทิธิผลขององค์การโดยรวม     

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครัง้ต่อไป 
    2.1 ควรมีการพฒันารูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงาน ในหนว่ยงานการศกึษาในสงักดัอืน่ เช่น 

กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เป็นต้น 
    2.2 ควรมีการวิจยัเชิงทดลองในการน ารูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
    2.3 ควรมีการวิจยัการก ากบัติดตามการด าเนินงานในรูปแบบงานวิจยัเชิงคณุภาพ เพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลกึ ทัง้ใน

สว่นของรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ เพื่อน ามาใช้ในการพฒันาระบบริหารจดัการและการประเมินผลให้เกิดคุณภาพ
ตอ่ไป 
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บทคัดย่อ 
     การวิจัยครัง้นี ม้ี วัตถุประสงค์  เพื่ อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บ ริหารสถานศึกษา  

สังกั ด ก รุง เท พ ม ห านค ร  เพื่ อ วิ เค ราะ ห์ อ ง ค์ ป ระกอบภ าวะผู้ น า ท างวิ ช าก า รขอ งผู้ บ ริห า รสถ านศึ กษ า  
สังกัดก รุงเทพมหานคร  และเพื่ อต รวจสอบองค์ป ระกอบภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บ ริหารสถานศึกษ า  
สงักดักรุงเทพมหานคร โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนที่ 1 การศกึษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร และขัน้ตอนที่ 3 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสมัพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานครท่ีพฒันาขึน้กบัข้อมลู
เชิงประจักษ์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสมัภาษณ์แบบปลายเปิดและแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
แบบสอบถามมีค่าดชันีความสอดคล้อง  (CVI) ตัง้แต่ 0.86-1.00  และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 93.10  การวิเคราะห์ข้อมลู ด้วย
ค่าเฉลี่ย (Mean)  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis : EFA) และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory Factor Analysis, CFA) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป      
ผลวิจยัสรุปได้ ดงันี ้   

1. ผลจากการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สงักดักรุงเทพมหานคร พบว่า 
ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  มีองค์ประกอบหลัก 7 องค์ประกอบ และ

Received : April 26,2019 
Revised : May 9,2019 

Accepted : June14,2019 



 

216 วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 

องค์ประกอบยอ่ย  50  องค์ประกอบ  โดยองค์ประกอบหลกัที่ 1  การมีวิสยัทศัน์ มี 8 องค์ประกอบยอ่ย องค์ประกอบหลกัที่ 2 
การจัดการด้านหลกัสตูร มี 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลกัที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้  มี 8 องค์ประกอบย่อย  
องค์ประกอบหลักที่ 4 การจัดบรรยากาศให้เอือ้ต่อการเรียนรู้  มี 6 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลกัที่ 5 การพัฒนา
นวตักรรมและเทคโนโลยี มี 7 องค์ประกอบย่อย  องค์ประกอบหลกัที่  6 การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร  มี 7 องค์ประกอบย่อย  
และองค์ประกอบหลกัที่ 7 วฒันธรรมแหง่การเรียนรู้ มี 6 องค์ประกอบยอ่ย 
       2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร  พบว่า
อง ค์ ป ระกอบย่ อยจ าน วน  47 องค์ ป ระกอบ  มี ค่ าน า้ หนักผ่ าน เกณ ฑ์ ทุ กอ ง ค์ ป ระกอบ  โด ยมี ค่ าน า้หนั ก  
ตัง้แต ่.762  - .524         
       3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานครที่พฒันาขึน้กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์  พบว่าโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น
องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักัดกรุงเทพมหานครที่พฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มีความ

สอดคล้องกันโดยมีค่าดชันี   ผ่านเกณฑ์ (0.52)  ค่าดชันี               ผ่านเกณฑ์ (1.29)  ค่าดชันี GFI ผ่านเกณฑ์ (0.92) 
ค่าดชันี AGFI ผ่านเกณฑ์ (0.91) ค่าดัชนี IFI ผ่านเกณฑ์ (0.93) ค่าดัชนี RFI ผ่านเกณฑ์ (0.95) ค่าดัชนี CFI ผ่านเกณฑ์
(0.98)  ค่าดัชนี NNFI ผ่านเกณฑ์ (0.97)  ค่าดัชนี NFI ผ่านเกณฑ์ (0.98)  ค่าดัชนี SRMR  ผ่านเกณฑ์ (0.016) ค่าดัชนี 
RMSEA ผา่นเกณฑ์ (0.041) 
 
ค าส าคัญ :  การวิเคราะห์องค์ประกอบ  ภาวะผู้น าทางวิชาการ  กรุงเทพมหานคร 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study academic leadership elements of school administrators 

under Bangkok Metropolitan Administration; to analyse the elements of academic leadership of school 
administrators under Bangkok Metropolitan Administration; and to test the elements of academic leadership of 
school administrators under Bangkok Metropolitan Administration which consisted of 3 steps of research 
process as following: Step 1 The study academic leadership elements of school administrators under Bangkok 
Metropolitan Administration. Step 2 Analysing the elements of academic leadership of school administrators 
under Bangkok Metropolitan Administration, and Step 3 to test the consistency of developed model and 
the empirical data with linear structural relationship model on the elements o f  academic leadership of school 
administrators under Bangkok Metropolitan Administration. The instruments used for data collection were open-
ended interviews and 5 point-rating scale questionnaires. CVI (content validity index) was valued since .86-1.00 
and reliability was 93.10. The data analysis was done by mean, standard deviation, exploratory factor analysis: 
EFA and confirmatory factor analysis: CFA.   
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The research results were as follows; 
1. The results of studying academic leadership elements of school administrators under Bangkok 

Metropolitan Administration were found that academic leadership of school administrators under Bangkok 
Metropolitan Administration consisted of 7 main components and 50 sub- components. The main component 1- 
visioning had 8 sub- components. The main component 2- curriculum management had 8 sub- components. 
The main component 3- Learning process management had 8 sub- components. The main component 4- 
Environmental management contributed to learn had 6 sub- components. The main component 5- Innovative 
and technology management had 7 sub- components. The main component 6- Creating personnel motivation 
had 7 sub- components, and main component 7- learning culture had 6 sub- components. 

2. The results of analysing the elements of academic leadership of school administrators under Bangkok 
Metropolitan Administration were found that all the weight of 47 components passed the criterion by having weight 
value since .762  - .524. 

3. The results of testing the consistency of developed model and the empirical data with linear structural 
relationship model on the elements of academic leadership elements of school administrators under Bangkok 
Metropolitan Administration were found that a linear structural relationship model of the elements o f 
academic leadership of school administrators under Bangkok Metropolitan Administration developed have 
consistency with the empirical data. Chi-Square (          ) passing criteria (0.52) , relative chi-square (           ) 
passing criteria ( 1.29) , goodness of fit index (GFI) passing criteria (0.92) , adjusted goodness of fit index (AGFI) 
passing criteria (0.91), incremental fit index( IFI ) passing criteria  (0.93), relative fit index (RFI) passing criteria (0.95), 
comparative fit index (CFI)  passing criteria (0.98),  non norm fit index (NNFI) passing criteria (0.97),  normed fit index 
(NFI) passing criteria ( 0.98) ,  Standard Root Mean Square Residual (SRMR) passing criteria ( 0.016)  and root 
mean square error of approximation (RMSEA) passing criteria (0.041). 

 

Keywords : Factors Analysis, academic leadership , Bangkok Metropolitan Administration 
 

ภูมิหลัง 
กระแสโลกาภิวตัน์ส่งผลให้สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นปัจจัยที่ส าคญัต่อการพฒันา

ประเทศในอนาคต จึงจ าเป็นต้องสร้างให้เกิดความสมดุลและยัง่ยืน มีการพึ่งพาตนเองเพิ่มมากขึน้ องค์การต่างๆจึงมีการ
เสริมสร้างความมัน่คงให้กบัทนุทางสงัคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใช้การวิจยัและพฒันาเพื่อ
น าไปสูค่วามเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้บนพืน้ฐานการสร้างนวตักรรมและบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปรับตวั 
รู้เทา่ทนักบัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้อยูต่ลอดเวลา [1]   

พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้กลา่วถึง ความมุง่หมาย
และหลกัในการจดัการศึกษาไว้ในมาตรา 6 และมาตรา 7 ว่า การจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ที่
สมบูรณ์ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทัง้สง่เสริมภมูิปัญญาไทย
และความรู้สากล สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา นอกจากนัน้ในแผนการศกึษาแหง่ชาติ ฉบบั
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ปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ได้ระบเุจตนารมณ์ของแผนการศกึษาแหง่ชาติ ดงันี1้) พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ทัง้
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมี
ความสุข 2) พัฒนาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมที่ความเข้มแข็ง มีการพัฒนาที่ยัง่ยืนและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ เป็นสงัคม
คณุภาพ สงัคมภมูิปัญญาและการเรียนรู้ และสงัคมสมานฉันท์และเอือ้อาทรตอ่กนั [2] 

นกัวิชาการระบุว่าในทศวรรษแรกของการปฏิรูปการศึกษานัน้ปัญหาวิกฤตทางการศึกษา ยงัไม่ได้รับการแก้ไขจึงควร
เป็นจุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองต่อไป คือ 1) ปัญหาการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้ทกุคนได้มีโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 2) ปัญหาความด้อยคุณภาพทัง้ในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานและระดับอุดมศึกษา 3) 
ปัญหาด้านนกัเรียน ในเร่ืองความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต ่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์ รวมทัง้ปัญหาคณุธรรม
จริยธรรม 4)ปัญหาเร่ืองการเรียนการสอนและเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 5)ปัญหาการขาดทกัษะการสอนของครู การ
สอนให้จ ามากกว่าคิด การสอนที่ยงัไม่เน้นนกัเรียนเป็นส าคญั 6) ปัญหาการไม่ใช้เทคโนโลยีในการสอน ปัญหาการขาดแคลน
อปุกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก และ 7) ปัญหาด้านการบริหารจดัการและผู้บริหาร [3] โดยเฉพาะปัญหา
ด้านการบริหารจดัการและผู้บริหารนบัวา่มีความส าคญั เพราะถ้าผู้บริหารสถานศกึษาไม่เน้นวิสยัทศัน์ด้านการเรียนรู้แล้วจะท า
ให้โรงเรียนไม่ได้มุ่งสู่การเรียนรู้ของนักเรียน และอาจจะหลงทางไปมุ่งแต่งานด้านอื่นๆ ท าให้คุณภาพนักเรียนต ่ากว่า
มาตรฐาน [4] ขณะเดียวกันการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร พบว่าการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ด้านวิชาการยงัมีมาตรฐานในระดบัที่ไม่สงูมากนกั คณุภาพการศึกษาของนกัเรียนยงัไม่ได้
เกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็น ในเร่ืองการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การเรียบเรียงความคิด กระบวนการต่างๆของ
นักเรียนส าหรับมาตรฐานของการศึกษาในระดับนี ้ท าให้มีพืน้ฐานความรู้ไม่เหมาะสม ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร เป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนในระดบัที่สงูขึน้ต่อไป [5]  โดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-net) ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนในสังกัดของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร มี คะแนนสอบในวิชา
ภาษาอังกฤษ (39.03)  คณิตศาสตร์ (43.96) และวิทยาศาสตร์ (42.42) ซึ่งเป็นวิชาหลกั นักเรียนท าคะแนนได้ไม่เกิน 50  
นอกจากนีส้ถิตินกัเรียนที่เรียนซ า้ชัน้ในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวน 1,415 คน ซึ่งเพิ่มขึน้จากในปี พ.ศ. 2556 จ านวน 406 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.23 สภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังไม่
สมบรูณ์ เพราะภาวะผู้น าทางวิชาการจะเป็นตวัขบัเคลือ่นการบริหารงานวิชาการให้มีประสทิธิภาพ และเกิดประสทิธิผล [6]  

ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บ ริหารนับว่ามีความส าคัญต่อการส่ง เส ริมสนับสนุน  และเอื อ้อ านวย 
ให้การปฏิบตัิหน้าที่ของบคุลากรในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและประสทิธิภาพ และสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการพฒันา
นกัเรียนและประสทิธิผลของการบริหารจดัการสถานศกึษา โดยเน้นผลส าเร็จในการบริหารจดัการ เน้นการยกระดบัการเรียนรู้
และคณุภาพการเรียนรู้  [7] ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารจึงมีสว่นส าคญัในการสง่เสริมให้ครูจดัการหลกัสตูรและการ
สอน  พฒันาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้เป็นผู้สื่อสารให้เข้าใจถึง
วิสยัทศัน์ที่ชดัเจนเก่ียวกบัความเป็นเลิศทางวิชาการ [8] ภาวะผู้น าทางวิชาการสามารถโน้มน้าว จูงใจ หรือชีน้ าให้บคุลากร
ในสถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องเข้าใจและตระหนกัถึงจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา เกิดการรวมพลงั ประสานสมัพนัธ์
เพื่อพฒันาวิชาชีพและงานวิชาการซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกบัคณุภาพของการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของนกัเรียน 
รวมทัง้สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่ครูและนักเรียน เป็นบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะน าสถานศึกษาไปสู่การ
เปลีย่นแปลงตามทิศทางที่ถกูต้อง ฉะนัน้ผู้น าทางวิชาการจึงเป็นหวัใจส าคญัในการน าองค์การทางการศกึษา ช่วยสร้างขวญั
ก าลงัใจให้ครูเปลีย่นแปลงพฤติกรรมจากการสอนท่ีเน้นครูมาสูก่ารเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั [9] 
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ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ศกึษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร เพื่อให้
ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานครน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาภาวะผู้น าทางวิชาการให้กบัผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บคุลากรทางการสอนเพื่อเป็นการยกระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานครตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศกึษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา  สงักดักรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร  ที่พฒันาขึน้
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร มี

ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 3 ขัน้ตอน ดงันี ้  
ขัน้ตอนท่ี 1  การศกึษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดั 

กรุงเทพมหานคร  ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาข้อมลูขัน้พืน้ฐาน ด้วยการศกึษาวิเคราะห์และสงัเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
ที่เก่ียวข้อง  รวมถึงสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 5 คน  ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แล้วน าผลจากการวิเคราะห์เอกสารและผลจากการ
สมัภาษณ์มาวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) แล้วน าผลที่ได้มาใช้ประกอบการร่างองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานครตอ่ไป 
 ขัน้ตอนที่ 2  การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร   
กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ สงักดักรุงเทพมหานคร  จ านวน 360  คน จากโรงเรียน 109 
โรงเรียน  ได้มาโดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 
608)  ต่อจากนัน้น าไปสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi Stage Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นีเ้ป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity 
Index: CVI) ตัง้แต่ .86-1.00   และค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 93.10 การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป   
 ขัน้ตอนที่ 3 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสมัพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นองค์ประกอบภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานครที่พฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้
ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สงักัดกรุงเทพมหานคร  จ านวน 360  คน จากโรงเรียน 109 โรงเรียน โดยไม่ซ า้กลุ่ม
ตวัอย่างกับขัน้ตอนที่ 2   ได้มาจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan, 1970: 608)  ต่อจากนัน้น าไปสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi Stage Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
ในครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบัชดุเดียวกนักบัท่ีใช้ขัน้ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์
ข้อมูล  ด้วยค่า เฉลี่ย  (Mean)  ส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) และการวิ เคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis, CFA) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป   
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืององค์ประกอบภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัย สรุป
ผลการวิจยั ดงันี ้
   1. ผลการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานครพบว่า ภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานครมีองค์ประกอบหลกั 7  องค์ประกอบ และองค์ประกอบยอ่ย 
50  องค์ประกอบ  องค์ประกอบหลกัที่ 1  การมีวิสยัทัศน์ มี 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลกัที่ 2 การจัดการด้าน
หลกัสตูร มี 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลกัที่ 3 การจดักระบวนการเรียนรู้  มี 8 องค์ประกอบยอ่ย  องค์ประกอบหลกั
ที่ 4 การจดับรรยากาศให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ มี 6 องค์ประกอบยอ่ย  องค์ประกอบหลกัที่ 5 การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี มี 
7 องค์ประกอบยอ่ย  องค์ประกอบหลกัที่  6 การสร้างแรงจงูใจแก่บคุลากร  มี 7 องค์ประกอบยอ่ย  และองค์ประกอบหลกัที่ 7
วฒันธรรมแหง่การเรียนรู้ มี 6 องค์ประกอบยอ่ย    
   2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร พบว่า  
องค์ประกอบย่อย จ านวน 47 องค์ประกอบ มีค่าน า้หนกัผ่านเกณฑ์ทุกองค์ประกอบ โดยมีค่าน า้หนกั ตัง้แต่ .762  - .524  
โดยองค์ประกอบหลกัแตล่ะองค์ประกอบมีคา่น า้หนกั ดงันี ้
     2.1 องค์ประกอบหลกัที่ 1 การมีวิสยัทัศน์ มีองค์ประกอบย่อยจ านวน 7 องค์ประกอบ และเมื่อพิจารณาค่า
น า้หนกัองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้บุคลากรปฏิบตัิตามวิสยัทัศน์ไปสู่การปฏิบตัิที่เป็นจริง   มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบในการท างาน   
มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศกึษาสือ่สารวิสยัทศัน์และกระจายวิสยัทศัน์ไปสูบ่คุลากรอยา่งทัว่ถึงมี
คา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ 

    2.2 องค์ประกอบหลกัที่ 2 การพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยี มีองค์ประกอบย่อย จ านวน  7 องค์ประกอบ  
และเมื่อพิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาคิดค้นนวตักรรมทางการบริหารและน ามาใช้ให้เกิด
ประสทิธิภาพ  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศกึษาก ากบัและติดตามการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้
เกิดการใช้งานท่ีคุ้มคา่และมีประสทิธิภาพ   มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศึกษาพฒันาทกัษะการใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งตอ่เนื่อง   มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ 
     2.3 องค์ประกอบหลกัที่ 3  การจัดกระบวนการเรียนรู้  มีองค์ประกอบย่อยจ านวน  8 องค์ประกอบ  และเมื่อ
พิจารณาค่าน า้หนักองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาอ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการเรียนรู้  และการ
ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  มีค่าน า้หนักองค์ประกอบสูงสดุ  ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัด
ประสบการณ์ให้นักเรียนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรองลงมา และ
ผู้บริหารสถานศกึษาสง่เสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัพฒันาการของนกัเรียน  มีคา่น า้หนกั
องค์ประกอบต ่าสดุ 

     2.4 องค์ประกอบหลักที่ 4  การจัดการด้านหลักสูตรมีองค์ประกอบย่อยจ านวน  8 องค์ประกอบ และเมื่อ
พิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบ  พบวา่ ผู้บริหารสถานศกึษาเพิ่มพนูคณุภาพการใช้หลกัสตูรด้วยการวิจยัและพฒันาอยา่ง
ตอ่เนื่อง  มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ  ผู้บริหารสถานศกึษาบริหารจดัการหลกัสตูรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของนักเรียน  มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศึกษาประสานการใช้หลกัสตูรโดยมี
การบรูณาการธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และชมุชนท้องถ่ินลงในหลกัสตูร  มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ 
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     2.5 องค์ประกอบหลกัที่ 5  การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรมีองค์ประกอบย่อยจ านวน  6 องค์ประกอบ และเมื่อ
พิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใช้แรงจูงใจเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากร มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศแห่งความเช่ือมัน่และไว้วางใจเพื่อให้บคุลากรท างานด้วย
ความสขุและความเต็มใจ  มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศกึษาวิเคราะห์ความต้องการของบคุลากร 
เพื่อค้นหาวิธีการสร้างแรงจงูใจอยา่งเหมาะสม มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ 
     2.6 องค์ประกอบหลกัที่ 6  การจัดบรรยากาศให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ มีองค์ประกอบย่อยจ านวน  5 องค์ประกอบ  
และเมื่อพิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจดัสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนทัง้ในและนอก
ห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ  ผู้บริหาร
สถานศกึษาจดัสภาพแวดล้อมทางการบริหารจดัการโดยเน้นระบบการบริหารจดัการภายในโรงเรียน เพื่อสง่เสริมให้บคุลากร
ในโรงเรียนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้ บริหารสถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมบรรยากาศในชัน้เรียน เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ  มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ 
     2.7 อ ง ค์ ป ระ ก อ บ ห ลั ก ที่  7  ด้ า น วัฒ น ธ ร รม แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  มี อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ย่ อ ย จ า น ว น   
6 องค์ประกอบ  และเมื่อพิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบ  พบวา่ ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุง่มัน่ในการเรียนรู้อย่างแรง
กล้า เพื่อเพิ่มศกัยภาพของตนเอง มุง่สูจ่ดุมุง่หมาย และความส าเร็จ มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ  ผู้บริหารสถานศกึษาจดั
กิจกรรมเพิ่มพนูประสบการณ์ใหม่ให้กบับคุลากร เพื่อน ามาพฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง  มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบ
รองลงมา และผู้บริหารสถานศกึษาสง่เสริมให้บคุลากรศกึษาหาความรู้ใหม่ๆ   มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ 
               3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานครที่พฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  พบว่าโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิง
เส้นองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานครที่พฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มี

ความสอดคล้องกันโดยมีค่าดชันี    ผ่านเกณฑ์ (0.52)  ค่าดัชนี            ผ่านเกณฑ์ (1.29)  ค่าดัชนี GFI ผ่านเกณฑ์ 
(0.92) ค่าดัชนี AGFI ผ่านเกณฑ์ (0.91) ค่าดชันี IFI ผ่านเกณฑ์ (0.93) ค่าดชันี RFI ผ่านเกณฑ์ (0.95)  ค่าดชันี CFI ผ่าน
เกณฑ์(0.98)  ค่าดชันี NNFI ผ่านเกณฑ์ (0.97)  ค่าดชันี NFI ผ่านเกณฑ์ (0.98)  ค่าดชันี SRMR  ผ่านเกณฑ์ (0.016) ค่า
ดชันี RMSEA ผา่นเกณฑ์ (0.041) 
 

อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ืององค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัอภิปรายผล 
ดงันี ้                                                                                                                                                                              
  1. ผลการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานครพบว่า ภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานครมีองค์ประกอบหลกั 7  องค์ประกอบ และองค์ประกอบยอ่ย 
50  องค์ประกอบย่อย  องค์ประกอบหลกัที่ 1  การมีวิสยัทศัน์ มี 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลกัที่ 2 การจดัการด้าน
หลกัสตูร มี 8 องค์ประกอบยอ่ย องค์ประกอบหลกัที่ 3 การจดักระบวนการเรียนรู้   มี 8 องค์ประกอบยอ่ย  องค์ประกอบหลกั
ที่ 4 การจดับรรยากาศให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ มี 6 องค์ประกอบยอ่ย  องค์ประกอบหลกัที่ 5 การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี  
มี 7 องค์ประกอบย่อ  องค์ประกอบหลกัที่  6 การสร้างแรงจูงใจแก่บคุลากร  มี 7 องค์ประกอบยอ่ย  และองค์ประกอบหลกัที่ 
7วฒันธรรมแหง่การเรียนรู้ มี 6 องค์ประกอบยอ่ย   ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นภาวะผู้น ายคุใหมท่ี่มี
ความเข้มแข็งเพื่อปฏิบตัิการบริหารโรงเรียนไปสูค่วามมีประสทิธิภาพ สง่เสริมให้การบริหารสถานศึกษาและการบริหารงาน

df/2 df/2
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วิชาการประสบความส าเร็จ ทัง้นีเ้พราะภาวะผู้น าทางวิชาการมีอิทธิพลโดยตรงต่อครูและบุคลากร เพื่อสง่เสริมด าเนินการ
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นกัเรียนมีคุณภาพ   ขณะเดียวกันสามารถแก้ปัญหางานอย่างเป็นระบบ ให้การ
แนะน าหรือการสอนแก่ครู และใช้การเสริมแรงแก่ครูและนกัเรียน  ท่ีส าคญัอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ  จากวฒันธรรมแบบดัง้เดิมสู่วฒันธรรมสากล และตอบสนองต่อความรับผิดชอบของสงัคม  สอดคล้องกับ

แนวคิดของแบสและแบส (Blasé & Blasé)[10] ได้สรุปภาวะผู้น าทางวิชาการประกอบด้วยการมีวิสยัทัศน์ การบริหาร

จดัการหลกัสตูร การจดักระบวนการเรียนรู้ การสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ให้การนิเทศ การแนะน า และการ

พฒันาความเป็นมืออาชีพเพื่อน าไปสูก่ารสอนที่มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกบัแนวคิดเชพพาร์ด (Sheppard) ได้สรุปภาวะ
ผู้น าทางวิชาการประกอบด้วย การจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ  การพฒันาหลกัสตูร การจดับรรยากาศทางวิชาการ
และบริหารทรัพยากรแหลง่การเรียนรู้  สื่ออปุกรณ์ เทคโนโลยีและการอ านวยความสะดวก  การก าหนดเปา้หมายและแปลง
วิสยัทศัน์สูก่ารปฏิบตัิ   และการสง่เสริมวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้  สอดคล้องกบัผลวิจยัของดวงกมล เปียทอง [12]ได้ศึกษา
รูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาภาค
ตะวนัออก  ผลการวิจยัพบวา่ องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารประกอบด้วย การบริหารหลกัสตูรและการสอน 
การพฒันาครู การสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ การสร้างสมัพนัธภาพของผู้น า และการพฒันานกัเรียน   

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 
องค์ประกอบยอ่ยจ านวน 47 องค์ประกอบ มีคา่น า้หนกัผา่นเกณฑ์ทกุองค์ประกอบ โดยมีคา่น า้หนกั ตัง้แต ่.762  - .524 โดย
องค์ประกอบหลกัแตล่ะองค์ประกอบมีคา่น า้หนกั ดงันี ้
     2.1 องค์ประกอบหลกัที่ 1 การมีวิสยัทัศน์  มีองค์ประกอบย่อยจ านวน  7 องค์ประกอบ  และเมื่อพิจารณาค่า
น า้หนักองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติตามวิสยัทัศน์ไปสู่การปฏิบตัิที่เ ป็นจริง มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบในการท างาน   
มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารวิสยัทศัน์และกระจายวิสยัทศัน์ไปสูบ่คุลากรอย่างทัว่ถึง    
มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ  ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ การมีวิสยัทศัน์เป็นองค์ประกอบส าคญัของภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาเพราะช่วยก าหนดทิศทางที่จะด าเนินกิจกรรมในองค์การ โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชดัเจน ท าให้
บคุลากรทกุคนรู้ว่า แต่ละคนมีความส าคญัต่อการมุ่งไปสูจุ่ดหมายปลายทาง  อีกทัง้ยงัช่วยกระตุ้นให้บุคลากรมีความรู้สึก
ตื่นเต้นท้าทาย มีความผกูพนั มุง่มัน่ปฏิบตัิตามด้วยความเต็มใจ เกิดความหมายในการท างาน  ท างานอยา่งมีเปา้หมายด้วย
ความภูมิใจ สอดคล้องกับแนวคิดของยุคล์ (Yukl)[13] สรุปว่าการมีวิสยัทศัน์เป็นองค์ประกอบส าคญัของภาวะผู้น าทาง
วิชาการที่จะช่วยน าองค์การให้ก้าวหน้า  โดยก าหนดวิสยัทัศน์ให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลกัในการท างาน โดยมีการ
ปรับเปลีย่นวิสยัทศัน์เป็นระยะๆเพื่อให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของสงัคมและโลก  

    2.2 องค์ประกอบหลกัที่ 2 การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี มีองค์ประกอบยอ่ยจ านวน  7 องค์ประกอบ  และ
เมื่อพิจารณาค่าน า้หนักองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาคิดค้นนวัตกรรมทางการบริหารและน ามาใช้ให้เกิด
ประสทิธิภาพ  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศกึษาก ากบัและติดตามการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้
เกิดการใช้งานที่คุ้มคา่และมีประสิทธิภาพ มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และ ผู้บริหารสถานศึกษาพฒันาทกัษะการใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งตอ่เนื่อง  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะการพฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบส าคญัของภาวะผู้น าทางวิชาการเพราะช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  สร้างเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้และการปฏิบตัิงาน  ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว  นอกจากนีน้วตักรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาสามารถช่วยให้ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบันกัเรียน   สอดคล้องกับแนวคิดของยืน ภูวรวรรณ และ



 

223 วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 

สมชาย  น าประเสริฐชยั [14]  สรุปความส าคญัของนวตักรรมและเทคโนโลยีช่วยในการจดัระบบข่าวสารจ านวนมาก ท าให้
เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึน้   ช่วยในการสื่อสารให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  สอดคล้องกับ
แนวคิดของโกลสมิทธ์และคณะ(Goldsmith & Others)[15] สรุปว่านวตักรรมและเทคโนโลยีเป็นสิ่งส าคญัส าหรับผู้น าเพราะ
ช่วยในการท างานอยา่งชาญฉลาด  จงูใจในการท างาน และบริหารจดัการให้เกิดความรวดเร็ว  
     2.3 องค์ประกอบหลกัที่ 3  การจัดกระบวนการเรียนรู้  มีองค์ประกอบย่อยจ านวน  8 องค์ประกอบ  และเมื่อ
พิจารณาค่าน า้หนักองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาอ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการเรียนรู้  และการ
ติดตามความก้าวหน้าของนกัเรียนอย่างต่อเนื่อง มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสุด  ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัด
ประสบการณ์ให้นกัเรียนโดยเน้นการฝึกปฏิบตัิและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และ
ผู้บริหารสถานศกึษาสง่เสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัพฒันาการของนกัเรียน  มีคา่น า้หนกั
องค์ประกอบต ่าสดุ ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะการจดักระบวนการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของผู้บริหารเพราะช่วยเร้า
ความสนใจของนกัเรียน ท าให้บทเรียนมีความหมายต่อการเรียนรู้  สง่เสริมให้นกัเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ให้นักเรียน  ช่วยให้นักเรียนขยายความรู้ และประสบการณ์ให้
กว้างขวางขึน้ รวมทัง้ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพฒันาผลสมัฤทธ์ิให้สงูขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา  แขมมณี [16] 
สรุปวา่การจดักระบวนการเรียนรู้ช่วยสง่เสริมความสนใจและความถนดัของนกัเรียน นกัเรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการ
ฝึกการปฏิบตัิ และได้รับการปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม และคา่นิยมที่ดี   
     2.4 องค์ประกอบหลกัที่ 4  การจดัการด้านหลกัสตูรมีองค์ประกอบยอ่ยจ านวน  8 องค์ประกอบ และเมื่อพิจารณาค่า
น า้หนกัองค์ประกอบ  พบวา่ ผู้บริหารสถานศกึษาเพิ่มพนูคณุภาพการใช้หลกัสตูรด้วยการวิจยัและพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ  ผู้บริหารสถานศกึษาบริหารจดัการหลกัสตูรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของนกัเรียน  มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศึกษาประสานการใช้หลกัสูตรโดยมีการบูรณาการ
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และชุมชนท้องถ่ินลงในหลกัสตูร   มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ  ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะการ
จดัการด้านหลกัสตูรเป็นองค์ประกอบส าคญัของภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารเพราะชว่ยในการวางแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ทกุประเภท เพื่อให้นกัเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ช่วยใน
การวางแผนการประเมินผล  ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในตวันกัเรียนว่าได้บรรลตุามความมุ่งหมายและจุดประสงค์จริง
หรือไม่ เพื่อให้ผู้บริหารได้รู้และคิดปรับปรุงแก้ไขต่อไป   นอกจากนีช้่วยก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา ที่ส าคญัการ
จดัการหลกัสตูรที่ดีเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาติดตามประเมินผลการใช้หลกัสตูรให้เป็นไปตามนโยบายการจดั
การศึกษาของรัฐ สอดคล้องกับแนวคิดของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร [3]  กล่าวถึงการจัดการด้านหลกัสูตรช่วย
พฒันาวิสยัทศัน์ของโรงเรียนโดยเน้นหลกัสตูรให้มีคณุภาพ สนบัสนนุพนัธกิจตามวิสยัทศัน์ พฒันาแผนการเรียนรู้โดยเน้น
นกัเรียนเป็นส าคญั  บรูณาการธรรมชาติและสิง่แวดล้อมลงในหลกัสตูร   อีกทัง้สง่เสริม และพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนและ

บคุลากรให้ประสบผลส าเร็จ   สอดคล้องกับแนวคิดของ แมนซ์และซิมส์ (Manz &Sims)  [17]ได้สรุปถึงความส าคญัของ

การจัดการด้านหลกัสตูรช่วยในการตดัสินใจในการพัฒนาการเรียนการสอน  สร้างความกระตือรือร้นในการท างานและ
สง่เสริมให้เกิดโครงสร้างการท างานท่ีมีลกัษณะเป็นนวตักรรม ท าให้เกิดประสทิธิภาพในการจดัการศกึษามากขึน้ 
     2.5 องค์ประกอบหลกัที่ 5  การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรมีองค์ประกอบย่อยจ านวน  6 องค์ประกอบ และเมื่อ
พิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใช้แรงจูงใจเพื่อตอบสนองความต้องการของบคุลากร  มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศแห่งความเช่ือมัน่และไว้วางใจเพื่อให้บคุลากรท างานด้วย
ความสขุและความเต็มใจ  มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศกึษาวิเคราะห์ความต้องการของบคุลากร 
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เพื่อค้นหาวิธีการสร้างแรงจงูใจอยา่งเหมาะสม  มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ  ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะการสร้างแรงจงูใจ
แก่บคุลากรช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการท างานของบคุลากรให้บรรลเุปา้หมายที่ต้องการ  โดยเน้นการท างานอยา่งมีทิศทางและ
ตอ่เนื่อง นอกจากนีช้่วยกระตุ้นให้บคุลากรมีความผกูพนัตอ่โรงเรียน สร้างความสขุและความพงึพอใจแก่บคุลากรท าให้ทุม่เท
เสียสละในการท างานอย่างเต็มความสามารถ  สอดคล้องกับแนวคิดของจีออร์เกียเดส และแมคโดเนลล์(Georgiades &  
Macdonell ) [18] สรุปว่าการสร้างแรงจูงใจในการท างานควรสร้างความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในการ
ท างานและวิเคราะห์ความต้องการของบคุลากรสอดคล้องกบัแนวคิดของจอห์นส์  (Johns) [19]  สรุปว่าผู้บริหารควรสร้าง
แรงจูงใจเพื่อสร้างความรักและความผกูพนัในงานแก่บุคลากร   ท าให้บุคลากรเกิดความเช่ือมัน่ในงานที่ท าว่ามีประโยชน์ 
และส าคญัตอ่ตอ่องค์การและให้รางวลัอยา่งคุ้มคา่โดยเฉพาะบคุลากรท่ีมีผลงานดีเดน่ 
     2.6 องค์ประกอบหลกัที่ 6  การจัดบรรยากาศให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ มีองค์ประกอบย่อยจ านวน  5 องค์ประกอบ  
และเมื่อพิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจดัสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนทัง้ในและนอก
ห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ  ผู้บริหาร
สถานศกึษาจดัสภาพแวดล้อมทางการบริหารจดัการโดยเน้นระบบการบริหารจดัการภายในโรงเรียน เพื่อสง่เสริมให้บคุลากร
ในโรงเรียนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ    มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้ บริหารสถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมบรรยากาศในชัน้เรียน เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ    มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ ที่เป็น
เช่นนีอ้าจเป็นเพราะการจดับรรยากาศให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบส าคญัของภาวะผู้น าทางวิชาการเพราะผู้บริหาร
มีบทบาทส าคญัในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  และปลอดภยั  ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองในทกุๆด้าน  ช่วยกระตุ้นสง่เสริม สนบัสนนุให้นกัเรียนสามารถพฒันาตนเองให้ไปสูจุ่ดมุง่หมาย อีก
ทัง้สง่เสริมให้บคุลากรท างานอยา่งอบอุน่ เกิดความสขุ   สอดคล้องกบัแนวคิดของวตักินส์และอเบอร์ (Watkins & Aber)[20] 
สรุปความส าคัญของการจัดบรรยากาศให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ ช่วยสนับสนุนนักเรียนให้มีความรู้สึกที่อยากเรียนและเกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้  ท าให้นกัเรียนมีความสขุในการเรียนรู้ ครูมีความสขุในการสอน ท าให้การเรียนการสอนด าเนินไป
ด้วยความราบร่ืน สะดวกรวดเร็ว  นกัเรียนเกิดความประทับใจ   กระตุ้นนักเรียนให้มีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู้  เปลีย่นเจตคติไปในทางที่ดี  ที่ส าคญัช่วยให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  
     2.7 องค์ประกอบหลกัที่ 7  ด้านวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ มีองค์ประกอบย่อยจ านวน  6 องค์ประกอบ  และเมื่อ
พิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบ  พบวา่ ผู้บริหารสถานศกึษามีความมุง่มัน่ในการเรียนรู้อยา่งแรงกล้า เพื่อเพิ่มศกัยภาพของ
ตนเอง มุ่งสู่จุดมุ่งหมาย และความส าเร็จ  มีค่าน า้หนักองค์ประกอบสูงสุด   ผู้ บริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์ใหม่ให้กบับคุลากร เพื่อน ามาพฒันาการจดัการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และ
ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสริมให้บคุลากรศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ   มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ  ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ 
วฒันธรรมแห่งการเรียนรู้เป็นมาตรฐานในการท างานของบุคลากรเพื่อให้เกิดความเช่ือถือและความไว้วางใจ  กระตุ้นให้
บคุลากรเปิดใจในการท างาน  มองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้   อีกทัง้เอือ้ให้บคุลากรในองค์การยอมรับตอ่ความ
เสีย่งในการท าสิง่ใหม่ๆ   กระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะยอมรับต่อความส าเร็จและล้มเหลว  ปลกุจิตวิญญาณขององค์การ ท า
ให้บุคลากรมีพลงัเต็มเป่ียม มีความกระตือรือร้น มีแรงบันดาลใจ มีความคิดสร้างสรรค์  และสร้างบรรยากาศแห่งความ
ไว้วางใจ    สอดคล้องกับแนวคิดของแบตส์และคาโชเน (Bates & Khasawneh) [21] สรุปความส าคญัของวฒันธรรมแห่ง
การเรียนรู้ช่วยท าให้บุคลากรสามารถพฒันาตนเองได้ตลอดเวลา ท าให้มีนิสยัใฝ่หาความรู้ รักที่จะเพิ่มพูนความรู้  รักที่จะ
เรียนรู้ ตลอดชีวิต รู้จกัปรับตนไปตามกระแสต่าง ๆในโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา อีกทัง้ช่วยให้องค์การมีแนวทางใน
การปฏิบตัิตอ่บคุลากร  ท าให้บคุลากรเกิดความรักสามคัคีในการท างาน และองค์การเกิดความเจริญก้าวหน้าอยา่งตอ่เนื่อง  
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            3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานครที่พฒันาขึน้กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์  พบว่าโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น
องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานครที่พฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มีความ

สอดคล้องกนัโดยมีค่าดชันี   ผา่นเกณฑ์ (0.52)  ค่าดชันี                 ผ่านเกณฑ์ (1.29)  คา่ดชันี GFI ผา่นเกณฑ์ (0.92) 
ค่าดชันี AGFI ผ่านเกณฑ์ (0.91) ค่าดชันี IFI ผ่านเกณฑ์ (0.93) ค่าดัชนี RFI ผ่านเกณฑ์ (0.95)  ค่าดชันี CFI ผ่านเกณฑ์
(0.98)  ค่าดัชนี NNFI ผ่านเกณฑ์ (0.97)  ค่าดัชนี NFI ผ่านเกณฑ์ (0.98)  ค่าดัชนี SRMR  ผ่านเกณฑ์ (0.016) ค่าดัชนี 
RMSEA ผ่านเกณฑ์ (0.041)  ที่ เป็นเช่นนี อ้าจเป็นเพราะภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บ ริหารสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร มีแนวคิดและทฤษฎีค่อนข้างชัดเจน ประกอบกับผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนงัสือ ต ารา  
งานวิจยั  ศึกษาจากออนไลน์ทัง้ในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ละเอียดลึกซึง้ รวมทัง้มีขัน้ตอนการวิจยัทัง้เชิงปริมาณ
และคณุภาพ มีการสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวฒุิ รวมทัง้การหาคุณภาพเคร่ืองมือด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดของการวิจยั  รวมถึงน ามาสงัเคราะห์เพื่อให้ได้องค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบยอ่ยที่ครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาภาวะผู้ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร เป็นผลให้
โมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานครที่
พฒันาขึน้กบัข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกนั  ซึ่งผลวิจยัดงักลา่วนบัว่าสอดคล้องกับผลวิจยัของไกศิษฏ์ เปลรินทร์ 
[22]  ได้ศึกษาการพฒันาตวับ่งชีภ้าวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจยัพบวา่ 1)  ภาวะ
ผู้น าทางวิชาการประกอบด้วยการก าหนดวิสยัทศัน์เปา้หมายและพนัธกิจการเรียนรู้ การบริหารจดัการหลกัสตูรและการสอน 
การพฒันานกัเรียน การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 2) ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้าง
ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศกึษา พบวา่ มีความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์  สอดคล้องกบัผลวิจยัของ 
กมล ตราชู [23]  ได้ศึกษาการพฒันาตวับ่งชีพ้ฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาล ผลการวิจยั
พบว่า 1) ภาวะผู้น าทางวิชาการประกอบด้วย การก าหนดทิศทางและนโยบาย  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
การพฒันาวิชาชีพครูและบุคลากร การบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ และการส่งเสริมคุณภาพนกัเรียน 2) ผลการ
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชีพ้ฤติกรรมภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหาร
สถานศกึษา พบวา่ โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  
 
ข้อเสนอแนะ 
       การวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัขอเสนอแนะ ดงันี ้

    1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผู้บริหารสถานศกึษาควรก าหนดวิสยัทศัน์ของสถานศกึษาให้ชดัเจนเพื่อกระตุ้นให้ 

บุคลากรปฏิบัติตามวิสยัทัศน์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง  โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกันก าหนดวิสยัทัศน์พันธกิจและ
เปา้ประสงค์เพื่อเป็นทิศทางในการบริหารงานไปสูค่วามส าเร็จ 
    1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี โดยประดิษฐ์คิดค้นนวตักรรมทางการบริหารและ
น ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมกบักระตุ้นให้บคุลากรตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี
เพื่อน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ให้เกิดคณุภาพ   
 
 

df/2
df/2
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              1.3 ผู้บริหารสถานศกึษาควรจดัการด้านหลกัสตูร โดยเพิ่มพนูคณุภาพการใช้หลกัสตูรด้วยการ 
วิจยัและพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง พร้อมทัง้สนบัสนนุงบประมาณในการด าเนินการวจิยั ตลอดจนคดัเลอืกบคุลากรที่มผีลงานวจิยั
ดีเดน่เพื่อรับรางวลั 

     1.4 ผู้บริหารสถานศกึษาควรสร้างแรงจงูใจแก่บคุลากร โดยใช้แรงจงูใจเพื่อตอบสนองความต้องการของบคุลากร 
รวมทัง้ค้นหาเลือกสรรแรงจูงใจที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทุ่มเท เสีย สละในการ
ท างานอยา่งตอ่เนื่อง 
    1.5 ผู้บริหารสถานศึกษาควรสง่เสริมวฒันธรรมแหง่การเรียนรู้ โดยมีการพฒันาตนเองสม ่าเสมอเพื่อให้เกิดความ
มุง่มัน่ในการเรียนรู้อยา่งแรงกล้า อีกทัง้เพิ่มศกัยภาพของตนเอง มุง่สูจ่ดุมุง่หมาย และความส าเร็จ  
    1.6 ส านักงานกรุงเทพมหานคร  ควรน าองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
กรุงเทพมหานครไปใช้ในการวางแผน พฒันา ฝึกอบรมให้กบัผู้บริหารสถานศกึษาให้มีภาวะผู้น าทางวิชาการตอ่ไป 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในหน่วยงานอื่น อาทิ สงักัด
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน หรือองค์การบริหารสว่นจงัหวดั เป็นต้น 

     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น าทางวิชาการในหนว่ยงานส านกังาน 
กรุงเทพมหานคร รวมทัง้หน่วยงานอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน หรือองค์การบริหารสว่นจงัหวดั เป็นต้น 

     2.3 ควรมีการศกึษาภาวะผู้น าทางวิชาการในรูปแบบงานวิจยัอื่นๆ อาทิ การหาปัจจยัเชิงสาเหต ุ 
หรือการศกึษาเป็นรายกรณี เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
คริสต์ศตวรรษที่ 21 โลกมีการเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสงัคมไทย ท าให้วิถีชีวิตของคน

ไทยเปลี่ยนแปลง ท าให้ประชาชนมีการแขง่ขนัสงู สงัคมไทยมีการแย่งชิงทรัพยากรกนั จึงมีผลกระทบต่อระบบการศึกษา ดงันัน้
ผู้น าการศึกษาจึงควรมีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อขบัเคลื่อนองค์การไปสูค่วามส าเร็จ กลยุทธ์การบริหารของผู้บริหารมี
คณุลกัษณะที่ส าคญัและก าหนดขึน้ให้สอดคล้องตามแนวทางการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเป็นสากลCOSO ได้
แบง่กลุม่วตัถปุระสงค์ซึง่เป็นมลูเหตขุองการเกิดขึน้ของความเสีย่งออกเป็น 4 กลุม่ และ COSO ได้ใช้กลุม่วตัถปุระสงค์เหลา่นีเ้ป็น
เคร่ืองมือที่ใช้แบ่งกลุม่ความเสี่ยงที่กิจการต้องเผชิญ ได้แก่ 1. ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 2. ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (OperationalRisk) 3. ความเสี่ยงด้านการเงินและรายงาน (Financial& Reporting Risk) 4. ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) และปัจจยัที่ส าคญัต่อความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยงองค์การประกอบด้วย 8 
องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) การบ่งชี ้
เหตกุารณ์ (Event Identification) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) 
กิจกรรมควบคมุ (Control Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) และการติดตามประเมินผล 
(Monitoring)และกลยทุธ์การบริหารความเสี่ยงรูปแบบของผู้น าในคริสต์ศตวรรษที่ 21ที่จะน าพาองค์การไปสูค่วามส าเร็จ ได้แก่ 

1. Competence ผู้น าต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการ 2.Communication การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลมีความ

รวดเร็วในการปฏิบตัิงาน3.Cancel การบริหารความเสีย่งถ้าเร่ืองใดเสีย่งมากก็ควรหลีกเลีย่งหรือปฏิเสธความเสีย่งนัน้ๆ 4.Clam 
การใช้สมาธิ ความสงบ สุขุมรอบคอบ5.Consultations การให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด6.Chaperone การสร้างมิตรภาพที่
ดี7.Confirmation การยืนยนัข้อมลูและสามารถแก้ไขปัญหาความเสีย่ง 8.Corrections การท างานเน้นความถกูต้องชดัเจนมีการ
วางแผนที่ดี 9.Caution การเพิ่มความระมดัระวงัในการด าเนินงาน 10.Contract การติดต่อประสานงาน 11.Common Sense 
การใช้สามญัส านึกในการแก้ปัญหา 12.Checklist การตรวจสอบและประเมินผลเพื่อแก้ปัญหาได้ทนัการณ์ 13.Coordination 
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การประสานงานและการใช้หลกัมนษุยสมัพนัธ์ 14.Collections การรวบรวมปัญหาเพื่อน ามาแก้ไข 15.Customer การบริการท่ีดี
และการเน้นลกูค้าเป็นส าคัญ 16.Courage การจูงใจและให้รางวลัแก่บุคลากรในการท างาน 17.Credentials การสร้างความ
นา่เช่ือถือในการปฏิบตัิงาน 18.Confidentiality การสร้างความเช่ือมัน่และการยอมรับกบับคุลากรในองค์การ 19.Comments การ
ปรับปรุงพฒันาระบบการบริหารจดัการ 20.Current การน าเทคโนโลยี รวมทัง้แนวคิดใหม่ๆ  มาปรับใช้ในการด าเนินงาน 

 

ค าส าคัญ: กลยทุธ์การบริหารความเสีย่ง, รูปแบบของผู้น าในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
 

Abstract 
In the 21st century, the world is changing rapidly. Technology has played a role in Thai society which 

makes the way of life of Thai people change causes people are more aware of competition. Thai society hasto 
compete for resources, resulting effect of the education system. Therefore, education leaders should have risk 
management strategies to drive the organizational success. Management strategies of administrators have 
important features which are determined to be in accordance with the risk management guidelines and universal 
internal control. COSO has divided the objective group which are the cause of risk occurrence into 4 groups. COSO 
has used these objective groups as a tool to divide risk groups which the company must face including: 1. Strategic 
Risk 2. Operational Risk 3. Financial and Reporting Risk 4. Compliance Risk. Additionally, the important success 
factor of the organizational risk managementconsist of 8 elements including: Internal Environment, Objective Setting, 
Event Identification, Risk Assessment, Risk Response, Control Activities, Information and Communication and 
Monitoring. Risk management strategies, the pattern of leaders in the 21st century that will lead the organization to 
success are as follows1. Competence- Leaders must be able to manage, have knowledge and ability to create 
acceptance of faith.2. Communication - Effective communication with speed of operation. 3. Cancel - Risk 
management, if it is a risky matter, it shall avoid or deny that risk. 4. Clam - Calmness, prudence and meditation. 5. 
Consultations - Close consultation 6. Chaperone - Friendship building. 7. Confirmation - Confirmation of acceptable 
information can solve the risk. 8. Corrections -The work emphasizes accuracy, clarity, good planning. 9. Caution - 
Increasing operational caution 10. Contract - Coordination 11. Common Sense - Using common sense to solve 
problems. 12. Checklist - Monitoring and evaluation to solve problems in a timely manner. 13. Coordination - 
Coordination by using human relations principles. 14. Collections - Problem collection for solving. 15. Customer - 
Customer focus is important and good service. 16. Courage - Motivation and reward for personnel in the workplace. 
17. Credentials - Creating credibility in operations. 18. Confidentiality - Building confidence and acceptance with 
personnel in the organization19. Comments - Management system development. 20. Current- Adopting technology 
including new ideas to use in operations. 

 

Keywords : Risk Management, 21st Century 
 



 
230 วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 

ภูมิหลัง 
การปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.2546 และระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผน่ดินวา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ.2544 ที่ก าหนดให้สว่นราชการต้องมีการประเมินความเสีย่งและ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน รวมไปถึงสอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล สถานศึกษาทุกแห่งจึงจ าเป็นต้องจัดท าการบริหาร
ความเสีย่งในสถานศกึษาทกุระดบั เพื่อลดมลูเหตทุี่จะเกิดความเสีย่งให้ระดบัและขนาดของความเสีย่งที่จะเกิดขึ น้ในอนาคตอยู่
ในระดับที่ยอมรับ ควบคุม ประเมินและตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของ
สถานศกึษาและเปา้หมายตามแผนปฏิบตัิการราชการประจ าปีของต้นสงักดั [1] ซึง่สถานศกึษาในฐานะหนว่ยงานท่ีมีหน้าที่หลอ่
หลอมพลเมืองของชาติเพื่อการพฒันาประเทศในอนาคตจึงจ าเป็นท่ีจะต้องใช้กระบวนการบริหารความเสีย่งในการบริหารจดัการ
สถานศึกษาให้ครอบคลมุทุกกระบวนการ ทัง้ยงัเพื่อให้สอดรับกบัพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9(1) ก าหนดให้สว่นราชการต้องจดัท าแผนปฏิบตัิราชการล่วงหน้า โดยในมิติที่ 4 
ด้าน การพฒันาองค์การก าหนดให้ “การบริหารความเสีย่ง” เป็นตวัชีว้ดัในการบริหารจดัการองค์การเพื่อสง่เสริมและผลกัดนัให้มี
การบริหารความเสี่ยงที่ดี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ. [2] สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564) ส าหรับเป็นเคร่ืองมือในการก ากับทิศทางการ
ปฏิบตัิงานของกระทรวงศึกษาธิการและสว่นราชการ/หน่วยงานในสงักัด โดยได้น้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยกุต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน เพื่อสร้างผลผลติ ผลลพัธ์ให้เกิดกบัผู้ เรียนได้อยา่งมีความสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันา
ประเทศในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึง่ได้
ระบสุาระส าคญัเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสามารถตอบสนองต่อเป้าหมาย
ของการพฒันาประเทศได้ทัง้มติิความมัน่คง มติเศรษฐกิจ มิติสงัคม และมิติการบริหารจดัการภาครัฐได้อยา่งเป็นรูปธรรม [3]และ
หากในสถานศกึษาเกิดการบริหารความเสีย่งที่ไมเ่ป็นระบบและไมค่รอบคลมุทกุกระบวนการการด าเนินงานจะสง่ผลให้เกิดปัจจยั
เสีย่งตอ่การบริหารจดัการสถานศึกษาอย่างไมอ่าจหลกีเลีย่ง ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบคุคลที่มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการ
ตัดสินใจ การวางแผนและก ากับการด าเนินงานในการบริหารความเสี่ยงภายในสถานศึกษาให้ทั่วทุกด้านหากผู้ บริหาร
สถานศึกษาไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาในหลายประการซึ่ง
ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องจ าเป็นต้องมมีาตรการในการรับมืออยา่งเร่งดว่นเพราะการศกึษาเป็นระบบเก่ียวข้องกบัการพฒันาคนให้
เป็นคนโดยสมบรูณ์ [4] ด้วยสาเหตดุงักลา่วนีผู้้ น าเชิงกลยทุธ์จึงเป็นปัจจยัความส าเร็จประการหนึ่งที่ช่วยสง่เสริมให้การบริหาร
ความเสีย่งของสถานศึกษาประสบความส าเร็จ ทัง้นีจ้ากการศึกษาปัจจยัเสี่ยงที่สร้างความล้มเหลวให้กบัการบริหารความเสี่ยง
ขององค์การ พบวา่ การขาดการสนบัสนนุจากผู้บริหารระดบักลางและระดบัสงู การขาดวิสยัทศัน์ที่ชดัเจนในการวางแผนกลยทุธ์ 
การขาดการสื่อสารให้พนกังานทุกคนทราบถึงวิสยัทศัน์และสิ่งที่ก าลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต การขาดการสร้างทีมสนบัสนุน การ
มองทกุอย่างเป็นอปุสรรค และการก าหนดกลยทุธ์ที่ล้มเหลว สง่ผลให้การบริหารความเสีย่งไมป่ระสบความส าเร็จ [5]นอกจากนี ้
การบริหารจดัการยคุใหม่ ภายใต้กระแสโลกที่มีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้น าจ าเป็นต้องตดัสินใจอย่างฉบัพลนัทนัใด เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ให้ทันท่วงที เพราะถ้ารอค าสั่งหรือนโยบายจากหน่วยเหนืออาจจะไม่ทันการ และอาจเกิด
ข้อผิดพลาดขึน้ได้ ดงันัน้ผู้น าจึงต้องอาศยัการบริหารความเสี่ยงในการวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ปัญหาเพื่อประเมินความ
เสีย่งแล้วตดัสนิใจในการด าเนินงาน การบริหารความเสีย่งหรือการด าเนินงานนอกกรอบจึงมีความจ าเป็นและถือวา่เป็นสิง่ส าคญั 
[6] สอดคล้องกับโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ ามีบทบาทในสังคมไทยท าให้วิถีชีวิตของคนไทย
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เปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพมีการแข่งขนัสงูสงัคมไทยมีการแย่งชิงทรัพยากรกันตลอด จนสื่อมวลชนโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ต ขา่วสาร ได้แทรกซมึมาในกิจวตัรประจ าวนัของคนไทยอยา่งแยกไมอ่อกมกีารน าระบบคอมพิวเตอร์มาเช่ือมโยงระบบ
โทรศัพท์โทรสารติดต่อทั่วโลกเป็นยุคโลกไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสารรวดเร็วเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากมายจนคนในสงัคมปรับตวัไม่ทนักับคลื่นการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลกจากการแข่งขนัของคนในสงัคมดงักล่าว จึงท าให้
สงัคมไทยมีการแข่งขนัมีความแตกแยกทางความคิด[7] ซึ่งสอดคล้องกบัส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ สูงอายุให้ ความหมายของความเสี่ยงว่า หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ภายใต้
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลเุป้าหมายตามภารกิจหลกัและเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิราชการของสว่นราชการทัง้ในด้านกล
ยุทธ์ ด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานการเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัดจากผลกระทบ 
(Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตกุารณ์ [8] ซึ่งสอดคล้องกบัการประเมินความเสี่ยงตามแนวความคิด
ของกรีกอท เอช. ดคัเคิร์ค (Gregort H.Duckert) คือ กิจกรรมหรือวตัถปุระสงค์ที่อยูบ่นพืน้ฐานการประเมนิหรือการคาดการณ์ มนั
ส าคญัมากที่จะต้องทราบวา่ การประเมินความเสีย่งนัน้ไม่สามารถท าการประเมินได้อย่างถกูต้องถ้าไมม่ีข้อมลูที่มากพอ เพื่อให้
การประเมินความเสี่ยงมีความถูกต้อง ต้องท าการประเมินความเสี่ยงตามเง่ือนไข 3 ข้อ ดังนี ้1. ระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
(Identifytherisk) 2. ค านวณโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Calculatetheprobabilityofoccurrence) และ 3. ก าหนดขนาดความ
สญูเสยีและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ (Determinetheimpact / exposure) Gregoiy H. Duckert, [9]  

 

แนวคิดของ Jasmine : กลยุทธ์ของผู้น าในคริสต์ศตวรรษที่ 21 

สงัคมไทยเข้าสูใ่นคริสต์ศตวรรษที่ 21 ดงันัน้ ผู้ที่มีบทบาทส าคญัในการน าองค์การไปสูค่วามส าเร็จและท าให้องค์การ
สามารถแข่งขนักับองค์การอื่นได้คือผู้น าจึงต้องปรับตวัให้ทนักับการเปลี่ยนแปลงของโลกมีกลยุทธ์ในการขบัเคลื่อนองค์การสู่
ความส าเร็จจึงเสนอ Jasmine กลยทุธ์ของผู้น าในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ดงันี ้

J: Just in time การท างานเน้นการตรงเวลาและทนัเวลาและพัฒนาตนเองให้ทันสมัยตลอดเวลาผู้น าต้องไม่ตกยุค  
Update อยูเ่สมอ 

A : Archievementการท างานมุ่งผลส าเร็จของงานโดยให้มองไปที่ผลลัพธ์  (Outcome) ผลผลิต (Output) ก่อนแล้ว
น ามาวางแผนเตรียมกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ (Process) รวมทัง้เตรียมปัจจัยน าเข้าที่มีคุณภาพ (Input) โดยมองทฤษฎี
ระบบแบบBackword Design แตไ่มใ่ช่ถอยหลงัลงคลอง 

S : Satisfaction การสร้างความพงึพอใจแก่บคุลากรและลกูค้าตอบสนองความต้องการของลกูค้าภายในและภายนอก
องค์การโดยยดึค าคมที่วา่ “สร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้าอยา่สร้างความทกุข์เวทนาแก่เขา” 

M : Moral ยึดหลกัคณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลอย่าเพียงแต่ให้คณุนะ
ท าแตฉ่นัไมท่ าจะกลายเป็น “วา่แตเ่ขาอิเหนาเป็นเอง” 

I: Imagine ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการเป็นคณุลกัษณะส าคญัของผู้น าเพื่อค้นหาความแปลกใหมแ่ละความท้าทาย
สิง่ใหม่ๆ โครงการใหม่ๆ จะเป็นจดุขายขององค์การจึงระลกึถึงเสมอวา่ “ความรู้ซือ้หาได้ แตจิ่นตนาการต้องสร้างเอง” 

N: Network การสร้างเครือขา่ยและความร่วมมือกบับคุลากรโดยเฉพาะประเทศไทยจะก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนผู้น า
จึงจ าเป็นต้องผกูมิตรกบัคนทกุคนเพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรียนรู้และน ามาใช้ประโยชน์ในการพฒันาองค์การสบืไป 
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E: Equality การสร้างความเสมอภาคและเป็นธรรมโดยไม่รังเกียจเดียดฉันท์ไม่เลือกที่รักมักที่ชังถือว่าทุกคนเป็น
ทรัพยากรที่มีคณุคา่ควรแก่การบ ารุงรักษาและพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง [10] 

 

กลยุทธ์ 20 C กับการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสีย่งเพื่อให้ประสบผลส าเร็จ ผู้น าควรมีกลยทุธ์ 20 C ดงันี ้

1.Competence ผู้ น าต้องมีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการ เน้นคุณภาพของผู้ น า ความรู้
ความสามารถและพฤติกรรมเพี่อสร้างการยอมรับศรัทธา รวมทัง้สนับสนุนให้บุคลากรมีความสามารถใกล้เคียงกัน
2.Communicationการสื่อสารที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและยอมรับในการปฏิบตัิงานเป็นอย่างดีเกิด
ความรวดเร็วในการปฏิบตัิงาน และเข้าใจตรงประเด็น3.Cancelการบริหารความเสี่ยงที่ควรยึดถือคือ ถ้าเร่ืองใดเสี่ยงมากก็ควร
หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความเสี่ยงนัน้ๆ4.Clamความสงบ สขุมุรอบคอบ และการใช้สมาธิตัง้ใจอย่างแน่วแน่จะช่วยการปฏิบตัิงาน
เกิดข้อผิดพลาดน้อย5.Consultations การให้ค าปรึกษาอยา่งใกล้ชิด และนิเทศการท างาน ช่วยให้บคุลากรเกิดความมัน่ใจในการ
ปฏิบัติงาน ผู้น าควรเป็นที่ปรึกษาและให้ความสะดวกแก่บุคคลากร6.Chaperoneการสร้างมิตรภาพและความเป็นเพื่อนพ้อง
ติดตามช่วยเหลือและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง7.Confirmation การยืนยันข้อมูลหรือผลที่ยอมรับได้ รวมทัง้มาตรฐานที่
สามารถแก้ไขปัญหาความเสีย่ง สามารถน าเป็นเกณฑ์หรือตวับ่งชีใ้นการปรัปรุงในครัง้ต่อไป8.Correctionsการท างานเน้นความ
ถกูต้องชดัเจน โดยเฉพาะประเภทของความเสีย่ง ต้องระบใุห้ชดัเจน การวางแผนแก้ไขจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจดุ9.Cautionในการ
ปฏิบตัิงานควรเพิ่มความระมดัระวงัและความรอบคอบในการด าเนินงาน โดยเฉพาะการดแูลรักษาความปลอดภยัแก่บุคลากร
และลูกค้า10.Contractการติดต่อประสานงานและความเช่ือมโยงการท างาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  11.Common 

Senseการใช้สามญัส านกึในการแก้ปัญหา12.Checklistการตรวจสอบและประเมินผลอยา่งต่อเนื่องท าให้ทราบผลที่รวดเร็วและ
แก้ปัญหาได้ทนัการณ์13.Coordinationการประสานงาน การใช้หลกัมนษุยสมัพนัธ์ เพื่อให้ทกุคนร่วมมือกนัท างานอยา่งเต็มก าลงั
ความสามารถ14.Collectionsการรวบรวมปัจจยัเสี่ยงหรือปัญหาให้ครบถ้วนเพื่อน ามาแก้ไข รวมถึงข้อมลูสารสนเทศที่ใช้ในการ
ตดัสนิใจ15.Customerการเน้นลกูค้าเป็นส าคญั สร้างความพงึพอใจและความประทบัใจ รวมทัง้ค านงึถึงผลผลติและการบริการที่
ดี16.Courage จูงใจและให้รางวลัแก่บุคลากรหรือทีมงานที่ประสบผลส าเร็จในการท างาน17.Credentialsการอ้างอิง การสร้าง
ความน่าเช่ือถือในการปฏิบัติงาน18.Confidentiality การสร้างความเช่ือมั่นในตนเองและให้เกิดการยอมรับกับบุคลากรใน
องค์การ19.Comments เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการ20.Current

กระแสโลก และความเจริญก้าวหน้า ควรน าเทคโนโลยี รวมทัง้แนวคิดใหม่ๆ  มาปรับใช้ในการด าเนินงาน[6] 
 

แนวคิดการบริหารความเสี่ยง 

แนวคิดการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์การ COSO-Enterprise Risk Management- 
IntegratedFramework (COSO-ERM) จะใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเช่ือมัน่ในการบรรลวุตัถปุระสงค์ตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ซึง่ประกอบไปด้วย 4 ด้านหลกั ได้แก่วตัถปุระสงค์ด้านกลยทุธ์ (Strategic Objectives) เป็นวตัถปุระสงค์ในระดบัสงู ซึ่งเช่ือมโยง
และสนับสนุนภารกิจขององค์กร โดยองค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ด้านกลยุทธ์เพื่อแสวงหาทางเลือก หรือวิธีการในการสร้าง
มลูค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีวตัถปุระสงค์ด้านการปฏิบตัิงาน (Operations Objectives) เป็นวตัถปุระสงค์ในระดบัของการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลวตัถุประสงค์ด้านการเงินและรายงาน (Finance & 
Reporting Objectives) เป็นวตัถปุระสงค์ที่มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยนและ
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สภาพคลอ่ง การจดัสรรงบประมาณ รวมทัง้ประสิทธิภาพของการด าเนินการอนัเนื่องมาจาก ข้อมลูที่ถกูต้อง สมบรูณ์และทนัเวลา 
ซึง่จ าเป็นต้องใช้ในการตดัสนิใจตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสมวตัถปุระสงค์ด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives) 
เป็นวตัถปุระสงค์ที่มุ่งเน้นการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง [11]และองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ได้สรุปไว้ว่าความเสีย่งจ าแนกได้เป็น 4 ลกัษณะ ดงันี1้) ความเสี่ยงทางด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk: SR)2) ความเสี่ยงทางด้าน
การเงิน (Financial Risk: FR)3) ความเสีย่งทางด้านการปฏิบตัิงาน (Operational Risk: OR)4) ความเสีย่งทางด้านกฎหมายและ
ข้อก าหนดผูกพนัธ์องค์การ (Compliance Risk: CR)[12]ซึ่งสอดคล้องกับส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดความ
เสี่ยงทุกประเภท โดยจ าแนกไว้ 4 ประเภท คือ ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน ความเสี่ยงทางด้าน
การเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ [13] หากองค์การเข้าใจถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่อาจสง่ผลกระทบต่อ
การปฏิบตัิงานก็ควรที่จะมีการตัง้รับกบัสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการอาศัยหลกัการการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้กบัองค์การ โดยเฉพาะในยคุโลกาภิวตัน์นัน้ องค์การต้องพยายามหาหนทางจดัการความเสีย่งที่
อาจเกิดขึน้กบัองค์การ ท่ามกลางสถานการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงได้โดยอาจเกิดความเสี่ยงในด้านการเงิน ความเสี่ยงในด้าน
ปฏิบตัิการความเสี่ยงในด้านอ านวยการ และความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์ตามแนวทางของโคโซ่ (COSO) [14] ทัง้นีแ้นวทางการ
บริหารความเสี่ยง มาตรฐานในระดับสากล COSO ย่อมาจาก Committee of Sponsoring Organizations of Treadway 
Commission เป็นองค์การในสหรัฐอเมริกาที่ได้พฒันาแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานในระดบัสากล เพื่อให้องค์การ
ตา่งๆ ใช้เป็นแนวปฏิบตัิและได้ประกาศใช้ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2547 โดย COSO กลา่วถึงความเสีย่งคือ เหตกุารณ์ที่มีความไม่
แนน่อนซึ่งหากเกิดขึน้จะมีผลกระทบในเชิงลบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ โดยการจดัการความเสีย่งนัน้
อาจมีวิธีหลายๆ แบบ แต่ที่นิยมจัดการความเสี่ยงในยุคปัจจุบัน คือ การตัง้เกณฑ์และวิธีการที่มาบรรเทาสถานการณ์ให้เกิด
กระบวนการปฏิบตัิงานในด้านการยอมรับความเสี่ยง การควบคมุความเสี่ยง การหลีกเสี่ยงความเสี่ยง และการถ่ายโอนความ
เสี่ยงโคโก้[14] นอกจากนี ้แนวคิดการบริหารจดัการความเสี่ยงหรือการลดความสญูเสียมีต้นก าเนิดมาจากคณุภาพของผลผลิต
หรือคุณภาพการบริการไม่ได้มาตรฐาน และการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบเดิมไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับลกัษณะการ
ปฏิบตัิงานที่แตกต่างกนัได้ในปัจจุบนัมาตรฐานของระบบการจดัการรูปแบบต่างๆ ต้องสามารถประยกุต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย 
กลา่วคือ ต้องสามารถช่วยให้องค์การจดัการกบัความเสี่ยงเชิงปฏิบตัิการในลกัษณะที่แตกต่างกนัได้ [15] ซึ่งกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงไว้มีหลากหลาย แต่ก็มีจุดร่วมกันคือ การยึดตามกรอบการวางแผนการปฏิบตัิตามแผนการตรวจสอบ การ
ปรับปรุง กระบวนการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนคือ 1) การค้นหาความเสีย่ง (Risk Identification) เป็นการค้นหา
ปัญหาตา่งๆ ที่ท าให้เกิดความเสีย่งกบัผู้ใช้บริการท่ีมผีลกระทบตอ่ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม โดยการค้นหานัน้
สามารถที่จะหาข้อมูลได้จากค าร้องเรียนจากผู้ ใช้บริการ การสมัภาษณ์ผู้ด าเนินงาน การท ารายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ น้ การ
ออกแบบสอบถาม การศึกษาจากเอกสารและต าราต่างๆ 2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความถ่ี
ความรุนแรงและความส าคญัของเหตกุารณ์แตล่ะเหตกุารณ์วา่เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้มีความถ่ีและรุนแรงมากน้อยเพียงใด 3) วิธีการ
จดัการความเสี่ยง (Risk Treatment) เป็นการหากลยุทธ์เพื่อน ามาใช้ในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึน้ โดยกลยุทธ์ต่างๆที่
น ามาใช้จดัการความเสีย่งนัน้จะต้องสอดคล้องกบันโยบายและเปา้หมายขององค์การ และ 4) การประเมินผล (Risk Evaluation) 
เป็นการประเมินผลการจัดการความเสี่ยงว่าสามารถลดอุบัติการณ์หรือความเสี่ยงได้หรือไม่ โดยศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึน้
ย้อนหลงัเพื่อดผูลส าเร็จของการบริหารความเสีย่ง ตลอดจนพิจารณาวา่เหตกุารณ์นัน้ยงัคงอยู ่เพื่อปรับมาตรการการปอ้งกนัหรือ
ลดความเสี่ยงขึน้ใหม่ให้เหมาะสมกบัหน่วยงาน [16]นอกจากนี ้เกรและลอร์สนัต์ (Gray & Larson) ได้สรุปกระบวนการบริหาร
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ความเสี่ยงไว้ 4 ขัน้ตอน คือ 1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึน้ในการด าเนินงานแตล่ะช่วงของแผนโครงการ สมาชิกในทีมต้องระดมสมองหรือค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึน้ 2) การประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการประเมินในรูปของเหตกุารณ์ที่ไม่ปรารถนาที่อาจเกิดขึน้ ความรุนแรงของผลกระทบที่
เกิดขึน้ ความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิดขึน้ เหตกุารณ์นัน้จะเกิดขึน้เมื่อไร และจะไปกระทบกบัสว่นอื่นๆ ของแผนงานโครงการ
หรือไม ่3) การรับมือกบัความเสี่ยง (Risk Response Development) เป็นการตดัสินใจว่าจะรับมือกบัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้อย่างไร
จึงจะเหมาะสม ซึ่งจะท าได้โดยท าให้เบาบางลง หรือการหลบเลี่ยง หรือการสง่ต่อหรือ การแบ่งปันหรือคงไว้เหมือนเดิม และ 4) 
การควบคมุความเสีย่ง (Risk Response Control) เป็นกระบวนการสดุท้ายของการบริหารความเสีย่ง คือ การควบคมุความเสีย่ง
โดยการวางแผนกลยทุธ์ การด าเนินงานและเฝา้ระวงัความเสีย่งใหม่ๆ  ที่จะเกิดขึน้ [17] สอดคล้องกบัแนวความคิดของ Joint and 
Michalko, Malpas, and Arcolio จ าแนกได้เป็น 5 ลกัษณะ ดงันี ้1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่
เกิดจากการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการบริหาร เช่น การก าหนดยุทธศาสตร์ให้มีมาตรฐานที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินงาน ได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 2. ความเสีย่งด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) เป็นความเสีย่งที่
เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขัน้ตอน ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการ กระบวนการท างาน บุคลากร ทรัพยากรสารสนเทศ 
เคร่ืองมือ วสัดอุปุกรณ์ ครุภณัฑ์ และอาคารสถานที่ กระบวนการปฏิบตัิงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ 3. ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (Financial Risk) เป็นความเลี่ยงที่เกิดจากงบประมาณ เช่น การจดัสรรงบประมาณในการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบงัคบัและกฎหมาย (Compliance Risk) เป็นความเลีย่งท่ีเกิดจากการปฏิบตัิตามกฎฺ
ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมาย 5. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ (Event Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเหตกุารณ์ที่ไม่คาดคิดขึน้ 
เช่น อทุกภยัที่ก่อให้เกิดความเสียหายจนต้องปิดการให้บริการ [18] [19]การสร้างมนษุย์สมัพนัธ์กบับคุลากร ช่วยท าให้สามารถ
ปรับปรุงโรงเรียนให้เกิดความก้าวหน้า ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงและน าไปสูค่ริสต์ศตวรรษที่ 21 [20] 

สรุปได้ว่า การบริหารความเสี่ยง มีคณุลกัษณะและพฤติกรรมที่ส าคญั ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงินและรายงาน (Financial & Reporting Risk) และ
ความเสีย่งด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) มีรายละเอียดแตล่ะด้าน ดงันี ้ 

 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

กลยทุธ์การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส าคญัประการแรกคือ ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการก าหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์การ ภาวการณ์แข่งขนัทรัพยากร และสภาพแวดล้อม อนัส่งผลกระทบต่อ วตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์การซึ่งสอดคล้องกบัส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ให้ความหมายของ
ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ เป็นความเสีย่งเก่ียวกบัการบรรลเุปา้หมาย และพนัธกิจในภาพรวมโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้เป็นความ
เสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ไม่สอดคล้องกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์วิสยัทศัน์หรือเกิดจากการก าหนดกลยทุธ์ที่ขาดความร่วมมอืจากภาคประชาชนหรือการร่วมมอืกบัองค์การอิสระ ท าให้
โครงการไม่ได้น าไปสูก่ารแก้ปัญหาหรือการตอบสนองอย่างแท้จริง [21] ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคิดของนฤมลสอาดโฉม [22] 
กล่าวถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์และการน าไปปฏิบตัิไม่เหมาะสม อนัส่งผล
กระทบต่อการบรรลวุตัถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีที่มาจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงจาก
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ภายในองค์การสอดคล้องกบัส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการได้ก าหนดความเสีย่งด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) เก่ียวข้องกบั
การบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้เป็นความเสี่ยง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ และเหตกุารณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยทุธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกบัประเด็นยทุธศาสตร์ / วิสยัทศัน์ หรือเกิดจาก
การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับและ
โครงการไม่ได้น าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ รับบริการหรือผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอยา่งแท้จริงหรือ
เป็นความเสีย่งที่เกิดขึน้จากการตดัสนิใจผิดพลาดหรือการน าการตดัสนิใจนัน้มาใช้อยา่งไมถ่กูต้อง [13] และในการบริหารงานใน
ปัจจบุนัต้องยอมรับวา่ เหตผุลเบือ้งต้นที่สนบัสนนุให้มีการบริหารความเสีย่งในองค์การก็คือ การที่ทกุองค์การต้องพยายามสร้าง
หรือเพิ่มมลูค่าให้กบัผู้มีสว่นได้เสยี แม้ว่าความไมแ่น่นอนหลายประการท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานมลูคา่ขององค์การ
จะเกิดขึน้เพียงใดขึน้อยู่กบัความสามารถของผู้บริหารในการตดัสินใจและการก าหนดกลยทุธ์การบริหารงานในองค์การนัน้ๆ ซึ่ง
ความไม่แน่นอนของการด าเนินงานในองค์การเป็นเสมือนดาบสองคม คืออาจก่อให้เกิดผลลพัธ์ในทางบวกถือว่าเป็นการให้
โอกาสแก่องค์การ หรืออาจก่อให้เกิดทางลบ ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยง ดงันัน้ผู้บริหารจะต้องใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดกลยทุธ์องค์การหรือก าหนดระดบัความเสีย่งที่เหมาะสมที่องค์การสามารถยอมรับได้ [23]สอดคล้องกบัสมิทและเมอร์ริท 
(Smith &Merrit) ได้สรุปการแบ่งกลยทุธ์การบริหารความเสี่ยงเป็น 5 ขัน้ตอน คือ 1) ระบคุวามเสีย่งโดย พิจารณาจากผลกระทบ
และโอกาส 2) วิเคราะห์ความเสีย่งโดยพิจารณาความนา่จะเป็นและผลรวมของความเสยีหาย 3)จดัล าดบัความเสีย่งและท าแผน
ที่ความเสี่ยง 4) การแยกวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยวางแผนในการแยก ประเภทความเสี่ยงต่อการหลีกเสี่ยงความเสี่ยงถ่ายโอน
ความเสี่ยง ความเสี่ยงส่วนที่เหลือการลดความเสี่ยงหรือท าความเสี่ยงให้เบาบางลง และ 5) การก ากับหรือดแูลความเสี่ยงโดย
การประเมินสถานภาพและความเสี่ยงในการยกเลิกเป้าหมาย [24] ทัง้นี ้การบริหารจัดการความเสี่ยงกับการบริหารการ
เปลีย่นแปลงองค์การในยคุโลกาภิวฒัน์ให้ประสบความส าเร็จนัน้ ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจดัการความเสีย่งกบั
การเปลี่ยนแปลงขององค์การเพื่อที่จะน าองค์การไปในทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การบริหาร
จดัการความเสีย่ง [25] 

 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  

กลยทุธ์การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส าคญัอีกประการหนึ่งคือ ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงานหมายถึง ความ
เสีย่งที่เกิดจากการปฏิบตัิงานทกุๆ ขัน้ตอนอนัเนื่องมาจากขาดการก ากบัดแูลที่ดีหรือขาดการควบคมุภายในท่ีดีโดยครอบคลมุถึง
ปัจจยัที่เก่ียวข้องกบักระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงานและความปลอดภยัของทรัพย์สิน
สอดคล้องกบัส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กล่าวถึงความเสี่ยงด้านการด าเนินงานว่า คือ 
ประสทิธิภาพ ประสทิธิผลหรือการด าเนินงาน ปฏิบตัิงานโดยความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้เป็นความเสีย่งเนื่องจากกระบวนการภายใน
ขององค์การ กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวตักรรมที่ใช้บุคลากรความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ [21] สอดคล้องกบัแนวความคิดของดีนิซิฮิตและดรักเกอร์ (DeNisiHitt&Drucker) สรุปอีกว่า
ความส าเร็จขององค์การต้องประกอบด้วยปัจจยัสองประการ คือ ชยัชนะของกลยทุธ์ทางการแขง่ขนัและการปฏิบตัิงานอยา่งดีเลศิ
ขององค์การนัน้จะปรากฏให้เห็นช่องวา่งแหง่ความไมไ่ว้วางใจหรือความวางเฉยตอ่สถานการณ์ที่องค์การอาจบริหารจดัการได้ จะ
กลายเป็นสี่งที่อนัตรายสงูสดุขององค์การ[26] สอดคล้องกบัแนวความคิดของเจมส์ (James et al) ความไม่แน่นอนท่ีเกิดขึน้จาก
ปัญหาตา่งๆ ในทางธุรกิจและทางสว่นตวัส าหรับอาชีพทกุสาขา ไมว่า่จะเป็นอาชีพผู้บริหาร พนกังาน นกัลงทนุ นกัศกึษา เจ้าของ
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บ้าน นกัเดินทาง และชาวไร่ชาวนาต่างต้องเผชิญกบัความเสี่ยงด้วยกนัทัง้นัน้และจะต้องจดัการด้วยวิธีการต่างๆ บางครัง้ความ
เสี่ยงเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการวิเคราะห์และจัดการ บางครัง้ก็มีการละเว้นความเสี่ยง เพราะอาจไม่รู้ว่ามนัจะมีผลตามมา
อยา่งไร อาจจะต้องมีการวางแผนรับมือไว้ลว่งหน้าและจะต้องได้รับการจดัการเป็นการเฉพาะโดยการรู้สิง่ที่เกิดขึน้ท่ีแนน่อน เมื่อมี
ความไม่แน่นอนว่าจะเกิดความสญูเสียที่จะกลายเป็นปัญหาส าคญั [27]สอดคล้องกบัแนวความคิดของอมร มะลาศรี กลา่วถึง
การประเมินความเสี่ยงก็เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย ซึ่งจะประกอบไปด้วย ความหมายและ
ประเภทของความเสี่ยง ระบบการบริหารจดัการความเสี่ยง กระบวนการในการบริหารจดัการความเสีย่ง หลกัการในการบริหาร
จดัการความเสีย่ง การประเมินความเสีย่ง และการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ระดบัความส าเร็จของการจดัท าระบบบริหารจดัการ
ความเสีย่ง [28]สอดคล้องกบัปัจจยัความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk) เก่ียวข้องกบัประสทิธิภาพประสทิธิผลหรือผล
การปฏิบตัิงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้เป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์การ/กระบวนการ /เทคโนโลยีหรือ
นวตักรรมที่ใช้/บคุลากร/ความเพียงพอของข้อมลู สง่ผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ [13] สอดคล้อง
กบัไมล์และเบียร์ (Mike & Beer)กลา่วถึงหลกัการของการบริหารการเปลีย่นแปลงวา่ ผลลพัธ์จากการบริหารการเปลีย่นแปลง คือ 
การเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบตัิงาน จากการใช้ความรู้ของการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มศกัยภาพของหน่วยงานในการ
ประยกุต์และรับเทคนิควิธีตา่งๆ เพื่อพฒันาด้านการปฏิบตัิงาน [29] นอกจากนี ้ดวงใจ ช่วยตระกูล กลา่วถึงความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน ได้แก่ สภาพแวดล้อม ความปลอดภยั พนกังาน บคุลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภยัธรรมชาติ การด าเนินกิจการ 
ขณะเดียวกนั กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั กลา่วถึงความเสี่ยงด้านการด าเนินงานว่าเป็นการไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ทนั
ตามเวลาที่ก าหนดภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจดัสรรไว้แล้ว ซึ่งเก่ียวข้องกบัทัง้ เวลา คน เงินและวสัด ุความเสี่ยงประเภทนี ้
คล้ายกับความเสี่ยงด้านระบบการจดัการแต่มีจุดเน้นมากกว่า เช่น จะร่วมมือกันแก้ปัญหาในขัน้ตอนสดุท้ายของก าหนดการ
ปฏิบตัิงาน เมื่อสิง่ที่หลกีเลีย่งไมไ่ด้เกิดขึน้ คือ เวลาและทรัพยากรลดน้อยลงได้อยา่งไร [30] 

 

ความเสี่ยงด้านการเงนิและรายงาน (Financial & Reporting Risk)  

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส าคญัอีกประการหนึ่งคือ ความเสี่ยงด้านการเงินและรายงาน หมายถึง 
ความเสีย่งเก่ียวกบัสภาพคลอ่งทางการเงินความสามารถในการท าก าไร และการจดัท ารายงานทัง้รายงานทางการเงิน (Financial 
reporting) และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-financial reporting) ซึ่งน าเสนอต่อผู้ ใช้ทัง้ภายในและภายนอกสอดคล้องกับ
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการให้นิยามปัจจัยความเสี่ยงด้านความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ว่าเป็นความเสี่ยง
เก่ียวกบัการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไมถ่กูต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทนัต่อ
สถานการณ์หรือเป็นความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัการเงินขององค์การ เช่น การประมาณงบประมาณไมเ่พียงพอและไม่สอดคล้องกบั
ขัน้ตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจดัหาข้อมลู การวิเคราะห์การวางแผน การควบคมุและการจดัท ารายงานเพื่อ
น ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดงักลา่ว [13]ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคิดของดวงใจ ช่วยตระกลูที่ศกึษาเร่ือง การ
บริหารความเสีย่งในสถานศกึษาระดบัการศึกษาชัน้พืน้ฐานที่กลา่วถึงงบประมาณที่ได้รับไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์ของภารกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้การจดัสรรไม่เพียงพอ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด [30]สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศกึษาธิการ 2554 หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทนุเพื่อการศกึษามาตร 58 (2) ให้บคุคล ครอบครัว ชมุชน องค์กรชมุชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่นระดมทรัพยากรเพื่อ
การศกึษาโดยเป็นผู้จดัและมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศกึษา และมีสว่นร่วมใน
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คา่ใช้จ่ายตามความเหมาะสม[31]และส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กลา่วถึงความเสี่ยง
ด้านการเงินวา่เป็นความเสี่ยงเก่ียวกบัการบริหารงานงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไมถ่กูต้องไมเ่หมาะสม ท า
ให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกบัขัน้ตอนการด าเนินการ เนื่องจากขาดการจดัหาข้อมลูการวิเคราะห์ การวางแผน 
การควบคมุ และการจดัท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงานงบประมาณและการเงิน เช่นเดียวกบัส านักงานประกนัคณุภาพ
ของมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ กล่าวถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเร่ืองงบประมาณ
การเงินและการควบคมุรายจ่ายที่เกินความจ าเป็นตา่งๆ[21]นอกจากนี ้ธนรัตน์  แต้วฒันา กลา่วถึงความเสีย่งด้านการเงินวา่ คือ 
ความเสีย่งที่เกิดจากความไมพ่ร้อม ความขาดสภาพคลอ่งในเร่ืองงบประมาณการเงิน และการควบคมุรายจ่ายที่เกินความจ าเป็น 
แผนการบริหารความเสีย่งด้านการเงินงบประมาณ [32]สอดคล้องกบัดวงใจ ช่วยตระกลู ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัความเสี่ยง
ในสถานศึกษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการเงิน ด้านความมัน่ใจ
ทางการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการบริหารจัดการความปลอดภยั โดยปัจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาในเมือง นอก
เมืองและในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน แนวทางการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานพบว่า
ปัจจยัความเสีย่งด้านการเรียนการสอนควรใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคมุและหามาตรการในการปอ้งกนัความเสีย่ง
รวมไปถึงถ่ายโอนความเสี่ยง ปัจจยัความเสี่ยงด้านการเงินควรใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคมุและหามาตรการ ใน
การปอ้งกนัความเสีย่ง ปัจจยัความเสีย่งด้านความมัน่ใจทางการศกึษาควรใช้วิธีการควบคมุและหามาตรการในการปอ้งกนัความ
เสีย่งรวมถึงการมีสว่นร่วมของภาคีคือชมุชน ผู้ปกครองและผู้ประกอบการ ปัจจยัความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อมควรใช้วิธีการบริหาร
ความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงรวมไปถึงถ่ายโอนความเสี่ยง ปัจจยัความเสี่ยงด้านการ
บริหารจดัการความปลอดภยัควรใช้วิธีการควบคมุและหามาตรการในการปอ้งกนัความเสีย่งรวมไปถึงการมีสว่นร่วมของนกัเรียน 
ผู้ปกครอง บคุลากรในสถานศกึษา ชมุชน คณะกรรมการสถานศกึษาและผู้ที่เก่ียวข้อง[33]สอดคล้องกบังานวิจยัของประกอบ กลุ
เกลีย้งและคณะพบวา่ การคอรัปชัน่ในสงัคมอื่นๆ พฤติกรรมคอรัปชัน่ท่ีนิยามในงานวิจยัครัง้นีค้ือ การท าหรือใช้เอกสารปลอมการ
ใช้เวลาราชการไปหาประโยชน์แก่ตนเอง การออกค าสัง่ สถานศึกษาที่ขดัต่อระเบียบกฎหมาย การปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิ
หน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทจุริต การละทิง้หรือการทอดทิง้หน้าที่ การพิจารณาความดีความชอบขดัตอ่หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีก าหนด 
การลว่งละเมิดสิทธิเด็ก การประพฤติมิชอบในการคดัเลือกบุคคลเข้ารับราชการการประพฤติมิชอบในการคดัเลือกนกัเรียนเข้า
เรียน การเรียกการรับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ การเบียดบงัยกัยอกหรือน าทรัพย์สนิของทาง
ราชการไปใช้สว่นตวัโดยทจุริต การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไมโ่ปร่งใส การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณไม่โปร่งใส การด าเนินการ
จดัซือ้จดัจ้างไมโ่ปร่งใส การใช้ข้อสอบเอือ้เฉพาะผู้ที่ตนหรือคณะสอนพิเศษ การเสนอผลงานทางวิชาการเป็นเท็จ และการตัดสิน
ผลการเรียนโดยไมเ่ป็นธรรมแก่นกัเรียน และการจดัโครงสร้างสถานศกึษาไม่สอดคล้องตอ่ภารกิจที่เปลีย่นไปสูก่ารกระจายอ านาจ 
รูปแบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกนัคอรัปชัน่ในสถานศกึษาพบว่า มีองค์ประกอบต่างๆ คือ 1) วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 2) 
ดชันีชีว้ดัรูปแบบ 3) แนวคิดพืน้ฐานของรูปแบบประกอบด้วย หลกัการจดัการความเสีย่ง หลกัการกระจายอ านาจแบบการมีสว่น
ร่วม หลกัการพฒันาสมรรถนะบคุลากร และหลกัการควบคมุองค์การ [34] 
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ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบตัิงานทกุๆ ขัน้ตอนอนัเนื่องมาจากขาดการก ากบัดแูลที่ดีหรือขาดการควบคมุภายในที่ดี
โดยครอบคลมุถึงปัจจยัที่ เก่ียวข้องกบักระบวนการ/อปุกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บคุลากรในการปฏิบตัิงาน และความปลอดภยั
ของทรัพย์สนิ สอดคล้องกบัแนวความคิดของธนรัตน์ แต้วฒันา กลา่วถึงเป็นความเสีย่งด้านนโยบายการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบที่
เกิดจากการไม่สามารถปฏิบตัิได้ตามกฎหรือวางกฎไมช่ดัเจนเป็นอปุสรรคต่อการปฏิบตัิงานจึงควรให้ความส าคญัต่อการบริหาร
ความเสี่ยงในด้านการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบระดบัมากควบคู่ไปกบัการบริหารความเสี่ยงด้านอื่นๆ [32] ซึ่งสอดคล้อง
กับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 
เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบตา่งๆ โดยความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้เป็นความเสีย่งเนื่องจากความไม่ชดัเจน ความไม่
ท้นสมัย หรือความไม่ครอบคลมุของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสญัญา การร่างสญัญาที่ไม่
ครอบคลุมการด าเนินงาน [13]ซึ่งสอดคล้องกับดวงใจ ช่วยตระกูล กล่าวถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบ ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ พระราชบญัญัติ หลกัการบญัชีแนวการตรวจสอบ [30] ซึ่งสอดคล้องกบัปัจจยัเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เปีนความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องได้ ท าให้เกิดความเสยีหายตอ่องค์การหรือเปีน อปุสรรคต่อการปฏิบัติงาน ความเสีย่งนีไ้ด้จากการสมัภาษณ์กบัผู้มีสว่น
เก่ียวข้องของ สสปน.ที่จะเปีนผู้ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ที่ สสปน. ต้องส่งรายงานหรือได้รับข้อแนะน า 
ข้อเสนอแนะตา่งๆ รวมทัง้เป็นหน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบท่ี สสปน. อยูใ่นขอบขา่ยที่ต้องปฏิบตัิ อนัได้แก่ ส านักนายกรัฐมนตรีที่
เป็นต้นสงักดัของ สสปน. ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ เป็นหนว่ยงานท่ีดแูลองค์การมหาซน และหนว่ยงานอิสระ
ภายนอก ได้แก่ ส านักงบประมาณ , ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน, กรมบัญชีกลางและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทจุริตแห่งชาติ เป็นต้น โดยมีเอกสารท่ีศกึษาพิจารณาเบือ้งต้น ได้แก่ รายงานผลการปฏิบตัิงานจากส านกังาน ก.พ.ร. 
รายงานของผู้ตรวจสอบ สตง. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของส านกังาน ป.ป.ช. เป็นต้น [11]นอกจากนี ้ส านกังาน
ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์กลา่วถึงความเสีย่งด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ เก่ียวข้อง
กบัการปฏิบตัิตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้เป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชดัเจน ความไม่ทนัสมยัหรือ
ความไม่ครอบคลมุของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสญัญา การร่างสญัญาที่ไม่ครอบคลมุการ
ด าเนินงาน[21] 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบที่มีความเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน ทัง้นี ้
องค์ประกอบเหล่านีไ้ด้มาจากการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุมทุก หน่วยงานใน
องค์การ ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเช่ือมโยงกันในทุกระดับจากระดบั องค์การสู่ระดบัฝ่ายที่
ด าเนินกิจกรรม และเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์การ 8 องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ได้แก่1. สภาพแวดล้อมในองค์การ แนวนโยบายโดยทัว่ไปของ สสปน. ซึ่งเป็นพืน้ฐานที่ส าคัญของกรอบการ
บริหารความเสีย่งและการจดัการคบัความเสีย่ง 2. การก าหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมาย การก าหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมาย
ที่สอดคล้องกบักลยทุธ์ สสปน. 3. การระบเุหตกุารณ์ การบง่ชีแ้ละเข้าใจความเสีย่งทัง้หมดที่มีผลกระทบตอ่วตัถปุระสงค์ที่ก าหนด
ไว้ 4. การประเมินความเสี่ยง พิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง 5. การตอบสนองความเสี่ยงก าหนดการจัดการ
ความเสีย่ง 6. กิจกรรมควบคมุ พิจารณาถึงการควบคมุเพิ่มเติมรวมทัง้ความสมัพนัธ์ของต้นทนุและผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ผู้บริหาร
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ควรน าวิธีการจัดการความเสี่ยงไปปฏิบตัิและติดตามเพื่อให้ มัน่ใจได้ว่ามิการด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดไว้ กิจกรรมการ
ควบคมุ คือ นโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานเพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการจดัการความเสี่ยง 7. สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มีความตระหนกัและเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบตัิและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 8. 
การติดตามผลและประเมินผลติดตามผลและรายงานความมีประสิทธิผลของกระบวนการและระบบบริหารความเสี่ยง 
[35]นอกจากนี ้การบริหารความเสีย่งองค์การประกอบด้วย 8 องค์ประกอบที่มีความเก่ียวข้องซึง่กนัและกนั ทัง้นีซ้ึง่องค์ประกอบ
ทัง้ 8 ได้แก่ 1. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายในครอบคลมุถึง แนวนโยบายโดยทัว่ไปของ
องค์การ ซึ่งเป็นพืน้ฐานของการมองความเสี่ยงและการจดัการกับความเสี่ยงโดยบุคลากรทัง้หมดในองค์การ รวมไปถึงปรัชญา
การบริหารความเสี่ยงกบัระดบัความเสี่ยงที่องค์การยอมรับได้ ความซื่อสตัย์กบัคณุค่าทางจริยธรรม และสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบตัิงานของบุคลากรเหล่านัน้2. การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting) วตัถุประสงค์ต้องมีอยู่ก่อนที่ฝ่ายบริหารจะ
สามารถระบุเหตุการณ์ ซึ่งมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารความเสี่ยงขององค์การท าให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารมี
กระบวนการก าหนดวตัถปุระสงค์อยู่พร้อมแล้ว และวตัถปุระสงค์ที่เลือกจะเป็นสิง่สนบัสนนุและไปในทิศทางเดียวกนักบัพนัธกิจ
ขององค์การและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่องค์การยอมรับได้ 3. การบ่งชีเ้หตุการณ์ (Event Identification) เหตุการณ์
ภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การต้องได้รับการระบแุละการแยกแยะความเสี่ยงกบัโอกาส
ออกต่างหากจากกัน ส าหรับโอกาสนัน้ฝ่ายบริหารจะน า ไปพิจารณาในการก าหนดกลยุทธ์หรือในกระบวนการก าหนด
วตัถปุระสงค์ต่อไป4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสีย่ง พิจารณาโอกาสที่จะเกิดและ
ผลกระทบเพื่อเป็นพืน้ฐานในการตดัสนิใจว่าจะบริหารความเสี่ยงนัน้อยา่งไร การประเมินความเสี่ยงจะประเมินทัง้ความเสีย่งที่มี
อยู่ตามธรรมชาติ (Inherent risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual risk) 5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) 
ฝ่ายบริหารเลือกวิธีการตอบสนองตอ่ความเสี่ยงได้หลายวิธี เช่น หลกีเสี่ยง ยอมรับ ลด หรือหาผู้ ร่วมรับความเสีย่งโดยการพฒันา
กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับระดบัความเสี่ยงที่องค์การยอมรับได้ (Risk appetite) และระดบัความ
เบี่ยงเบนจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk tolerance) 6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) จะต้องมีการก าหนด
นโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตัิไว้และน าไปด าเนินการเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่ามีการด าเนินการตามวิธีการตอบสนองตอ่ความ
เสี่ยงเหล่านัน้อย่างมีประสิทธิผล 7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) สารสนเทศที่มีนัยส าคัญ
เก่ียวข้องควรได้รับการระบุจดัเก็บและน ามาสื่อสารในรูปแบบและในเวลาที่ก าหนด ช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบตัิตามหน้าที่
ความรับผิดชอบของของตนให้ลลุว่งไปได้ และการสื่อสารที่มีประสิทธิผลต้องท าให้ได้รับรู้กันในวงกว้างมีการสื่อสารระดบัลา่ง 
ระดับบนทั่วทัง้องค์การ 8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) การบริหารความเสี่ยงขององค์การต้องได้รับการติดตาม 
ประเมินผล และได้รับการปรับเปลี่ยนตามความจ าเป็นการติดตามประเมินผลอาจจะกระท าได้ โดยการดูแลอย่างต่อเนื่องของ
ฝ่ายบริหารหรือการประเมินแยกตา่งหากหรือท าทัง้สองวิธี [11] ดงัภาพประกอบด้านลา่ง  
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ภาพประกอบที่ 1การบริหารความเสีย่งองค์การประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 
 

กลยทุธ์การบริหารความเสี่ยง จึงเป็นรูปแบบของผู้น าในคริสต์วรรษที่ 21 ที่สามารถน าพาสถานศึกษาไปสูค่วามส าเร็จ 
โดยมีคุณลกัษณะและพฤติกรรม ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน (Operational 
Risk) ความเสี่ยงด้านการเงินและรายงาน (Financial & Reporting Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Risk) สามารถสร้างเป็นรูปแบบดงัภาพประกอบด้านลา่ง 
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ภาพประกอบที่ 2 กลยทุธ์การบริหารความเสีย่ง: รูปแบบของผู้น าในคริสต์ศตวรรษที่ 21 

 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นสากล COSO ได้แบ่งกลุ่ม
วตัถปุระสงค์ซึง่เป็นมลูเหตขุองการเกิดขึน้ของความเสีย่งออกเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ 1. ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ 2. ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 3. ความเสี่ยงด้านการเงินและรายงาน 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และปัจจัยที่ส าคัญต่อ
ความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยงองค์การประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. สภาพแวดล้อมภายใน 2. การก าหนด
วตัถปุระสงค์ 3. การบง่ชีเ้หตกุารณ์ 4. การประเมินความเสี่ยง 5. การตอบสนองตอ่ความเสีย่ง 6. กิจกรรมควบคมุ 7. สารสนเทศ
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และการสื่อสาร และ 8. การติดตามประเมินผล และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรูปแบบของผู้น าในคริสต์ศตวรรษที่ 21ที่จะ
น าพาองค์การไปสูค่วามส าเร็จ ได้แก่ 1.ผู้น าต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการ 2. การสือ่สารท่ีมีประสทิธิผลมีความ
รวดเร็วในการปฏิบตัิงาน 3. การบริหารความเสีย่งถ้าเร่ืองใดเสี่ยงมากก็ควรหลกีเลี่ยงหรือปฏิเสธความเสี่ยงนัน้ๆ 4. การใช้สมาธิ 
ความสงบ สขุมุรอบคอบ5. การให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด6. การสร้างมิตรภาพที่ดี7. การยืนยนัข้อมูลและสามารถแก้ไขปัญหา
ความเสี่ยง 8. การท างานเน้นความถกูต้องชดัเจนมีการวางแผนท่ีดี 9. การเพิ่มความระมดัระวงัในการด าเนินงาน 10. การติดต่อ
ประสานงาน 11. การใช้สามัญส านึกในการแก้ปัญหา 12. การตรวจสอบและประเมินผลเพื่อแก้ปัญหาได้ทันการณ์ 13.การ
ประสานงานและการใช้หลกัมนุษยสมัพันธ์ 14. การรวบรวมปัญหาเพื่อน ามาแก้ไข 15. การบริการที่ดีและการเน้นลกูค้าเป็น
ส าคญั 16. การจูงใจและให้รางวลัแก่บคุลากรในการท างาน 17. การสร้างความน่าเช่ือถือในการปฏิบตัิงาน 18. การสร้างความ
เช่ือมัน่และการยอมรับกับบุคลากรในองค์การ 19. การปรับปรุงพฒันาระบบการบริหารจัดการ 20. การน าเทคโนโลยี รวมทัง้
แนวคิดใหม่ๆ  มาปรับใช้ในการด าเนินงาน 
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รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพมิพ์วารสารบริหารการศึกษา มศว 
 

ค าแนะน าการเตรียมต้นฉบับ 
 บทความที่รับตีพิมพ์ลงวารสารได้แก่ 1) นิพนธ์ต้นฉบบัท่ีเป็นบทความวิจยั 2) นิพนธ์ปริทศัน์3) บทความวชิาการ 
4) บทวจิารณ์เชิงวิชาการ โดยให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จ านวน10-12 หน้า 
 สว่นประกอบของบทความวจิยัประกอบด้วยบทคดัยอ่ บทน า วตัถปุระสงค์การวิจยั วิธีด าเนินการวจิยั 
ผลการวิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง  
          หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมีบทคดัย่อเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในกรณีทีตี่พิมพ์บทความเป็น
ภาษาต่างประเทศ ตอ้งมีบทคดัย่อเป็นภาษาไทยดว้ย 
 

ข้อก าหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ 
 ขนาดกระดาษเอ 4 
 กรอบของข้อความในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดงันีจ้ากขอบบนของกระดาษ1.25 นิว้ ขอบลา่ง 1.0 นิว้ขอบ

ซ้าย 1.25 นิว้ และ ขอบขวา 1.0 นิว้ 
 ระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึง่ช่วงบรรทดัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ตัวอักษร ใช้บราววลัเลยีนิว(Cordia New)และพิมพ์ตามที่ก าหนดดงันี ้
o ชื่อเร่ือง (Title)  

- ภาษาไทย ขนาด18point,ก าหนดชิดซ้าย, ตวัหนา  
- ภาษาองักฤษ (ตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่) ขนาด18point,ก าหนดชิดซ้าย, ตวัหนา   

o ชื่อผู้เขียน (ทุกคน) 
- ช่ือผู้ เขียน ภาษาไทย– องักฤษ ขนาด 14 point, ก าหนดชิดซ้าย 
- ที่อยูผู่้ เขียน ภาษาไทย– องักฤษขนาด 14 point, ก าหนดชิดซ้าย 

o บทคัดย่อ  
- ช่ือ “บทคดัยอ่” และ “Abstract” ขนาด16 point, ก าหนดชิดซ้าย ,ตวัหนา  
- ข้อความบทคดัยอ่ภาษาไทย ขนาด 14 point, ก าหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา  
- ข้อความบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ขนาด 14 point, ก าหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา 
- ยอ่หน้า 0.5 นิว้ 

o ค าส าคัญ(Keyword)ให้พิมพ์ตอ่จากสว่นของบทคดัยอ่ (Abstract) ควรเลอืกค าส าคญัที่เก่ียวข้องกบั
บทความ ประมาณ 4-5 ค า ใช้ตวัอกัษรภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ ขนาด 14point 

o รายละเอียดบทความ  
- หวัข้อใหญ่ขนาด 16 point, ก าหนดชิดซ้าย, ตวัหนา  
- หวัข้อรองขนาด 14 point, ก าหนดชิดซ้าย, ตวัหนา 
- ตวัอกัษรขนาด 14 point, ก าหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา 
- ยอ่หน้า 0.5 นิว้ 

 ค าศัพท์ ให้ใช้ศพัท์บญัญตัิของราชบณัฑิตยสถาน 
 ภาพและตาราง กรณีมีภาพและตารางประกอบ ช่ือภาพให้ระบคุ าวา่ ภาพประกอบไว้ใต้ภาพประกอบ 
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และจดัข้อความบรรยายภาพให้อยูก่ึ่งกลางหน้ากระดาษช่ือตารางให้ระบคุ าวา่ ตารางพร้อมทัง้ข้อความบรรยายตาราง หวั
ตารางให้จดัชิดซ้ายของหน้ากระดาษ และใต้ภาพประกอบหรือตารางให้บอกแหลง่ที่มาโดยพมิพ์หา่งจากช่ือภาพประกอบ
หรือเส้นคัน่ใต้ตาราง1 บรรทดั (ใช้ตวัอกัษรขนาด 14point,ตวัปกติ) 
 
 
 ตัวอย่างภาพประกอบท่ีน ามาอ้างและการบอกแหลง่อ้างอิง 
 

 
 

ภาพประกอบ1แสดงโครงร่างของตู้ เย็นด้วยเทอร์โมอเิลก็ตริก 
 

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

ตาราง 1แสดงคณุสมบตัิของการกนัแดดของอปุกรณ์ในห้องสมดุ 
 

 

รูปแบบอุปกรณ์กนัแดด 
ค่า Transmitted 

Radiation Impact 
หมายเหตุ 

 

 
1. อปุกรณ์กนัแดดติดตัง้ภายในอาคาร : มลูีส่เีงิน  
   (Inside Venetian Blind Reflective Aluminum)   

0.45 ติดตัง้เรียบร้อยแล้ว 

2. อปุกรณ์กนัแดดติดตัง้ภายนอกอาคาร : แบบเกลด็  
   (Outside Venetian Blind ) 
 

0.15 ด าเนินการตดิตัง้ในงานวจิยั 

 

ที่ ม า : Olgyay Victor. (1992). Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism.New 
York: Van Nostrand Reinhold. 61-81. 
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 การพิมพ์อ้างอิงที่แทรกในเนือ้หาของบทความ 
1) ใช้การอ้างอิงระบบล าดบัหมายเลขโดยระบลุ าดบัหมายเลขอ้างอิงท้ายข้อความหรือช่ือบคุคลที่น ามา 

อ้างอิง ให้เร่ิมจากหมายเลข 1,2,3ไปตามล าดบัที่อ้างอิงก่อน-หลงั โดยใช้เลขอารบิคอยูใ่นวงเลบ็ใหญ่ เช่น มีค่า OTTV ไม่
เกิน 50วตัต์ตอ่ตารางเมตร[1]ออกตามความในพระราชบญัญตัิการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535[2] 
2) ทกุครัง้ที่มีการอ้างอิงซ า้จะต้องใช้หมายเลขเดิมในการอ้างอิง 
 3)การอ้างอิงแทรกในตารางหรือในค าอธิบายตารางให้ใช้หมายเลขที่สอดคล้องกบัท่ีได้อ้างอิงมาก่อนแล้วในเนือ้เร่ือง 
4)การอ้างอิงจากเอกสารมากกวา่ 1 ฉบบั ถ้ามีการอ้างอิงตอ่เนื่องกนัจะใช้เคร่ืองหมายยติภงัค์ 
(hyphenหรือ -) เช่ือมระหวา่งฉบบัแรกถึงฉบบัสดุท้ายเช่น [1-5] แตถ้่าอ้างองิเอกสารที่มีล าดบัไมต่อ่เนื่องกนัจะใช้
เคร่ืองหมายจลุภาค (comma หรือ ,) เช่น [4,8,12]  
 

 การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 

1) เอกสารอ้างอิงทกุล าดบัจะต้องมีการอ้างอิงหรือกลา่วถงึในบทความ  
2) ต้องพิมพ์เรียงล าดบัการอ้างองิตามหมายเลขที่ก าหนดไว้ภายในวงเลบ็ใหญ่ที่ได้อ้างอิงถึง 

ในบทความโดยไมต้่องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้างองิ 
3) หมายเลขล าดบัการอ้างอิงให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายถ้ารายละเอียดของเอกสารอ้างองิมคีวามยาวมากกวา่หนึง่
บรรทดัให้พิมพ์ตอ่บรรทดัถดัไปโดยยอ่หน้า (โดยเว้นระยะ 7 ช่วงตวัอกัษรหรือเร่ิมพมิพ์ช่วงตวัอกัษร 
ที ่8  

การจดัพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความจะแตกตา่งกนัตามชนดิของเอกสารท่ีน ามาอ้างอิงให้จดัพมิพ์ตาม
ข้อแนะน า ดงันี ้
1.  อ้างอิงจากหนังสือ ใช้รูปแบบดงันี ้
ช่ือผู้แตง่.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเร่ือง.//ครัง้ที่พิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองที่พิมพ์:/ส านกัพิมพ์. 
ตัวอย่าง  
[1] ไพจิตร ยิ่งศิริวฒัน์.  (2541).เนือ้ดินเซรามิกส์.พิมพ์ครัง้ที่ 1.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
[2]Kotler Philip; & Gary Armstrong. (2003). Principles of Marketing.9th Ed. Boston: McGraw-Hill. 
 

2.  อ้างอิงจากวารสารใช้รูปแบบดงันี ้
ช่ือ/ช่ือสกลุผู้ เขียนบทความ.//(ปี,/วนั/เดือน).//ช่ือบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที(่ฉบบัท่ี):/หน้าที่อ้าง. 
ตัวอย่าง 
[3]ชยัรัตน์ นิรันตรัตน์. (2553, มกราคม-มถินุายน).นอนกรน..การหายใจติดขดัขณะหลบั.วารสารมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ.2(3):1-13. 
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บทความมาที่อีเมล์ somburak62@gmail.com พร้อมใบน าสง่บทความ ซึง่จะไมม่กีารคืนเงินไมว่า่บทความจะได้รับการ
ตีพิมพ์หรือไม ่
 5. บรรณาธิการจะออกหนงัสอืตอบรับการตีพิมพ์ก็ตอ่เมื่อบทความผา่นการพิจารณาของผู้ทรงคณุวฒุิ (Peer 
Review) โดยใช้ Double-blind peer-review และผู้สง่บทความได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ 
 6. บทความที่ไมผ่า่นการพิจารณาให้ตีพมิพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบและจะไมส่ง่ต้นฉบบัคืน
ผู้ เขียน 
 7. เพื่อแสดงให้เห็นวา่วารสารบริหารการศกึษา มศว มีนโยบายสนบัสนนุการศกึษาในการเป็นแหลง่เผยแพร่
บทความ จึงเป็นอีกหนึง่ทางเลอืกในการพิจารณาอ้างองิบทความที่ตีพิมพ์จากวารสารบริหารการศกึษา มศว 
 

ทัง้นี ้เมื่อผู้ เขยีนได้รับการตีพมิพ์บทความแล้วจะได้รับวารสารฉบบัท่ีบทความนัน้ตีพิมพ์ จ านวน 1 ฉบบั 
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จริยธรรมในการตีพมิพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
(Publication Ethics) 

ในวารสารบริหารการศึกษา มศว 

…………………………………….. 
 

 จากการที่วารสารบริหารการศึกษา มศว เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ใน
ลกัษณะของบทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนได้ข้อค้นพบใหม่ๆ และองค์ความรู้
ใหม่ๆ ในทางวิชาการ ดังนัน้ เพื่อให้การสื่อสารทางวิชาการเป็นไปอย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการตีพิมพ์ของนานาชาติและนโยบายของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index 
Centre) จึงได้ก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบตัิที่ดี และจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัและบทความวิชาการ ไว้
ส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินงานของวารสารบริหารการศกึษา มศว อยา่งเคร่งครัดตอ่ไป 
 กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว ได้ก าหนดนโยบายจริยธรรมในการตีพิมพ์บทความวิจัยและ
บทความวิชาการ (Publication Ethics) ในวารสารบริหารการศึกษา มศว ให้ครอบคลมุบคุคลทัง้ 3 กลุม่ ที่อยูใ่นวงจรการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ประกอบด้วย ผู้นิพนธ์ (Author) บรรณาธิการวารสาร (Editor) และผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
ซึ่งได้มีข้อก าหนดเพื่อการก ากับให้บุคคลทัง้ 3 กลุ่ม ดังกล่าว ได้ศึกษาและปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อ
ประโยชน์ตอ่ผู้ เก่ียวข้องทกุภาคสว่นตลอดจน ผู้อ่าน ในแวดวงวิชาการและสงัคมโดยรวม มีรายละเอียดของบทบาทหน้าที่
ของบคุคลทัง้ 3 กลุม่ มีรายละเอียด ดงันี ้   
 1. บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors) ประกอบด้วย 
     1.1 ผู้นิพนธ์ต้องรับรองวา่บทความที่สง่มานัน้เป็นผลงานใหมแ่ละไมเ่คยตีพมิพ์ที่ใดมาก่อน 
     1.2 ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเทจ็จริงทีเ่กิดขึน้จากการท าวจิยั ไมบ่ิดเบือนข้อมลู หรือให้ข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จ 
     1.3 ผู้นิพนธ์ต้องอ้างองิผลงานของผู้อื่นหากมีการน าผลงานเหลา่นัน้มาใช้ในผลงานของตนเอง รวมทัง้จดัท า
รายการอ้างอิงท้ายบทความ 
      1.4 ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิจยัและบทความวิชาการให้ถกูต้องตามรูปแบบท่ีวารสารบริหารการศกึษา 
มศว ก าหนดไว้ใน “ค าแนะน าผู้เขียน” 
     1.5 ผู้นิพนธ์ที่มีช่ือปรากฏในบทความทกุคนต้องเป็นผู้มีสว่นในการด าเนินการวจิยัจริง 
     1.6 ผู้นิพนธ์ต้องระบแุหลง่ทนุท่ีสนบัสนนุในการท าการวจิยันี ้
     1.7 ผู้นิพนธ์ต้องระบผุลประโยชน์ทบัซ้อน (ถ้าม)ี 
 
 2. บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors) ประกอบด้วย 
     2.1 บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคณุภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีตนรับผิดชอบ 
     2.2 บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมลูของผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความแก่บคุคลอื่นๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องในช่วง
ระยะเวลาของการประเมินบทความ 
     2.3 บรรณาธิการต้องตดัสินใจคดัเลือกบทความตีพิมพ์หลงัจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้วโดย
พิจารณาจากความส าคญั ความใหม ่ความชดัเจน และความสอดคล้องของเนือ้หากบันโยบายของวารสารเป็นส าคญั 
      2.4 บรรณาธิการต้องไมต่ีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว 



     2.5 บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความเพราะความสงสยัหรือไม่แน่ใจ ควรให้โอกาสผู้นิพนธ์หา
หลกัฐานมาพิสจูน์ข้อสงสยันัน้ๆ ก่อน 
     2.6 บรรณาธิการต้องไมม่ีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และทีมผู้บริหาร 
     2.7 บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคดัลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) อยา่งจริงจงัโดย
ใช้โปรแกรมที่เช่ือถือได้เพื่อให้แนใ่จวา่บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารไมม่ีการคดัลอกผลงานของผู้อื่น 
     2.8 หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้ อื่นในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการต้องหยุด
กระบวนการประเมินและติดต่อผู้นิพนธ์หลกัทนัทีเพื่อขอค าชีแ้จงเพื่อประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์
บทความนัน้ๆ 
 3. บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers) ประกอบด้วย 
     3.1 ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลบัและไม่เปิดเผยข้อมลูบางสว่นหรือทกุสว่นของบทความที่สง่มาเพื่อ
พิจารณาแก่บคุคลอื่นๆ ที่ไมเ่ก่ียวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ (Confidentiality)  
     3.2 หลงัจากได้รับบทความจากบรรณาธิการวารสาร และผู้ประเมินตระหนกัว่าตวัเองอาจมีผลประโยชน์ทบั
ซ้อนกบัผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้ ร่วมโครงการ หรือรู้จกัผู้นิพนธ์เป็นการสว่นตวัหรือเหตผุลอื่นที่ท าให้ไมส่ามารถให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอยา่งอิสระได้ ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนัน้ๆ 
ทนัที 
     3.3 ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาที่ตนมีความเช่ียวชาญโดยพิจารณาความส าคญัของ
เนือ้หาในบทความที่จะมีต่อสาขาวิชานัน้ๆ คณุภาพของการวิเคราะห์และความเข้มข้นของผลงานไม่ควรใช้ความคิดเห็น
สว่นตวัที่ไมม่ีข้อมลูรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตดัสนิบทความวิจยั 
      3.4 ผู้ประเมินบทความต้องระบผุลงานท่ีส าคญัๆ และสอดคล้องกบับทความที่ก าลงัประเมินแต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้
อ้างถึงเข้าไปในการประเมินบทความด้วย นอกจากนี ้หากมีสว่นใดของบทความที่มีความเหมือนหรือซ า้ซ้อนกบัผลงานชิน้
อื่นๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย 
     อนึ่ง วารสารบริหารการศึกษา มศว เปิดรับบทความวิจยัและบทความวิชาการด้วย ดงันัน้ หลกัจริยธรรมใน
การตีพิมพ์ผลงานวิจยัในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) ให้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาบทความวิชาการของ
วารสารบริหารการศกึษา มศว ด้วย     
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