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เจ้ าของ
ภาควิชาการบริ หารการศึกษาและการ
อุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศริ ิ สุเสารัจ
ศาสตราจารย์ ดร.สาเริง บุญเรื องรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั วงษ์ใหญ่
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์
อาจารย์ ดร.กมล รอดคล้ าย
บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ดร.ศิริพร อนุสภา
นางสาวสมวรรณ เอี่ยมวิจิตร์
ออกแบบปก
นายธนภูมิ สุนาถวนิชย์กลุ
สานักพิมพ์
ห้ างหุ้นส่วนจากัดสินทวีกิจพริน้ ติ ้ง นครปฐม
กาหนดออกเล่ มวารสาร ปี ละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

วัตถุประสงค์
1. เป็ นแหล่งเผยแพร่การค้ นคว้ า การทดลอง และการวิจยั
ของคณาจารย์ นั ก วิ ช าการ ศิ ษ ย์ เก่ า ศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น
ทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน ในเชิ ง วิ ช าการด้ า น
การบริหารการศึกษาและสาขาการศึกษาที่เกี่ยวข้ อง
2. เป็ นสื่ อ กลางในการติ ด ต่อ ทางวิ ช าการระหว่า งภาค
วิชาการบริ หารการศึกษาและการอุดมศึกษา ศิษย์เก่า
และผู้สนใจทัว่ ไป
3. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการด้ านการบริหารการศึกษา
และสาขาการศึกษาที่เกี่ยวข้ องทังในรู
้ ปแบบของการ
เขียนบทความวิชาการ และบทความวิจยั

** บทความหรื อข้ อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารบริ หาร
การศึก ษา มศว ฉบับ นี ้ เป็ น ความคิ ด เห็ น เฉพาะผู้เขี ย น
บทความแต่ ล ะท่ า นกองบรรณาธิ ก ารวารสารบริ ห าร
การศึกษา มศว เปิ ดเสรี ด้านความคิดและไม่ถือเป็ นความ
รับผิดชอบของกองบรรณาธิการ **
** บทความที่ ได้ ล งตี พิ ม พ์ ใ นวารสารฉบับ นี ้ เป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์
ของภาควิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษาและการอุ ด มศึก ษา
คณ ะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
กองบรรณาธิ ก ารไม่ ส งวนสิ ท ธิ์ ใ นการคัด ลอกบทความ
แต่ให้ อ้างอิงแสดงที่มา**
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กองบรรณาธิการและคณะกรรมการกลั่นกรองบทความภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล
รองศาสตราจารย์ ดร.วิสทุ ธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรี โสภา
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา
อาจารย์ เรื อเอก ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ กุลนภาดล
อาจารย์ ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล
อาจารย์ ดร.จันทรัศม์ ภูติอริ ยวัฒน์

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

รายนามคณะกรรมการกลั่นกรองบทความภายนอก
ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิไ์ ทย สุรกิจบวร

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ เกษรแพทย์

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา นาควิบลู ย์วงศ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ พันตารวจโท ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล

มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ นิภา ศรี ไพโรจน์

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วีระ สุภากิจ

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ตัณฑ์เจริญรัตน์

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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รายนามคณะกรรมการกลั่นกรองบทความภายนอก
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ พันตารวจเอก ดร.ดิฐภัทร บวรชัย

โรงเรี ยนนายร้ อยตารวจสามพราน

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยศริน สัตยารักษ์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพฒ
ั น์ รักพรมงคล

มหาวิทยาลัยกาแพงเพชร

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี อนันต์นาวี

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา พานิช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ดวงแก้ ว

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร อุดม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสทุ ธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้ าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

อาจารย์ ดร.มารศรี สุธานิธิ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์ ดร.ราชันย์ บุญธิมา

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์ ดร.ปรี ยานุช สถาวรมณี

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์ ดร.สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์

มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ ดร.ศรัณยา แสงหิรัญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
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บรรณาธิการ
ปัจจุบนั เทคโนโลยีเข้ ามาเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม ทาให้ วิถีชีวิตของผู้คนต้ องปรับเปลี่ยนไป
เช่นเดียวกับ การศึกษาที่ ถือว่าเป็ นปั จ จัยส าคัญ ในการสนับสนุน ส่งเสริ ม พัฒ นาบุคลากรของประเทศให้
สามารถดารงชีวิตยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุขและมีคุ ณภาพชีวิตที่ดีขึน้ การจะทาให้ คนมีความสุขและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นได้ นนการศึ
ั้
กษาจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาคนที่ต้องอาศัยทังศาสตร์
้
และศิลป์ ใน
การบริ ห ารจัด การให้ ส ถานศึก ษาหรื อ หน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องสามารถบริ ห ารจัด การการศึก ษาได้ อย่า งมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ จึงเป็ นเรื่ องที่ท้า
ทายความสามารถของผู้บริ หารทางการศึกษาเป็ นอย่างยิ่ง วารสารฉบับนี จ้ ะเป็ นเครื่ องมื ออย่างหนึ่งของ
ผู้บริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้บริ ห ารและ
ผู้สนใจในทุกระดับในการนาไปพัฒนาตนเองและพัฒนาหน่วยงานของตนเองต่อไป

ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
บรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว
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บรรณาธิการแถลง
ภาควิชาการบริ หารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ได้ จัดทาวารสารบริ หารการศึกษา มศว โดยออกปี ละ 2 ฉบับ ปั จ จุบันการดาเนินการจัดทาวารสารมาถึง
ปี ที่ 16 แล้ ว โดยที่วารสารฉบับนี เ้ ป็ นปั กษ์ แรก ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เป็ นแหล่งค้ นคว้ าหาความรู้ ของนักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทัง้ ภายในและภายนอกสถาบันในเชิ ง
วิชาการด้ านการบริ หารการศึกษาและสาขาวิชาการศึกษาที่เกี่ ยวข้ อง อีกทังเป็
้ นสื่อกลางในการติดต่อทาง
วิชาการ ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้สนใจทัว่ ไป ขณะเดียวกันเปิ ดโอกาสให้ นกั วิชาการ บุคลากรต่างๆ
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นาเสนอรูปแบบของการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจยั ทุก
บทความได้ ผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการกลัน่ กรองพิจารณาบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีชื่อเสียง
ทางด้ านการบริหารการศึกษา
กองบรรณาธิการวารสารบริ หารการศึกษา มศว คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ ส่งบทความลงวารสารเพื่อพิจารณากลัน่ กรอง ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทกุ ท่านที่
เสียสละเวลาในการพิจารณากลั่นกรองบทความเพื่ อให้ สมบูรณ์ ยิ่งขึน้ รวมทัง้ คณาจารย์และบุคคลต่างๆ
ที่ ส่ ง ค าติ ช มมายั ง กองบรรณาธิ ก าร เพื่ อ ให้ ปรั บ ปรุ ง วารสารให้ มี คุ ณ ภาพยิ่ ง ขึ น้ รวมทั ง้ ขอขอบคุ ณ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่ได้ สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์วารสารฉบับนี ้
เป็ นอย่างสูง
กองบรรณาธิการ
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้การบริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
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้ ้นฐาน
รูปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ ององค์ประกอบและตัวบ่งชี ้การบริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสร้ างองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้การบริ หารเชิงบูรณาการของ
ผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง 2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ
และตัวบ่งชี ้การบริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภาคกลาง และ 3) เพื่อประเมินยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ ารบริ หารเชิ งบูรณาการของผู้บริ หาร
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง มีวิธีการดาเนินการวิจยั 3 ขันตอน
้
ได้ แก่
ขันตอนที
้
่ 1 การสร้ างองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้การบริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ขันตอนที
้
่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้การบริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง และขันตอนที
้
่ 3 การประเมินยืนยันความเหมาะสม
ขององค์ ป ระกอบและตัว บ่ ง ชี ก้ ารบริ ห ารเชิ งบูร ณาการของผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสัง กัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาภาคกลาง กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 430 คน ได้ มาจากการกาหนด
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามแนวคิดของแฮร์ และคณะ (Hair; et al. 2006:102) และนาไปสุม่ แบบหลายขันตอน
้
เครื่ องมือเป็ นแบบ

1

2
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มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ต มีคา่ CVI เท่ากับ 1.00ทุกข้ อและมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .89สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ข้ อมูล ได้ แ ก่ การวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งสารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ผลการวิจัย
ปรากฏ ดังนี ้
1. การสร้ างองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้การบริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง มีจานวน 5 องค์ประกอบ และ 43 ตัวบ่งชี ้ โดยองค์ประกอบแต่ละด้ านมีตัวบ่งชี ้ ดังนี ้
1) องค์ประกอบด้ านภาวะผู้นา มีตวั บ่งชี ้ 9ตัวบ่งชี ้ 2) องค์ประกอบด้ านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีตวั บ่งชี ้ 8ตัวบ่งชี ้ 3) องค์ประกอบ
ด้ านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีตวั บ่งชี ้ 9 ตัวบ่งชี ้ 4) องค์ประกอบด้ านการสร้ างเครื อข่าย มีตวั บ่งชี ้ 9 ตัวบ่งชี ้ และ
5) องค์ประกอบด้ านการจัดสภาพแวดล้ อมให้ ปลอดภัย มีตวั บ่งชี ้ 8 ตัวบ่งชี ้
2.การวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า ตัวบ่งชี ้จานวน 43 ตัวบ่งชี ้ทุกตัวขององค์ประกอบการบริ หารเชิงบูรณาการของ
ผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง มีค่าน ้าหนักผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าน ้าหนัก
ตังแต่
้ .50 ขึ ้นไป โดยตัวบ่งชี ้ส่วนใหญ่ยงั จัดอยูใ่ นกลุม่ องค์ประกอบเดิม มีเพียงตัวบ่งชี ้ ผู้บริ หารสถานศึกษาส่งเสริ มให้ มีการ
ปฏิสมั พันธ์ ในเชิงแลกเปลี่ยนโดยจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ เป็ นตัวบ่งชี ้ขององค์ประกอบด้ านการสร้ างเครื อข่ายและได้ รับ
การจัดเข้ ามาในองค์ประกอบด้ านการจัดสภาพแวดล้ อมให้ ปลอดภัยเพียงตัวบ่งชี ้เดียวเท่านัน้
3. ผลการประเมิ น ยื น ยัน ความเหมาะสมขององค์ ป ระกอบและตัว บ่งชี ก้ ารบริ ห ารเชิ งบูรณาการของผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง พบว่าผู้เชี่ยวชาญทุกท่านยืนยันว่าตัวบ่งชี ้ของการ
บริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลางมีความเหมาะสม
ทุกตัวบ่งชี ้ ยกเว้ นตัวบ่งชีใ้ นองค์ ป ระกอบด้ านการจัดสภาพแวดล้ อมให้ ปลอดภั ย ผู้บริ หารสถานศึกษาส่งเสริ มให้ มีการ
ปฏิสมั พันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนโดยจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรอยูใ่ นองค์ประกอบ
ของการสร้ างเครื อข่ายเหมาะสมกว่า
คาสาคัญ : องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ , การบริ หารเชิงบูรณาการ

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
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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
โลกปั จ จุ บัน เป็ นยุ ค กระแสโลกาภิ วัต น์ ซึ่ ง ในแต่ ล ะวัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงใหม่ ๆ เกิ ด ขึ น้ ตลอดเวลา ความ
เจริ ญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ พฒ
ั นาให้ โลกเล็กลง การติดต่อสื่อสารแลกเปลีย่ นข้ อมูลและเรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน
สามารถทาได้ โดยไม่มีขอบเขตจากัด กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบให้ เกิดความจาเป็ น ที่ต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ด้านบริ หารองค์กรจากเดิมไปสูก่ ระบวนทัศน์[1] ดังนันองค์
้ กรจาเป็ นต้ องปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะโลกที่ไร้ พรมแดนของยุคการสือ่ สารได้ สง่ ผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อองค์ประกอบด้ านต่างๆ ขององค์กรให้ ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงขึ ้น ได้ แก่ด้านโครงสร้ าง (Structure) มีลกั ษณะเปลีย่ นไปเป็ นแบบแนวนอนมากขึ ้น เกิด รูปแบบโครงสร้ างใหม่ๆ
มีการเน้ นการใช้ ทีมงานองค์กรจะมีบคุ ลากรที่เป็ นผู้มีคณ
ุ วุฒิและมีความรู้สงู ขึ ้น องค์กรจะเปลีย่ นไปเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
(Learning Organization) ที่ทุกคนต้ องเรี ยนรู้ ตลอดเวลา เพื่อสามารถรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเข้ าถึง
สารสนเทศ (Technology and Access to Information) เกิดวิธีการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิ ภาพในการเข้ าถึง และการใช้ ข้ อมูล
ร่วมกันได้ รวดเร็ วมากขึ ้น [2]
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ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยยังคงประสบสภาวะ
แวดล้ อมและบริ บทของการเปลีย่ นแปลงต่างๆที่อาจก่อให้ เกิดความเสีย่ งทังจากภายในและภายนอกประเทศอาทิ
้
กระแสการ
เปิ ด เศรษฐกิ จเสรี ความท้ าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆสภาวการณ์ ด้ านต่างๆทัง้ เศรษฐกิ จสังคมทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้ อมของประเทศในปั จจุบันที่ยงั คงประสบปั ญหาในหลายด้ านเช่นปั ญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการ
แข่งขันคุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล ้าทางสังคมเป็ นต้ นทาให้ การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12 จึงจาเป็ นต้ องเน้ นคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีสว่ นร่ วมการสนับสนุนและส่งเสริ มแนวคิดการปฏิรูป
ประเทศไปสูค่ วามมัน่ คงมัง่ คัง่ ยัง่ ยืนและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข [3] อีกทังความก้
้
าวหน้ าในการติดต่อสื่อสารการ
ขยายตัวของเครื อข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้ มีทงั ้ โอกาสและความเสี่ยงต่อวิถี ชีวิต ทัศนคติและความเชื่ อในสังคม
ตลอดจนความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลกระบวนการเรี ยนรู้และพฤติกรรมการบริ โภคของคนในประเทศปั จจุบนั ประเทศไทยได้
เข้ าสูย่ ุคปฏิรูปการศึกษา โดยมีแนวคิดในการปฏิรูปการบริ หารและการจัดการของภาครัฐ เริ่ มต้ นจากกระทรวงศึกษาธิการ
นายกรัฐมนตรี ใช้ มาตรา 44 ในการออกคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่ องการขับเคลือ่ นการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การในภูมิภาคและคาสัง่ หัวหน้ า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่ องการบริ หาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพื่อแสดงให้ เห็นว่าการปฏิรูปการศึกษาและการบริ หารราชการในส่วนภูมิภาคนัน้
มีความจาเป็ นเร่ งด่วนและส่งผลต่อการขับเคลื่อนการศึกษาซึ่งโครงสร้ างเดิมที่ดาเนินการอยู่ก็สามารถดาเนิน การได้ แต่ไม่
ทันเวลา โดยมอบหมายกระทรวงศึกษาธิ การมีการบูรณาการงานระดับพื ้นที่ เนื่องจากพบปั ญ หาเกี่ยวกับ โครงสร้ างการ
บริ หารจัดการแบบเดิมของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคนันจะพบว่
้
ามีปัญหาเรื่ องการบูรณาการในการดาเนิ นงานของ
ระดับพื ้นที่ ไม่ว่าจะเป็ นโรงเรี ยนในระดับประถมศึกษาหรื อระดับมัธยมศึกษา แม้ กระทัง่ โรงเรี ยนในระดับเดียวกันก็ยงั ไม่
เชื่อมโยงอีกทังโรงเรี
้
ยนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร และโรงเรี ยนตารวจตระเวน
ชายแดน ไม่ได้ รับการพัฒนาจากการบริ หารจัดการโดยสิ ้นเชิงเนื่องจากต่างคนต่างบริ ห ารจัดการแม้ ว่าทุกหน่วยงานจะได้ รับ
แนวทางและนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการไปดาเนินการแต่เมื่อถึงเวลาดาเนินการจริ งจะไม่มีความเชื่อมโยงซึง่ กันและกัน
ทาให้ ยากต่อการบูรณาการระดับพื ้นที่ [4]
นอกจากนีด้ ้ านบุคลากรและการบริ หารจัดการรวมทัง้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจั ดการด้ านโครงสร้ าง
พื ้นฐานยังขาดประสิทธิภาพแล้ ว การดูการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษามีแนวโน้ มเกิดอุบตั ิเหตุมากขึ ้น ที่สาคัญการ
บริ หารงานของหน่วยงานขาดความเป็ นเอกภาพในการบริ หารจัดการศึกษา และความคล่องตัวในการบริ หารงานบุคคล [5]
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู้ให้ มีคุณภาพเท่าเทียมและทัว่ ถึง
โดยมีการปฏิรูประบบบริ หารจัดการการศึกษาโดยปรับรู ปแบบการบริ หารการศึกษาใหม่เพื่อสร้ างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
และเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการบริ หารในสถานศึกษา จัดสร้ างสภาพแวดล้ อมและนวัตกรรมปรับปรุ งสภาพแวดล้ อม
ทางกายภาพให้ เหมาะกับวัยรวมถึงการจัดบริ การสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการโดยอาศัยการมีสว่ นร่ วมของ
บุคลากรในองค์กร [6]
ดังนันการบริ
้
หารและการจัดการศึกษาจะมีลกั ษณะแตกต่างไปจากเดิม โดยสถานศึกษาจะมีอานาจในการบริ หาร
และการจัดการศึกษามากขึ ้น ทาให้ ผ้ บู ริ หารจะต้ องปรับบทบาทหน้ าที่เพื่อปฏิบตั ิงานบริ หารสถานศึกษาในรู ปแบบใหม่ ซึ่ง
ปั จจุบนั ได้ เกิดแนวคิดทฤษฎีทางการบริ หารที่หลากหลายขึ ้น มุ่งเน้ นการบูรณาการให้ ผสมผสานกลมกลืน การบริ หารเชิง
บูรณาการ จึงมี ค วามสาคัญ และความจาเป็ น ในปั จจุบันเพราะการบริ ห ารเชิ งบูรณ าการช่ว ยท าให้ ก ารบริ หารงานเกิ ด
ประสิทธิ ผลสูงสุดเป็ นไปตามเป้าหมายขององค์ กร สร้ างความตระหนักของบุคลากรในการทางานโดยเน้ นกระบวนการ
ปฏิสมั พันธ์ เพื่อให้ การบริ หารเกิดประสิทธิผลสร้ างทีมงานแบบบูรณาการ เน้ นเป้าหมายและประโยชน์ขององค์กร สร้ างพลัง
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ให้ บคุ ลากร ลดความสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพของงานลดความเสี่ยงในการทางาน ทาให้ บคุ ลากรปลอดภัย จัดลาดับ
ความสาคัญของระบบงาน เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดขององค์กร บุคลากรหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ าที่ ทาให้ เพิ่มประสบการณ์
ในการทางาน ตอบสนองความต้ องการของบุคลากรทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ประหยั ดเวลา การเงินและกาลังคน
ปรับปรุงกระบวนการภายในและการสือ่ สารในองค์กร[7] อีกทังการบริ
้
หารเชิงบูรณาการ ยังเน้ นการบริ หารเชิงอนาคตที่มีการ
วางแผนป้องกันปั ญหาที่เกิดขึ ้น มีกระบวนการที่ชัดเจน ที่ช่วยบริ หารทรัพยากรให้ เกิดความคุ้มค่า ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียใน
องค์กรยอมรับในคุณภาพที่เกิดขึ ้น ตลอดจนเกิดความสุข ความปลอดภัย เพราะได้ รับการดูแลป้องกันเป็ นอย่างดี ทาให้ เกิด
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล [8]ตอบสนองโลกาภิวตั น์ ที่เน้ นความท้ าทายในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริ หารงานเน้ น
มุมมองที่แตกต่าง ไม่แยกส่วนแต่พิจารณาแบบองค์รวมทาให้ สามารถแก้ ปัญหาได้ ทงระบบ
ั้
กระตุ้นให้ บคุ ลากรเกิดความคิด
สร้ างสรรค์ สร้ างทีมงานที่เข้ มแข็ง ปรับปรุ งระบบการคิด และสภาพแวดล้ อมให้ ปลอดภัย [9]ช่วยยกระดับการศึกษา และ
สนับสนุนการพัฒนาขององค์กร ช่วยให้ มีช่องทางหลากหลายในการสือ่ สาร สร้ างระบบประกันคุณภาพที่เข้ มแข็ง ให้ บคุ ลากร
เกิดความสุขและความปลอดภัย สนับสนุนให้ มีการจัดสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการทางานของบุคลากรอื่นๆ[10]ที่สาคัญการ
บริ หารเชิงบูรณาการสร้ างความได้ เปรี ยบให้ กบั องค์กร ด้ วยการจัดกิจกรรมเชิงกระบวนการ ช่วยทาให้ การจัดสภาพแวดล้ อม
เกิดความปลอดภัยแก่บคุ ลากร ส่งเสริ มสุขภาพของบุคลากร ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตอบสนองต่อการบริ หารยุคใหม่ที่
ทันต่อยุคโลกาภิวตั น์ ทาให้ การจัดการเชิงนโยบายและการบริ หารงานมีประสิทธิ ภาพ สามารถควบคุมและลดปั ญหาและ
ความเสีย่ งต่างๆในองค์กร[11] ดังนันจะเห็
้
นว่าการบริ หารเชิงบูรณาการนับว่ามีความสาคัญดังกล่าว และสามารถแก้ ปัญหา
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการวิจัยครัง้ นี ้ผู้วิจัย จึงสังเคราะห์ แนวคิดจากบริ หารเชิงบูรณาการของดอลลิ่ง(Dalling)[ 9]ดัก
กลาส (Douglas) [12]มากิวร์ (Maguire)[13]และโอไบร์ อนั (O’Brien)[14]สรุปเป็ นองค์ประกอบของการบริ หารเชิงบูรณาการ
5 ด้ าน ได้ แก่ 1) ภาวะผู้นา 2)การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ 3) การปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4) การสร้ างเครื อข่ายและ 5)การจัด
สภาพแวดล้ อมให้ ปลอดภัย
การวิจัยครัง้ นี ้ผู้วิจยั ออกแบบงานวิจยั เป็ นการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้การบริ หารเชิงบูรณาการ เนื่องจาก
เห็นว่าเป็ นการบริ หารงานแนวใหม่ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการนาไปเป็ นแนวทางแก่ผ้ ูบริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง เพื่อกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้ านการ
บริ หารของผู้บริ หารสถานศึกษาให้ มีความเหมาะสมกับบริ บทของตนสืบไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ตังวั
้ ตถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อสร้ างองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้การบริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง
2. เพื่ อวิเคราะห์ อ งค์ ประกอบและตัวบ่งชี ก้ ารบริ หารเชิ งบูรณาการของผู้บ ริ ห ารสถานศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง
3. เพื่อประเมินยืนยันความเหมาะสมองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้การบริ หารเชิงบูรณาการ ของผู้บริ หารสถานศึกษาขัน้
พื ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ ององค์ประกอบและตัวบ่งชี ้การบริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง มีวิธีการดาเนินการวิจยั เป็ น 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ขนตอนที
ั้
่ 1 การสร้ างองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี ้การบริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง
โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการบริ หารเชิงบูรณาการ และแนวคิดกับการวิเคราะห์ องค์ประกอบรวมทัง้
สัมภาษณ์ ผ้ ูท รงคุณ วุฒิ จานวน 10คน ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบและตัวบ่งชี ก้ ารบริ หารเชิ งบูรณาการของ
ผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง โดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ได้ แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง จานวน 430 คน ซึ่งได้ มาจาก
การกาหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่างตามแนวคิด ของแฮร์ และคณะ (Hair; et al. 2006:102) และน าไปสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน
เครื่ องมือเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ต มีค่าความเที่ยงตรงเชิ งเนือ้ หา
(Content Validity Index: CVI) เท่ากับ 1.00 ทุกข้ อ และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .89สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่
การวิเคราะห์ อ งค์ ประกอบเชิ งสารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) และขัน้ ตอนที่ 3 การประเมิ นยื นยันความ
เหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ ารบริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภาคกลางโดยการจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญจานวน 10 คน

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ ององค์ประกอบและตัวบ่งชี ้การบริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ผู้วิจยั สรุปผลการวิจยั ดังนี ้
1. การสร้ างองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้การบริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาภาคกลาง ด้ ว ยการวิ เคราะห์ สังเคราะห์ เอกสาร และสัมภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณ วุฒิ พบว่า
องค์ประกอบการบริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษา มี 5 องค์ประกอบ 43 ตัวบ่งชี ้ โดยองค์ประกอบแต่ละด้ านมี
ตัวบ่งชี ้ ดังนี ้ 1) องค์ประกอบด้ านภาวะผู้นา มีตวั บ่งชี ้ 9 ตัวบ่งชี ้ 2) องค์ประกอบด้ านการมุง่ ผลสัมฤทธิ์ มีตวั บ่งชี ้ 8ตัวบ่งชี ้
3) องค์ประกอบด้ านการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีตวั บ่งชี ้ 9 ตัวบ่งชี ้ 4) องค์ประกอบด้ านการสร้ างเครื อข่ายมีตวั
บ่งชี ้ 9 ตัวบ่งชี ้ และ5) องค์ประกอบด้ านการจัดสภาพแวดล้ อมให้ ปลอดภัย มีตวั บ่งชี ้ 8 ตัวบ่งชี ้
2. การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบและตัวบ่ งชี ก้ ารบริ ห ารเชิ งบูรณาการของผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สังกัด
สานักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษาประถมศึก ษาภาคกลาง ด้ ว ยการวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งสารวจ (Exploratory Factor
Analysis) พบว่า ตัวบ่งชี ้ทุกตัวขององค์ประกอบการบริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง มีค่าน ้าหนักผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าน ้าหนักตังแต่
้ .50 ขึ ้นไป โดยตัวบ่งชี ้ส่วนใหญ่ยงั จัดอยู่
ในกลุม่ องค์ประกอบเดิม มีเพียงตัวบ่งชี ้ ผู้บริ หารสถานศึกษาส่งเสริ มให้ มีการปฏิสมั พันธ์ ในเชิงแลกเปลี่ยนโดยจัดกิจกรรม
อย่างสม่าเสมอ เป็ นตัวบ่งชี ข้ ององค์ ประกอบด้ านการสร้ างเครื อข่ายและได้ รับการจัดเข้ ามาในองค์ประกอบด้ านการจัด
สภาพแวดล้ อมให้ ปลอดภัยเพียงตัวบ่งชี ้เดียวเท่านัน้ โดยองค์ประกอบแต่ละด้ านมีคา่ น ้าหนักของตัวบ่งชี ้ ดังนี ้
2.1 องค์ประกอบที่ 1 ด้ านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีตวั บ่งชีจ้ านวน 9 ตัวบ่งชี ้ และเมื่อพิจารณาค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบ พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาเน้ นการทางานที่ยดึ ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็ นหลัก (0.840) มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ
สูงสุด ผู้บริ หารสถานศึกษากระตือรื อร้ นและขวนขวายหาความรู้ อย่างต่อเนื่อง (0.839) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบรองลงมา
และผู้บริ หารสถานศึกษาปรับปรุงการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอย่างเป็ นระบบ (0.662) มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบต่าสุด
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2.2 องค์ประกอบที่ 2 ด้ านการสร้ างเครื อข่ายมีตวั บ่งชี ้จานวน 8 ตัวบ่งชี ้ และเมื่อพิจารณาค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบ พบว่าผู้บริ หารสถานศึกษาระดมทรัพยากรจากชุมชนมาพัฒนาโรงเรี ยนโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของโรงเรี ยน
เป็ นหลัก (0.775) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด ผู้บริ หารสถานศึกษาส่งเสริ มให้ บุคลากรจัดตังเครื
้ อข่ายในรู ปแบบต่างๆ
อาทิ ชมรม สมาคม เป็ นต้ น เพื่อช่วยเหลือโรงเรี ยน (0.761) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริ หารสถานศึกษา
สร้ างความตระหนักแก่ บุค ลากรเพื่ อค านึงถึงผลประโยชน์ ร่วมกัน ในการเป็ น สมาชิ กในเครื อ ข่าย (0.621) มี ค่านา้ หนัก
องค์ประกอบต่าสุด
2.3 องค์ประกอบที่ 3 ด้ านภาวะผู้นามีตวั บ่งชี ้จานวน 9 ตัวบ่งชี ้ และเมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
พบว่าผู้บริ หารสถานศึกษาเพิ่มพลังอานาจให้ บคุ ลากรมุง่ มัน่ ในการทางาน (0.798) มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด ผู้บริ หาร
สถานศึกษาใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (0.778) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริ หารสถานศึกษาส่งเสริ มขวัญ
กาลังใจแก่บคุ ลากรโดยใช้ แรงจูงใจอย่างสร้ างสรรค์ (0.618) มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบต่าสุด
2.4 องค์ ป ระกอบที่ 4 ด้ า นการจัด สภาพแวดล้ อ มให้ ป ลอดภัย มี ตัว บ่ งชี จ้ านวน 9ตัว บ่ งชี ้ และเมื่ อ
พิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ พบว่าผู้บริ หารสถานศึกษาจัดบริ การปฐมพยาบาล และการป้องกันอุบตั ิเหตุและอุบตั ิภยั ที่
เกิดขึ ้นแก่บคุ ลากร (0.795) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด ผู้บริ หารสถานศึกษาจัดกิจกรรมหรื อจัดประสบการณ์ การเรี ยน
การสอนเพื่ อ พัฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ ข องนัก เรี ย น (0.790) มี ค่ า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบรองลงมา และผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาตรวจสอบดูแลวัสดุอุป กรณ์ เทคโนโลยี และอาคารสถานที่ ให้ อ ยู่ในสภาพเรี ย บร้ อย (0.679) มี ค่าน า้ หนัก
องค์ประกอบต่าสุด
2.5 องค์ ป ระกอบที่ 5 ด้ า นการปรั บ ปรุ งคุณ ภาพอย่า งต่ อ เนื่ อ ง มี ตัว บ่ง ชี จ้ านวน 8 ตัว บ่ง ชี ้ และเมื่ อ
พิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ พบว่าผู้บริ หารสถานศึกษาเผยแพร่ผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรเพื่อ
เป็ นแบบอย่าง (0.757) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด ผู้บริ หารสถานศึกษาพัฒนาบุคลากรให้ เกิดความตระหนักของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (0.755) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริ หารสถานศึกษาปรับปรุงงานให้ เกิดคุณภาพ
จากงานระดับเล็กไปสูง่ านระดับใหญ่ (0.503) มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบต่าสุด
3. ผลการประเมินยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี ้การบริ หารเชิงบูรณาการของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึ กษาประถมศึกษาภาคกลาง พบว่าผู้เชี่ยวชาญทุกท่านยืนยันว่าตัวบ่งชี ้
ของการบริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลางมีความ
เหมาะสมทุกตัวบ่งชี ้ ยกเว้ นตัวบ่งชี ้ในองค์ประกอบด้ านการจัดสภาพแวดล้ อมให้ ปลอดภัย ผู้บริ หารสถานศึกษาส่งเสริ มให้ มี
การปฏิ สัม พัน ธ์ ในเชิ งแลกเปลี่ ย นโดยจัด กิ จ กรรมอย่า งสม่ า เสมอ ผู้เชี่ ย วชาญส่ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่า ควรอยู่ใ น
องค์ประกอบของการสร้ างเครื อข่ายเหมาะสมกว่า

อภิปรายผล
ผู้วิจยั สามารถอภิปรายผล ดังนี ้
1. การสร้ างองค์ ประกอบและตัวบ่งชี ก้ ารบริ หารเชิ งบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ด้ วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร และสัมภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ พบว่าองค์ประกอบการ
บริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษา มี 5 องค์ประกอบ 43 ตัวบ่งชี ้ โดยองค์ประกอบแต่ละด้ านมีตวั บ่งชี ้ ดังนี ้ 1)
องค์ประกอบด้ านภาวะผู้นา มีตวั บ่งชี ้ 9 ตัวบ่งชี ้ 2) องค์ประกอบด้ านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีตวั บ่งชี ้ 8 ตัวบ่งชี ้ 3) องค์ประกอบ
ด้ านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีตวั บ่งชี ้ 9 ตัวบ่งชี ้ 4) องค์ประกอบด้ านการสร้ างเครื อข่ายมีตวั บ่งชี ้ 9 ตัวบ่งชี ้ และ 5)
องค์ ป ระกอบด้ านการจั ด สภาพแวดล้ อมให้ ปลอดภั ย มี ตั ว บ่ ง ชี ้ 8 ตั ว บ่ ง ชี ้ ขั น้ ตอนที่ 1 ผลการสร้ างองค์ ป ระกอบ
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และตัวบ่งชี ้การบริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลางที่
เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะการบริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษาเป็ นการบริ หารงานที่ทนั สมัยสอดคล้ องกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้ นให้ การบริ หารงานมีการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนกลยุทธ์ การบริ หารของผู้บริ หาร
สถานศึกษาเพื่อนาไปใช้ ในการบริ หารสถานศึกษาให้ ประสบผลสาเร็ จ โดยเน้ นผลสัมฤทธิ์เป็ นสาคัญ อีกทังการบริ
้
หารเชิง
บูรณาการ นับว่ามีความสาคัญ เพราะตอบสนองความต้ องการของบุคลากรได้ อย่างทั่วถึง ลดความซา้ ซ้ อนและช่วยลด
ค่าใช้ จ่าย ลดความขัดแย้ งกันของบุคลากรในองค์กรสร้ างความสอดคล้ องด้ านการสื่อสาร อานวยความสะดวกแก่บคุ ลากร
เพิ่มความเข้ าใจและความพึงพอใจของบุคลากรและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และคานึงถึงเป้าหมายของสถานศึกษาเป็ นสาคัญ
สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของลีแ ละคนอื่ น ๆ(Lee & Others)[15]ที่ ก ล่า วถึ งความสาคัญ ของการบริ ห ารเชิ งบูรณาการว่า มี
ความสาคัญช่วยส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ของบุคลากรในองค์กรลดความขัดแย้ งระหว่างบุคลากร และทาให้ การทางานมี
ทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้ องกับแนวคิดของเดล(Dale) [16] ได้ สรุ ปถึงความสาคัญ การบริ หารเชิงบูรณาการช่วยลดความ
ซ ้าซ้ อนและช่วยลดค่าใช้ จ่ายช่วยลดความขัดแย้ งกันมุง่ เน้ นผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายของงานตลอดจนอานวยความสะดวกใน
การทางานงานแก่บคุ ลากรพบว่าสอดคล้ องกับแนวคิดของเบนยัส (Benyus) [17]ที่กล่าวถึงความสาคัญของการบริ หารเชิง
บูรณาการว่าช่วยพัฒนาความเป็ นเลิศในการวางแผนการจัดการ และการดาเนินงานของผู้บริ หาร เพิ่มผลิตผลและผลิตภาพที่
ดีรวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางานของบุคลากร โดยเฉพาะภาวะผู้นานับว่ามีความสาคัญช่วยดูแลรักษาและให้
ความใกล้ ชิดกับบุคลากรสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีในการทางาน จูงใจให้ บุคลากรทางานเต็มศักยภาพเป็ นที่ปรึ กษาและ
กระตุ้ นให้ บุ ค ลากรมุ่ ง ความส าเร็ จ ของงานตามเป้ า หมายสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ (Nandram) [18]ที่ ว่ า ผู้ น าที่ มี
ความสามารถในการบริ หารจัดการและมีความมุ่งมัน่ จะสามารถตัดสินใจแก้ ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ทาให้ องค์กร
เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างมัน่ คง บุคลากรมีทิศทางในการทางานที่ชดั เจน สามารถทางานได้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น [19]
ขณะเดี ย วกัน การมุ่งผลสัม ฤทธิ์ เป็ น การท างานที่ มี ค วามมุ่งมั่น พยายามเพื่ อ ให้ งานประสบผลส าเร็ จ โดยยึ ด
เป้า หมายหรื อ ผลงานเป็ น หลัก ท าให้ เกิ ด ความท้ า ทายในการท างาน มี ก ารพัฒ นาวิ ธี ก ารท างานอย่างเป็ น ระบบและ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ เอื ้อต่อผลสาเร็ จของงาน ใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อก้ าวไปสู่ความเป็ นมืออาชีพ [20]ในทานองเดียวกันการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ช่วยให้ บุคลากรทางานให้ แล้ วเสร็ จตาม
กาหนด เกิดผลดีตอ่ หน่วยงานและส่วนรวมบุคลากรทางานโดยใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็ นระบบเกิด ความรอบคอบโดย
ไม่ประมาท[21]อีกทังการปรั
้
บปรุ งคุณภาพอย่างตัวเนื่องนับว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญเพราะเป็ นการใช้ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และความคิดสร้ างสรรค์ในการปรับปรุ งระบบงาน วิธีการทางานและพฤติกรรมในการทางานเพื่อทาให้ งานที่
ปฏิบตั ิสามารตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การ ตลอดจนบุคลากรในองค์กรโดยมีจดุ ประสงค์เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจ
และตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การ โดยมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศ [22]สอดคล้ องกับแนวคิดของคาเรน และไมค์(Karen &
Mike )[23]ที่กล่าวถึงความสาคัญของการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่องช่วยทาให้ ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพ ลดความสูญเสียของ
ต้ นทุน ปรับปรุงการออกแบบผลผลิตและการบริ หารให้ ตอบสนองความต้ องการของบุคลากร และช่วยให้ ผ้ บู ริ หารตัดสินใจได้
อย่างถูกต้ องแม่นยา
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้การบริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภาคกลาง ด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) พบว่า ตัวบ่งชี ้ทุกตัวของ
องค์ประกอบการบริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง มี
ค่าน ้าหนักผ่านเกณฑ์ โดยมีคา่ น ้าหนักตังแต่
้ .50 ขึ ้นไปโดยตัวบ่งชี ้ส่วนใหญ่ยงั จัดอยูใ่ นกลุม่ องค์ประกอบเดิม มีเพียงตัวบ่งชี ้
ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารปฏิ สัม พัน ธ์ ใ นเชิ ง แลกเปลี่ ย นโดยจัด กิ จ กรรมอย่ า งสม่ า เสมอ เป็ นตัว บ่ ง ชี ข้ อง
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องค์ประกอบด้ านการสร้ างเครื อข่ายและได้ รับการจัดเข้ ามาในองค์ประกอบด้ านการจัดสภาพแวดล้ อมให้ ปลอดภั ยเพียงตัว
บ่งชี ้เดียวเท่านัน้ โดยองค์ประกอบแต่ละด้ านมีคา่ น ้าหนักของตัวบ่งชี ้ ดังนี ้
2.1 องค์ประกอบที่ 1 ด้ านการมุ่งผลสัมฤทธิ์มีตวั บ่งชี ้จานวน 9 ตัวบ่งชี ้ และเมื่อพิจารณาค่า
น ้าหนักองค์ประกอบ พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาเน้ นการทางานที่ยึดผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็ นหลัก (0.840) มีค่าน ้าหนัก
องค์ ป ระกอบสูง สุด ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากระตื อ รื อ ร้ นและขวนขวายหาความรู้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ( 0.839) มี ค่ า น า้ หนัก
องค์ประกอบรองลงมา และผู้บริ หารสถานศึกษาปรับปรุ งการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรอย่างเป็ นระบบ (0.662) มีค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบต่าสุด ที่เป็ นเช่นนี ้เพราะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการบริ หารเชิงบูรณาการ เพราะการ
บริ หารงานผู้บริ หารสถานศึกษาจาเป็ นต้ องยึดผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็ นหลักเพื่อทาให้ บุคลากรยอมรับนับถือและเกิดความ
เชื่อมัน่ ในตัวผู้บริ หารตลอดจนเชื่อมั่นต่อผลงานที่ทาให้ สถานศึกษาเจริ ญ ก้ าวหน้ า และเป็ นที่ร้ ู จักแก่ประชาชนโดยทัว่ ไป
บุคลากรสามารถยึดถือเป็ นแบบอย่างในการทางาน อีกทังการมุ
้
ง่ ผลสัมฤทธิ์นบั ว่ามีความสาคัญทาให้ เกิดความกระตือรื อร้ น
ที่จะปฏิบตั ิงานให้ เกิดคุณภาพพยายามปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ ดีและถูกต้ องให้ เป็ นไปตามมาตรฐานหรื อสูงกว่าสอดคล้ องกับแนวคิด
ของแลมและคนอื่นๆ (Lam and Others.)[24]ทีก่ ล่าวถึงความสาคัญของการมุง่ ผลสัมฤทธิ์ช่วยให้ เกิดความกระตือรื อร้ นที่จะ
ปฏิบตั ิงานให้ เกิดคุณภาพกระตุ้นให้ เกิดความพยายามในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ ดีและถูกต้ องด้ วยความอดทนขยันตรงต่อเวลา
ทาให้ เกิดความรับผิดชอบงานให้ มีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับแนวคิดของจีโอร์ ดาโนและคนอื่นๆ (Giordano &Others)[21]
ที่กล่าวถึงความสาคัญของการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทางานให้ แล้ วเสร็ จตามกาหนด เกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่วนรวมช่วยรักษา
ผลประโยชน์ให้ แก่หน่วยงานอย่างเต็มความสามารถทางานโดยใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีการวัดผลประเมินผลอย่างเป็ น
ระบบและทางานด้ วยความรอบคอบไม่ประมาท
2.2 องค์ประกอบที่ 2 ด้ านการสร้ างเครื อข่ายมีตวั บ่งชี ้จานวน 8 ตัวบ่งชี ้ และเมื่อพิจารณาค่า
น ้าหนักองค์ประกอบ พบว่าผู้บริ หารสถานศึกษาระดมทรัพยากรจากชุมชนมาพัฒนาโรงเรี ยนโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
โรงเรี ยนเป็ นหลัก(0.775) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบสูงสุดผู้บริ หารสถานศึกษาส่งเสริ มให้ บคุ ลากรจัดตังเครื
้ อข่ายในรู ปแบบ
ต่ า งๆ อาทิ ชมรม สมาคม เป็ นต้ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ โรงเรี ย น(0.761) มี ค่ า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบรองลงมา และผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาสร้ างความตระหนักแก่บุคลากรเพื่อคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันในการเป็ นสมาชิกในเครื อข่าย (0.621) มีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบต่าสุดที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะองค์ประกอบด้ านการสร้ างเครื อข่ายเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการ
บริ หารเชิงบูรณาการเพราะการสร้ างเครื อข่ายทาให้ สถานศึกษาเกิดความเข้ มแข็ง เนื่องจากมีการระดมทรัพยากรทังภายใน
้
และภายนอกมาสนับ สนุน กิ จ กรรมอย่างต่ อเนื่ อง อี ก ทัง้ สนับ สนุน ด้ านงบประมาณ ด้ านวิ ชาการ ตลอดจนด้ านการ
ตรวจสอบดูแลพฤติกรรมของนักเรี ยน ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสร้ างเครื อข่ายนับว่ามี
ความสาคัญทาให้ สถานศึกษาสามารถวางแผนเพื่อป้องกันปั ญหาในอนาคตเกิดเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และแนวคิด
ด้ านวัฒนธรรมเกิดความสามัคคีกลมเกลียวในองค์กร สอดคล้ องกับแนวคิดของวิลล์( Will) [25] ที่กล่าวถึงความสาคัญของ
เครื อข่ายว่าช่วยทาให้ องค์กรมีความเข้ มแข็ง มัน่ คงและยัง่ ยืนเพิ่มความเข้ มแข็งให้ ชุมชน และทาให้ เกิดความสามัคคีเกิด
กระบวนการร่ วมคิด ร่ วมทา และร่ วมทุนสร้ างผลผลิตที่มีคุณ ภาพสอดคล้ องกับแนวคิดของสถาบันนวัตกรรมและพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู้ [26] ที่กล่าวถึงความสาคัญของเครื อข่ายว่าช่วยทาให้ เกิดการเชื่อมโยงระหว่างบุคลากร ด้ วยกัน และ
สือ่ สารข้ อมูลระหว่างกันได้ สามารถใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน ทาให้ ประหยัดค่าใช้ จ่ายร่ วมคิดร่วมทาเป็ นพลังในการทางาน เกิด
ความสามัค คี ก ลมเกลี ย วท าให้ เกิ ด ความเชื่ อ ถื อ และการยอมรั บ และช่ ว ยแก้ ปั ญ หาการท างานและพัฒ นางานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
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2.3 องค์ประกอบที่ 3 ด้ านภาวะผู้นามีตวั บ่งชี ้จานวน 9 ตัวบ่งชี ้ และเมื่อพิจารณาค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบ พบว่าผู้บริ หารสถานศึกษาเพิ่มพลังอานาจให้ บคุ ลากรมุ่งมัน่ ในการทางาน(0.798) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
สูงสุด ผู้บริ หารสถานศึกษาใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (0.778) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริ หารสถานศึกษา
ส่งเสริ มขวัญกาลังใจแก่บคุ ลากรโดยใช้ แรงจูงใจอย่างสร้ างสรรค์ (0.618)มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบต่าสุดที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ น
เพราะองค์ประกอบด้ านภาวะผู้นาเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการบริ หารเชิงบูรณาการเพราะภาวะผู้นาเป็ นหัวใจของการ
บริ หารงานผู้บริ หารสถานศึกษาจึงมีอิทธิ พลต่อ บุคลากร สามารถโน้ มน้ าวใจให้ บุคลากรปฏิบตั ิงานไปสู่เป้าหมาย โดยมุ่ง
ผลประโยชน์ของบุคลากรเป็ นหลัก เป็ นผู้กากับดูแล อานวยความสะดวก ให้ ขวัญกาลังใจแก่บุคลากร โดยเน้ นผลงานที่มี
คุณภาพอีกทังภาวะผู
้
้ นาของการบริ หารแบบบูรณาการ เช่น มีคณ
ุ ลักษณะสาคัญ ยิ่งสอดคล้ องกับแนวคิ ดของณรงค์วิทย์
แสนทอง [27] ที่ว่าภาวะผู้นามีความสาคัญ เพราะช่วยให้ บุคลากรทางานเป็ นทีม บุคลากรไว้ วางใจและให้ ความเชื่ อมั่น
เสริ มสร้ างกาลังใจในการทางาน กระตุ้นให้ บคุ ลากรเกิดพลังตื่นตัวมุ่งความสาเร็ จเสมอสอดคล้ องกับแนวคิดของนานดราม
(Nandram) [18] กล่า วถึง ความสาคัญ ของภาวะผู้นา ช่วยดูแลรักษาและให้ ค วามใกล้ ชิดกับ บุคลากรกระตุ้น ความคิ ด
สร้ างสรรค์ อยู่เสมอสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการใช้ เทคโนโลยีในการบริ หารและการทางานและส่งเสริ มการ
ทางานเป็ นแบบบูรณาการ
2.4 องค์ประกอบที่ 4 ด้ านการจัดสภาพแวดล้ อมให้ ปลอดภัยมี ตัวบ่งชี ้จานวน 9ตัวบ่งชี ้ และ
เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ พบว่าผู้บริ หารสถานศึกษาจัดการบริ การปฐมพยาบาล และการป้องกันอุบตั ิเหตุและ
อุบตั ิภยั ที่เกิดขึ ้นแก่บคุ ลากร(0.795) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด ผู้บริ หารสถานศึกษาจัดกิจกรรมหรื อจัดประสบการณ์
การเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรี ยน (0.790) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริ หาร
สถานศึกษาตรวจสอบดูแลวัสดุอุป กรณ์ เทคโนโลยี และอาคารสถานที่ ให้ อยู่ในสภาพเรี ย บร้ อย (0.679) มี ค่าน า้ หนัก
องค์ประกอบต่าสุด ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะองค์ประกอบด้ านการจัดสภาพแวดล้ อมให้ ปลอดภัยเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
ของการบริ หารเชิงบูรณาการเพราะเป้าหมายสาคัญของการบริ หารเชิงบูรณาการคือการเน้ นให้ บคุ ลากรในองค์กรมีชีวิตความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีและมีความมัน่ คงปลอดภัยในการทางานและการเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับแนวคิดของแบรดฟอร์ ดและบุรค (Bradford
& Burke) [1]ที่ได้ สรุ ป ความสาคัญ ของการจัดสภาพแวดล้ อมที่ ปลอดภัย ว่า ทาให้ บุคลากรมีความสุขในการทางานและ
นักเรี ยนมีปลอดภัยในการเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับแนวคิดของอาร์ เทอร์ (Arter) [28] ทีส่ รุปว่าการจัดสภาพแวดล้ อมให้ ปลอดภัย
ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้ สงู ขึ ้น
2.5 องค์ประกอบที่ 5ด้ านการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีตวั บ่งชี ้จานวน 8 ตัวบ่งชี ้ และ
เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ พบว่าผู้บริ หารสถานศึกษาเผยแพร่ ผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
เพื่อเป็ นแบบอย่าง (0.757) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด ผู้บริ หารสถานศึกษาพัฒนาบุคลากรให้ เกิดความตระหนักของ
การประกันคุณภาพการศึกษา (0.755) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริ หารสถานศึกษาปรับปรุ งงานให้ เกิด
คุณภาพจากงานระดับเล็กไปสูง่ านระดับใหญ่ (0.503) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบต่าสุดที่เป็ นเช่นนี ้เป็ นเพราะองค์ประกอบ
ด้ านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องนับว่ามีความสาคัญ การปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็ นองค์ประกอบสาคัญของ
การบริ หารเชิงบูรณาการเพราะช่วยให้ การบริ หารจัดการประสบผลสาเร็ จตามเป้าหมาย ทาให้ มีการวางแผนงานอย่าง
เหมาะสม มีก ารตรวจสอบความก้ าวหน้ า ช่วยลดปั ญ หาและข้ อผิดพลาดและค่าใช้ จ่าย มีการแก้ ไขปรั บปรุ งปั ญ หาอยู่
ตลอดเวลา มีการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เน้ นผลผลิตที่ดีที่สดุ เป็ นประโยชน์แก่ผ้ รู ับบริ การมากที่สดุ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของฟลัด(Flood)[29]ที่ให้ ความสาคัญของการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่องช่วยปรับปรุงระบบการทางาน วิธีการ
ทางานหรื อพฤติ กรรมในการท างานเพื่ อท าให้ งานที่ ป ฏิ บัติข องตนเองหรื อ ที มงานสามารตอบสนองความต้ องการของ

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
ผู้รับบริ การโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจในการดาเนินงาน ผลผลิตหรื อการบริ การสอดคล้ องกับแนวคิดของไฟ
เยอร์ และคนอื่นๆ (Fryer and others) [22] ที่สรุ ปถึงความสาคัญของการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็ นกระบวนการ
เกี่ยวกับการปรับปรุ งพัฒ นาองค์กร และคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีวิเคราะห์ นโยบาย ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิที่มี
คุณภาพ การใช้ กระบวนการทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ
3. ผลการประเมินยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี ้การบริ หารเชิงบูรณาการของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง พบว่าผู้เชี่ยวชาญทุกท่านยืนยันว่าตัวบ่งชี ้
ของการบริ หารเชิงบูรณาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลางมี ความ
เหมาะสมทุกตัวบ่งชี ้ ยกเว้ นตัวบ่งชี ้ในองค์ประกอบด้ านการจัดสภาพแวดล้ อมให้ ปลอดภัย ผู้บริ หารสถานศึกษาส่งเสริ มให้ มี
การปฏิ สัม พัน ธ์ ในเชิ งแลกเปลี่ ย นโดยจัด กิ จ กรรมอย่า งสม่ า เสมอ ผู้เชี่ ย วชาญส่ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่า ควรอยู่ใ น
องค์ประกอบของการสร้ างเครื อข่ายเหมาะสมกว่าโดยใช้ ขนตอนการวิ
ั้
จยั 3 ขันตอน
้
เป็ นวิธีแบบผสม (Mix Methodology)
ทังวิ
้ ธีวิจยั เชิงปริ มาณและวิจยั เชิงคุณภาพ หลังจากมีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจแล้ วจึงให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญยืนยันความ
เหมาะสมอีกครัง้ หนึ่ง อีกทังการทบทวนวรรณกรรมที
้
่เกี่ยวข้ องได้ ใช้ เอกสารทังภาษาไทยและต่
้
างประเทศ โดยเฉพาะเอกสาร
ภาษาไทยมีจานวนน้ อย ต้ องศึกษาเอกสารจากต่างประเทศจานวนมาก ซึ่งนับว่ามีความถูกต้ องและสอดคล้ องกับแนวคิด
และทฤษฎีเป็ นอย่างดีผลวิจยั ดังกล่าวนับว่าสอดคล้ องกับผลวิจยั ของรวิรัตน์ โสธรพิทกั ษ์ กุล [30] ที่ศึกษาองค์ประกอบของ
การประยุกต์งานวิจยั เพื่อการบริ หารโรงเรี ยนมีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการ
ประยุกต์งานวิจยั เพื่อการบริ หารโรงเรี ยนและยืนยันรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการประยุกต์งานวิจัย
เพื่อการบริ หารโรงเรี ยน สถิติที่ใช้ ได้ แก่การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ผลการ
ยืน ยัน รู ป แบบโดยผู้ท รงคุณ วุฒิ พ บว่า ผู้ท รงคุณ วุฒิ ยืน ยัน ว่าเป็ น รู ป แบบที่ มี ค วามถูก ต้ อ งเหมาะสมและเป็ น ประโยชน์
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับผลวิจัยของประยูร เจริ ญสุข [31] ที่ได้ พัฒนาตัวบ่งชี ้งานวิช าการ
สาหรับสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ผลการพัฒนาตัวบ่งชี ้ปรากฏว่าได้ องค์ประกอบงานวิชาการของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานจานวน
4 องค์ประกอบหลัก 15 องค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี ้จานวน 88 ตัวบ่งชี ้ผลการทดสอบความสอดคล้ องของโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี ้งานวิชาการสาหรับสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานปรากฏว่าตัวบ่งชี ้มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ สอดคล้ องกับผลวิจยั ของจิรัชฌา วิเชียรปั ญญา [32] ทีว่ ิจยั เรื่ อง การพัฒนาตัวบ่งชี ้รวมสาหรับการจัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลวิจยั พบว่าสามารถยืนยันความตรงเชิงโครงสร้ างโมเดลการวัดการจัดการความรู้ที่
มีประสิทธิภาพกับข้ อมูลเชิงประจักษ์

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 องค์ ประกอบด้ านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีค่านา้ หนักของตัวบ่งชี ใ้ นองค์ รวมอันดับสูงสุดโดยเฉพาะผู้บริ หาร
สถานศึกษาเน้ นการทางานที่ยึดผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็ นหลักให้ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาภาคกลาง จึงควรตระหนักถึงผลสัมฤทธิ์ของงานและเน้ นผลงานเป็ นสาคัญ
1.2 องค์ประกอบด้ านการสร้ างเครื อข่ายมีค่าน ้าหนักของตัวบ่งชี ้ในองค์รวมอันดับรองลงมาโดยเฉพาะผู้บริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ระดมทรัพยากรจากชุมชนมาพัฒนาโรงเรี ยนโดย
คานึงถึงผลประโยชน์ ของโรงเรี ยนเป็ นหลัก ดังนัน้ ให้ ผ้ ูบริ ห ารสถานศึกษาจึงควรคิด โครงการใหม่ๆที่ น่าสนใจโดยระดม
ทรัพยากรจากชุมชนมาพัฒนาโรงเรี ยนให้ เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง
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1.3 องค์ประกอบด้ านภาวะผู้นามีคา่ น ้าหนักของตัวบ่งชี ้ในองค์รวมอันดับสาม โดยเฉพาะผู้บริ หาร
สถานศึกษาเพิ่มพลังอานาจให้ บคุ ลากรมุง่ มัน่ ในการทางาน ดังนันผู
้ ้ บริ หารสถานศึกษาจึงควรกระตุ้นให้ บคุ ลากรทางานเต็ม
ศักยภาพพร้ อมทังมอบหมายงานให้
้
ตรงกับความถนัดและความสนใจ เพื่อให้ การทางานเกิดคุณภาพ
1.4 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ควรนารูปแบบการบริ หารเชิงบูรณาการไปเผยแพร่
แก่ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในการบริ หารสถานศึกษาให้ เกิดประโยชน์ตอ่ หน่วยงานสืบไป
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรมีการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ ารบริ หารเชิงบูรณาการในหน่วยงานอื่นๆ อาทิ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดกรุงเทพมหานครหรื อองค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น เป็ นต้ น
2.2 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการบริ หารเชิงบูรณาการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร หรื อองค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น เป็ นต้ น
2.3 ควรมีการวิจยั การบริ หารเชิงบูรณาการในรู ปงานวิจยั อื่นๆ อาทิ การหาความสัมพันธ์ หรื อการศึกษาเป็ นราย
กรณี การพัฒนารูปแบบ เป็ นต้ น
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั และพัฒนามีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) วิเคราะห์สมรรถภาพ และความต้ องการจาเป็ นของครู ใน
เรื่ องการเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา 2) พัฒนาหลักสูตรเสริ มสร้ างสมรรถภาพ
การบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษา และ 3) ศึกษาผลการใช้ หลักสูตรเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการ
จัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา
หลักสูตรที่พฒ
ั นาขึ ้นใช้ การฝึ กอบรมครู เป็ นเวลา 30 ชั่วโมง มีการสอบวัดสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอน
ก่อนและหลัง และ การติดตามหลังการฝึ กอบรม 1 เดือ น เพื่ อรั บทราบผลพัฒ นาการและความคงทนความรู้ ของกลุ่ม
ตัวอย่างได้ แก่ ความรู้ เจตคติ และทักษะ กลุม่ ตัวอย่าง เป็ นครู สงั กัดสถาบันการอาชีวศึกษา มี 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่ใช้ ประเมิน
ความต้ องการจาเป็ น และกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ หลักสูตร จานวน 30 คน ได้ มาโดยการสุ่มและการเลือกแบบสมัครใจ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มี 4 ฉบับได้ แก่ แบบประเมินความต้ องการจาเป็ น แบบทดสอบความรู้ แบบวัดเจตคติ และแบบ
ประเมินทักษะ เครื่ องมือทัง้ 4 ฉบับมีความตรงเชิงเนื ้อ และความเชื่อมัน่ สูง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การวิเคราะห์สถิติบรรยาย
ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์และการวิเคราะห์เนื ้อหา
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ผลการวิจยั พบว่า
1) ความต้ องการจาเป็ นของครู ในเรื่ องการส่งเสริ มสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษา
ได้ แก่ การเตรี ยมแผนการสอน การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน การจัดการการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การ
สอดแทรกด้ านศีลธรรมและจริ ยธรรม การทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน และการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
2) หลัก สูต รส่งเสริ ม สมรรถภาพการบริ ห ารการจัด การสอนของครู ระดับ อาชี วศึกษา ประกอบด้ วย หลักการ
จุดมุ่งหมาย เนือ้ หาสาระ การเรี ยนรู้ กิ จกรรมการเรี ยนการสอน สื่อการเรี ยนการสอนและการวัดผลโดยผลการประเมิ น
หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมและสามารถนาไปใช้ ได้ จริ ง
3) ผลการทดลองใช้ หลักสูตรเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษา พบว่า
ความรู้ และเจตคติเกี่ ยวกับสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครู มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์สามารถพัฒ นากลุ่ม
ตัวอย่าง ด้ านความรู้ และเจตคติสูงขึน้ ทุกคน โดยมีค ะแนนพัฒ นาการอยู่ในระดับ สูงถึงสูงมาก สาหรับ ด้ านทักษะการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ พบว่าอยู่ในระดับมาก หลังจากการติด ตามผลการฝึ กอบรมเป็ นระยะเวลา 1 เดือน คะแนนทัง้ 2 ส่วนลดลง
เล็กน้ อยแต่ยงั คงอยูใ่ นระดับมาก และกลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึ กอบรมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
คาสาคัญ : หลักสูตรฝึ กอบรม

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.
Keywords: Training Program

ภูมิหลัง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 ได้ ระบุว่า การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพ
ต้ องเป็ นการจัดการศึกษาในด้ านวิชาชีพที่สอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้ านวิชาชีพระดับฝี มือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทังเป็
้ นการยกระดับการศึกษา
วิชาชีพให้ สงู ขึ ้นเพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน โดยนาความรู้ในทางทฤษฎีอนั เป็ นสากลและภูมิปัญญา
ไทยมาพัฒ นาผู้รับการศึกษาให้ มีความรู้ ความสามารถในทางปฏิบตั ิและมีสมรรถนะจนสามารถนาไปประกอบอาชีพใน
ลัก ษณะผู้ป ฏิ บัติ ห รื อ ประกอบอาชี พ โดยอิสระได้ และมาตรา 10 เพื่ อ ให้ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ ต ามมาตรา 6 การจัด การ
อาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพต้ องคานึงถึง การมีระบบการพัฒนาครู และคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ ทนั ต่อความเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
ผลการศึกษาผลการดาเนินงานในรอบ 9 ปี ของการปฏิรูปการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2542-พ.ศ.2551) [1] เฉพาะส่วนที่
เกี่ยวกับอาชีวศึกษาพบว่า ด้ านคุณลักษณะของผู้สาเร็ จการอาชีวศึกษา ผู้สาเร็ จการอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะไม่สอดคล้ อง
กับความต้ องการของผู้ใช้ และความเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี และ สถานประกอบการ ขาดทักษะความรู้พื ้นฐานที่จาเป็ น
ดังนัน้ สถานประกอบการส่วนใหญ่ ต้ องน าไปฝึ กอบรมก่อ นเข้ าปฏิ บัติงานจริ ง ยิ่งไปกว่านัน้ กาลังคนที่ผลิตออกมาขาด
คุณลักษณะด้ านความรู้และทักษะที่จาเป็ นอย่างเพียงพอ เช่น ทักษะด้ านการสือ่ สารทังภาษาไทย
้
ภาษาต่างประเทศ (ฟั ง พูด
อ่าน เขียน) การใช้ คอมพิวเตอร์ และความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงขาดคุณลักษณะที่สาคัญต่อการปฏิบตั ิงาน
จริ งบางประการ เช่น การคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ การแก้ ไขปั ญหาในงาน การทางานเป็ นทีม ความรับผิดชอบในงาน
ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความขยัน มีวินยั ตรงต่อเวลา ภาวะผู้นา ด้ านมาตรฐานการอาชีวศึกษา ผู้สาเร็ จการอาชีวศึกษา
ใหม่ยงั ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตรงลักษณะงาน หรื อความต้ องการของสถานประกอบการ
ด้ านการบริ หารจัดการ กฎหมายการศึกษาที่มีผลใช้ บังคับแล้ วยังไม่สามารถบังคับ ใช้ ได้ อย่างมี ประสิท ธิ ภาพ
เนื่องจากระบบการเสริ มสร้ างความรู้ และมาตรการบังคับใช้ ให้ แก่ฝ่ายปฏิบัติอย่า งเป็ นรู ปธรรมยังไม่ชัดเจน ประกอบกับ
หน่วยงานส่วนกลางบังคับใช้ กฎหมายการศึกษาโดยเน้ นการปฏิรูปโครงสร้ างองค์กรมากกว่าการปฏิรูปคุณภาพการเรี ยนการ
สอนในสถานศึกษา ส่งผลให้ การปฏิรูปการศึกษาไม่ประสบผลสาเร็ จ ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน หลักสูตรการศึกษายังไม่
ชัดเจนว่าจะให้ ผ้ สู าเร็ จการอาชีวศึกษา ควรที่จะศึกษาต่อในระดับสูงหรื อเข้ าทางาน ประกอบกับการจัดการเรี ยนการสอนยัง
ไม่สามารถสร้ างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานได้ จริ ง ด้ านครู ผ้ สู อน สถาบันอาชีวศึกษาขาดแคลนครู คณาจารย์ทงเชิ
ั ้ งปริ มาณ
และคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนโยบายจากัดอัตรากาลังคนภาครัฐ ผนวกกับการใช้ มาตรการจูงใจให้ ครู ออกก่อ น
เกษี ยณ ทาให้ สญ
ู เสีย อัตราครู ไปจานวนมาก อีกทังบั
้ ณฑิตครุ ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ บางส่วน หลังจากสาเร็ จการศึกษา
แล้ วไม่ประกอบอาชีพครูสง่ ผลให้ เกิดการขาดแคลนครูทงเชิ
ั ้ งปริ มาณและคุณภาพ
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จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาพบว่า หลายเรื่ องประสบผลสาเร็ จ และหลายเรื่ องที่ต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุง
และต่อยอด โดยเฉพาะด้ านคุณภาพผู้เรี ยน ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพของการบริ หารจัดการ ที่
พบว่ามีสถานศึกษาจานวนมากไม่ได้ มาตรฐาน ผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ต่า ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทังการคิ
้
ดวิเคราะห์ ใฝ่
เรี ยนรู้ และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง คุณธรรมในด้ านครู อาจารย์ พบว่า มีปัญหา ขาดแคลนครู คณาจารย์ ที่มีคณ
ุ ภาพ
มีคุณธรรม ไม่ได้ คนเก่ง คนดี และใจรักมาเป็ นครู คณาจารย์ ในด้ านการบริ หารจัดการ พบว่ายังขาดการมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารและจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนอย่างแท้ จริ ง [2] โรงเรี ยนต้ องเผชิญกับความท้ าทายด้ านการยกระดับมาตรฐาน
ความสาเร็ จอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ โรงเรี ยนมีประสิทธิผลเพิ่มขึ ้น
จากการรายงานการวิจยั เรื่ องภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [2] ได้
ระบุปัญหาในการจัดการเรี ยนรู้ ที่พบในสถานศึกษาไว้ 7 ด้ าน ซึ่งด้ านที่เกี่ยวข้ องกับครู คือ ครู มีศกั ยภาพไม่ เพียงพอต่อการ
จัดการเรี ยนการสอน ครู ต้องสอนหลายกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ครู ใช้ เวลาในการทาผลงานวิชาการมากจนทาให้ สนใจในการ
สอนน้ อยลง ครู สอนโดยไม่ใช้ สื่อการสอน ครู ให้ ความสาคัญ กับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ หลักมากกว่ากลุ่มสาระรอง ครู ขาด
ความรู้และเข้ าใจในหลักสูตรอย่างลึกซึ ้ง ครูขาดขวัญกาลังใจในการทางาน ครูขาดการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการ
พัฒ นา ครู ได้ สอนวิช าที่ ไม่ได้ ตรงกับ สาขาวิช าที่ ได้ ศึก ษามา ครู มี ภาระงานอื่น มากนอกจากงาน ประการสุด ท้ าย การ
พัฒนาการอบรมครู ไม่สอดคล้ องกับความต้ องการ ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน พบว่าครูมีปัญหา 6 ประการ คือ ประการ
แรกมีสถานศึกษาเพียงบางแห่งที่จัดการเรี ยนการสอนโดยแบ่งผู้เรี ยนเป็ นกลุ่มตามศักยภาพ ประการที่สองครู ยังใช้ การ
บรรยายแบบครู เป็ นศูนย์กลางและใช้ สื่อการสอนน้ อย ประการที่สามครู สว่ นใหญ่จดั ทาแผนการเรี ยนรู้ หรื อมีแผนการเรี ยนรู้
แต่ไม่ได้ จดั การเรี ยนรู้ตามแผนที่ได้ กาหนดไว้ ประการที่สี่ การเรี ยนการสอนไม่ได้ ฝึกผู้เรี ยนได้ นาข้ อมูลจากประสบการณ์จริ ง
มาคิดวิเคราะห์ แต่เน้ นการคัดลอกเนื ้อหาจากเทคโนโลยีและอินเตอร์ เน็ต ประการที่ห้าเนื ้อหาสาระและกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนไม่เชื่อมโยงกับชีวิตจริ งของผู้เรี ยน และประการที่หกจานวนผู้เรี ยนต่อห้ องมากเกินไป จึงทาให้ การเรี ยนการสอนไม่มี
ประสิทธิภาพ ด้ านสือ่ การเรี ยนการสอน พบว่ามี 5 ประการ คือ ประการที่หนึง่ ครู ใช้ สื่อการสอนไม่หลากหลาย ส่วนใหญ่ใช้
สื่อสาเร็ จรู ปที่เป็ นหนังสือแบบเรี ยน ประการที่สองครู ขาดความรู้ และทักษะในการผลิตและ พัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนที่
ได้ รับจากส่วนกลางไม่ตรงกับเนื ้อหาและความต้ องการของครู จึงไม่สามารถนามาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ ทังยั
้ งไม่
มีห้องปฏิบัติการหรื ออุปกรณ์ ที่จะใช้ กับสื่อที่ได้ รับ ประการที่สี่สถานศึกษาขนาดเล็กขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์ การสอน
เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่ต้องนาไปใช้ ในด้ านอื่นที่จาเป็ นและเร่ งด่วนมากกว่า และประการที่ห้าครู ขาดทักษะในการ
เลือกใช้ สื่อหรื อไม่มีสว่ นร่ วมในการจัดซื ้อสื่อ ทาให้ สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนไม่เหมาะสมกับผู้เรี ยน
ด้ านการวัดและประเมินผลการศึกษา พบว่า ครู ใช้ วิธีการวัดและประเมินผลไม่เหมาะสมเนื่องจากขาดความรู้ ความเข้ า ใจ
ด้ านการวัด ประเมินผลการเรี ยน ครูขาดทักษะในการสร้ างและหาคุณภาพของเครื่ องมือวัดและประเมินผล
การพัฒนาสมรรถภาพการบริ หารหารการจัดการเรี ยนการสอนของผู้ที่ทาหน้ าที่ครู นนั ้ มีหลายรู ปแบบ สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้ พฒ
ั นารู ปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถภาพครู สรุ ปได้ ดงั นี ้ [3] 1) การ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มุง่ เน้ นให้ มีสมรรถนะตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ ทังสมรรถนะหลั
้
ก
(Core Competency) สมรรถนะการปฏิ บัติ ง านในหน้ าที่ (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะกลุ่ม สาระ
(Specificational Competency) ตามที่สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กาหนด
2) รู ปแบบของการพัฒนามุ่งเน้ นการสร้ างเครื อข่ายที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา (สคบศ.) กาหนด ให้ กระจายอยู่ทวั่ ประเทศ เพื่อความสะดวกในการเข้ ารับการพัฒนาของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทังที
้ ่เป็ นองค์กรเครื อข่าย บุคคลเครื อข่าย และเครื อข่ายทางไกล 3) วิธีการพัฒนาต้ องมีความหลากหลาย สอดคล้ อง
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กับความต้ องการพัฒ นาของครู และบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้ นวิธีการพั ฒ นาที่โรงเรี ยน/หน่วยงานเป็ นฐาน (School
Based Development /Inside based Development) เป็ น สาคัญ 4) วิธี ก ารพัฒ นาที่ สาคัญ ได้ แ ก่ แบบเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น
(Peer group) การวิจยั ในชันเรี
้ ยนอย่างง่าย การเข้ ารับการอบรม หรื อการเข้ าร่วมการสัมมนาทางวิชาการที่หน่วยงานต่าง ๆ
จัดขึ ้น การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์กบั ผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 5) การเรี ยนรู้ผ่านเครื อข่ายทางไกล
เป็ นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเหลือครู ให้ สามารถเพิ่มพูนความรู้ และพัฒ นาตนเอง โดยการเรี ยนรู้ ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ช่วยครู ไม่ต้อง
เดินทางออกจากพื ้นที่ที่อยู่หา่ งไกล และสามารถพัฒนาตนเองให้ สามารถนาความรู้ ความสามารถไปใช้ ให้ เกิดแก่ผ้ เู รี ยนและ
สามารถนาไปเลือ่ นวิทยฐานะให้ ตนเองได้
งานวิจยั นี ้ใช้ วิธีพฒ
ั นาครู ด้วยการฝึ กอบรม โดยการพัฒนาครู ด้วยวิธีการฝึ กอบรมนัน้ มีรูปแบบที่สาคัญ 2 รูปแบบ
คือ 1) การฝึ กอบรมในห้ องเรี ยน (Classroom Training) 2) การฝึ กอบรมในขณะปฏิบตั ิงาน (On the Job Training: OJT) ซึง่
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั เลือกใช้ วิธีการอบรมแบบการฝึ กอบรมในขณะปฏิบตั ิงาน (On the Job Training: OJT) และผู้วิจยั ยังได้
ศึกษาเรื่ องการเรี ยนแบบผสมผสาน ซึง่ หมายถึง การเรี ยนโดยการผสมผสานระหว่างการเรี ยนแบบดังเดิ
้ มหรื อแบบพบกันใน
ชันเรี
้ ยน (Face to face) กับการเรี ยนโดยใช้ สื่อเทคโนโลยี เพื่อนาไปสูย่ คุ ของเทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง ยุคแห่งสังคมเครื อข่าย ดังเช่น
ศาสตราจารย์ ดร.เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ ได้ กล่าวไว้ ในอนาคตภาพของสังคมไทยในทศวรรษหน้ า โดยเป็ นการอบรมที่
ผสมผสาน Blended Learning ซึ่งครู ยุคใหม่ต้อ งใช้ เทคโนโลยีต่างๆเข้ ามาช่วยในการจัดการเรี ยนการสอน และผู้วิจัย
คาดหวังว่ากระบวนการฝึ กอบรมด้ วยหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึ ้น สามารถเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครู
ให้ ดีขึ ้นได้ เพราะหลักสูตรมีการพัฒนาครู ทังด้
้ านความรู้ ทักษะ และเจตคติ และในกระบวนการพัฒนามีการใช้ การอบรม
แบบผสมผสาน Blended Learning ซึ่งเป็ น การน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ ในหลัก สูต รอบรม ซึ่งจะท าให้ ค รู มี ก าร
พัฒนาการที่ดีขึ ้น

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์สมรรถภาพด้ านการบริ หารจัดการสอนของครูอาชีวศึกษา และความต้ องการจาเป็ นการเสริ มสร้ าง
สมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา
3. เพื่อศึกษาผลการใช้ หลักสูตรเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริหารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
ตอนที่ 1 (R1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (Literature review) และประเมินความต้ องการ ความจาเป็ น
(Needs Assessment) ในการพัฒนาหลักสูตรเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา
ขันที
้ ่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เป็ นการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐาน และสังเคราะห์ข้อมูลการ
บริ หารการจัดการสอนของครูอาชีวศึกษา
ขันที
้ ่ 2 ประเมินความต้ องการ ความจาเป็ น (Needs Assessment) สมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครู
ระดับอาชีวศึกษา กับกลุม่ ตัวอย่างครูอาชีวศึกษาจานวน 30 คน
ตอนที่ 2 (D1) การสร้ างหลักสูตรและตรวจสอบหลักสูตรก่อนนาไปใช้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ได้ แก่ หลักสูตรการฝึ กอบรมเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา แบบทดสอบความรู้ใน
การบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา แบบทดสอบทักษะในการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา
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แบบวัดเจตคติต่อการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษาของครูผ้ เู ข้ ารับการอบรม ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้
สร้ างหลักสูตรอบรมตามแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ (Tyler’s end-means model) โดยกาหนดเป้าหมายสุดท้ าย
ของหลักสูตร ซึ่งหมายถึง สมรรถภาพและกาหนดวิธีการ ประกอบด้ วย เนื ้อหาของหลักสูตรและกิจกรรมผ่านช่องทางการ
ฝึ กอบรม กระบวนการสร้ างและพัฒ นาหลักสูตรที่สาคัญ คือ สารวจข้ อมูลพืน้ ฐาน วิเคราะห์ ความต้ องการของครู ผ้ ู สอน
ออกแบบหลักสูตร กิจกรรมการเรี ยนการสอน ประเมินหลักสูตร และปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ตอนที่ 3 (R2) นาหลักสูตรฝึ กอบรมเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษาไปใช้
จริ งกับกลุ่มตัวอย่างครู อาชีวศึกษาจานวน 30 คน เพื่อเก็บผลการวิจัยโดยหาประสิทธิ ภาพของหลักสูตร จากการทดสอบ
ความรู้ ในการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษา ทดสอบทักษะในการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับ
อาชีวศึกษา และวัดเจตคติตอ่ การบริ หารการจัดการสอนของครูผ้ เู ข้ ารับการอบรม
ตอนที่ 4 (D2) เป็ นการปรับปรุ งหลักสูตรหลังจากการนาไปใช้ จริ ง ผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ ้น รวม
กับผลที่เกิดจาก R2 นาไปปรับหลักสูตรที่จะนาไปใช้ เพื่อพัฒนาครูตอ่ ไป

สรุปผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์สมรรถภาพด้ านการบริ หารจัดการสอนของครูอาชีวศึกษา และความต้ องการจาเป็ นการเสริ มสร้ าง
สมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษานัน้ ผู้วิจัยได้ สงั เคราะห์ สมรรถนะของครู ผ้ สู อนของ สพฐ.
ครูผ้ สู อนระดับอาชีวศึกษา ครู เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออกมาเป็ น 7 เนื ้อหาสาระสาคัญ คือ การเตรี ยมแผนการสอน การ
บริ หารจัดการชันเรี
้ ยน การจัดการการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การสอดแทรกด้ านศีลธรรมและจริ ยธรรม
การทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ซึ่งนาผลการการสังเคราะห์ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 5 ท่านประเมินความ
สอดคล้ องกับการการเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครู แล้ วพบว่าสอดคล้ องทัง้ 7 เนื ้อหาสาระสาคัญ
และได้ นาไปประเมินความต้ องการจาเป็ นการเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออก นัน้ ได้ พบว่า ทุกหน่วยมีความต้ องการจาเป็ นอยู่ในช่วง 0.598 - 0.718 หมายความว่า ทุกสมรรถนะ มีความ
ต้ องการจาเป็ นในระดับสูง ในการเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครู เรี ยงตามลาดับได้ ดงั นี ้ อันดับที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา อันดับที่ 2 การจัดการเรี ยนรู้ อันดับที่ 3 การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน อันดับที่ 4 การเตรี ยม
แผนการสอน อันดับที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ อันดับที่ 6 การสอดแทรกด้ านศีลธรรมและจริ ยธรรม และ อันดับ
ที่ 7 การทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน
2. การพัฒนาหลักสูตรเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษานัน้ ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นา
หลักสูตรเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา โดยมีองค์ประกอบ 7 ประการ ได้ แก่ 1)
หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) หัวข้ อการฝึ กอบรม 4) เนื ้อหาการฝึ กอบรม 5) กิจกรรมการฝึ กอบรม 6) สือ่ การ
ฝึ กอบรม 7) การวัดและประเมินผลการฝึ กอบรม
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้ วเห็นว่าองค์ประกอบของหลักสูตรฝึ กอบรมทุกประเด็นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ
ข้ อรายการที่มีค่าเฉลี่ยเป็ นลาดับที่ 1 คือ 5.00 ได้ แก่ เนื ้อหามีความถูกต้ องตามหลักวิชาการ เนื ้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
บทเรี ยนมีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เข้ าอบรม บทเรี ยนมีการสรุปเนื ้อหาในแต่ละตอนอย่างเหมาะสม มีกระบวนการอบรม
ที่เหมาะสมและน่าสนใจ มีการสรุปและการนาความรู้จากอบรมประยุกต์ใช้ มีการใช้ สอื่ ประกอบการฝึ กอบรมที่เหมาะสมและ
น่าสนใจ ผู้เข้ าอบรมสามารถประเมินความเข้ าใจของตนเองได้
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ข้ อ รายการที่ มีค่าเฉลี่ย เป็ นลาดับที่ 2 คื อ 4.80 ได้ แก่ จุดประสงค์ เหมาะสมกับ หลักสูตรการฝึ กอบรม การแจ้ ง
จุดประสงค์ของการอบรมสามารถเข้ าใจได้ ง่าย เนื ้อหาบทเรี ยนสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ บทเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
เข้ าอบรมมีส่วนร่ วมตลอดการอบรม บทเรี ยนมีการยกตัวอย่างในปริ มาณและโอกาสที่เหมาะสม มีการนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยนที่
เหมาะสม การประเมินผลเหมาะสมกับเนื ้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู้ มีความยากง่ายและเหมาะสมกับระดับของผู้เข้ า
อบรม ความเหมาะสมของจานวนข้ อสอบหรื อแบบทดสอบ
3. การศึกษาผลการใช้ หลักสูตรเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษานัน้ ได้ ผล
การทดลองหลักสูตรอบรม หลักสูตรเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษา โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นครูสงั กัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ผู้วิจยั เปรี ยบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการบริ หาร
การจัดการสอนของครู ระดับอาชี วศึกษา และวัดเจตคติในการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษา ของกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนและหลังการทดลองใช้ หลักสูตร คานวณคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ และประเมินด้ านทักษะในการบริ หารการ
จัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา ผู้วิจยั ใช้ แบบสังเกตทักษะในการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึ กษา พบว่า
3.1 ด้ านความรู้ในการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา ทักษะในการบริ หารการจัดการสอนของ
ครูระดับอาชีวศึกษา เจตคติในการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา
3.1.1 คะแนนพัฒนาการด้ านความรู้ ในการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา สูงกว่าเกณฑ์
20% ขึ ้นไป คือ 59.61% แปรผลได้ ว่ามีพฒ
ั นาการด้ านความรู้ ในการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษาอยู่ใน
ระดับสูง โดยหน่วยที่ 2 การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน ได้ คะแนนพัฒนาการมากที่สดุ คือ 64.71% หน่วยที่ 5 การสอดแทรก
ด้ านศีลธรรมและจริ ยธรรม มีคะแนนพัฒ นาการน้ อยที่สุด คือ 59.65% และการติดตามผลหลังการฝึ กอบรม พบว่า มี
คะแนนลดลง จากคะแนนหลังการฝึ กอบรม แต่ผลคะแนนที่ได้ ยงั สูงกว่าก่อนการทดลองใช้ หลักสูตรทุกหน่วย
3.1.2 คะแนนพัฒนาการด้ านเจตคติในการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษา สูงกว่าเกณฑ์
20% ขึ ้น คือ 95.24 % แปรผลได้ ว่ามีพฒ
ั นาการด้ านเจตคติในการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษาอยู่ใน
ระดับสูง โดยหน่วย 3 การทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน มีคะแนนพัฒนาการมากที่สดุ คือ 96.67 % หน่วยที่ 1 การเตรี ยมแผนการสอน
มีคะแนนพัฒนาการน้ อยที่สดุ คือ 93.82% และในการติดตามผลหลังการฝึ กอบรม พบว่า มีผลคะแนนลดลงจากคะแนน
หลังการฝึ กอบรม แต่ผลคะแนนที่ได้ ยงั สูงกว่าก่อนการทดลองใช้ หลักสูตรทุกหน่วย
3.1.3 คะแนนด้ านทักษะในการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษาการปฏิบตั ิสงู กว่าเกณฑ์
ค่าเฉลี่ย 3.50 คือ 4.90 โดยหน่วยที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ คือ 4.90 และหน่วยที่
6 การทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน มีคะแนนเฉลีย่ น้ อยที่สดุ คือ 4.83
3.2 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีความพึงพอใจในการฝึ กอบรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ทุก ข้ อ มี ค วามพึ งพอใจมาก ข้ อ รายการที่ มี ค่า เฉลี่ย ในการประเมิ น มากที่ สุด คื อ การอบรมหลัก สูต รเสริ ม สร้ าง
สมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษา ช่วยสร้ างแรงจูงใจในการจัดการสอน 4.80 และในส่วนข้ อ
รายการที่มีค่าเฉลีย่ ในการประเมินน้ อยที่สดุ คือ การอบรมหลักสูตรเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครู
ระดับอาชีวศึกษา ช่วยให้ ครูเข้ าใจการจัดการสอน มากขึ ้น 4.57
หลังจากได้ ใช้ ห ลัก สูต รแล้ ว ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ งแก้ ไขและรั บ รองหลัก สูต ร โดยปรั บ ปรุ งแก้ ไขหลัก สูต รตาม
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในด้ านเนื ้อหาของการฝึ กอบรม มีการ แจกแจงวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมด้ านทักษะในการ
บริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษาออกมาเป็ นข้ อย่อยๆ มีการแยกจุดประสงค์ออกจากกันเป็ นหลายข้ อเนื่องจาก
ของเดิมนัน้ จะเป็ นจุดประสงค์ข้อใหญ่ ๆที่มีจุดประสงค์ย่อยรวมกันมากเกินไป มีการปรับเนือ้ หาให้ มีความใกล้ เคียงกั น
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เนื่องจากเนือ้ หาไม่เท่ากันทาให้ ใช้ เวลาในแต่ละหน่วยไม่เท่ากันจึง มีการเพิ่มรายละเอียดในใบความรู้ ในการบริ หารการ
จัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษาให้ มากขึ ้นและเพิ่มจานวนชัว่ โมงในการอบรมให้ มากขึ ้นในช่วงกิจกรรมการเรี ยนรู้มีการ
เพิ่มทักษะในการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษาการปฏิบตั ิมากขึ ้นและประเมินการฝึ กอบรมจากผลงานการ
ฝึ กอบรม

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมหลักสูตรเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของ
ครู ระดับอาชี วศึกษา ที่ผ้ ูวิจัยพัฒ นาขึ ้นสามารถก่อเกิ ดการพัฒ นาด้ านความรู้ ในการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับ
อาชีวศึกษา ทักษะในการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษา และเจตคติในการบริ หารการจัดการสอนของครู
ระดับอาชีวศึกษา เกี่ยวกับสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ทกุ ประการ ซึง่ ผู้วิจยั มีประเด็นที่นามาอภิปราย ดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์สมรรถนะด้ านการบริ หารจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษา และความต้ องการจาเป็ นการ
เสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับ อาชีวศึกษา พบว่าด้ านสมรรถนะของครู ผ้ สู อนนันสามารถ
้
วิเคราะห์ได้ 7 สมรรถนะคือ การเตรี ยมแผนการสอน การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน การจัดการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา การสอดแทรกด้ านศีลธรรมและจริ ยธรรม การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ การทาวิจัยในชัน้ เรี ยน ซึ่ง ทัง้ 7
สมรรถนะนันผู
้ ้ เชี่ยวชาญให้ ความเห็นสอดคล้ องกันว่า ครอบคลุมกระบวนการทางานของครู ในการบริ หารการจัดการเรี ยน
การสอนของครูให้ มีประสิทธิภาพได้ เป็ นอย่างดี
ในการศึกษาความต้ องการจาเป็ นการเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษานัน้
ผู้วิจัยได้ ประเมินความต้ องการจาเป็ น สมรรถนะด้ านการบริ หารจัดการสอนของครู อาชีวศึกษา แล้ วได้ พบว่า ทุกหน่วยมี
ความต้ องการจาเป็ น อยู่ในช่วง 0.598 - 0.718 หมายความว่า ทุกสมรรถนะ มีค วามต้ องการจ าเป็ นในระดับสูง ในการ
เสริ ม สร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครู เรี ยงตามลาดั บ ได้ ดังนี ้ อัน ดับ ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา อันดับที่ 2 การจัดการเรี ยนรู้ อันดับที่ 3 การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน อันดับที่ 4 การเตรี ยมแผนการสอน อันดับที่ 5
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ อันดับที่ 6 การสอดแทรกด้ านศีลธรรมและจริ ยธรรม อันดับที่ 7 การทาวิจัยในชัน้ เรี ยน
แสดงให้ เห็นว่า ทุกสมรรถนะนันมี
้ ความจาเป็ นต่อสมรรถนะด้ านการบริ หารจัดการสอนของครู อาชีวศึกษา โดยสมรรถนะ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามีคา่ ความต้ องการจาเป็ นสูงสุด ซึ่งหมายถึงความต้ องการพัฒนาสมรรถนะในด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูอาชีวศึกษามีความต้ องการมากที่สดุ
2. ผลการพัฒนาหลักสูตรเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษานันได้
้ สร้ างเป็ น
หลักสูตร มีทงหมด
ั้
7 หน่วยคือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การจัดการเรี ยนรู้ การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน การเตรี ยม
แผนการสอน การวัด และประเมิ นผลการเรี ยนรู้ การสอดแทรกด้ านศี ลธรรมและจริ ยธรรม การทาวิจัย ในชัน้ เรี ย น โดย
ผู้เชี่ ยวชาญพิจารณาแล้ วเห็นว่าองค์ ประกอบของหลักสูตรฝึ กอบรมทุกประเด็นมีค วามเหมาะสมในระดับมากที่ สดุ ข้ อ
รายการที่มีค่าเฉลี่ยเป็ นลาดับที่ 1 คือ 5.00 ได้ แก่ เนื ้อหามีความถูกต้ องตามหลักวิชาการ เนื ้อหามีความสัมพันธ์ ต่อเนื่อง
บทเรี ยนมีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เข้ าอบรม บทเรี ยนมีการสรุปเนื ้อหาในแต่ละตอนอย่างเหมาะสม มีกระบวนการอบรม
ที่เหมาะสมและน่าสนใจ มี การสรุ ปและการนาความรู้ ในการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษาจากอบรม
ประยุกต์ใช้ มีการใช้ สื่อประกอบการฝึ กอบรมที่เหมาะสมและน่าสนใจ ผู้เข้ าอบรมสามารถประเมินความเข้ าใจของตนเองได้
ข้ อรายการที่มีค่าเฉลี่ยมีความเหมาะสมเป็ นลาดับที่ 2 คือ 4.80 ได้ แก่ จุดประสงค์เหมาะสมกับหลักสูตรการฝึ กอบรม การ
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แจ้ งจุดประสงค์ของการอบรมสามารถเข้ าใจได้ งา่ ย เนื ้อหาบทเรี ยนสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ บทเรี ยนเปิ ดโอกาสให้
ผู้เข้ าอบรมมีสว่ นร่ วมตลอดการอบรม บทเรี ยนมีการยกตัวอย่างในปริ มาณและโอกาสที่เหมาะสม มีการนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยนที่
เหมาะสม การประเมินผลเหมาะสมกับเนื ้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู้ มีความยากง่ายและเหมาะสมกับระดับของผู้เข้ า
อบรม ความเหมาะสมของจานวนข้ อสอบหรื อแบบทดสอบ
ผลโดยรวมของการพัฒนาหลักสูตรเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษา
ทังหมด
้
7 หน่วยคือ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การจัดการเรี ยนรู้ การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน การเตรี ยมแผนการ
สอน การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ การสอดแทรกด้ านศีลธรรมและจริ ยธรรม การทาวิจัยในชัน้ เรี ยน ที่ได้ มาดังกล่าว
สอดคล้ องกับหลักสูตรฝึ กอบรมที่พฒ
ั นาขึ ้นดาเนินการโดยศึกษาข้ อมูล ได้ แก่ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ความรู้ ในการ
บริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์การศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนการสอนและปั ญหา
ในการสอนคิดวิเคราะห์ การศึกษาความต้ องการในการฝึ กอบรม เพื่อทราบข้ อมูลพื ้นฐานแล้ วได้ นาข้ อมูลพื ้นฐานดังกล่าวมา
สนทนากลุม่ เพื่อศึกษาแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ในด้ านการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
ของทาบา [4] ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ยกร่างหลักสูตรประกอบไปด้ วยหลักการและเหตุผลของหลักสูตรจุดมุง่ หมายของหลักสูตรฝึ กอบรม
โครงสร้ างหลักสูตรเนื ้อหาสาระของหลักสูตร กิจกรรมฝึ กอบรม ระยะเวลาในการฝึ กอบรม สื่อและแหล่งเรี ยนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการฝึ กอบรม และจัดเตรี ยมเอกสารประกอบหลักสูต รพร้ อมนาเสนอผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
และเอกสารประกอบหลักสูตร ผลการตรวจสอบหลักสูตรพบว่า มีความเหมาะสมในระดับ มาก และมีความสอดคล้ อง
สามารถนาไปทดลองใช้ ได้ ในการพัฒนาหลักสูตรเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา
ในครัง้ นี ้ เป็ นไปตามแนวทางของการพัฒนาหลักสูตรของทาบา [4] โดยได้ เสนอว่ากระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้ วย
7 ขันตอน
้
ได้ แก่ (1) การวิเคราะห์สารวจความต้ องการ (2)กาหนดจุดมุ่งหมาย (3) การเลือกเนื ้อหาสาระของหลักสูตร (4)
การจัดระบบเนื ้อหา (5) การเลือกประสบการณ์ เรี ยนรู้ (7) การกาหนดสิ่ง ที่จะประเมิน สาหรับองค์ประกอบของหลักสูตรที่
สร้ างขึ ้นได้ ครอบคลุมทังด้
้ านความรู้ ในการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษา ด้ านทักษะในการบริ หารการ
จัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษา และด้ านเจตคติในการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษา ซึ่งเป็ นไปตาม
องค์ประกอบหลักของหลักสูตร และผลจากการนาหลักสูตรและคูม่ ือ เอกสารประกอบการสอนไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจ
พบว่า ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมมีมากจนถึงมากที่สดุ ในขณะเดียวกันความสอดคล้ องขององค์ประกอบของหลักสูตรใน
แต่ละด้ านเป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ กาหนด ทัง้ นีเ้ นื่องจากผู้วิจั ยได้ ดาเนิน การพัฒ นาหลักสูตรอย่างมีระบบตามขันตอนแนว
้
ทางการจัดพัฒนาหลักสูตรของวิชยั วงษ์ ใหญ่ [5]
3. ผลการใช้ หลักสูตรเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา นันพบว่
้
า
หลังจากใช้ หลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษาแล้ ว ได้ ผลซึง่ แยก
เป็ น หัวข้ อการอภิปราย ออกเป็ น 3 ประเด็น คือ 3.1 ด้ านความรู้ 3.2 ด้ านทักษะ 3.3 ด้ านเจตคติ ดังนี ้
3.1 ผลคะแนนพัฒนาการจากการทดสอบความรู้ในการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษาของครู
ผู้เข้ าอบรม ของหน่วยที่ 2 การบริ หารจัดการชัน้ เรี ยน ได้ คะแนนพัฒนาการมากที่สดุ คือ 64.71% ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าการ
ฝึ กอบรมเพิ่มสมรรถนะครูผ้ สู อนเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา ช่วยเพิ่มความรู้ใน
การบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษาของครูในด้ านการบริ หารจัดการชันเรี
้ ยนให้ สงู ขึ ้นจากความรู้ในการบริ หาร
การจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษาเดิม ซึ่ง เป็ นผลมาจากการออกแบบการอบรมที่มีเนื ้อหาที่มีความพร้ อมและความ
สมบูรณ์ในความรู้ในการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา เรื่ องการบริ หารจัดการชันเรี
้ ยนที่ทาให้ ครูผ้ เู ข้ า รับการ
อบรมมีความรู้ ในการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษาที่ดีขึ ้น พร้ อมทังมี
้ สงิ่ เร้ าด้ วยการเรี ยนด้ วยการเรี ยนแบบ
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ผสมผสาน Blended Learning และมีการให้ ครู ผ้ ูเข้ ารับการอบรมทาแบบฝึ กหัด ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฎีของธอร์ นไดค์
(Thorndike) (Gredler, 1997, p. 24) ซึ่งมีกฎการเรี ยนรู้ ที่สาคัญคือ 1 กฎแห่งผล (Law of effect) 2 กฎแห่งความพร้ อม
(Law of readiness) 3 กฎแห่งการฝึ กหัด (Law of exercise) และผลคะแนนพัฒ นาการจากการทดสอบความรู้ ในการ
บริ หารการจัดการสอนของครูผ้ เู ข้ าอบรมหลักสูตรเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษามี
ค่าเฉลีย่ ทังหลั
้ กสูตรเท่ากับ 59.61 หมายถึงหลักสูตรนี ้มีผลทาให้ ครูมีพฒ
ั นาการทางด้ านความรู้ในการบริ หารการจัดการสอน
ของครูระดับอาชีวศึกษาในการบริ หารการจัดการสอนอยูใ่ นระดับสูง
3.2 ผลคะแนนพัฒ นาการของเจตคติในการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชี วศึกษา หน่วย 3 การ
จัดการการเรี ยนรู้ มีคะแนนพัฒนาการมากที่สดุ คือ 96.84% ซึ่งหมายถึงการฝึ กอบรมตามหลักสูตรเสริ มสร้ างสมรรถภาพ
การบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา ช่วยเพิ่มเจตคติในการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษาใน
ด้ านการจัดการการเรี ยนรู้ ให้ สงู ขึ ้นจากเจตคติในการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษาเดิม ซึง่ เป็ นผลมาจากการ
ออกแบบการอบรมที่มีการกระตุ้นความเป็ นครูที่จะมีเมตตาต่อนักเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู้ให้ นกั เรี ยน เก่ง ดี และมีความสุข
ทาให้ ครู ผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีเจตคติในการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษาที่ดีขึ ้นโดยเฉพาะในหน่วยที่ 3 เรื่ อง
การจัดการการเรี ยนรู้ นี ้ พร้ อมทังมี
้ การอบรมแบบผสมผสาน Blended Learning ช่วยในการจัดการการเรี ยนรู้ เพื่อเป็ น
ตัว อย่า งให้ ค รู น าไปใช้ ในการจัด การเรี ย นรู้ กับ นักเรี ย นด้ วย และนอกจากนี ย้ ังมี ก ารให้ ค รู ผ้ ูเข้ ารั บ การอบรมฝึ ก การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนการสอนซึ่งครู ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถนาไปใช้ ในการบริ หารการจัดการสอนได้
และผลคะแนนพัฒ นาการจากการทดสอบเจตคติ ในการบริ ห ารการจัดการสอนของครู ผ้ ูเข้ าอบรมหลักสูต รเสริ ม สร้ าง
สมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษามีค่าเฉลี่ยทังหลั
้ กสูตรเท่ากับ 67.08 หมายถึงหลักสูตรนี ้มีผล
ทาให้ ครูมีพฒ
ั นาการทางด้ านเจตคติในการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษาอยูใ่ นระดับสูง
3.3 ผลคะแนนทัก ษะในการบริ ห ารการจัด การสอนของครู ร ะดับ อาชี ว ศึ ก ษา นัน้ หน่ ว ยที่ 4 เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ คือ 4.96 ซึ่งหมายถึงการฝึ กอบรม เสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการ
จัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา ช่วยเพิ่มสมรรถนะทักษะในการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษาในด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่จะนาไปใช้ ในการบริ หารการจัดการสอนให้ สงู ขึ ้นมากกว่าทักษะในการบริ หารการ
จัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษาด้ านอื่นๆ ซึ่งเป็ นผลมาจากการออกแบบการอบรมแบบผสมผสาน Blended Learning
ที่มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการอบรม ซึ่งทาให้ ครู ผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีการพัฒนาทักษะในการบริ หารการจัดการสอน
ของครูระดับอาชีวศึกษาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามากกว่าด้ านอื่น และยังเป็ นตัวอย่างการฝึ กใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ ครูนาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้กบั นักเรี ยนอีกด้ วย
การวิจยั ในครัง้ นี ้พบว่า ปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลให้ การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หาร
การจัดการเรี ยนการสอนของครูระดับอาชีวศึกษามีความสาเร็ จ ได้ แก่ การดาเนินการสร้ างและพัฒนาหลักสูตรอย่างมีระบบ
ตามขันตอน
้
ตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของ Taba ,วิชยั วงษ์ ใหญ่,มาเรี ยม นิล
พัน ธุ์ และ Tyler [4, 6, 7, 8] นอกจากนัน้ แล้ วเป็ น หลัก สูต รที่ ต อบสนองความต้ อ งการของครู ผ้ ูเข้ ารั บ การอบรม เพราะ
เนื ้อหาวิชาในการฝึ กอบรม ผู้วิจยั กาหนดโดยการสารวจความต้ องการของครู และนามาจัดทาเป็ นหลักสูตรฝึ กอบรม ใช้ การ
รับสมัครผู้เข้ าอบรมจากความสมัครใจ ประกอบกับการหาคุณภาพของเครื่ องมือการวิจยั ได้ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญซึ่งมีความรอบรู้
เฉพาะด้ านตรวจสอบ และปรับปรุ งแก้ ไข อีกทัง้ กระบวนการฝึ กอบรมใช้ การฝึ กอบรมในที่ทางาน (On-the-Job Training)
และการเรี ยนรู้ โดยใช้ การฝึ กอบรมเชิ งปฏิบัติการ ซึ่งผู้เข้ ารับ การฝึ ก อบรมได้ ลงมื อปฏิ บัติ อย่างแท้ จริ ง นอกจากนัน้ การ
ออกแบบการอบรมยังใช้ รูปแบบการอบรมเป็ นแบบผสมผสาน Blended Learning ที่มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

23

24

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
อบรม ซึง่ ทาให้ ครูผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีการพัฒนาทักษะในการบริ หารการจัดการสอนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
และยังมีตัวอย่างการฝึ กใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ ครู นาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ กับนักเรี ยน อีกทัง้ ยังได้ รับความ
ร่วมมือจากผู้เข้ ารับการอบรมเป็ นอย่างดีในการอบรม
ในการอบรมในครั ง้ นี ค้ รู ผ้ ูเข้ า รั บ การอบรมมี ค วามตัง้ ใจเข้ ามารั บ การอบรมจากการสมัค รใจของตนเอง
เนื่ องจากมี ค วามสนใจในหัวข้ อที่ จ ะอบรม แต่จะมี ส่วนที่ เป็ นทฤษฎี ซึ่งผู้เข้ ารั บ การอบรมบางส่วนไม่ได้ ให้ ค วามสนใจ
วิทยากรต้ องมีการใช้ วิธีการชักจูงโดยกระตุ้นความคิดในจิตวิญญาณความเป็ นครูของครูผ้ เู ข้ ารับการอบรมในการเพิ่มเจตคติ
ในการบริ หารการจัดการสอนเพื่อให้ ครู ผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีเจตคติในการบริ หารการจัดการสอนที่ดีขึ ้นในการที่จะเพิ่มความ
สนใจในส่วนเนื ้อหาส่วนที่เป็ นทฤษฎีความรู้ในการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษา

ข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั การพัฒนาหลักสูตรเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษามีประเด็น
ที่ควรนามาเป็ นข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
การนาหลักสูตรการอบรมเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หารการจัดการเรี ยนการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษาไปใช้
ควรจะต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
1.1 เนื่ อ งจากการอบรมตามหลัก สูต รนี ้ ประสบความส าเร็ จ โดยน าการอบรมแบบผสมผสาน Blended
Learning ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการอบรม ดังนั น้ การนาหลักสูตรการอบรมไปใช้ ควรจะได้ ศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศเรื่ องใหม่ๆ เข้ ามาใช้ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้ ารับการอบรมตลอดเวลา
1.2 กระบวนการบริ หารการจัดอบรม ต้ องมีการทาข้ อตกลง ความเข้ าใจกระบวนการในการดาเนินงานอบรม
ซึง่ จะทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมปฏิบตั ิตาม ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเป็ นไปตามข้ อตกลงเป็ นอย่างดี
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 การวิจยั ในครัง้ นี ้ผลการพัฒนาด้ านความรู้ในการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษาเรื่ อง การ
สอดแทรกด้ านศีลธรรมและจริ ยธรรม คะแนนพัฒนาการด้ านเจตคติในการบริ หารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา
หน่วยที่ 1 การเตรี ยมแผนการสอน และคะแนนด้ านทักษะในการบริ หารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษาการปฏิบตั ิ
หน่วยที่ 6 การทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน มีผลการพัฒนาต่ากว่าหัวข้ ออื่น ซึง่ เป็ นจุดที่ควรจะทาวิจยั ต่อไป ว่ามีสงิ่ ใดที่เกี่ยวข้ องที่ทา
ให้ ได้ ผลการพัฒนาการต่ากว่าหัวข้ ออื่น
2.2 ควรน าแนวทางการพัฒ นาหลัก สูต รนี ไ้ ปใช้ ในการพัฒ นากลุ่ม สถาบัน อื่ น ๆ เช่ น หลัก สูต รเสริ ม สร้ าง
สมรรถภาพการบริ หารการจัดการสอนของครูผ้ สู อนสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร หลักสูตรเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบริ หาร
การจัดการสอนของครูผ้ สู อนสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร เป็ นต้ น
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพ
โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
การดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่งการสร้ างกรอบแนวคิดการวิจยั โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง การสัมภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิและการศึกษาโรงเรี ยนดีเด่น ระยะที่สองการตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้ อมูลโดยการใช้ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีคา่ อานาจจาแนกระหว่าง .25-.76 และค่าความเชื่อมัน
เท่ากับ 0.98 กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้ วย ผู้บริ หารโรงเรี ยน ครู ผ้ สู อนที่เป็ นหัวหน้ ากลุม่ งาน หัวหน้ าสายชันหรื
้ อหัวหน้ ากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน รวมทังสิ
้ ้น จานวน 1,621
คน ได้ มาโดยการสุม่ แบบหลายขันตอน
้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อหาค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั และใช้ โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
และตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างรูปแบบเชิงสมมติฐานกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิจยั พบว่า
1. โมเดลเชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ วัฒ นธรรมคุณ ภาพโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สัง กั ด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้ วย ปั จจัยด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
เสริ มสร้ างพลังอานาจ การยกย่องและการให้ รางวัล และการประเมินคุณภาพ
2. การตรวจสอบความสอดคล้ องของรู ปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่ามีความสอดคล้ องกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ มีคา่ สถิติวดั ความกลมกลืน คือ (Chi-Square=1618.64, df=11445, P-value = .0070,
RMSEA=1.00, GFI=.97, AGFI= .96, LSRl = 0.13) โดยปั จจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเสริ มสร้ างพลังอานาจ การ
ประเมินคุณภาพ การยกย่องและการให้ รางวัล การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการทางานเป็ นทีม สามารถร่ วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาได้ ร้อยละ 41
คาสาคัญ : โมเดลเชิงสาเหตุ วัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรี ยนประถมศึกษา

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 (ChiSquare=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
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในด้ านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วและ
ตลอดเวลา ซึง่ ก่อให้ เกิดความสลับซับซ้ อนและปั ญหาอย่างไม่มีสิ ้นสุด ในการบริ หารองค์การไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานทังภาครั
้
ฐ
และเอกชน จึงจาเป็ นต้ องอาศัยผู้นาที่มีวิสยั ทัศน์ มีความรู้ มีความสามารถและมีคุณธรรมในการดาเนินการ อันจะทาให้
องค์การประสบความสาเร็ จตามความมุง่ หมายที่คาดไว้ [1]
สถานศึกษาเป็ นหน่วยงานหรื อองค์การทางการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับบุคลากรครู ที่มีส่วนผลักดันการสร้ างโอกาส
ทางการศึกษาให้ กับผู้เรี ยนและมีส่วนสาคัญต่อการบริ หารงานการศึกษาให้ บรรลุผลสาเร็ จ ผู้บริ หารที่ชาญฉลาดจึงต้ อง
ตระหนักถึงความจริ งข้ อนี ้และต้ องเปลีย่ นแปลงองค์การของตนให้ ทนั ต่อการเคลือ่ นไหว เพื่อความเจริ ญก้ าวหน้ าขององค์การ
[2]การปฏิรูปการศึกษาเป็ นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท หน้ าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องซึ่งรัฐได้ เล็งเห็นความสาคัญของ
การศึกษาโดยมีกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ ในปี พทุ ธศักราช 2540 กาหนด
ไว้ ในมาตราที่ 81[3]อันเป็ นการสร้ างความตื่นตัวให้ กับบุคลากรที่เกี่ ยวข้ องกับการศึกษา ทัง้ ผู้บริ หาร ครู นักเรี ยน และ
นักศึกษาเป็ นอย่างมากเนื่องจากการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้ มีคุณภาพ เป็ นเรื่ องที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง อีกทัง้
วัฒนธรรมของสถานศึกษา เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของสังคม และมีลกั ษณะเหมือนวัฒนธรรมของสังคมทุกประการ
กล่าวคือ มีวิถีแห่งการดาเนินงานในโรงเรี ยนมีวัฒนธรรมที่เป็ นวัตถุ เช่น อาคารเรี ยน และสิ่งแวดล้ อมภายในโรงเรี ยน
หลักสูตรและประมวลการสอน และมีวฒ
ั นธรรมที่ไม่ใช่วตั ถุ เช่น ค่านิยม หลักเกณฑ์ กฎระเบียบต่างๆ รวมทังวิ
้ ถีทางของการ
มีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคลากรในโรงเรี ยน มีขนบประเพณี และวิธีการทางาน ซึ่งเป็ นกิจวัตรประจาในโรงเรี ยน[4] วัฒนธรรม
จึงมีอิทธิพลต่อผู้บริ หารโรงเรี ยน ครู และนักเรี ยน โดยก่อให้ เกิดความคาดหวัง เจตคติ และพฤติกรรมและส่งผลต่อผลผลิต
ของโรงเรี ยนด้ วย ดังนันการบริ
้
หารองค์การจะมีประสิทธิภาพหรื อล้ มเหลวนันจ
้ าเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาในด้ านวัฒนธรรม
องค์การของสถานศึกษานัน้ วัฒนธรรมจะทาให้ เกิดความเข้ าใจ และมองเห็นภาพที่ชดั เจนของสถานศึกษา เห็นได้ ว่าความ
เจริ ญ ก้ า วหน้ าหรื อ ความสาเร็ จ ขององค์ การไม่ได้ ขึน้ อยู่กับการบริ ห ารงาน วางแผนงาน การก าหนดเป้าหมายในการ
ดาเนินการเพียงอย่างเดียว โดยภาพรวมขององค์ การที่ดาเนินงานประสบผลสาเร็ จ ปฏิบัติงานตามแผนงานบรรลุตาม
เป้าหมาย หรื อล้ มเหลวนัน้ มีวัฒนธรรมองค์ การเป็ นตัวเชื่ อมโยงผลสาเร็ จของงาน สถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมองค์ การ
สอดคล้ องกัน จะมีความเข้ มแข็งสามารถนาพาองค์การไปสู่ผลสาเร็ จ สถานศึกษาที่มีวฒ
ั นธรรมองค์การที่ขดั แย้ งกัน ไม่
สอดคล้ องกันจะไม่ประสบผลสาเร็ จในการดาเนินงานและนาพาองค์การให้ ไปสู่ความล้ มเหลว ล่มสลายในที่สดุ แบบแผน
และพฤติกรรมของครู อาจารย์ ไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายขององค์การ [5]บอกถึงความเข้ มแข็งของวัฒนธรรมองค์การ
จะทาให้ องค์การประสบผลสาเร็ จในการดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิ ภาพ ตรงกับ วัฒนธรรมองค์การที่มี
ลักษณะสร้ างสรรค์ เป็ นแนวทางสาหรับการบริ หารงาน การแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นและพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการศึกษา
บุคลากรและองค์การให้ มีประสิทธิภาพนักมานุษยวิทยาอาจมองว่า วัฒนธรรมเป็ นขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการปฏิบตั ิสืบ
ต่อกันมาภายในกลุม่ ชนกลุม่ หนึ่ง นักสังคมวิทยา อาจมองว่าเป็ นความเชื่อ ค่านิยม และบรรทัดฐานของสังคมหนึ่งๆ ที่มีผล
ต่อการกาหนดพฤติกรรมของสมาชิ กในสังคม ส่วนนักบริ หารและจัดการ อาจมองว่า วัฒนธรรม คือ กลยุทธ์ ลักษณะ
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โครงสร้ างขององค์ กร และการควบคุมภายในองค์ กร ในโลกปั จจุบัน มีความจาเป็ นที่จะต้ องเรี ยนรู้ ถึงเทคโนโลยีต่างๆ
สิง่ แวดล้ อมที่ได้ เปลีย่ นแปลงไป องค์กรต่างๆต้ องมีการพัฒนาความสามารถของตนเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น โดย
ที่ทุกคนในองค์กรต้ องมีความกระตือรื อร้ นในการหาวิธีการที่จะมาปรับเปลี่ยนในการพัฒนาการทางานของตน ตลอดจน
พฤติกรรมที่คนในองค์กรยึดถือเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ซึง่ แบบแผนพฤติกรรมที่บคุ คลในองค์กรยึดถือเป็ นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบตั ิที่มีพื ้นฐานมาจากความเชื่อ ค่านิยม นัน่ ก็คือ วัฒนธรรมองค์การ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริ หารจัดการสถาบันการศึกษาแนวใหม่ จึงจาเป็ นต้ องสร้ างวัฒนธรรมคุณภาพให้
เกิดขึ ้นในองค์การอย่างยัง่ ยืนควบคู่กบั การลดการต่อต้ านการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ วิธีการบริ หารเชิงระบบที่กาหนดวิสยั ทัศน์
พันธกิจ และภาระหน้ าที่ของหน่วยงานย่อยให้ ชัดเจน มีการประเมินผลงานทั ง้ ของบุคลากรและสถาบันทุกๆ ระยะ มีการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ดาเนินการแบบมุง่ ผลลัพธ์และสร้ างการเปลีย่ นแปลงเป็ นวัฒนธรรมองค์การ [6]หรื ออาจกล่าว
ได้ ว่าเป้าหมายของยุทธวิธีคณ
ุ ภาพ คือ การสร้ างวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันการศึกษา [7]ที่ผ้ บู ริ หารในสถาบันการศึกษา
ต้ องมีการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ ความมุ่งมั่น แรงจูงใจ และความร่ วมมือในภารกิ จ ด้ วยการปลูกฝั งสิ่งต่างๆ ที่เป็ น
องค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณภาพให้ เกิดกับบุคลากรภายในสถาบันและสืบทอดเป็ นวัฒนธรรมองค์การ เพื่อให้ งานของ
สถาบันบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลเชิ ง สาเหตุข องปั จ จัย ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่อ วัฒ นธรรมคุณ ภาพโรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พฒ
ั นาขึ ้นจากข้ อมูลเชิง
ประจักษ์

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั โดยใช้ ระเบียบวิจยั ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal relationships) ซึง่ มีการดาเนินการ
วิจยั 2 ระยะ ดังนี ้
การวิจัยระยะที่หนึ่ง : การกาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ในขันตอนนี
้
้ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการโดย การวิเคราะห์เอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง สัมภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณวุฒ จาแนกผู้ทรงคุณวุฒิออกเป็ น 4 กลุ่ม รวม 9 คน ซึ่งได้ มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) และการศึกษาโรงเรี ยนดีเด่น จานวน 3 โรงเรี ยน แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์เชิง
เนื ้อหา (Content Analysis) แล้ วนาไปปรับเป็ นกรอบการวิจยั ต่อไป
การวิจัยระยะที่สอง : การตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั ในขันตอนนี
้
้จะทาการตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั ตาม
กรอบแนวคิดการวิจยั ที่ได้ ศึกษา โดยได้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ ประชากร ได้ แก่ ครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ก ารศึกษา 2559 จานวน 12,524 โรงเรี ยน กลุม่ ตัวอย่าง
เป็ นครู ในสถานศึกษา จานวน 575 โรง จานวน1,621 คน ซึ่งได้ มาด้ วย การสุ่มแบบหลายขันตอน
้
(Multi-Stage Random
Sampling)

29

30

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการวิจัย ครั ง้ นี ้ แบ่ง ออกเป็ น 2 ระยะ คื อ ระยะที่ 1 เป็ น การสัม ภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ โดยการ
สัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง ประเด็นที่ศึกษาประกอบด้ วยคุณลักษณะทัว่ ไปของผู้บริ หาร หัวหน้ าสายชัน้ หรื อหัวหน้ ากลุม่
สาระการเรี ยนรู้ และครู คุณลักษณะของโรงเรี ยนดีเด่น ระยะที่ 2 เป็ นการเก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ แบบสอบถาม ซึง่ มี
2 ตอน ประกอบด้ วย ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2ปั จจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปั จจัยการ
ทางานเป็ นทีม ปั จจัยการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านคุณภาพ ปั จจัยการเสริ มสร้ างพลังอานาจ ปั จจัยการยกย่องและการให้ รางวัล
ปั จจัยการประเมินคุณภาพและปั จจัยวัฒนธรรมคุณภาพมีข้อคาถามทังสิ
้ ้น 116 ข้ อเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งการสร้ างเครื่ องมือการวิจัยนันผู
้ ้ วิจัยได้ ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้ องเพื่อกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการและโครงสร้ างของตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ทาการสร้ างข้ อคาถาม
ตามนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่ได้ มีผ้ ทู าการพัฒนาเครื่ องมือวัดและประเด็นคาถามที่ได้ ทดลองใช้ แล้ วมาปรับปรุงเพื่อให้ เหมาะสม
กับการวิจัย ผู้วิจัยได้ นาแบบสอบถามฉบับร่ างดังกล่าวมาทาการการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา ( Content Validity)
พบว่า มีคา่ IOC ระหว่าง .80-1.00 และค่าอานาจจาแนกมีคา่ ระหว่าง .25-.76 และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่า มีคา่
เท่ากับ .986
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติพรรณนาเพื่อหาการแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และการวิ เคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และค่ าสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson’sproductmomentcorrelationcoefficient) เพื่ออธิบายสภาพทัว่ ไปของตัวแปร โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิติ SPSS การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์
เส้ นทางอิทธิพล และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ น (Linear Structural Relationship : LISREL)

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้ สรุปผลการวิจยั ได้ ดังนี ้
1. โมเดลเชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ วัฒ นธรรมคุ ณ ภาพโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สัง กั ด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้ วย6ปั จจัย คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
ทางานเป็ นทีม การจัดการเชิง กลยุทธ์ ด้านคุณภาพ การเสริ มสร้ างพลังอานาจ การยกย่องและการให้ รางวัล การประเมิน
คุณภาพ
2. โมเดลเชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ วัฒ นธรรมคุ ณ ภาพโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สัง กั ด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติวดั
ความกลมกลืน คือ ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 1618.64 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 1445 ค่าความน่าจะเป็ น (pvalue) เท่ากับ0.070ค่า RMSEA = 1.00ค่า GFI เท่ากับ .97 และ ค่า AGFI เท่ากับ .96 ค่า LSR = 0.13 โดยปั จจัยการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การเสริ มสร้ างพลังอานาจ การประเมินคุณภาพ การยกย่องและการให้ รางวัล การจัดการเชิงกลยุทธ์ และ
การทางานเป็ นทีม สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาได้ ร้อยละ 41 ดังภาพ
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)

ภาพที่ 1 โมเดลเชิงสมมติฐานที่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
3. ผลการตรวจสอบขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้ อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม
คุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษา
ผลการตรวจสอบพบว่า ตัวแปรทัง้ 6 ตัว คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การทางานเป็ นทีม การจัดการเชิงกลยุทธ์
ด้ านคุณภาพ การเสริ มสร้ างพลังอานาจ การยกย่องและการให้ รางวัล และการประเมินคุณภาพมีอิทธิพลต่อปั จจัยวัฒนธรรม
คุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งพิจารณาอิทธิ พลแยกออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ อิทธิ พลทางตรง
(Direct Effect : DE) อิทธิพลทางอ้ อม (Indirect Effect : IE)และอิทธิพลรวม (Total Effect : TE)สรุปได้ ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าน ้าหนักอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้ อม และอิทธิพลรวมของตัวแปร
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม

QUALITY
CULTURE

R2

.4
1

อิทธิ
พล
DE
IE
TE

HUMAN
RESOURCE
 s.e. t
-.05 .03 -2.04*
.02 .01 2.30*
-.03 .03 -1.04

EMPOWERME
NT
β s.e. t
.10 .03 3.24**
016 .02 8.34**
.26 .03 9.38**

QUALITY
PRAISE
MANAGEMENT
REWARDS
t
β s.e.
β s.e. t
.01 .03 .20 .00 .03 .07
.02 .01 3.99** -.02 .01 -2.07*
.02 .03 3.99** .00 .03 .07

QUALITY
ASSESSMENT

TEAMWORK

β s.e. t
β s.e. t
**
.25 .03 7.77 .15 .03 5.57**
- **
.25 .03 7.77 .15 .03 5.57**

**

p < .01, *p < .05

จากตารางที่ 1 อิทธิ พลทางตรง พบว่า การประเมินคุณภาพมีอิทธิ ต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษา
สูงสุด รองลงมา ได้ แก่ การทางานเป็ นทีม การเสริ มสร้ างพลังอาจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ตามลาดับ และยังพบว่า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิ พลต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาทางลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อิทธิ พล
ทางอ้ อม พบว่า วัฒนธรรมคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาได้ รับอิทธิ พลทางอ้ อมโดยผ่านการเสริ มสร้ างพลังอานาจ การ
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จัดการเชิงกลยุทธ์ด้านคุณภาพ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ด้ านอิทธิพลรวม พบว่า การเสริ มสร้ างพลังอานาจมีอิทธิพลรวมต่อ
วัฒนธรรมคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูงสุดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

อภิปรายผล
1. โมเดลเชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ วัฒ นธรรมคุ ณ ภาพโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สัง กั ด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้ วย 7 ปั จจัย คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
เสริ มสร้ างพลังอานาจ การประเมินคุณภาพ การยกย่องและการให้ รางวัล การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านคุณภาพ การทางานเป็ น
ทีม และวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษา ทังนี
้ ้เป็ นผลมาจากผู้วิจยั ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และสัมภาษณ์
ผู้ท รงคุณ วุฒิ และได้ สัง เคราะห์ ส รุ ป เป็ น กรอบในการวิ จัย ซึ่ ง ได้ น าไปศึ ก ษากับ ครู ใ นโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สัง กัด
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ ปัจจัยดังที่กล่าวมาข้ างต้ น สอดคล้ องกับ วิฑรู ย์ สิมะโชคดี
[8]ได้ ศึกษาปั จจัยที่มีความเกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมคุณภาพขององค์การ ประกอบด้ วย คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
เสริ มสร้ างพลังอานาจ การประเมินผล การให้ รางวัล การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการทางานเป็ นทีม
2. โมเดลเชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ วัฒ นธรรมคุ ณ ภาพโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สัง กั ด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติวดั
ความกลมกลืน คือ ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 1618.64 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 1445 ค่าความน่าจะเป็ น (pvalue) เท่ากับ 0.070 ค่า RMSEA = 1.00 ค่า GFI เท่ากับ .97 และ ค่า AGFI เท่ากับ .96 ค่า LSR = 0.13 โดยการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การเสริ มสร้ างพลังอานาจ การประเมินคุณภาพ การยกย่องและการให้ รางวัล การจัดการเชิงกลยุทธ์ และ
การทางานเป็ นทีม สามารถร่ วมกันอธิ บายความแปรปรวนของวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาได้ ร้อยละ 41
สอดคล้ องกับ Schein [9]ได้ กล่าวไว้ ว่า วัฒนธรรมคุณภาพเป็ นวัฒนธรรมที่เกี่ ยวข้ องกับคุณค่าที่สร้ างความแน่ใจให้ กับ
ผู้บริ หาร ในการที่จะพยายามนามาใช้ ในองค์การและมีผลต่อประสิทธิ ภาพขององค์การ นักวิชาการทางด้ านการจัดการ
คุณภาพและนักวิชาการด้ านพฤติกรรมองค์การได้ ให้ ความหมายของวัฒนธรรมคุณภาพไว้ หลากหลาย อีกทังสอดคล้
้
องกับ
แนวคิดของ Goetschand Davis [10] ได้ อธิ บายถึงวัฒนธรรมคุณภาพไว้ ในแนวทางเดียวกัน คือ วัฒนธรรมคุณภาพเป็ น
ระบบค่า นิ ย มขององค์ การที่ เป็ น ผลจากสภาพแวดล้ อ มที่ ส่งเสริ มในการสร้ างและการปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพอย่า งต่อเนื่อง
วัฒนธรรมคุณภาพประกอบด้ วยค่านิยม ประเพณีปฏิบตั ิ กระบวนการ และความคาดหวังในการสนับสนุนให้ เกิดคุณภาพ
นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับแนวคิดของ สมาน อัศวภูมิ [11] กล่าวไว้ วา่ องค์การทางการศึกษาก็เหมือนกับองค์การทางธุรกิจ
การปรับปรุ งคุณภาพไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็ นสิ่งจาเป็ นจะต้ องดาเนินการ นอกจากนี ้การร่ วมมือกับภาคธุรกิจในการ
จัดการศึกษา ซึ่งเป็ นการเชื่อมโยงทางการศึกษากับธุรกิจให้ ใกล้ ชิดกันมากขึ ้น ทาให้ เกิดการยอมรับแนวคิดทางธุรกิ จในการ
จัดการศึกษามากขึ ้น
3. อิทธิพลทางตรง พบว่า การประเมินคุณภาพมีอิทธิตอ่ วัฒนธรรมคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูงสุง รองลงมา
ได้ แก่ การทางานเป็ นทีม การเสริ มสร้ างพลังอาจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ตามลาดับ และยังพบว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาทางลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้ องกับ สมาน อัศวภูมิ
[10]ได้ กล่าวถึงความจาเป็ นในการกากับติด ตามและประเมินผล ในสถาบันการศึกษา โดยระบบคุณภาพจาเป็ นต้ องมี
กลไกข้ อ มูลป้อ นกลับ ที่ มั่นใจว่า ข้ อ มูลที่ ได้ สามารถใช้ ป ระเมิ น ผลแผนได้ การก ากับ ติ ดตามและการประเมิ น ผลเป็ น
องค์ประกอบสาคัญในการวางแผนกลยุทธ์ กระบวนการประเมิน ผลและการป้อนกลับข้ อมูลเป็ นองค์ประกอบที่จาเป็ นของ
วัฒนธรรมองค์การ กระบวนการประเมินควรเน้ นที่ผ้ เู รี ยนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง โดยประเมินว่าสถาบันสามารถตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าได้ มากน้ อยเพียงใด และการประเมินว่าสถาบันสามารถบรรลุตามพันธกิจและเป้าหมายเพียงใด
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สอดคล้ องกับ เรื องวิทย์ เกษสุวรรณ [12]ได้ ให้ แนวคิดเกี่ยวกับทีมงานว่าเป็ นปั จจัยความสาเร็ จอย่างหนึ่งขององค์ การ
ทีมงานทาให้ การทางานมีประสิทธิภาพที่ ดีกว่าในกรณี งานที่ซบั ซ้ อน ต้ องการความคิดสร้ างสรรค์ เส้ นทางการดาเนินงาน
ยังไม่ชดั เจน ต้ องการใช้ ทรัพยากรให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น จาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ อย่างรวดเร็ ว ต้ องการให้ เกิดความผูกพันสูง
การนาแผนไปปฏิบตั ิต้องการความร่ วมมือจากผู้อื่น และมีความจาเป็ นในการทางานต่างสายงานกัน ปั จจัยที่ทาให้ ทีมงาน
มีประสิทธิภาพสูง ได้ แก่ การมีพื ้นฐานที่มนั่ คงในด้ านความเข้ าใจ มีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน มีบรรยากาศเชิงสร้ างสรรค์ มีความคิด
เป็ นของตนเอง สามารถฟื ้นคืนจากความล้ มเหลวได้ เร็ ว มีตัวกระตุ้นเป็ นเครื อข่าย และการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์
สอดคล้ องกับแนวคิดของ Goetsch and David [10]ได้ เสนอแนวคิดว่า การเสริ มสร้ างพลังอานาจของบุคลากรที่ต้องการใน
มุมมองผู้บริ หาร ได้ แก่ มีความเชื่อในความสามารถของการทาให้ ประสบความสาเร็ จ มีความอดทนและให้ เวลาในการ
เรี ยนรู้ กาหนดทิศทางและโครงสร้ าง สอนทักษะใหม่ๆ ให้ ทีละเล็กทีละน้ อยและค่อยๆ เพิ่มขึ ้น มีการถามคาถามที่ท้าทายให้
บุคลากรคิดในแนวทางใหม่ๆ การใช้ สารสนเทศร่ วมกันเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีต่อกัน การให้ เวลา มีความเข้ าใจ
การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ และการสนับสนุนในกระบวนการเรี ยนรู้ ของบุคลากร การให้ ทางเลือกในการปฏิบัติงาน การ
แสดงออกทางด้ านจิตสานึกและการดูแลเอาใจใส่ต่อบุคลากร และการมุ่งเน้ นที่ผลลัพธ์ และรับรู้ ในการปรับปรุ งในแต่ละ
บุคคล
อิทธิพลทางอ้ อม พบว่า วัฒนธรรมคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมโดยผ่านการเสริ มสร้ างพลัง
อานาจ การจัดการเชิ งกลยุทธ์ ด้านคุณภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ สอดคล้ องกับ Freed and Klugman [13]เสนอ
แนวคิดในการเสริ มสร้ างพลังอานาจให้ กบั บุคลากรในสถาบันการศึกษา ได้ แก่ การให้ บคุ ลากรมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจ
การกระจายอานาจจากผู้บริ หารมาสูร่ ะดับปฏิบตั ิการ เปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรได้ แสดงความคิดเห็นและมีการรับฟั ง มีการตัง้
ทีมงานในการทางานข้ ามสายงานกันและร่ วมกันเพื่อแก้ ไขปั ญหา สร้ างความสามารถด้ านภาวะผู้นาให้ เกิดกับบุคลากรที่
ทางานในหน่วยงานและให้ การสนับสนุน และการให้ อานาจและความอิสระในการปฏิบตั ิการเพื่อการเปลี่ยนแปลงแก่
บุคลากรและสอดคล้ องกับ Lewis; & Smith [14]ได้ กล่าวถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้านคุณภาพในสถาบันการศึกษา จะมี
ความสัมพันธ์ กับการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่องส่งเสริ มให้ บุคลากรมุ่งเน้ นในด้ านคุณภาพและเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน องค์ประกอบหลักของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้ วย พันธกิจ วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วัฒนธรรม
(ค่านิยม บรรทัดฐาน ทัศนคติ และพฤติกรรม) โดยมีหน้ าที่ 5 ประการที่สาคัญในการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านคุณภาพ คือ 1)
ดาเนินการตามหลักการภาวะผู้นาด้ านคุณภาพ 2) สร้ างเป้าหมายสถาบันในการปรับปรุ งคุณภาพ 3) สร้ างวิสยั ทัศน์ที่มี
ส่วนสนับสนุนให้ ทุกคนมุ่งไปสูค่ ุณภาพในงานที่เกี่ยวข้ อง 4) สร้ างวัฒนธรรมที่ส่งเสริ มให้ เกิดการปรับปรุ งคุณภาพในทุก
ระดับงาน และ 5) ริ เริ่ มสร้ างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สอดคล้ องกับหลักการคุณภาพและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
อิทธิพลรวม พบว่า การเสริ มสร้ างพลังอานาจมีอิทธิพลรวมต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูงสุดอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้ องกับ Goetsch and David [10]ได้ ให้ ความหมายของการเสริ มสร้ างพลังอานาจ คือ การทาให้
บุคลากรมีส่วนร่ วม เป็ นแนวทางในการดึงดูดความสนใจของบุคลากรทุกๆ ระดับในกระบวนการคิดขององค์การ เป็ นการ
ยอมรับในการตัดสินใจทังหลายที
้
่เกิดขึ ้นภายในองค์การให้ ดีขึ ้นกว่าเดิมโดยการจูงใจบุคคลให้ เข้ ามาร่วมการตัดสินใจ โดยมี
ความเข้ าใจว่าบุคลากรในทุกๆ ระดับขององค์การจะรวบรวมเอาความสามารถพิเศษ ทักษะ และความคิดสร้ างสรรค์ ให้ เป็ น
คุณ ค่า ที่ มีความสาคัญ ถ้ า ได้ รั บ การอนุญาตให้ แสดงความคิด เห็น ออกมา ทานองเดี ยวกัน กับ Bounds; Dobbins and
Fowler [15]ที่ให้ ความหมายของการเสริ มสร้ างพลังอานาจ หมายถึง หลักการที่สร้ างความมัน่ ใจว่าบุคลากรจะทราบถึง
บทบาทหน้ าที่ในการสร้ างพันธกิจขององค์การให้ ดีที่สดุ เท่าที่จะทาได้ โดยมีทรัพยากร สารสนเทศ ทักษะ และอานาจการ
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ตัดสินใจในบทบาทเหล่านัน้ กล่าวคือ บุคลากรจะมีความรั บผิดชอบและมีอานาจในการแก้ ไขปั ญหา การดูแลจัดการ
ให้ บริ การของลูกค้ าอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
ควรมีการนาตัวแปรที่สาคัญและมีอิทธิพลทางตรงต่อวัฒนธรรมโรงเรี ยนคือการเสริ มสร้ างพลังอานาจ การทางาน
เ ป็ น ที ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ย ก ย่ อ ง แ ล ะ ก า ร ใ ห้ ร า ง วั ล ไ ป ใ ช้ เ ป็ น แ น ว ท า ง แ ล ะ ข้ อ มู ล พื น้ ฐ า น
เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยสนั บ สนุ น ให้ ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐานได้ เรี ย นรู้ และพัฒ นา
อย่างต่อเนื่อง
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรนาไปศึกษาวิจยั เพื่อต่อยอดในเชิงลึก โดยอาศัยตัวแบบการวิจยั ที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อยืนยันข้ อค้ นพบว่า
ตรงกันหรื อไม่และมีอะไรที่แตกต่างกัน เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารการศึกษาเพื่อความสาเร็ จของสถานศึกษา เช่น การ
วิจัยทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Study) เพื่อสร้ างตัวแบบจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพเปรี ยบเทียบกับตัวแบบเชิง
ทฤษฎี การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่ วม (Participatory Action Research : PAR) การวิจยั และพัฒนา (R&D) การวิจยั
ศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของสมรรถนะสถานศึกษา และการวิจยั ในบริ บทอื่นๆและกลุม่ ตัวอย่างอื่นๆ เป็ นต้ น
2.2 ควรท าการวิ จัย เพื่ อ พัฒ นาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ วัฒ นธรรมคุณ ภาพโรงเรี ย นที่ เ ป็ น จุ ด ด้ อ ย หรื อ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลต่า ได้ แก่ การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านคุณภาพ และการประเมินคุณภาพซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้มีความสาคัญใน
เชิงทฤษฎี แต่ข้อค้ นพบมีความสาคัญน้ อยลง ควรจะได้ นาปั จจั ยดังกล่าวมาสร้ างแบบแล้ วทาการวิจยั เพื่อพัฒนา วิเคราะห์
โครงสร้ างน ้าหนักองค์ประกอบที่ถกู ต้ อง เพื่อนาผลการวิจยั ไปปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนารู ปแบบสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้ องถิ่น และเพื่อประเมินรู ปแบบสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา สัง กัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ซึ่งวิธีการดาเนินการ
วิจัย ประกอบด้ วย ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง สัม ภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จานวน 17 คน ด้ วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ
และประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น จานวน 310 คน โดย
การสุม่ แบบหลายขันตอน
้
เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง และแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ มีคา่ ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาระหว่าง 0.60-1.00 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.80 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ มัธยฐาน พิสยั ระหว่างควอไทล์ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. รูปแบบสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ประกอบด้ วยสมรรถนะ10ด้ าน
ได้ แ ก่ ภาวะผู้น า การบริ ห ารเชิ งกลยุท ธ์ ความรู้ ความสามารถในวิ ชาชี พ การสื่อสารและการสร้ างสัม พัน ธภาพชุม ชน
คุณธรรมและจริ ยธรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ การบริ หารทรัพยากรบุคคล การบริ หารจัดการองค์กร การบริ หารการ
เปลีย่ นแปลง และการทางานเป็ นทีม
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2. การประเมินรู ป แบบสมรรถนะผู้บริ ห ารสถานศึกษา สังกัด กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น พบว่า รู ปแบบ
สมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ ในระดับดี
คาสาคัญ : รูปแบบสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา

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
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมีความสลับซับซ้ อนและเชื่อมโยงกันมากขึ ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิ จ
สังคม การเมือง รวมทังการบริ
้
หารทังภาครั
้
ฐ และเอกชน ตลอดจนความเป็ นอยู่ของประชาชน ประชาคมในทุกภูมิภาคของ
โลก ประเทศไทยก็ได้ รับผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาของประเทศได้
ประสบปั ญหาในด้ านคุณภาพการศึกษา อาทิ การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และโดยเฉพาะ ด้ านการวิเคราะห์
การอ่าน และการเขียน ยังอยู่ต่ากว่ามาตรฐาน และมีแนวโน้ มจะต่าลงเรื่ อย ๆ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ กาหนดนโยบาย
และแนวทางการดาเนินงาน เพื่อสร้ างความตระหนัก ความพร้ อมในการขับเคลื่อนประเทศ มุ่งเน้ น ครู ผู้บริ หารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา ให้ มีบทบาทสาคัญในการผลักดันให้ เกิดวิถีปฏิบตั ิในห้ องเรี ยน และในโรงเรี ยน เพื่อผลิตเยาวชน
รุ่นใหม่ที่จะต้ องดาเนินชีวิตในสังคมยุคนี ้ต่อไป [1]
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จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 วิสยั ทัศน์ประเทศไทย มุ่งเน้ นการพัฒนา
คุณภาพของประชากรให้ เข้ มแข็งและทัว่ ถึง ซึ่งรัฐบาลได้ ให้ ความสาคัญด้ านการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ วา่ การ
ปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมามีการปรับโครงสร้ างให้ หน่วยงานมีเอกภาพมากยิ่งขึ ้น มีระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่
ชัดเจน แต่การพัฒนาการศึกษาขันพื
้ ้นฐานมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้ องมีการดาเนินการ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรี ยน ด้ านความรู้ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดคานวณ และการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งที่กล่าวมานี ้มีความ
จาเป็ นที่ต้องพัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษา ตลอดจนปรับปรุ งการบริ หารจัดการด้ านการศึกษา 15 ปี ให้ มีประสิทธิภาพ รวมทัง้
การเร่งรัดการลงทุนด้ านการศึกษา และการเรี ยนรู้อย่างมีบรู ณาการในทุกระดับการศึกษา โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน [2]
ในยุคการปฏิรูปการศึก ษาจาเป็ นต้ องมีผ้ บู ริ หารมืออาชี พผลักดันให้ โรงเรี ยนบรรลุความสาเร็ จตามภารกิจ และ
บทบาทหน้ าที่ และผู้บริ หารมืออาชีพจะต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่เอื ้อต่อความสาเร็ จ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้ กระบวนการบริ หารที่เน้ นการมีสว่ นร่ วมของบุคลากรทุกฝ่ าย ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้ อง และการบริ หารโดยใช้ คณะ
บุคคล ตลอดจนการบริ หารโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน ตามแนวการกระจายอานาจการบริ หาร ซึง่ เน้ นผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย คือ นักเรี ยน และชุม ชน มาประยุกต์ ใช้ อย่างเหมาะสม ดังนัน้ ผู้บริ หารสถานศึกษาจึงอยู่ในฐานะผู้น าครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จึงจาเป็ นต้ องแสวงหาความร่วมมือ เพื่อให้ วตั ถุประสงค์ของสถานศึกษา บรรลุผลด้ วยการแสดงออก
อย่างมีศาสตร์ และศิลป์ สนับสนุนให้ มีการบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ไม่ยึดติดกับการบริ หารแบบเดิมที่ม่งุ ทาตามนโยบาย
หรื อตามที่สว่ นกลางกาหนด [3] เพื่อให้ สอดคล้ องกับการบริ หารจัดการศึกษาไทยในยุคปั จจุบนั ที่มีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบใน
การจัดการศึกษาท่ามกลางกระแสแห่งความเป็ นโลกาวิวฒ
ั น์ ซึ่งอยู่ภายใต้ เงื่อนไขการปรับเปลี่ยน การแข่งขัน เพื่อสร้ างข้ อ
ได้ เปรี ยบ และความมุง่ มัน่ ของสังคมที่ดาเนินไปอย่างรวดเร็ ว รุนแรง และมีความหลากหลาย ส่งผลกระทบต่อทุกสาขาวิชาชีพ
โดยเฉพาะด้ านการศึกษา ผู้บริ หารสถานศึกษาจาเป็ นต้ องใช้ ความสามารถที่มีอยูม่ าบริ หารจัดการการศึกษา และภาระงานที่
รับผิดชอบอยูใ่ ห้ บงั เกิดผลสาเร็ จเป็ นที่ประจักษ์ ยิ่งขึ ้นสะท้ อนถึงการเป็ นผู้ที่มีศกั ยภาพ มีภาวะผู้นา มีความสามารถรอบด้ าน
ทัง้ เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งผู้บริ หารสถานศึกษา มีความภาคภูมิ และองอาจในฐานะที่
เป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลือ่ นการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษา ให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์เปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น
พัฒนาสถานศึกษาให้ สามารถจัดการเรี ยนการสอน และปรับตัวให้ เท่าทันการเปลีย่ นแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ [4]
สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น มีหน้ าที่บริ หารจัดการศึกษาให้ มีประสิทธิ ภาพ เพื่อพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพคนในสถานศึกษาให้ มีคณ
ุ ลักษณะที่สามารถบูรณวิถีชีวิตให้ สอดคล้ องกับสภาพและความต้ องการของ
สังคม และประเทศชาติ โดยมุ่งพัฒนาให้ เกิดความสมดุลทังทางด้
้
าน ปั ญญา จิตใจ ร่ างกาย สังคม ระดับความคิด ค่านิยม
และพฤติกรรมซึ่งเน้ นวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ความหลากหลาย และให้ ผ้ ูเรี ยนเป็ นสาคัญ สอดคล้ องกับที่รัฐบาลมี
นโยบายในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ และส่งเสริ มการกระจายอานาจสูท่ ้ องถิ่น เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมใน
การจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ กาหนดให้ องค์กรปกครองท้ องถิ่นมีบทบาท และ
หน้ าที่ในการจัดการศึกษาให้ กบั ประชาชนในท้ องถิ่นได้ ทุกรู ปแบบขึ ้นอยู่กบั ความพร้ อมขององค์กรปกครองท้ องถิ่น [5] การ
ดาเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้ องถิ่นนัน้ มีความก้ าวหน้ าไปมากโดยมีจานวนโรงเรี ยนในสังกัดองค์กรปกครอง
ท้ องถิ่นเพิ่มขึ ้นมาก แต่ก็ยงั พบปั ญหาอุปสรรคในการบริ หารจัดการศึกษาหลายประการ เช่น ผู้บริ หารองค์กรปกครองท้ องถิ่น
ขาดความรู้ ความเข้ าใจด้ านการศึกษา และด้ านการบริ หารทัว่ ไป นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การปกครอง
ท้ องถิ่นยังขาดความชัดเจน และขาดความต่อเนื่อง บางแห่งยังไม่ได้ จัดโครงสร้ างรองรับงานด้ านการศึกษา ยังขาดระบบ
สารสนเทศ เพื่อการศึกษาที่ทนั สมัยและเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนและการบริ หารจัดการศึกษา ผู้บริ หารสถานศึกษาส่วน
ใหญ่ ขาดทักษะในการเป็ นผู้นาการใช้ หลักสูตรครู ขาดความรู้ ความเข้ าใจในการจัดทาหลักสูตร และขาดทักษะการวัดและ
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ประเมินผลการเรี ยนรู้ ขาดแคลนสือ่ อุปกรณ์การเรี ยน การสอน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม [6]
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว สมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษาควรเป็ นสมรรถนะของความ
เป็ นผู้บริ หารการศึกษาแห่งยุคของการเปลีย่ นแปลงภายใต้ การแข่งขันของบริ บทสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน
ประเด็ นการบริ ห ารต่อ ประสิทธิ ผลมีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารสนับ สนุน ส่งเสริ ม ประสานงาน และอานวยการให้ การ
ปฏิบัติงานของครู และบุคลากรในสถานศึกษามีประสิทธิ ภาพ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒ นารู ปแบบสมรรถนะ
ผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น เพื่อนาผลที่ได้ จากการวิจยั ไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาการ
บริ หารการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
2. เพื่อประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ผู้ให้ ข้อมูลที่ใช้ ในการสร้ างรูปแบบครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ ด้านการบริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้ องถิ่น มีจานวน 5 คน คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นกลุม่ ผู้นาระดับผู้ บริ หารสถานศึกษาซึ่งดารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา หรื อรองผู้อานวยการสถานศึกษา ในสังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
กลุม่ ที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ กบั เทคนิคเดลฟาย จานวน 3 รอบ มีจานวน 17 คน ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่
เป็ นกลุม่ ผู้นาในด้ านการบริ หารการศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น จานวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นกลุม่ ผู้นา
ระดับผู้บริ หาร สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น จานวน 4 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นกลุม่ ผู้นาระดับสถานศึกษา สังกัดกรม
ส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น จานวน 7 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นกลุม่ ผู้นาทางวิชาการมีผลงานวิชาการเกี่ยวกับการบริ หาร
การศึกษา มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารการศึกษา ทังมหาวิ
้
ทยาลัยของรัฐและเอกชน จานวน 4
คน
1.2 ประชากรสาหรับการประเมินรู ปแบบ ได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษา สัง กัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
รวมทังสิ
้ ้น 1,407 คน
1.3 กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น โดยผู้วิจยั กาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็ จรู ป Taro Yamane [7] ที่ค่าความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยทาการสุ่ม
แบบหลายขันตอน
้
(multi-stage random sampling) โดยดาเนินการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ เลือกจากสังกัด การสุม่ จังหวัด
ในภูมิภาคใช้ การสุ่มอย่างง่าย เป็ นจังหวัดในแต่ละภูมิภาค และสุ่มสถานศึกษาโดยใช้ การสุ่ม อย่างง่าย ได้ สถานศึกษา
ทังสิ
้ ้น 310 แห่ง ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริ หารสถานศึกษา จานวน 310 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือชุดที่ 1 เป็ นแบบสัมภาษณ์ ชนิดปลายเปิ ด (open-ended interview) ที่ใช้ สมั ภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิด้าน
การบริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถิ่น จานวน 5 คน เพื่อสร้ างแบบพัฒนารู ปแบบสมรรถนะ
ผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
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เครื่ องมือชุดที่ 2 เป็ นแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ าง (semi-instruction interview) และแบบสอบถามความ
คิดเห็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ใช้ ในการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริ หารสถานศึกษา
จ านวน 17 คน ด้ ว ยเทคนิ ค เดลฟาย 3 รอบ เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบฯ ซึ่ง เครื่ อ งมื อ ชุด นี ป้ ระกอบด้ ว ยแบบสัม ภาษณ์ และ
แบบสอบถามความคิดเห็น จานวน 3 ฉบับ
เครื่ อ งมื อชุด ที่ 3 เป็ น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ชนิ ด มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ที่ ใช้
สอบถามความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ รูปแบบ เพื่อใช้ ในการประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้บริ หาร
สถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
3. วิธีดาเนินการวิจยั
ขันตอนในการด
้
าเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ มีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีของนักการศึกษา และงานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบสมรรถนะ
ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา สังกัด กรมส่งเสริ ม การปกครองท้ องถิ่ น ผู้วิ จัย ได้ ศึก ษาเอกสารแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัย ของ
นักวิชาการต่างประเทศ และในประเทศที่เกี่ ยวข้ อง และสัมภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณ วุฒิ ด้ านการบริ หารสถานศึกษา สังกัดกรม
ส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น นามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ และสรุปข้ อมูลโดยการวิเคราะห์เนื ้อหา
ขันตอนที
้
่ 2 พัฒนารู ปแบบสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ผู้วิจยั ใช้ แบบ
สัม ภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ าง และแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ชนิ ดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้ ในการสอบถาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 17 คน ด้ วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลที่ได้ นามาสังเคราะห์เป็ นข้ อมูลที่สอดคล้ องกัน
และได้ นาข้ อมูลแต่ละประเด็นมาสร้ างแบบสอบถามฉบับที่ 2 ซึ่งเป็ น นาไปสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 17 คน
แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ รับมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
ขันตอนที
้
่ 3 ประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็ บ ข้ อมูลเป็ น แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) เพื่อประเมิน รู ปแบบสมรรถนะ
ผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น และตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือโดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
สอดคล้ อง (IOC) แบบสอบถามมีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องอยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00 และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (reliability)
ได้ เท่า กับ 0.80 การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล และสถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล โดยการหาค่ าเฉลี่ย (mean) ค่ า ส่ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
4.1 ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิกลุม่ ที่ 2 จานวน 17 คน โดยใช้ เทคนิค เดลฟาย
รอบที่ 1
4.2 ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลโดยการส่งแบบสอบถามความคิดเห็นให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิกลุม่ ที่ 2 จานวน 17 คน โดยใช้ เทคนิค
เดลฟาย รอบที่ 2 ตอบแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
4.3 ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลโดยการส่งแบบสอบถามความคิดเห็นให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิกลุม่ ที่ 2 จานวน 17 คน โดยใช้ เทคนิค
เดลฟาย รอบที่ 3 ตอบแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อยืนยันคาตอบของผู้ทรงวุฒิ
4.4 ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินรู ปแบบสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ ม
การปกครองท้ องถิ่ น โดยการส่งแบบสอบถามความคิดเห็นให้ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัว อย่าง เพื่อหาค่าความ
เชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความคิดเห็นดาเนินการโดยการส่งและรับคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
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4.5 ผู้วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล การวิ จัย เพื่ อ ประเมิ น รู ป แบบฯ โดยการส่ ง แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ให้ ผู้ บริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่ อง การพัฒ นารู ปแบบสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้ องถิ่น ผู้วิจยั สรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. การพัฒนารูปแบบสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1.1 จากการวิ เคราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี บทความทางวิ ช าการ เนื อ้ หาต ารา และวิ เคราะห์ ก ารสัม ภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น จานวน 5 คน พบว่า สัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ
ทัง้ 5 คน มี ค วามเห็ น ตรงกัน ว่ า รู ป แบบสมรรถนะของผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สัง กัด กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ องถิ่ น
ประกอบด้ วยสมรรถนะ 10 ด้ าน ได้ แก่ ภาวะผู้นา การทางานเป็ นทีม เทคโนโลยีและสารสนเทศ การบริ หารจัดการองค์กร
การบริ หารทรัพยากรบุคคล การบริ หารการเปลีย่ นแปลง การบริ หารเชิงกลยุทธ์ คุณธรรมและจริ ยธรรม ความรู้ ค วามสามารถ
ในวิชาชีพ และการสือ่ สารและการสร้ างสัมพันธภาพชุมชน ตามลาดับ
1.2 ผลจากการศึกษาตามเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ จากการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญทัง้ 17 ท่าน จานวน 3 รอบ
พบว่า รู ปแบบสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ประกอบด้ วย สมรรถนะ 10 ด้ าน ได้ แก่
ภาวะผู้นา การทางานเป็ นทีม เทคโนโลยีและสารสนเทศ การบริ หารจัดการองค์กร การบริ หารทรัพยากรบุคคล การบริ หาร
การเปลีย่ นแปลง การบริ หารเชิงกลยุทธ์ คุณธรรมและจริ ยธรรม ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และการสือ่ สารและการสร้ าง
สัมพันธภาพชุมชน ดังแผนภูมิที่ 1

ภาวะผูน้ า

การทางานเป็ นทีม

การบริหารเชิงกลยุทธ์

รูปแบบสมรรถนะ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดกรมส่งเสริ ม
การปกครอง
ท้องถิ่ น

ความรูค้ วามสามารถ
ในวิชาชีพ
การสือ่ สารและการสร้าง
สัมพันธภาพชุมชน

คุณธรรม
และจริยธรรม

การบริหาร
การเปลีย่ นแปลง
การบริหารจัดการองค์กร
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยี
และสารสนเทศ

แผนภูมิที่ 1 รูปแบบสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
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2. การประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น พบว่า โดยภาพรวม
ทุกด้ านสามารถนารู ปแบบไปใช้ ได้ ในระดับดี ทุกด้ าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย ตามองค์ประกอบจากมาก ไปหาน้ อย ดังนี ้
องค์ประกอบด้ านภาวะผู้นาอยูใ่ นระดับใช้ ได้ ดี ด้ านการทางานเป็ นทีม ด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้ านการบริ หารจัดการ
องค์กร ด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคล การบริ หารการเปลี่ยนแปลง การบริ หารเชิงกลยุทธ์ คุณธรรมและจริ ยธรรม ความรู้
ความสามารถในวิชาชีพ และการสือ่ สารและการสร้ างสัมพันธภาพชุมชน

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น
สามารถนามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. การพัฒนารูปแบบสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ประกอบด้ วยสมรรถนะ
10 ด้ าน ได้ แก่ ภาวะผู้นา การบริ หารเชิงกลยุทธ์ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ การสือ่ สารและการสร้ างสัมพันธภาพชุมชน
คุณธรรมและจริ ยธรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ การบริ หารทรัพยากรบุคคล การบริ หารจัดการองค์กร การบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง และการทางานเป็ นทีม ซึ่งรูปแบบสมรรถนะทัง้ 10 ด้ าน เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานในบทบาทหน้ าที่ที่สาคัญ
และจาเป็ นสาหรับผู้บริ หารในยุคที่จะต้ องอาศัยความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้ านต่าง ๆ จากผลการศึกษารู ปแบบ
สมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา มีการบรรยายถึงคุณลักษณะของผู้บริ หารที่สามารถปฏิบตั ิงานในหน้ าที่อย่างมีประสิทธิ ภาพ
และประสบความสาเร็ จอย่างครบถ้ วนตามหลักการ และแนวคิดในความหมายของสมรรถนะของนักวิชาการต่างประเทศ มี
แนวคิดที่นาไปสูอ่ งค์ความรู้ในเรื่ องสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น และ เทื ้อน ทอง
แก้ ว [8] ได้ วิ เคราะห์ ก ารแสวงหาคุณ ลัก ษณะที่ เ ป็ น สมรรถนะหลัก (Competency) จากแนวคิ ด ของนัก วิช าการน ามา
ผสมผสานเป็ นสมรรถนะด้ านต่าง ๆ สามารถทาให้ การดาเนินงานของผู้บริ หารบรรลุเป้าหมายสาเร็ จตามที่คาดหวังได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเมื่อพิจารณาสมรรถนะเป็ นรายด้ าน สามารถอภิปรายเป็ นรายด้ าน ได้ ดงั นี ้
1.1 สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา พบว่า ผู้บริ หารมีความเอาใจใส่ต่อหน้ าที่ในการบริ หารสถานศึกษา ผู้บริ หารอุทิศ
ตนปฏิ บัติ ห น้ า ที่ เป็ น ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาด้ วยความเต็ ม ใจและเต็ ม ศัก ยภาพ และผู้บ ริ ห ารใช้ ห ลัก ธรรมภิ บ าลในการ
บริ หารงาน สมรรถนะภาวะผู้นาเป็ นสมรรถนะที่สาคัญ ต่อผู้บริ หาร และเป็ นองค์ ประกอบที่สาคัญ ต่อรู ปแบบสมรรถนะ
ผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น สอดคล้ องกับแนวคิดของเสนาะ ติเยาว์ [9] ได้ กล่าวถึงลักษณะ
ความเป็ นผู้นาที่ทาให้ แตกต่างจากบุคคลอื่น ๆ คือ ผู้นาต้ องมีความฉลาด มีความสามารถในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผลข้ อ มูลได้ อย่างลึก ซึง้ และจะต้ องใช้ ค วามคิด ในเชิ งวิเคราะห์ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาที่ ยุ่งยากสลับ ซับ ซ้ อ นได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิ ภาพ รวมทังสามารถมองเห็
้
นความแตกต่างระหว่างสิ่งต่าง ๆ ได้ และสอดคล้ องกับ ชวนพิศ สิทธิ์ ธาดา [10] ได้
กล่าวถึงสมรรถนะด้ านภาวะผู้นา ว่าเป็ นองค์ ประกอบที่มีความสาคัญต่อรู ปแบบสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษาด้ าน
พื ้นฐานที่มีประสิทธิผล สอดคล้ องกับแนวคิดของรุ่ง แก้ วแดง [11] ได้ กล่าวถึงภาพลักษณ์ของผู้บริ หารสถานศึกษายุคใหม่ไว้
ว่า ผู้บริ หารสถานศึกษายุคใหม่จะต้ องมีความเป็ นผู้นาทางวิชาการที่เข้ มแข็งมีความเฉี ยบแหลม เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในการบริ หารงานและจัดสรรบุคคล และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ นันทิยาภรณ์ หงส์เวียนจันทร์ [12] ได้ กล่าวสรุป
ไว้ ว่า ผู้บริ หารต้ องมีความฉลาดรอบรู้และนาความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ คาแนะนาหรื อแก้ ปัญหา ผู้นาที่
มีความเฉียบคม มีความคิดสร้ างสรรค์ มีความคิดรวบยอด/ความคิดเชิงมโนทัศน์ที่ดีในการทางานจะสามารถปรับตัวเข้ ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้ อมูลที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้ อมูลและนามาใช้ ประโยชน์ได้ ทกุ
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สถานการณ์ รวมทังการจั
้
ดให้ มกี ารพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์และการตัดสินใจของบุคลากรเพื่อการแก้ ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบ
1.2 สมรรถนะด้ านการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ พบว่าผู้บ ริ หารนาแผนกลยุทธ์ และข้ อมูลสารสนเทศเป็ น ฐานในการ
ปฏิบตั ิงาน และพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริ หารกาหนดวิสยั ทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาทุกระดับ ผู้บริ หารสามารถวางแผนและกาหนดนโยบายที่สอื่ ให้ เห็นทิศทาง และจุดหมายในการพัฒนาได้ ดี
ยิ่งขึ ้น และผู้บริ หารมีการคิดเชิงกลยุทธ์ สามารถเข้ าใจสถานการณ์ต่าง ๆ และคาดการณ์ได้ อย่างรวดเร็ ว สมรรถนะด้ านการ
บริ หารเชิงกลยุทธ์ เป็ นการบริ หารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร มีการวางแผนอย่างเป็ นขันตอน
้
จึงถือได้ ว่า
การบริ ห ารเชิ งกลยุทธ์ เป็ นหัวใจสาคัญ ของความสาเร็ จในองค์ กร สอดคล้ องกับ พรรณนภา อิงพงษ์ พัน ธ์ [13] กล่าวว่า
ผู้บริ หารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด มีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะในการบริ หารเชิงกลยุทธ์ที่ดีมีความ
เข้ าใจต่อการเปลี่ยนแปลง และมีวิสยั ทัศน์ในอนาคตทาให้ สามารถกาหนดวัตถุประสงค์ และทิศทางการดาเนินงานของ
สถานศึกษาได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยพิ จารณาสภาพแวดล้ อมที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์ กรผู้บริ หารกล้ า
ตัดสินใจ เพื่อให้ การดาเนินงานของสถานศึกษาบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้ กระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และสอดคล้ องกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ [14]
ที่ ก ล่า วถึ งความส าคัญ ของการบริ ห ารเชิ ง กลยุท ธ์ ไว้ ว่า การบริ ห าร เชิ ง กลยุท ธ์ จ ะช่ ว ยให้ ห น่ว ยงานองค์ ก ารมุ่งไปสู่
วัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน ถ้ าปราศจากแนวทางที่กาหนดโดยการบริ หารเชิงกลยุทธ์แล้ ว หน่วยงานมักโน้ มเอียงไปสูท่ ิศทางที่
แตกต่างกัน และสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของเชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ [15] ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาตัวบ่งชี ้ภาวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงกล
ยุทธ์ ของผู้บริ หารสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ประกอบด้ วย 3 องค์ ประกอบหลัก ได้ แก่ ด้ านการ
กาหนดทิศทางขององค์การ ด้ านการนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ และด้ านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์
1.3 สมรรถนะด้ านความรู้ความสามารถในวิชาชีพ พบว่า ผู้บริ หารสามารถตัดสินใจแก้ ปัญหาในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ อย่างรวดเร็ ว ผู้บริ หารมีความรับผิดชอบสูง และสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเคร่งครัด และผู้บริ หารจะต้ องเป็ นนักคิด นัก
ปฏิบตั ิ และนักพัฒนา โดยให้ ความสาคัญต่อการศึกษาและส่งเสริ มการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง สมรรถนะความรู้ ความสามารถ
ในวิชาชีพ สาหรับผู้บริ หารคุณภาพจะเป็ นผู้ขบั เคลื่อนการบริ หารจัดการให้ สถานศึกษาสามารถพัฒนาให้ บรรลุเป้าหมายของ
การปฏิรูปการศึกษาได้ สมรรถนะความรู้ ความสามารถเป็ นคุณลักษณะที่สะท้ อนถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและ
อุป นิ สัย ของบุ ค คล ซึ่ ง จะส่ ง เสริ ม การบริ ห ารงานองค์ ก รบรรลุเป้ า หมายได้ สมรรถนะของผู้บ ริ ห ารแสดงถึ ง ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่จาเป็ นของผู้บริ หาร ซึ่งจะช่วยและเอื ้อต่อการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ความรับผิดชอบ
และการจัดการบริ หารงานในด้ านต่าง ๆ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้ องกับ บุษบา คานนท์ [16] ได้ กล่าวว่า ผู้บริ หาร
สถานศึกษาต้ องมีความรู้ ในการบริ หารสถานศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ มีความรู้ความสามารถในการ
บริ หารงานวิชาการ หลักสูตร และพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน มีความรู้ ความเข้ าใจงานบริ หารสถานศึกษา กฎหมาย
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ แบบแผนที่เกี่ ยวกับการปฏิบัติงานในหน้ าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถควบคุมแนะนาให้
ผู้เกี่ ยวข้ องปฏิบัติงานดังกล่าวได้ อย่างถูกต้ อง และสอดคล้ องกับ ธี ระ รุ ญ เจริ ญ [17] กล่าวว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาเป็ น
บุค ลากรหลักที่ สาคัญ ของสถานศึกษา และเป็ นผู้นาวิชาชี พ ที่จะต้ องมี สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และคุณ ธรรม
จริ ย ธรรม ตลอดทัง้ จรรยาบรรณวิชาชี พ ที่ดี จึงจะนาไปสู่ก ารจัดการ และการบริ ห ารสถานศึก ษาที่ ดีมี ป ระสิท ธิ ผล และ
ประสิทธิภาพ
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1.4 สมรรถนะด้ านการสื่อสารและการสร้ างสัมพันธภาพชุมชน พบว่า ผู้บริ หารมีความสามารถในการจัดการด้ าน
ความสัมพันธ์ สามารถสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั องค์กรอื่นและชุมชน ผู้บริ หารส่งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิ่น และสามารถนามา
บูรณาการในสถานศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู กครอง สังคม และชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการ
จัด การศึก ษาในสถานศึก ษาให้ มี คุณ ภาพ ดัง นัน้ ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาต้ อ งมี สมรรถนะด้ านการสื่อ สารและการสร้ าง
สัมพันธภาพ (ชุมชน) กล่าวคือ ผู้บริ หารสถานศึกษาต้ องให้ ความสาคัญ แก่ผ้ ูที่มาติดต่อราชการ ทุกคนให้ เท่าเทียมกัน
เพราะการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีแก่ชุมชน จะทา ให้ เกิดความร่ วมมือ ความเข้ าใจ ประสาน ประโยชน์ให้ เกิดกับสถานศึกษา
สถานศึกษามีการสือ่ สารและสร้ างสัมพันธภาพที่ดีแก่ชุมชน และชุมชนพึงพอใจ จึงก่อให้ เกิดความร่วมมือในการพัฒนา
ต่อไป ซึง่ สอดคล้ องกับ ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ [18] กล่าวว่า ผู้บริ หารมีบทบาทเป็ นผู้ประกอบการของสถานศึกษา คือ เป็ นผู้นา
ในการเปลี่ยนแปลงแสดงแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนา และปรับปรุ งสถานศึกษาให้ พฒ
ั นาไปในทางที่ดีขึ ้น ผู้บริ หารเป็ นผู้มี
บทบาทในการเป็ นผู้ ประชาสัม พั น ธ์ สามารถถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ข่ า วสารของสถานศึ ก ษาไปสู่ภ า ยนอก เพื่ อ เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ สถานศึกษา สร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ เป็ นอย่างดี และสอดคล้ องกับ นพพงษ์
บุญจิตราดุล [19] ที่กล่าวว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนเป็ นสิ่งสาคัญที่จะเสริ มสร้ างประสิทธิผลของโรงเรี ยน
เนื่องจากโรงเรี ยนเป็ นหน่วยงานหนึง่ ของสังคมที่ทา หน้ าที่ให้ ความรู้แก่คนในชุมชน เป็ นแหล่งถ่ายทอดวัฒนธรรมของชุมชน
เป็ นศูนย์รวมชุมชนในการจัดกิจกรรม และให้ บริ การต่าง ๆ
1.5 สมรรถนะด้ า นคุณ ธรรมและจริ ย ธรรม พบว่า ผู้บ ริ ห ารไม่ขึน้ ตรงกับ ผู้ห นึ่งผู้ใด สามารถปฏิ บัติ หน้ า ที่แ ละ
ตัดสินใจได้ อย่างอิสระ ผู้บริ หารต้ องละเว้ นต่อการประพฤติชวั่ และไม่ล่มุ หลงอบายมุข มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ตต่อตนเองและ
ผู้อื่น และมีความเมตตากรุ ณาโอบอ้ อมอารี ตต่อบุคคลทัว่ ไป และผู้บริ หารมีความเป็ นธรรมสามารถจัดสรรผลประโยชน์แก่
ผู้ใต้ บังคับ บัญ ชาได้ อย่างทั่วถึงและเป็ นธรรม ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ อัจฉรา สระวาสี [20] กล่าวถึง สมรรถนะด้ านคุณ ธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ มี 7 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ พฤติกรรมที่ผ้ บู ริ หารการศึกษาได้ แสดงออก หรื อสะท้ อนถึงการประพฤติตน
โดยยึดมัน่ ในหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงาน และการ
ปกครองผู้ใต้ บงั คับบัญชา การดารงตนเหมาะสมกับฐานะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบตั ิงานโดยยึดหลัก
ความถูกต้ องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางที่กาหนด การเสียสละ อุทิศตน โดยเห็นประโยชน์สว่ นร่ วม
เป็ นสาคัญ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี สอดคล้ องกับโครงสร้ างสมรรถนะ
ตาแหน่งผู้บริ หารการศึกษา สถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา [21] ที่กาหนดว่า ผู้บริ หารต้ องมี
สมรรถนะด้ านจริ ยธรรม คือ ปฏิบัติตน และส่งเสริ ม สนับสนุน ผู้ร่วมงานให้ ปฏิบตั ิตน ตามหลักคุณ ธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชี พ แสดงออกถึงพฤติ กรรมการครองตน ครองคน ครองงาน ที่เกิ ดความ สาเร็ จในงาน ศรั ทธาในการ
ประกอบวิชาชีพ เป็ นแบบอย่างที่ดี
1.6 สมรรถนะด้ านเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ พบว่ า มี ก ารวางแผน จัด ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย น และ
ประสานงานกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือนักเรี ยน ทังด้
้ านการเรี ยนและปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นให้ ประสบผลสาเร็ จได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริ มให้ จัดการสื่อแหล่งเรี ยนรู้ และสนับสนุนผู้ใต้ บงั คับบัญชาได้ พั ฒนาสื่อและนวัตกรรมจัดการเรี ยนรู้ ให้
เพียงพอและเหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษา และมีแนวคิด วิธีการ และเทคนิคการปฏิบตั ิงานที่ทนั สมัยและเป็ นที่ยอมรับ
ของผู้ใต้ บงั คับบัญชา สมรรถนะด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ แก่ พฤติกรรมหรื อการแสดงออกที่ สะท้ อนถึงการมีความรู้
ความเข้ าใจ และมีทกั ษะในการทาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบตั ิงาน ใช้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใน
การบริ หาร เพื่อให้ การทางานเกิ ดประสิทธิ ภาพ และมีคุณภาพสูงขึ ้น สอดคล้ องกับมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา [22] ที่
กาหนดว่า ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริ หารการศึกษาต้ องมีมาตรฐานความรู้ ด้ านการบริ หารการศึกษาซึ่งประกอบด้ วยความรู้
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เกี่ ย วกับ นวัต กรรม และเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร และการเรี ย นรู้ และสมรรถนะในการบริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริ หารและการเรี ยนรู้
1.7 สมรรถนะด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคล พบว่า ผู้บริ หารสนับสนุนให้ กั บผู้ใต้ บังคับบัญชา มีจิตใจรักการ
ให้ บริ การโดยเฉพาะกับผู้รับบริ การหรื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ผู้บริ หารส่งเสริ มขวัญและกาลังใจต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาอย่างเที่ยง
ธรรมทั่วถึง และสม่าเสมอ และผู้บริ หารส่งเสริ มให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญ ชาได้ รับการเข้ าร่ วมพัฒ นาความรู้ เช่น อบรม สัมมนา
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ สมรรถนะด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สถานศึกษาต่าง ๆ กาลังให้ ความสาคัญ
เพราะทรัพยากรบุคคลเปรี ยบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ามากที่สดุ เป็ นกลยุทธ์ หนึ่งที่สร้ างความได้ เปรี ยบเชิงการแข่งขัน
และการพัฒนาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ วัลลีลกั ษณ์ สุขใจ [23] ได้ ศึกษาเรื่ อง สมรรถนะของผู้บริ หาร
โรงเรี ยนในทัศนะของครูผ้ สู อน สังกัดการปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ทัศนะของครู ผ้ สู อนที่
มีต่อสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ นันทิยาภรณ์ หงส์เวียน
จัน ทร์ [24] ได้ ศึก ษาเรื่ อง การพัฒ นารู ป แบบภาวะผู้น าเชิ งกลยุท ธ์ ที่ มี ป ระสิท ธิ ผลของผู้บริ ห ารสถานศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ หารควรให้ ความสาคัญกับทักษะการวางแผนพัฒนากาลังคนทังบุ
้ คลากรที่มีอยู่และบุคลากรที่ สรรหา
ใหม่ ทักษะในการจัดกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้ มีศกั ยภาพที่สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่องทักษะในการมอบหมายงานให้ บคุ ลากร
อย่างเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน และทักษะการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเนื่องจาก
ในการดาเนินงานของสถานศึกษาต้ องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากรในตาแหน่งต่าง ๆ ซึง่ ผู้บริ หารจะต้ องสนับสนุน
ให้ บุคลากรได้ มีโอกาสเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน สนับสนุนการอบรมสัมมนา จัดพื ้นที่สาหรับการแสวงหาความรู้
ควรส่งเสริ ม ให้ บุค คลมี ทัก ษะในการท างานดี ขึน้ ตลอดจนมี ทัศ นคติ ที่ ดี ในการท างานอัน จะเป็ น ผลให้ การป ฏิ บัติงานมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ ้น
1.8 สมรรถนะด้ านการบริ หารจัดการองค์กร พบว่า ผู้บริ หารสามารถสร้ างแรงกระตุ้นต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ เกิดแรง
บันดานใจในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างเต็มศักยภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร ผู้บริ หารอานวยความสะดวกในการ
จัดการเครื่ องมือที่ใช้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ และผู้บริ หารเอาใจใส่ดแู ลสภาพสิง่ แวดล้ อม และอาคารสถานที่เป็ นอย่างดี เพื่อให้ มี
ความสะอาด และปลอดภัย สมรรถนะด้ านการบริ หารจัดการองค์กร เป็ นกระบวนการมีสว่ นร่ วมวางแผน การจัดสรรกาลัง
จนกระทัง่ งบประมาณ ดังนันผู
้ ้ บริ หารจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องใช้ กระบวนการบริ หารเพื่อให้ เกิดการมีสว่ นร่วมกับผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งและหน่ว ยงานภายนอกในการวางแผนการจัดการทรัพ ยากรที่ มี อยู่ให้ เกิ ดประโยชน์ ม ากที่ สุด สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
1.9 สมรรถนะด้ านการบริ หารการเปลี่ยนแปลง พบว่า ผู้บริ หารมีความสามารถในการปรับตัว สามารถจัดการกับ
ปั ญหาที่หลากหลาย และมีการปรับเปลี่ยนความคิดอย่างรวดเร็ วเมื่อได้ รับข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งใหม่ ผู้บริ หารมีองค์ความรู้
สามารถรับมือกับความท้ าทายที่เกิดจากสภาพการแข่งขันทางการศึกษา และการเปลีย่ นแปลงของสังคม และผู้บริ หารเอาใจ
ใส่ดแู ลสภาพสิ่งแวดล้ อม และผู้บริ หารสามารถปรับตัว และจัดการกับปั ญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างมืออาชีพ
ผู้บริ หารมีความยืดหยุ่นพร้ อมรับการเปลีย่ นแปลง สามารถนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิได้ จริ ง และผู้บริ หารมีการศึกษาความ
ต้ องการของผู้รับบริ การและให้ คาแนะนา ซึ่ง สอดคล้ องกับนันทิยาภรณ์ หงส์เวียนจันทร์ [25] ได้ ศึกษาเรื่ อง การพัฒ นา
รูปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ที่มีประสิทธิผลของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พบว่า ทักษะในการเตรี ยมความพร้ อมต่อ
สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาที่กาลังจะเกิดขึ ้น จะทาให้ การกาหนดนโยบายของสถานศึกษาสอดคล้ องกับการ
เปลี่ ย นแปลงจากปั จ จัย ภายนอก ปรั บ เปลี่ย นกลยุท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ที่ เปลี่ย นแปลงไป ดัง นัน้ ผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาจึงต้ องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น องค์การจึงจะอยู่รอดและประสบความสาเร็ จ
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สอดคล้ องกับงานวิจัยของสุภาวดี นพรุ จจินดา [26] ได้ ศึกษาเรื่ อง องค์ประกอบภาวะผู้นาของผู้บริ หารวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ภาวะผู้นาของผู้บ ริ หารวิทยาลัย พยาบาล ประกอบด้ วย 7 องค์ ป ระกอบ ได้ แก่ ผู้น า
วิสยั ทัศน์ ผู้นาการเปลีย่ นแปลง ผู้นาทางวิชาการ ผู้นาทางจริ ยธรรม ผู้นาสร้ างแรงบันดาลใจ ผู้นาคานึงถึงปั จเจกบุคคล และ
ผู้นาด้ านเทคโนโลยี
1.10 สมรรถนะด้ านการทางานเป็ นทีม พบว่า ผู้บริ หารมีความสามารถในการมองภาพรวมขององค์กร เข้ าใจองค์กร
และระบบการทางานขององค์กร ผู้บริ หารสามารถยอมรับความคิดเห็นทุกระดับ แม้ ว่าจะมีความแตกต่างในด้ านวัฒนธรรม
ศาสนา ความคิด เป็ นต้ น และผู้บริ หารสามารถสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้ เกิดการเรี ยนรู้ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
และผู้บริ หารมีความเข้ าใจในสัมพันธภาพของผู้ใต้ บังคับบัญชา และให้ ความสาคัญต่อความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
กล่าวได้ วา่ การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมงานทักษะการสร้ างขวัญกาลังใจ และความ พึงพอใจแก่สมาชิกในกลุม่
ทักษะการกระตุ้นและจูงใจให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องมีความตระหนักต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อส่วนรวม และทักษะในการสร้ าง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับ นันทิยาภรณ์ หงส์เวียนจันทร์ [27] ได้ กล่าวว่า ทักษะการทางานเป็ นทีมจะสามารถ
นาพาให้ สถานศึกษา สามารถขับเคลื่อนไปสูค่ วามสาเร็ จได้ เนื่องจากในการบริ หารสถานศึกษา การดาเนินการปฏิบตั ิตาม
แผนงานที่ ก าหนดไว้ ต้ อ งใช้ ก าลังคนในการด าเนิ น การเพื่ อ ไปสู่เป้า หมาย ผู้บ ริ ห ารควรค านึ งถึ ง สัม พัน ธภาพระหว่า ง
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และผู้ร่วมงาน หากบุคคลเหล่านี ้มีสมั พันธภาพอันดีตอ่ กันแล้ วย่อมทาให้ งานสาเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี และ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ [28] ได้ ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร
ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบสมรรถนะของข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ประกอบด้ วย สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ได้ แก่ การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ การ
บริ การที่ดี การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ความกล้ าหาญทางจริ ยธรรม ความร่วมแรงร่วมใจ
2. การประเมินรู ปแบบสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น พบว่า รู ปแบบ
สมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นในภาพรวม และรายด้ านมีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับใช้ ได้ ดี
มาก จากผลการวิจยั เห็นได้ วา่ สมรรถนะด้ านภาวะผู้นามีผลเฉลีย่ สูงสุด สะท้ อนให้ เห็นว่า ผู้บริ หารเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญ
ในองค์การ เพราะต้ องมีบทบาทที่จะดาเนินการภายใต้ เงื่อนไข และปั จจัยของสภาวะโดยรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โลกในทุ ก
วันนี ้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ผู้บ ริ หารจะต้ องมี ภาวะผู้น า เพราะภาวะผู้นาความสาคัญ อย่างยิ่ง สาหรั บ
ผู้บริ หารทุกองค์การในกระแสโลกยุคใหม่ หรื อที่เรี ยกกันเสมอว่ายุคโลกาภิวตั น์ ซึ่งมีความเจริ ญทางเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้ เกิด
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมจากอดี ตสูป่ ั จจุบนั อย่างรวดเร็ วมาก ดังนัน้ ภาวะผู้นา (leadership) จึงเป็ นสมรรถนะสาคัญที่
ต้ องการเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งจะสอดคล้ องกับงานวิจยั ของไพศาล โกพัฒน์ตา [29] ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการบริ หาร
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของการมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริ หารควรเป็ นผู้กระตุ้น ให้ เกิ ด ความคิ ดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ เพื่ อความสาเร็ จของงานโดยคานึงถึงศักยภาพของ
บุคลากรเป็ นหลัก ผู้บริ หารและบุคลากรควรมุ่งสร้ างแรงจูงใจซึ่งกันและกันเพื่อความสาเร็ จในการทางาน และผู้บริ ห ารควร
เป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ มองการณ์ ไกล และยอมรับฟั งความคิดเห็นใหม่ที่เกิดขึ ้นในองค์กร สาหรับข้ อที่มีความเหมาะสมน้ อยที่สดุ
คือ ผู้บ ริ ห ารควรเปิ ด โอกาสให้ บุค ลากรได้ สะท้ อนความคิ ด เห็ น มี ก ารแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ เกิ ด คุณ ค่าและมี ค วาม
กระตือรื อร้ นในการแก้ ปัญหาขององค์กร ทังนี
้ ้เพราะผู้บริ หารบางท่านต้ องการได้ ผลงานที่รวดเร็ ว ภายในกาหนดเวลาที่สนั ้
หรื ออาจคิดว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มากกว่าอีกทังให้
้ คุณให้ โทษได้ จึงส่งผลให้ ใช้ อานาจในการ
ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น
ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะต่อบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย มีดังนี ้
1.1 หน่วยงานหรื อสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา สังกัด กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะสาคัญของผู้บริ หาร ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ ้น
1.2 ผู้บริ หารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารสถานศึกษา การจัดการเรี ยน การ
สอนสามารถนาสมรรถนะการบริ หารการที่ได้ ไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในการบริ หารจัดการงานในหน้ าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
1.3 กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ องถิ่ น ควรพั ฒ นาสมรรถนะของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาในด้ านความรู้
ความสามารถในวิชาชีพ และด้ านการสื่อสารและการสร้ างสัมพันธภาพชุมชน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ น
ผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ รูปแบบ มีความคิดเห็นว่าสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ใน 2
ด้ านที่กล่าวมา มีค่าเฉลี่ยน้ อยกว่าด้ านอื่นๆ เช่น จิ ตสาธารณะ ความอดทนต่อทุกสภาพปั ญ หา
การปฏิบัติตนเป็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม และชุมชน กิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็ นเรื่ องที่กลุม่ ตัวอย่างต้ องการ
ให้ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษามีการปฏิบตั ิที่มากขึ ้น
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครัง้ ต่ อไป
2.1 ผู้ที่สนใจในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรขยายขอบเขตของการศึกษาวิจยั ไปยังผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการศึกษา
สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น เพื่อจะได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ครอบคลุมทุกด้ าน
2.2 ควรทาการศึกษาเปรี ยบเทียบสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
ทุกระดับ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการนามาพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา และเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวม
2.3 ควรทาการศึกษาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน สังกัดอื่น ๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาไทย และขับเคลือ่ นนโยบายของภาครัฐให้ บรรลุผล
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รู ปแบบการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ กรณีศึกษาระดับ
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาของการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้ าที่
ตารวจ กรณี ศึกษาระดับสถานี ตารวจ 2) เพื่ อศึกษาปั จจัยเชิ งสาเหตุของการทุจริ ตและประพฤติ มิ ชอบของเจ้ าหน้ าที่ ตารวจ
กรณี ศึกษาระดับสถานีตารวจ 3) เพื่อนาเสนอรู ปแบบการป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจกรณีศึกษา
ระดับสถานี ต ารวจ กลุ่มตัวอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จัยครั ง้ นี ้ ได้ แก่ (1) กลุ่มตัวอย่ างที่ เก็ บรวบรวมข้ อมู ลโดยใช้ แบบสอบถาม
ประกอบด้ วย ข้ าราชการตารวจระดับปฏิบตั ิการ ในสังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาล ตารวจภูธรภาค 1 – 9 ภาคประชาสังคม
ผู้ประกอบการในพื ้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้ าสถานีตารวจในสังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาล ตารวจภูธรภาค 1- 9 และศูนย์
ปฏิบตั ิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ กาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ และกาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างตามตารางเลข
สุ่มของเคร์ จซี่; และ มอร์ แกน (Krejcie; & Morgan.1970: 608) จานวน 1,281 คน (2) กลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 307 คน (3) กลุม่ ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสนทนากลุม่ จานวน 15 คน เก็บรวบรวมข้ อมูลโดย
ผู้วิจยั ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้ อมูลวิจยั พร้ อมแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปยังหน่วยงานที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง และ
ไปเก็บข้ อมูลด้ วยตนเอง จัดให้ มีการสนทนากลุ่มภายหลังจากที่ได้ ข้อมูลและสรุ ปผลการเก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
เรี ยบร้ อยแล้ วสร้ างรูปแบบการป้องกันการทุจริ ตพร้ อมให้ ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบที่ถกู สร้ างขึ ้น
ผลการวิจยั พบว่า สภาพปั ญหาการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของข้ าราชการตารวจระดับสถานีโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.67 , S.D. = 0.75) สาเหตุของการทุจริ ตประพฤติ มิ ชอบ สรุ ปได้ 2 ประการ คื อ 1) ปั จจัยภายใน ได้ แก่ ตอบแทนผู้มี
พระคุณ ยอมรับการทุจริ ตเป็ นเรื่ องปกติ คิดว่าไม่มีใครจับได้ ขาดความซื่อสัตย์สจุ ริ ต คุ้มค่าที่จะเสี่ยง ความโลภ ไม่ร้ ูจกั พอ เห็นแก่
ประโยชน์สว่ นตน ความเคยชิน คิดว่าใครๆก็ทากัน จิตใจไม่เข้ มแข็ง ต้ องการความร่ ารวย ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ยกย่องคนมัง่
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มีผ้ มู ีอานาจ 2) ปั จจัยภายนอก ได้ แก่ ไม่มีการลงโทษผู้กระทาผิดอย่างจริ งจัง ตกอยู่ใต้ อิทธิพลผู้มีอานาจ มีโอกาสในการเรี ยกรับ
ผลประโยชน์ เข้ าไปมี ส่วนได้ เสียกับสถานประกอบการ ผูกขาดอ านาจการแต่งตัง้ อิ ทธิ พลทางการเมื อง ความเข้ าใจผิ ดของ
ประชาชน การแทรกแซงทางการเมือง ความล่าช้ าของกระบวนการบังคับใช้ กฎหมาย ไม่มีความรู้ เรื่ องกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริ ต
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ผู้บังคับบัญชาบางคนเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดี รายได้ น้อย ค่านิยมว่าตาแหน่งเป็ นสมบัติส่วนบุคคล
กฎหมายมีช่องโหว่ การมีอานาจผูกขาด พฤติกรรมเลียนแบบ อยู่ในสภาวะแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์และอานาจ สภาพ
การทางานเอื ้อต่อการทุจริ ต สาหรับรู ปแบบการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบ มี 4 ระยะ ตังแต่
้ ระยะก่อนเข้ า
เป็ นตารวจ ระยะเข้ าโรงเรี ยนตารวจ ระยะรับราชการตารวจ และระยะพ้ นจากการเป็ นตารวจ โดยทัง้ 5 สายงานในสถานีตารวจ คือ
ป้องกันปราบปราม สอบสวน สืบสวน จราจร และอานวยการควรมีลกั ษณะเป็ นการป้องกันและแก้ ปัญหาแบบบูรณาการให้ ภาครัฐ
และประชาชน เข้ ามามีบทบาทมีสว่ นร่ วมสนับสนุน ส่งเสริ มองค์ความรู้ งบประมาณ สวัสดิการ กาลังพล และตรวจสอบการทางาน
มีระบบการตรวจสอบภายใน และตรวจสอบภายนอกที่เคร่งครัดจากองค์กรหรื อหน่วยงานอิสระ เช่น คณะกรรมการร้ องเรี ยนตารวจ
นาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ ในการปฏิบตั ิงานและตรวจสอบระบบการทางาน มีระบบการส่งเสริ มตารวจดีที่เข้ มแข็ง
คาสาคัญ : การป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ, เจ้ าหน้ าที่ตารวจ

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
กระแสโลกาภิวตั น์ของโลกในปั จจุบนั เน้ นการแข่งขันในรู ปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาทางด้ านวัตถุ
นิยมส่งผลให้ บรรดานานาอารยประเทศมีการแข่งขันกันสูง ละเลยการพัฒนาและส่งเสริ มคุณค่าทางจิตใจ ประกอบกับการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียนในลักษณะคาขวัญที่ว่า One Vision, One Identity, One Community อันเป็ นความร่ วมมือ
ของอาเซียนด้ านการเมืองและความมัน่ คง ด้ านเศรษฐกิจและด้ านสังคมและ
ประเทศไทยเป็ นส่วนหนึง่ ของประเทศกลุม่ อาเซียนย่อมได้ รับผลกระทบตามปั จจัยดังกล่าวทาให้ ลกั ษณะและสภาพ
สังคมไทยมีการแข่งขันสูงโดยเน้ นการพัฒนาทางด้ านวัตถุมากกว่าการพัฒนาทางด้ านจิตใจศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม
ลดลงและขาดการยึดถือผลประโยชน์สว่ นร่ วม และอาชญากรรมเพิ่มสูงขึ ้นเป็ นลาดับ สังคมไทยจึงเกิ ดความขัดแย้ งสูงขึ ้น
ส่งผลต่อความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์ สิน การแพร่ ระบาดยาเสพติดและการเพิ่มขึน้ ของการเล่นการพนันและแหล่ง
อบายมุขประเภทต่างๆ การก่ออาชญากรรมที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และปั ญหาการทุจริ ตเป็ นอาชญากรรมประเภท
หนึง่ ที่สง่ ผลร้ ายต่อสังคมไทย
การดาเนินมาตรการต่างๆเพื่อแสวงหาวิธีแก้ ปัญหาและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกิดขึ ้น เป็ นความพยายามใน
การกาหนดนโยบาย กาหนดแผนปฏิบตั ิการหรื อสร้ างความร่ วมมือและข้ อตกลงการดาเนินงานร่ วมกันระหว่างองค์กร [1]
หน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทและอานาจหน้ าที่ในการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของสังคมคือ ตารวจซึง่ มีบทบาทอานาจหน้ าที่
ที่สาคัญ4 ประการ คือ การรักษาความสงบเรี ยบร้ อยทังภายในและภายนอกเพื
้
่อประโยชน์สขุ แก่ประชาชน รักษากฎหมาย
เกี่ ยวกับการกระทาผิดในทางอาญา บ าบัดทุก ข์บ ารุ งสุขให้ แก่ประชาชนและดูแลรัก ษาผลประโยชน์ ของสาธารณะ [2]
เจ้ าหน้ าที่ตารวจต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ตลอด 24 ชัว่ โมง มีความสัมพันธ์และใกล้ ชิดกับประชาชนอย่างมากจนไม่สามารถแยกออก
จากกันได้ ยิ่งสังคมไทยมีการขยายตัวออกไปมากเท่าใด ตารวจจะต้ องมีความสาคัญต่อสังคมไทยมากขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู จนมี
การกล่าวกันว่า ผลการปฏิบตั ิงานของตารวจเป็ นดัชนีชี ้วัดระดับความเป็ นประชาธิปไตยของประเทศ [3]
ภาพรวมการปฏิ บัติงานของสานักงานตารวจที่ผ่านมา พบว่า มีข้อจากัดหลายประการที่ ส่งผลทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อมต่อประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุ ง
โครงสร้ างของสานักงานตารวจแห่งชาติ จากการรวมศูนย์อานาจส่วนกลางให้ กระจายอานาจไปยังส่วนภูมิภาคถึงหน่วย
ปฏิบตั ิระดับสถานีตารวจ ไม่สามารถดาเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากมีปัจจัยทางการเมืองแทรกแซงอานาจ
การบริ หารของผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ [4] โครงสร้ างตารวจแบบรวมศูนย์อานาจไว้ ที่สว่ นกลางมากเกินไป ส่งผลทาให้
การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรมเป็ นไปอย่างล่าช้ าไม่ทนั ต่อความต้ องการของประชาชน [5] การแทรกแซงจากฝ่ าย
การเมืองและความสัมพันธ์ แบบอุปถัมภ์ ต่างเป็ นกลไกทาให้ การเลื่อนตาแหน่งและการแต่งตังโยกย้
้
ายข้ าราชการตารวจมี
ระบบอุปถัมภ์ เกิดขึ ้น [6] การแต่งตัง้ เลื่อนตาแหน่งข้ าราชการตารวจที่ไม่มีความรู้ ความสามารถ ขาดอาวุโส และการซื ้อ
ตาแหน่ง ซึ่งการแต่งตังบุ
้ คคลที่ไม่มีความรู้ ไปปฏิบตั ิงานนัน้ เป็ นการสร้ างปั ญหาให้ กบั กรมตารวจทังในเรื
้ ่ องประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผล [7] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้ านการใช้ อานาจหน้ าที่ โดยมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมัน่ และภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ องค์กรตารวจทังระบบอย่
้
างมาก อาทิ ผลการวิจยั ของสุพจน์ จุนอนันต์ธรรม และคณะ [8] ที่ได้
วิจยั เรื่ องการทุจริ ตและประพฤติมชิ อบในหน่วยงานราชการไทย กรณีศกึ ษาสานักงานตารวจแห่งชาติ (สถานีตารวจนครบาล)
พบว่า ปั ญหาการทุจริ ตและประพฤติมิชอบหรื อ การคอรัปชัน่ ของตารวจในสถานีตารวจเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นอย่างเป็ นระบบ
และแพร่ หลาย ส่วนรู ปแบบและวงเงินการคอรัปชั่น มีความแตกต่างกันไปตามสายงานและพื ้นที่ตงของสถานี
ั้
ตารวจ โดย
สาเหตุสาคัญหลัก 2 ประการ คือ 1) โครงสร้ างแรงจูงใจที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นเงินเดือน สวัสดิการ และงบประมาณ
ดาเนินการที่ไม่เพียงพอและเหมาะสมกับงาน 2) โอกาสในการคอรัปชั่นที่มาจากอานาจหน้ าที่ของตารวจในฐานะที่เป็ นผู้
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บังคับใช้ กฎหมาย อีกทังผลการศึ
้
กษาสาเหตุและปั จจัยที่ก่อให้ เกิดปั ญหาคอร์ รัปชัน่ สังคมไทยของสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2547 พบว่า วิธีการและรู ปแบบคอร์ รัปชั่นของไทยส่วนใหญ่ ได้ แก่ การรับสินบน การวิ่งเต้ นขอ
ตาแหน่ง การรับ ส่วย รี ดไถ่ประชาชน ฯลฯ สาเหตุของการทุจริ ตคอรัปชั่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ คือเจ้ าหน้ าที่ขาด
คุณธรรมไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใช้ กฎหมาย เจ้ าหน้ าที่ได้ รับค่าตอบแทนต่าไม่
สัมพันธ์กบั หน้ าที่ที่รับผิดชอบ และสภาพการทางานเปิ ดโอกาสเอื ้ออานวยต่อการกระทาทุจริ ต กระบวนการปฏิบตั ิงานมีช่อง
โหว่ นอกจากนันการศึ
้
กษาจากกองวินยั สานักงานตารวจแห่งชาติ พบว่า แนวโน้ มสถิติข้าราชการตารวจที่ถกู ดาเนินการทาง
วินยั ภาพรวม มีแนวโน้ มเพิ่มสูงมากยิ่งขึ ้นในแต่ละปี
จากสถิ ติข้าราชการตารวจที่ถูกดาเนินการทางวินัยปี พ.ศ.2553 เมื่อจาแนกตามหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ พบว่า หน่วยงานตารวจที่ใกล้ ชิดกับประชาชน คือกองบัญชาการตารวจนครบาล กองบัญชาการตารวจภูธร
ภาค 1-9 และศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพรวมยังคงมีจานวนข้ าราชการตารวจที่ถูกดาเนินการทาง
วินยั อยู่ โดยเฉพาะกองบัญชาการตารวจนครบาลเป็ นหน่วยงานที่มีข้าราชการตารวจถูกดาเนินการทางวินยั สูงสุด อาจส่งผล
ต่อความศรัทธา ความเชื่อมัน่ และความไว้ วางใจการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตารวจเพิ่มมากยิ่งขึ ้น มีเสียงเรี ยกร้ องจากสังคม ชุมชน
ให้ มีการพัฒนาและปฏิรูประบบงานตารวจให้ เป็ นตารวจมืออาชีพ และเป็ นตารวจของประชาชนอย่างแท้ จริ งอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสถานีตารวจอันเป็ นหน่วยงานพื ้นฐานสาคัญ (Front Office) ของสานักงานตารวจแห่งชาติที่มี
บทบาทและอานาจหน้ าที่ในการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยทังภายในประเทศรั
้
กษากฎหมายเกี่ยวกับการกระทาผิดในทาง
อาญา บาบัดทุกข์บารุ งสุขให้ แก่ประชาชน และดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ ผู้วิจยั จึงได้ จัดทาโครงการวิจยั เรื่ อง
รูปแบบการป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ กรณีศึกษาระดับสถานีตารวจ เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน
สาคัญต่อการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การส่งเสริ มและป้องกันการใช้ อานาจหน้ าที่โดยมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ
และกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ด้ านการพัฒนาและเสริ มสร้ างคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณของความเป็ นวิชาชีพตารวจที่ดี ให้ สอดคล้ องกับสภาพและสาเหตุของปั ญหา ตลอดจนนาผลการ
วิเคราะห์ ข้อมูลไปใช้ เป็ นแนวทางหรื อกาหนดรู ปแบบการป้องกันปั ญ หาการทุจริ ตคอรับชัน้ ที่กัดกร่ อนสังคมไทยต่อไปใน
อนาคต

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาของการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจกรณีศกึ ษาระดับสถานีตารวจ
2. เพื่อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ กรณีศกึ ษาระดับสถานีตารวจ
3. เพื่อนาเสนอรูปแบบการป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ กรณี ศึกษาระดับสถานีตารวจ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง รูปแบบการป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมชิ อบของเจ้ าหน้ าทีต่ ารวจ กรณีศกึ ษาระดับสถานีตารวจ
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั และนาเสนอตามลาดับต่อไปนี ้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นผู้ตอบแบบสอบถาม สัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุม่ ดังนี ้
1.1.1 การเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม ได้ แก่ 1) ข้ าราชการตารวจระดับปฏิบตั ิการ
ได้ แก่ ข้ าราชตารวจในสังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาล ตารวจภูธรภาค 1 – 9 ที่เป็ นข้ าราชการตารวจชันประทวนที
้
่มีอายุ

53

54
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ราชการ 10 ขึ ้นไปจากงานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน งานสอบสวน งานจราจรและงานอานวยการ รวม 5 คนและรอง
สารวัตร 1 คน เมื่อคิดเป็ นสถานีตารวจทัว่ ประเทศมี 1,482 สถานี (1,482x6) รวมเท่ากับ 8,892 คน 2) ผู้แทนภาคประชา
สังคมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริ หาร งานตารวจ (กต.ตร.) สถานีละ 1 คน เมื่อคิดเป็ นสถานีตารวจทั่ว
ประเทศซึ่งมี 1,482 สถานี รวม 1,482 คน 3)ผู้ประกอบการสถานีละ 1 คน เมื่อคิดเป็ นสถานีตารวจทัว่ ประเทศซึ่งมี 1,482
สถานี รวม1,482คน4) ผู้ให้ ข้อมูลที่เป็ นผู้ทรงคุณ วุฒิ ป ฏิบัติหน้ าที่เกี่ ยวข้ องกับ หน่วยงานด้ านกระบวนการยุติธรรมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตคอรัปชัน่ ในระบบราชการต่างๆ ได้ แก่ ศาลยุติธรรม สานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ( ป.ป.ช.)สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ(ป.ป.ท.) สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) องค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบภาครัฐ และนักวิชาการ รวม 7 คน5) หัวหน้ า
สถานีตารวจในสังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาล ตารวจภูธรภาค 1 – 9 และศูนย์ปฏิบตั ิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม
1,482 คน
กลุม่ ประชากรที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม จานวน 26,683 คน ผู้วิจยั กาหนดขนาดของกลุม่
ตัวอย่างตามตารางเคร์ จซี่ ; และ มอร์ แกน (Krejcie ; &Morgan.1970: 608) ได้ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจานวน
1,296 คน
1.1.2 กลุม่ ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ จานวน 307 คน
1.1.3 การสนทนากลุม่ ประกอบด้ วยผู้ประกอบการ (กองบัญชาการตารวจนครบาล,
ตารวจภูธร) จานวน 2 คน ภาคประชาชน จานวน 2 คน ข้ าราชการตารวจระดับปฏิบตั ิการ จานวน 2 คน หัวหน้ าสถานีตารวจ
จานวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 7 คน รวมทังสิ
้ ้น จานวน 15 คน สรุปได้ ตามตาราง 1
ตาราง 1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และสนทนากลุม่
สถานภาพของผู้ให้ ข้อมูล
1. ข้ าราชการตารวจระดับปฏิบตั กิ าร
2. ภาคประชาสังคม (กต.ตร.สน.)
3. ผู้ประกอบการในพื ้นที่
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. หัวหน้ าสถานีตารวจ
รวม

ประชากร
(คน)
แบบสอบถาม
8,892
368
1,482
302
1,482
302
7
7
1,482
302
26,683
1,281

กลุม่ ตัวอย่าง
สัมภาษณ์
60
80
80
7
80
307

สนทนากลุม่
2
2
2
7
2
15

2. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth
Interview) แบบกึ่งมีโครงสร้ าง (semi-structured interview) ซึ่งผู้วิจยั ใช้ แนวคาถามเป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ที่มีความ
ยืดหยุน่ ได้
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3. การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
ในการสร้ างและการหาคุณภาพเครื่ องมือ ผู้วิจยั ดาเนินการตามลาดับ ดังต่อไปนี ้
3.1 ศึกษาเอกสารผลงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องแล้ วนามาประมวลเป็ นแนวคิดในการสร้ างคาถาม
3.2 สร้ างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์ที่ ใช้ ในงานวิจยั โดยนา
แนวคาถามของจินตนา พลอยภัทรภิญโญ (2554) [9] ขวัญฤทัย ใจทัน (2554) [10] การทบทวนวรรณกรรมต่างๆมาประยุกต์
สร้ างเป็ นแบบสอบถามสาหรับงานวิจยั
3.3 นาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องในด้ าน
ภาษา เนื ้อหา หลังจากนันน
้ ามาปรับปรุงแก้ ไขตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญให้ คาแนะนา
3.4 นาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื ้อหา (Content Validity) โดยการ
ประเมิ น ความตรงเชิ งเนื อ้ หา (Content validity index: CVI) (Polit & Beck, 2008)[11] โดยพิ จ ารณาแต่ล ะข้ อ ความว่า
สอดคล้ องกับทฤษฎีหรื อเนื ้อหาหรื อไม่ โดยเน้ นที่ระดับความเห็ นด้ วยของข้ อความนัน้ ๆแล้ วนามาคานวณหาค่า CVI ซึ่ง
แบบสอบถามมีคา่ CVI เท่ากับ 0.96 ส่วนแบบสัมภาษณ์มีคา่ CVI เท่ากับ 1.00
จากนันน
้ าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุม่ ประชากรที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างที่สถานีตารวจภูธรตาบล
โพธิ์แก้ ว จังหวัดนครปฐม จานวน 30 คน
3.5 นาแบบสอบถามที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลมาตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และหาค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) [12] นาแบบสอบถามมาตรวจ
ให้ คะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถาม ด้ วยการหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ อลั ฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) มีคา่ เท่ากับ 0.964
4. ขัน้ ตอนการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ สรุปขันตอนการวิ
้
จยั ได้ ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 กาหนดกรอบแนวคิด โดยการวิจยั เอกสาร ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวรรณกรรม งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
เกี่ ย วกับ การทุจ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ การคอรั ป ชั่น ปั จ จัย และสาเหตุข องการทุจ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบของต ารวจทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนแนวคิด หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างรูปแบบ แนวคิดการป้องกันการทุจริ ตและประพฤติ
มิชอบ กฎหมาย ระเบียบ คาสัง่ ที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ สภาพปั ญหาและอุปสรรค
ของการดาเนินการในสถานีตารวจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริ ต และสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปั ญหาและปั จจัยเชิง
สาเหตุของการทุจริ ตคอรัปชัน่
ขัน้ ตอนที่ 2 สรุ ป ผลการวิจัย เอกสาร คื อ น าข้ อมูลที่ รวบรวมได้ จากขัน้ ตอนที่ 1 มาท าการวิเคราะห์ เนื อ้ หา
(Content Analysis) และสรุปเป็ นภาพรวมด้ วยการพรรณนา
ขันตอนที
้
่ 3 สร้ างกรอบแนวคิด และพัฒนาเครื่ องมือ โดยนาข้ อมูลที่ได้ จากข้ อ 1,2 ใช้ สาหรับสร้ างเครื่ องมือคือ
แบบสัมภาษณ์เพื่อให้ ได้ แนวคิด บริ บทพื ้นฐานของสภาพปั ญหาการทุจริ ต และประพฤติมิชอบ ตลอดจนแนวทางการสร้ าง
รูปแบบการป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมชิ อบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ จากนันน
้ าข้ อมูลที่ได้ ปรึกษาที่ปรึกษาโครงการวิจยั แล้ ว
สร้ างและพัฒนาปรับปรุงแก้ ไขเครื่ องมือต่อไป
ขันตอนที
้
่ 4 นาเครื่ องมือที่สร้ างไปเก็บข้ อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
ขัน้ ตอนที่ 5 วิเคราะห์ ข้ อ มู ล (Content Analysis) สรุ ป ผลการเก็ บ รวมรวมข้ อ มูล ที่ ได้ จ ากขัน้ ตอนที่ 4 แล้ ว
ดาเนินการร่างรูปแบบการป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจระดับสถานีตารวจ
ขัน้ ตอนที่ 6 สนทนากลุ่ม โดยน าผลสรุ ป ที่ ได้ น าไปใช้ ในการระดมความคิ ด เห็ น จากกลุ่ม นัก วิช าการและ
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ผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจระดับสถานีตารวจ
ขันตอนที
้
่ 7 ปรับปรุง แก้ ไขผลการวิจยั
ขันตอนที
้
่ 8 ทารายงานผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
5. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูป
ทางสถิติ มีขนตอน
ั้
ดังต่อไปนี ้
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ด้ วยการหาค่าร้ อยละ (Percentage)
5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริ ตประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจระดับสถานีตารวจแบ่งเป็ น 2 ด้ าน
คือ 1) ด้ านสภาพปั ญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบ 2) ด้ านปั จจัยเชิงสาเหตุของการทุจริ ตประพฤติมิชอบ โดยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และหาค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็ น รายด้ า นและโดยรวมแล้ ว น าค่ า เฉลี่ย ที่ ได้ ม า
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย่ เป็ นระดับความคิดเห็น
5.3 การวิเคราะห์ ข้ อ มูลจากการสัม ภาษณ์ เชิ งลึก วิเคราะห์ เนื อ้ หา (Content Analysis) สรุ ป ถอดบทเรี ย น
เกี่ยวกับสภาพปั ญหา และปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีตอ่ การทุจริ ตคอรัปชัน่
5.4 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยการสนทนากลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารูปแบบการป้องกันการ
ทุจริ ตประพฤติมิชอบของข้ าราชการตารวจในระดับสถานีตารวจเพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของรูปแบบ
5.5 ผู้วิจยั นาผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั รู ปแบบการป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ กรณีศึกษาระดับสถานีตารวจสรุ ป
ผลการวิจยั ดังนี ้

1. สภาพปัญหาของการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ กรณีศกึ ษาระดับสถานีตารวจ
สภาพปั ญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบของข้ าราชการตารวจระดับสถานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.67, S.D.= 0.75)
สภาพปั ญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบในระดับสถานีตารวจ อาจเกิดจากประชาชนอาศัยช่องว่างของกฎหมายโดยใช้ ตารวจ
เป็ นช่องทางในการประพฤติมิชอบ ปั ญหาที่เกิดขึ ้น คือการให้ และรับเงินที่ผิดกฎหมาย หรื อให้ ผลประโยชน์แก่เจ้ าหน้ าที่จาก
ผู้ประกอบการที่กระทาผิดกฎหมาย การทุจริ ตอาจมีอยู่ทวั่ ไปจากปั จจัยเชิงสาเหตุหลายประการ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตาม
สภาพของเศรษฐกิจ สังคม และภูมิประเทศ
รู ปแบบการทุจริ ตประพฤติมิชอบ การทุจริ ตและประพฤติมิชอบที่เกิดขึ ้น อาจมีรูปแบบที่หลากหลาย ทุกรู ปแบบ
และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ขององค์ กรต ารวจได้ แก่ การเรี ย กรั บ ผลประโยชน์ การทางานไม่โปร่ งใส การเบิ กจ่า ย
งบประมาณที่ไม่ถกู ต้ อง เรี ยกรับสินบน รูปแบบสมยอมทังฝ่
้ ายผู้ให้ และฝ่ ายผู้รับ วิธีการทุจริ ตปรับเปลีย่ นไปตามสภาพ ทาให้
ยากต่อการตรวจสอบ ทาให้ เกิดความเสียหายต่อรัฐ รู ปแบบการทุจริ ตจะพัฒนาแยบยลขึ ้นเรื่ อยๆ รู ปแบบที่สาคัญที่สดุ คือ
การแต่งตัง้ โยกย้ ายที่ไม่เป็ นธรรม อาจมีการซือ้ ขายตาแหน่ง รู ปแบบการทุจริ ต และประพฤติ มิชอบสามารถแบ่งได้ มี 3
ลักษณะคือ 1) ทุจริ ตโดยเจตนา หมายถึง เจตนาทาให้ เกิด คือ ผู้กระทารู้วา่ สิง่ ที่ทาเป็ นการทุจริ ตยังคงกระทาสิง่ นัน้ คือ ตังใจ
้
ที่จะกระทา 2) ทุจริ ตโดยการกดดันของผู้บงั คับบัญชา หมายถึง ผู้บงั คับบัญชาอาจทาให้ การทุจริ ตเกิดขึ ้นเพราะมีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ใต้ บงั คับบัญชาที่จะกระทาหรื อไม่กระทาการทุจริ ต 3) ทุจริ ตโดยประชาชน คือ ประชาชนมารุ มเร้ า หรื อมา
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สร้ างปั จจัยให้ ตารวจคิดว่า การทุจริ ตนันเป็
้ นความชอบธรรม เช่น ขอให้ ช่วยเหลือเรื่ องคดีความแลกกับการเสนอผลประโยชน์
ซึง่ ประชาชนให้ ผลประโยชน์ตอบแทนการถูกลงโทษทางกฎหมาย
2. ปั จจัยเชิงสาเหตุของการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ กรณีศกึ ษาระดับสถานีตารวจ
1) ปั จจัยภายใน ได้ แก่ ตอบแทนผู้มีพระคุณ ยอมรับการทุจริ ตเป็ นเรื่ องปกติ คิดว่าไม่มีใครจับได้ ขาดความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต คุ้มค่าที่จะเสี่ยง ความโลภ ไม่ร้ ู จักพอ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ความเคยชิ น คิดว่าใครๆก็ ทากัน จิ ตใจไม่
เข้ มแข็งพอ ต้ องการความร่ ารวย ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ยกย่องคนมัง่ มี ผู้มีอานาจ
2) ปั จจัยภายนอก ได้ แก่ ไม่มีการลงโทษผู้กระทาผิดอย่างจริ งจัง ตกอยูใ่ ต้ อิทธิพลผู้มีอานาจ มี
โอกาสในการเรี ยกรับผลประโยชน์มาก เข้ าไปมีสว่ นได้ เสียกับสถานประกอบการ การผูกขาดอานาจการแต่งตัง้ อิทธิพลและ
การแทรกแซงทางการเมือง ความเข้ าใจผิดของประชาชน ความล่าช้ าของกระบวนการบังคับใช้ กฎหมาย การไม่มีความรู้เรื่ อง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริ ต ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันผู้บงั คับบัญชาเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดี รายได้ น้อย ค่านิยมว่าตาแหน่ง
เป็ นสมบัติส่วนบุคคล กฎหมายมีช่องโหว่ การมีอานาจผูกขาด พฤติกรรมเลียนแบบ อยู่ในสภาวะแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับ
ผลประโยชน์และอานาจ สภาพการทางานเอื ้อต่อการทุจริ ต
3. รูปแบบการป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ กรณีศกึ ษาระดับสถานีตารวจ
1) การป้องกันการทุจริ ตด้ านปั จจัยภายในสามารถป้องกันได้ จาเป็ นต้ องสร้ างจิตสานึกให้
ตารวจ ผู้บงั คับบัญชาต้ องเป็ นตัวอย่างและเป็ นที่พึ่งได้ มีการกระจายรายได้ หรื อสวัส ดิการที่ดีเหมาะสม ทรัพยากรที่ใช้ ใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่ควรเพียงพอ เช่น กุญแจมือ วิทยุสอื่ สาร เป็ นต้ นผู้บงั คับบัญชาดูแลครอบครัวตารวจดูแลถึงปั ญหาที่สามารถ
แก้ ไขได้ คอยดูแลใกล้ ชิดตารวจตรวจสอบและเข้ าใจผู้ใต้ บงั คับบัญชาควรมีระบบการปลูกฝั งจริ ยธรรม ปลูกฝั งจิตสานึกใน
การทาแต่ความดี อ่อนน้ อมถ่อมตนต่อคนดี
2) การป้องกันการทุจริ ตด้ านปั จจัยภายนอก เพิ่มสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หน้ าที่และความรับผิดชอบผู้บงั คับบัญชาหมัน่ ตรวจสอบกาชับ อบรม ผู้ใต้ บงั คับบัญชาเป็ นประจาต่อเนื่อง
ลดโอกาสปั จจัยเอื ้อต่อการทุจริ ตได้ แก่ ลดโอกาสในการใช้ ดลุ ยพินิจโดยมิชอบ
3) การป้องกันประชาชนติดสินบนมีหลายแนวคิด ได้ แก่มีกฎหมายบัญญัติบทลงโทษบังคับ
ใช้ กบั ผู้ติดสินบนอย่างจริ งจังกฎหมายควรมีสภาพบังคับอย่างเคร่ งครัด สร้ างจิตสานึกประชาชนมิให้ ติดสินบนเจ้ าพนักงาน
การแต่งตังโยกย้
้
ายให้ มีการหมุนเวียนทุก 2 ปี ภายในจังหวัดเมื่อมีปัญหาหาการร้ องเรี ยนหรื อพบการทุจริ ตจึงย้ ายประจา
ส่วนกลาง
4) รูปแบบการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการทุจริ ตการป้องกันแบบบูรณาการโดยให้ ภาคเอกชน
ภาครัฐเข้ ามามีบทบาทในการตรวจสอบการทางาน มีระบบการตรวจสอบที่เคร่งครัดโปร่งใสจากองค์กรหรื อหน่วยงานอิสระ
มีการจัดตัง้ Police Complaint Board หรื อคณะกรรมการการร้ องเรี ยนตารวจนาเทคโนโลยีที่ ทนั สมัยมาใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
และมีระบบการตรวจสอบการทางานของตารวจที่มีประสิทธิภาพ
รู ปแบบการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบ มี 4 ระยะ ตัง้ แต่ ระยะก่อนเข้ าเป็ นตารวจ ระยะเข้ า
โรงเรี ยนตารวจ ระยะรับราชการตารวจ และระยะพ้ นจากการเป็ นตารวจ โดยทัง้ 5 สายงานในสถานีตารวจ คือ ป้องกันปราบปราม
สอบสวน สืบสวน จราจร และอานวยการควรมีลกั ษณะเป็ นการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาแบบบูรณาการให้ ภาครัฐและประชาชน เข้ า
มามี บทบาทมี ส่วนร่ วมสนับสนุน ส่งเสริ มองค์ ความรู้ งบประมาณ สวัสดิการ กาลังพล และตรวจสอบการทางาน มี ระบบการ
ตรวจสอบภายใน และตรวจสอบภายนอกที่ เคร่ งครั ดจากองค์ กรหรื อหน่วยงานอิสระ เช่น คณะกรรมการร้ องเรี ยนตารวจ น า
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ ในการปฏิบตั ิงานและตรวจสอบระบบการทางาน มีระบบการส่งเสริ มตารวจดีที่เข้ มแข็ง
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อภิปรายผล
การวิจัยเรื่ อง รู ปแบบการป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ กรณี ศึกษา ระดับสถานี
ตารวจ ข้ อค้ นพบจากการวิจยั ทาให้ ได้ ความหมายของการทุจริ ตประพฤติมิชอบในปั จจุบนั เพื่อให้ ได้ ความหมายเป็ นแนวทาง
ดาเนินการวิจยั จากการค้ นคว้ าเอกสารสรุปความหมายได้ ว่า หมายถึง การปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิอย่างใดในตาแหน่ง
หรื อการละเว้ นการปฏิบตั ิอย่างใดในพฤติการณ์ ที่อาจทาให้ ผ้ อู ื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรื อทาหน้ าที่ทงที
ั ้ ่ตนมิได้ มีตาแหน่งหรื อ
หน้ าที่ หรื อใช้ อานาจในตาแหน่งหน้ าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อนั มิควรได้ เพื่อตนเองหรื อผู้อื่น เมื่อผู้วิจยั สัมภาษณ์เชิงลึกได้
ข้ อสรุปเพิ่มเติมว่ามีความหมายรวมไปถึงพฤติกรรมที่เรี ยกรับผลประโยชน์ มีการกระทาเป็ นกระบวนการ ผลประโยชน์ที่ได้ รับ
อาจไม่อยูใ่ นรูปของทรัพย์สนิ แต่เป็ นการได้ รับผลประโยชน์บางอย่าง ทรัพย์สนิ ที่ได้ รับอาจเป็ นผลประโยชน์ของรัฐซึง่ ถูกเบีย ด
บังเป็ นของตน คาว่าประพฤติมิชอบรวมความหมายถึงคาว่า “ฉ้ อราษฎร์ บงั หลวง” สามารถอภิปรายผล ได้ ดังนี ้
1. สภาพปั ญ หาการทุจ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบของข้ าราชการต ารวจระดั บ สถานี โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่ อ
พิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านรู ปแบบของการทุจริ ต ประพฤติมิชอบที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สดุ คือ การใช้ ระบบพวก
พ้ อง การใช้ ตาแหน่งหน้ าที่แสวงหาผลประโยชน์ และไม่กล้ าปฏิเสธหรื อขัดคาสัง่ ผู้บงั คับบัญชาอาจกล่าวได้ ว่า รู ปแบบการ
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบแบ่งได้ เป็ น3 ลักษณะ1)ทุจริ ตโดยเจตนา หมายถึง เจตนาทาให้ เกิด คือ ผู้กระทารู้วา่ สิง่ ที่ทาเป็ นการ
ทุจริ ตยังคงกระทาสิ่งนัน้ คือ ตังใจที
้ ่จะกระทา 2) ทุจริ ตโดยการกดดันของผู้บงั คับบัญชา หมายถึง ผู้บงั คับบัญชาอาจทาให้
การทุจริ ตเกิดขึ ้นเพราะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใต้ บงั คับบัญชาที่จะกระทาหรื อไม่กระทาการทุจริ ต 3)ทุจริ ตโดยประชาชน
คือ ประชาชนมารุ มเร้ า หรื อมาสร้ างปั จจัยให้ ตารวจคิดว่า การทุจริ ตนันเป็
้ นความชอบธรรมในงานวิจยั ของสุพจน์ จุนอนันต
ธรรมวิษณุ วงศ์สนิ ศิริกลุ และ ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร [8] ได้ กล่าวถึง สายงานการปฏิบตั ิในสถานีตารวจ ได้ แก่ งานจราจร งาน
ป้องกันปราบปราม สืบสวน สอบสวน อานวยการหรื อธุรการ รูปแบบการคอร์ รัปชัน่ จะแตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กบั โอกาสในการ
คอร์ รัปชัน่
2. สาเหตุของการทุจริ ตประพฤติมิชอบที่เป็ นปั จจัยภายในคือการยกย่องคนมัง่ มีผ้ มู ีอานาจ และด้ านสาเหตุของ
การทุจริ ตประพฤติมิชอบที่เป็ นปั จจัยภายนอกคือ รายได้ น้อย ค่าตอบแทนไม่สอดคล้ องกับค่าครองชีพ อิทธิพลทางการเมือง
และการแทรกแซงทางการเมืองซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาในด้ านสภาพปั ญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากมีปัจจัยทางการเมืองแทรกแซงอานาจการบริ หารของผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ [4] ด้ วย
โครงสร้ างตารวจแบบรวมศูนย์อานาจไว้ ที่สว่ นกลางมากเกินไป ส่งผลทาให้ การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรมเป็ นไป
อย่างล่าช้ า ไม่ทนั ต่อความต้ องการของประชาชน [5] การแทรกแซงจากฝ่ ายการเมืองและความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ ต่างเป็ น
กลไก ทาให้ การเลื่อนตาแหน่งและการแต่งตังโยกย้
้
า ยข้ าราชการตารวจมีระบบอุปถัมภ์ เกิดขึ ้น [6] สอดคล้ องกับ ณภัทร
เตโช และคณะ [13] ระบุว่าสาเหตุของปั ญหาการทุจริ ตระบบบริ หารราชการ ได้ แก่ผ้ บู งั คับบัญชาบกพร่ องไม่กากับดูแลให้
เป็ นไปตามระเบียบวินยั ทาให้ เกิดการทุจริ ตและการขาดดุลแห่งอานาจในการบริ หารราชการรวมทังการเกรงใจและเกรงกลั
้
ว
ผู้บงั คับบัญชาใช้ อานาจหน้ าที่แสวงหาผลประโยชน์ไม่ศึกษาและปฏิบตั ิ ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เช่นเดียวกับ
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ [14] เห็นว่าโครงสร้ างรากฐานอันแข็งแกร่ งของการทุจริ ตประพฤติมิชอบที่มีอยู่ มีสาเหตุมาจาก
ระบบการเมืองและระบบราชการมีเกราะกาบังที่แน่นหนา ระบบราชการมีโครงสร้ างปิ ดและมีความสัมพันธ์ ที่ยึดโยงอย่ าง
แน่นหนาระหว่างข้ าราชการระดับต่างๆ ส่งผลให้ มีการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างคนในกลุ่มอย่างลงตัว มีการปกปิ ดการ
กระทาความผิดอย่างแนบเนียน รากลึกของฐานอานาจที่ฝังในระบบส่งผลให้ คนกลุม่ นี ้สามารถทุจริ ตประพฤติมิชอบต่อไปได้
ไม่ว่าจะเป็ นการร่วมกันโกง การช่วยเหลือปกปิ ด การบิดเบือนเอกสาร การปกป้องลูกน้ อง การทาลายคู่แข่ง การหาช่องโหว่
ของกฎหมาย การใช้ เส้ น สายภาคประชาชนขาดความเข้ ม แข็งและขาดผู้น าในการต่อต้ านการทุจริ ตประพฤติ มิ ชอบที่
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แข็งแกร่ ง ค่านิยมที่เป็ นอุปสรรคฝั งรากลึกในสังคม ขาดจิตสานึกเพื่อส่วนรวม สัมพันธ์ กับผลการวิจั ยของพรเทพจันทรนิภ
[15] ได้ วิจยั เรื่ องการพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในภาครัฐเพื่อการบริ หารจัดการบ้ านเมืองที่ดีในสังคมไทย
พบว่า สาเหตุข องการทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่น ในภาครั ฐ มาจากกฎหมายหรื อ ระเบี ย บการปฏิ บัติ งานมี ช่ อ งว่า งขาดผู้น าที่ เป็ น
แบบอย่างที่ดีการใช้ อานาจของนักการเมือง เช่นเดียวกับการศึกษาของศิริวรรณ มนอัตระผดุง [16]พบว่าสาเหตุหลักของการ
คอร์ รัปชัน่ มาจากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้มีอานาจบังคับใช้ กฎหมายหรื อกฎระเบียบแบบเบ็ดเสร็ จโดยขาดจิตสานึก มีอานาจดุลย
พินิจสูงมีกรอบความรับผิดชอบไม่ชดั เจนและขาดระบบการทางานที่โปร่งใส
3. รู ปแบบการป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ กรณี ศึกษาระดับสถานีตารวจ การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตประพฤติมิชอบ ต้ องเสริ มสร้ างความโปร่งใสในกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ เปิ ด
โอกาสให้ ทุกภาคส่วนได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบและเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ การ
ดาเนินการของหน่วยงานด้ านการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตจะต้ องปฏิบตั ิงานเชิงรุ ก มีความเด็ดขาดรวดเร็ วในการ
แก้ ไขปั ญหาการทุจริ ต [17] และสร้ างจิตสานึกที่ตวั บุคคล สร้ างเครื อข่ายและกลไกเชิงสถาบันเพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
สร้ างพลังคุณ ธรรมเพื่อปฏิบตั ิสงั คม ยึดหลักธรรมาภิบาลและความเป็ นธรรมเช่นเดียวกับเกวลิน สถิ ตานนท์ [18] พบว่า
สาเหตุสาคัญของการทุจริ ตเกิดจากตัวพนักงานขาดความซื่อสัตย์และมีนิสยั ใช้ จ่ายฟุ่ มเฟื อยอีกทังองค์
้ กรยังขาดระบบการ
ควบคุมที่รัดกุม

ข้ อเสนอแนะ
การทุจริ ตในองค์กรมีผลกระทบต่อความมัน่ คงและภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน แต่ผลกระทบจะรุ นแรงเพียงใดนัน้
ขึ ้นอยูก่ บั ระดับของบุคคลที่กระทาทุจริ ต และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ ้นหากหน่วยงานที่พบการทุจริ ต พยายามปิ ดบัง
และแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเองเป็ นการภายใน อาจไม่ทนั กาลหรื อไม่รัดกุมเพียงพอ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความมัน่ คงของ
หน่วยงานมากกว่าที่ควรจะเป็ น การกากับดูแลและวางมาตรการป้องกันควรจะริ เริ่ มในระดับคณะกรรมการในองค์กรหรื อ
หน่วยงานมากกว่าระดับบริ หาร เพราะผู้บริ หารก็อาจกระทาการทุจริ ตได้ เมื่อเกิดเหตุทจุ ริ ตขึ ้น ควรใช้ มืออาชีพเข้ าช่วยแก้ ไข
และวางระบบเสียใหม่ เน้ นเรื่ องขันตอนและกรอบในการปฏิ
้
บตั ิ เช่น จัดให้ มีค่มู ือการปฏิบตั ิงาน และเน้ นให้ มีการตรวจสอบ
อย่างสม่าเสมอ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทัง้ หมดเกี่ยวกับรู ปแบบการป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิช อบของเจ้ าหน้ าที่
ตารวจ กรณีศกึ ษาระดับสถานีตารวจ ผู้วิจยั มีขอเสนอแนะ 2 ประการ คือ ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป และข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้
ต่อไป ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ปั จจัยสาคัญ ที่จะลดความสูญ เสียจากการทุจริ ตในองค์ กรได้ คือการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้ เปิ ดโอกาสกับบุคคลที่ไม่ซื่อสัตย์มีโอกาสที่จะกระทาการทุจริ ต
1.2 สภาพปั ญหาการทุจริ ตในระดับสถานีตารวจยังคงมีอยู่ระดับความรุ นแรงแตกต่างกันไปตามสภาพพืน้ ที่
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ควรเน้ นการปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมสานึกความรับผิดชอบในตัวบุคคล
1.3 การยกย่องคนมัง่ มี มีอานาจเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุสาคัญของการทุจริ ตประพฤติมิชอบในสังคมไทยและสังคม
ตารวจ ผู้บริ หารสานักงานตารวจแห่งชาติและสถานีตารวจต้ องสร้ างกระบวนการเปลีย่ นความคิด ความเชื่อ ค่านิยมดังกล่าว
ตลอดจนผู้บริ หารต้ องเป็ นแบบอย่างที่ดี
1.4 รู ปแบบการป้องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบในระดับสถานีตารวจ ในงานฝ่ ายต่างๆที่รับผิดชอบ ด้ านงาน
ป้องกันปราบปราม งานสืบสวน งานสอบสวน งานจราจร งานอานวยการ ต้ องแก้ ไขให้ ตรงกับสาเหตุของการทุจริ ต ที่เป็ น
สาเหตุจากปั จจัยภายในและจากปั จจัยภายนอกสอดคล้ องกับองค์ประกอบที่เป็ นปั จจัยเอื อ้ ให้ เกิดการทุจริ ตทังด้
้ านพื ้นที่ตงั ้
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ของหน่วยงาน คุณลักษณะของข้ าราชการตารวจ และรูปแบบของการทุจริ ตประพฤติมิชอบที่พบ อาจจัดระบบกระบวนการ
ป้องกันการทุจริ ตได้ เป็ น 4 ระยะดังนี ้
ระยะที่ 1 ก่อนเข้ ารับราชการตารวจ ระบบการศึกษาต้ องส่งเสริ มคนดี ไม่มีระบบการจ่ายเงินใต้ โต๊ ะให้ เด็กและ
เยาวชนไทยเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยน หรื อสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด หากยังมีการจ่ายเงินใต้ โต๊ ะเพื่อให้ เด็กและเยาวชนเข้ าศึกษา
เล่าเรี ยน จะมีผลต่อทัศนคติ ความเชื่อของเด็กและเยาวชนว่า การทุจริ ตเป็ นเรื่ องปกติในสังคมเป็ นสิง่ ที่ถกู ต้ อง และพบเห็น
ตังแต่
้ เด็ก
ระยะที่ 2 เข้ าศึกษาในโรงเรี ยนตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติมีระบบการสรรหาคัดเลือกที่หลากหลายที่ม่งุ ให้
ได้ คนดีเข้ ามาเป็ นตารวจอาจเป็ นการสรรหา บุคคลที่มีประวัติครอบครัวซื่อสัตย์สจุ ริ ตเป็ นระยะเวลายาวนานเชิญเข้ ามารับ
ราชการตารวจ หรื อการสอบคัดเลือกที่การวัด ผลรอบด้ านทังพุ
้ ทธิพิสยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั เมื่อเข้ ามาศึกษาในโรงเรี ยน
ตารวจแล้ ว หลักสูตรต้ องมีความทันสมัยปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลา มีระบบการประกันคุณภาพที่น่าเชื่อถือ ชัดเจน
ตอบสนองความต้ องการของประชาชนอย่างเป็ นรูปธรรม มีการเทียบเคียงกับประเทศที่มีความโปร่ งใสหรื อเป็ นที่ยอมรับว่า
การทุจ ริ ต น้ อ ยศึก ษาการจัด ระบบการศึก ษาเป็ น อย่า งไร น ามาปรั บ ใช้ ให้ เหมาะสมกับ โรงเรี ย นต ารวจไทย การวัด ผล
ประเมินผลและระบบการศึกษาในโรงเรี ยนตารวจต้ องน่าเชื่อถือถูกต้ องเป็ นระบบสอดคล้ องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
กรณี หากผลิตบุคคลากรตารวจไม่เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพแล้ ว จะต้ องมีมาตรการแก้ ไข ปรับปรุ งให้ ตรงตามสภาพ
ปั ญหา
ระยะที่ 3 รับราชการตารวจ การแต่งตังโยกย้
้
ายต้ องใช้ ระบบคุณธรรมอย่างแท้ จริ ง จัดสรรเวลาการทางานให้
เหมาะสมกับวงจรชีวิตของมนุษย์ที่ทางาน มีเวลาพักผ่อน และลาพักร้ อนที่ปฏิบตั ิได้ จริ งมีสวัสดิการที่เหมาะสมเพียงพอ อาจ
ไม่อยู่ในรู ป แบบของเงิ น แต่เป็ นการจัดสรรเวลาให้ ตารวจได้ อยู่กับครอบครั วหรื อได้ พักผ่อน เป็ นต้ น มีค่าตอบแทนการ
ปฏิบตั ิงานสอดคล้ องกับค่าครองชีพในปั จจุบนั หน่วยงานระดับสูงสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ ในการทางานแก่ข้าราชการ
ตารวจระดับสถานีตารวจอย่างพอเพียง การปฏิบตั ิตนและการปฏิบตั ิงานต่างๆของตารวจถูกนาไปใช้ ในการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น การพัฒนาศึกษาเพิ่มพูนความรู้ทกั ษะวิชาชีพ การปฏิบตั ิตนยึดมัน่ ในศีลธรรม เป็ นที่ยอมรับเป็ นแบบอย่างที่ดี
ในครอบครัว ชุมชน ถูกนามาพิจารณาอย่างจริ งจัง นอกเหนือจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามปกติ มีการปรับปรุงระเบียบ ข้ อบังคับ
คาสัง่ ต่างๆให้ ทนั สมัยมีการยกเลิกคาสัง่ เดิมๆที่ลา่ สมัย และระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ต้ องสนับสนุนให้ ตารวจประพฤติปฏิบตั ิ
ตามจารี ตประเพณีมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมอย่างจริ งจังผู้บงั คับบัญชาเป็ นแบบอย่างที่ดีมีการประกาศเจตนารมณ์ต่ อสาธารณะ
ชนจะไม่รับสินบน
ระยะที่ 4 เมื่อพ้ นจากการรับราชการตารวจ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการตารวจที่ครองตน ครองคน ครองงาน
ตลอดชีวิตราชการจนครบกาหนดเกษี ยณ หากมีความรู้ความสามารถเป็ นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการหรื อกิจการตารวจ เชิญ
เป็ นที่ปรึกษาให้ คาแนะนา และดาเนินการจัดทาการจัดการความรู้ในศาสตร์ ตารวจด้ านต่างๆ รวบรวบเป็ นองค์ความรู้ตารวจ
ศาสตร์ ไว้ ให้ เป็ นระบบ
1.5 ระยะเวลาในการดาเนินการใช้ เวลาประมาณ 20 ปี การป้องกันแก้ ไขปั ญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบอาจ
ได้ รับการแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม บนเงื่อนไขของการศึกษาที่ทาให้ ประชาชนคนในประเทศ และข้ าราชการตารวจมี
ความรู้ทวั่ ถึง เท่าเทียมกันสามารถสร้ างรายได้ ด้วยตนเองโดยใช้ ความรู้ ทักษะความสามารถที่ตนมีอย่างแท้ จริ ง
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2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 ศึกษาแนวทางการป้องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจไทยเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศ
2.2 ศึกษาสภาพปั ญหา สาเหตุและการป้องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจโดยเจาะจงที่งาน
จราจร งานป้องกันปราบปราม งานสืบสวนงานสอบสวนและงานอานวยการ
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน เขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 2) เพื่อทราบแนวทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้ วย 2 ขัน้ ตอน คือ 1) การ
วิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 โดย
การด าเนิน การวิจัย 2) แนวทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริ ห ารโรงเรี ย นมัธ ยมศึกษา สัง กัด สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึก ษามัธ ยมศึกษา เขต 15 และ 16 กลุ่ม ตัว อย่า ง ประกอบด้ ว ย โรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษา 57 โรงเรี ย น ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล คือ
ผู้อานวยการโรงเรี ยนหรื อรองผู้อานวยการโรงเรี ยน หัวหน้ างานวิชาการ หัวหน้ างานแผน และ ครู รวม 228 คน เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็ นแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้ างและแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริ หาร
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการวิเคราะห์เนื ้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. องค์ประกอบการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16
ประกอบด้ วย 10 องค์ประกอบ คือ 1) การพัฒนาผู้นาในการบริ หารจัดการโรงเรี ยน 2) การส่งเสริ มเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยน
การสอน 3) การส่งเสริ มจิตวิญญาณความเป็ นครู 4) การพัฒนาการมีสว่ นร่ วมของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณ ภาพการศึกษา
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5) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพองค์กร 6) การจัดการเครื อข่ายและการประชาสัมพันธ์ 7) การพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน 8)
การพัฒนาทักษะทางภาษาและอาชีพ 9) การพัฒนาครูให้ เป็ นครูมืออาชีพ และ 10) การสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชน
2. แนวทางและยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาการบริ ห ารโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 ประกอบด้ วย 5 ยุทธศาสตร์ 351 แนวทาง ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาการบริ หารจัดการ ประกอบด้ วย
110 แนวทาง ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริ มเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน ประกอบด้ วย 21 แนวทาง ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพผู้เรี ยน ประกอบด้ วย 54 แนวทาง ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูสอน ประกอบด้ วย 76 แนวทาง
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชน ประกอบด้ วย 90 แนวทาง
คาสาคัญ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, การบริ หารโรงเรียนมัธยมศึกษา

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
สถานการณ์ในยุคปั จจุบนั ที่มีความเจริ ญก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรี ยนรู้ที่จะต้ องปรับตัวให้ ทนั ต่อการ
เปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นตลอดเวลาและเตรี ยมพร้ อมที่จะเผชิญความท้ าทายของกระแสปั จจัยสาคัญที่ก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบ
ในการแข่งขัน ได้ แก่ สติปัญญาและความสามารถของคน การพัฒนาคนให้ มีคุณภาพ ศักยภาพจึงจาเป็ นในการพัฒนา
ศักยภาพอย่างเต็มที่ ทาให้ เป็ นคนรู้จกั คิดวิเคราะห์ รู้จกั แก้ ปัญหาเรี ยนรู้ด้วยตนเองสามารถปรับตัวให้ ทนั กับการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว มีคณ
ุ ธรรมและสามารถดารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมี ความสุข [1] การพัฒนาสถานศึกษาของไทยให้ มี
คุณภาพและการบริ หารจัดการการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ต้องการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ เกิ ดกับผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อสถานศึกษาของไทยมีคุณภาพและประสิทธิ ภาพ รั ฐบาลให้ ความสาคัญกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็ นอย่างมาก เพราะการศึกษาเป็ นการพัฒนาคนและกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ ดารงอย่าง
ยัง่ ยืน คุณภาพเป็ นกลไกในการขับเคลื่อน จึงได้ กาหนดให้ มีสาระบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไทยโดยกาหนดไว้ ใน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้ วยระบบการศึกษา ซึ่ง เป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริ หารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุง่ เน้ นให้ มีการปฏิรูประบบบริ หารและการจัด
การศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบตั ิมีการกระจายอานาจไปสูเ่ ขตพื ้นที่
การศึกษา สถานศึกษาและองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น การกาหนดให้ สงั คมมีส่วนร่ วม ในการจัดการศึกษา การระดม
ทรัพยากรต่างๆ การมีสว่ นร่วมทังมี
้ สทิ ธิในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยได้ รับสิทธิประโยชน์จากรัฐและการสนับสนุนจาก
รัฐ บุคคล และองค์กรต่างๆ โดยร่ วมจัดการศึกษาเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ ที่ดีและมีคณ
ุ ภาพซึง่ สอดคล้ อง
กับความต้ องการที่แท้ จริ งของบริ บทพื ้นที่หรื อท้ องถิ่น [2] โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาไว้ ซึ่งจาเป็ นที่จะต้ องพัฒนาอย่างเป็ นระบบในทุกด้ าน กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาโดยยึดหลักการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความต้ องการของท้ องถิ่นและประชาชนที่มีลกั ษณะเฉพาะบนพื ้นฐานของหลักศาสนาที่เชื่อมโยงหลักศาสนาเข้ า
กับวิชาสามัญและวิชาชีพ ที่ยดึ ผู้เรี ยนและประชาชนเป็ นศูนย์กลางโดยให้ มีการบริ หารจัดการลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจาก
ที่อื่น [3] ดังนัน้ การจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพจึงเป็ นสิ่งสาคัญและจาเป็ นยิ่ง เพราะการศึกษามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาการและเทคโนโลยีที่จาเป็ นในการทางานและการใช้ ชี วิต ยิ่งการเปลี่ยนแปลง
ด้ านต่างๆ ในโลกเป็ นไปอย่างรวดเร็ วอันเป็ นผลจากพัฒนาการทางเทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
ใหม่ๆ พัฒนาการเหล่านี ้ย่อมท้ าทายต่อการจัดการศึกษา เพราะได้ เปิ ดโอกาสและให้ ช่องทางการเรี ยนรู้แก่บคุ คลจานวนมาก
โดยให้ รับรู้มากขึ ้นและการจัดการศึกษาจึงเป็ นเรื่ องจาเป็ น โดยเฉพาะสถานศึกษาเป็ นหน่วยงานที่สาคัญยิ่ง
สถานศึกษาเป็ นหน่วยงานหลักและเป็ นหน่วยปฏิบัติที่ใกล้ ชิดผู้เรี ยนมากที่สุดในอันที่จะทาหน้ าที่ให้ การปฏิรูป
การศึกษาตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บรรลุเป้าหมาย ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ภาพได้ รับการ
บริ การทางการศึกษาได้ อย่างทัว่ ถึงเท่าเทียมและเป็ นธรรม สถานศึกษาจึ งต้ องมีการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพและบังเกิด
ประสิทธิผล มีศกั ยภาพรองรับการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาจากรัฐได้ อย่างแท้ จริ งทังด้
้ านการบริ หาร
วิชาการ การบริ หารงบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัว่ ไป จากความสาคัญและความจาเป็ นของการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ทาให้ โรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 จาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ ยทุ ธศาสตร์ ในการ
พัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 ต้ องนาไปสู่การพัฒนา
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คุณภาพของการศึกษาอย่างแท้ จริ ง ดังนัน้ ผู้บริ หารโรงเรี ยนจาเป็ นต้ องใช้ กลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์ เป็ นเครื่ องมือในการ
บริ หารงานให้ บรรลุผลสาเร็ จ [4] และหากผู้บริ หารโรงเรี ยนรู้ และเข้ าใจถึงรู ปแบบและกระบวนการบริ หารการศึกษา จะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ซึง่ จะส่งผลต่อความร่วมมือและความสาเร็ จในการบริ หารของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาให้ เป็ นที่ยอมรับของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องมากยิ่งขึ ้น เพื่อให้ การจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย
โรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาได้ พยายามด าเนิ น การบริ ห ารจัดการสถานศึกษาในหลายๆ รู ป แบบและหาแนวทางและ
ยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาซึ่งเห็นความสาคัญในการแก้ ปัญหาเพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาเพื่อให้
องค์การมีคณ
ุ ภาพ การจัดการเรี ยนการสอนและการบริ หารที่มีประสิทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์ทกุ ด้ าน เกิดผลสัมฤทธิ์ และ
ผลลัพธ์ เป็ นประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน สังคม ชุมชน เป็ นที่น่าเชื่อถือ และประโยชน์ที่ได้ รับคือจะช่วยให้ ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนมีความรู้
ความเข้ าใจถึงยุทธศาสตร์ การบริ หารโรงเรี ยนให้ ประสบผลสาเร็ จและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการบริ หารได้

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริ หารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
และ 16
2. เพื่อศึกษาแนวทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 และ 16

ข้ อคาถามการวิจัย
1. องค์ประกอบของการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16
ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง
2. แนวทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 เป็ นอย่างไร

สมมติฐานการวิจัย
1. องค์ประกอบของการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16
เป็ นพหุองค์ประกอบ
2. แนวทางและยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาการบริ ห ารโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 มีความสอดคล้ องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั

การดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั ผู้วิจยั กาหนดขันตอนและวิ
้
ธีการดาเนินการวิจยั เป็ น 2 ขัน้ ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 15 และ 16 ผู้วิจยั กาหนดวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร วรรณกรรม การบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ทังในและต่
้
างประเทศ
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ทังในและต่
้
างประเทศ
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1.3 สร้ างแบบสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ าง (Semi-structured interview) เกี่ ย วกับ การบริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ16
1.4 นาแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi-structured interview) ไปสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 9 คน เนื ้อหาเกี่ยวกับการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ
16 โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive method)
1.5. นาข้ อสรุ ปที่ได้ จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม งานวิจัย และการสัมภาษณ์ ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ มาสังเคราะห์ (content synthesis) เป็ นองค์ ความรู้ เกี่ ยวกับองค์ ประกอบของการ
บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการสร้ างเป็ น
แบบสอบถาม
1.6 ร่างตัวแปรเกี่ยวกับการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
และ 16
1.7 นาตัวแปรที่ได้ มาสร้ างตารางวิเคราะห์และคัดกรองตัวแปร
1.8 ส่งตารางวิเคราะห์และคัดกรองตัวแปรให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ทาการวิเคราะห์และคัดกรองตัวแปร
การบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16
1.9 สรุ ปตารางวิเคราะห์ตวั แปร และทาการคัดเลือกตัวแปรที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ย วชาญ เพื่อ
นาไปสร้ างเป็ นแบบสอบถา,
1.10 สร้ างแบบสอบถามจากข้ อคาถามที่ได้ จากการวิเคราะห์คดั กรองตัวแปรที่มีความเหมาะสม
1.11 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้ วให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
เพื่ อตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ อ งมื อ โดยการตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content Validity) ความถูก ต้ อ ง ความ
ครอบคลุมโดยการหา ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามและนิยาม (Index of Item Objective Congruence: IOC)
[5] คัดเลือกที่มีคา่ ตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป และให้ คาแนะนาในสิง่ ที่ควรปรับปรุ งแก้ ไขให้ ถกู ต้ องสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น ตามวิธีการวิเคราะห์ ของ
Rovinelli and Hambleton [6] ซึง่ ได้ มีการกาหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ ดงั นี ้
+ 1 แน่ใจว่าข้ อคาถามสอดคล้ องกับประเด็นหลักของเนื ้อหาที่ต้องการศึกษา
0 ไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามสอดคล้ องกับประเด็นหลักของเนื ้อหาที่ต้องการศึกษา
- 1 แน่ใจว่าข้ อคาถามไม่สอดคล้ องกับประเด็นหลักของเนื ้อหาที่ต้องการศึกษk
1.12 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและการบริ ห าร
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 จานวน 8 โรงเรี ยนๆ ละ 4 คน รวม
จานวน 32 คน นามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม เพื่อศึกษาการนาไปใช้ และศึกษาความ
เป็ นไปได้ ของเครื่ องมือว่าจะสามารถวิเคราะห์ องค์ ประกอบการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 ได้ มากน้ อยเพียงใด โดยคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ
ครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) [7] ซึง่ มีเกณฑ์คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามต้ องไม่ต่ากว่า .70
จึงเป็ นแบบสอบถามที่มีคา่ ความเชื่อมัน่ 0.965 และสามารถนาไปใช้ ได้
1.13 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม ไปเก็บข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 63 โรงเรี ยน ผู้ให้
ข้ อมูล โรงเรี ยนละ 4 คน โดยยึดตามบทบาทหน้ าที่ในสถานศึกษาและเป็ นผู้ที่ เกี่ยวข้ องกับของสถานศึกษานันๆ
้ จาแนกเป็ น
ผู้อานวยการโรงเรี ยนหรื อรองผู้อานวยการโรงเรี ยน หัวหน้ างานวิชาการ หัวหน้ างานแผน และครู รวมจานวนทังสิ
้ ้น 252 คน
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1.14 วิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป ใช้ คาสัง่ ให้ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติ Factor
Analysisในรู ปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยสกัดองค์ประกอบด้ วยวิธีหา
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และนาองค์ประกอบที่มีคา่ ไอเกน (Eigenvalue) เท่ากับหรื อมากกว่า 1
ไปใช้ หมุนแกนออโธกอนอล (Orthogonal) ด้ วยวิธีวาริ แมกซ์ (Varimax) เพื่อหาองค์ประกอบการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 โดยใช้ เกณฑ์คดั เลือกข้ อคาถาม (ตัวแปร) ที่มีค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ตังแต่
้ .50 ขึ ้นไป และจานวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบต้ องมีอย่างน้ อย 3 ตัวแปรขึ ้นไป
จึงถือว่าเป็ น 1 องค์ประกอบ [8]
1.15 วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (Exploratory factor Analysis) เพื่ อ ให้ ไ ด้ อ งค์ ป ระกอบการบริ ห าร
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16
ขัน้ ที่ 2 แนวทางและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 ผู้วิจยั กาหนดวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
2.1 ผู้วิจยั ขอหนังสือราชการจากภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ผ้ เู ชี่ยวชาญในการทาสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) จานวน 14 คน
2.2 ติดต่อประสานงานเพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่เพื่อส่งแบบสนทนากลุ่ม ด้ วยตนเองและทาง
ไปรษณีย์ พร้ อมนัดทาการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion)
2.3 ผู้วิจยั ดาเนินการส่งแบบสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) ไปยังผู้เชี่ยวชาญ จานวน 14 คน เพื่อ
จะให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ อา่ นก่อนสนทนากลุม่
2.4 ผู้วิจยั เดินทางไป ด้ วยตนเอง ตามวันเวลา ที่นดั หมาย ตามกรอบประเด็นข้ อคาถามของแบบการสนทนา
กลุม่ พร้ อมทังจั
้ ดเตรี ยมเครื่ องบันทึกเทปประกอบการสนทนากลุม่ และแบบบันทึกข้ อมูล
2.5 นาองค์ ประกอบที่ได้ มาเพื่อให้ ผ้ ูท รงคุณวุฒิ พิจารณาแนวทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริ ห าร
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 โดยใช้ วิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 14 คน ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องโดยอ้ อมและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องโดยตรงกับ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 นาแนวทางและยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 จากการวิเคราะห์
ข้ อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)
2.6 หลังเสร็ จสิ ้นการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยนาข้ อมูลที่ได้ มาสังเคราะห์เพื่อหาคาตอบและสรุ ปผลการวิจัยเมื่อ
สนทนาเสร็ จสิ ้นรวบรวมข้ อมูลและนาข้ อมูลที่ได้ ไปวิเคราะห์ตอ่ ไป
2.7 สรุ ปงานวิจยั โดยนาเสนอยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16

สรุปผลการวิจัย
การวิ จัย เรื่ อ ง “ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาการบริ ห ารโรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาในสัง กัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 ผลการวิจยั พบ ดังนี ้
1. องค์ประกอบการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16
ประกอบด้ วย 10 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การพัฒนาผู้นาในการบริ หารจัดการ 2 การส่งเสริ มเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน
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3) การส่งเสริ มจิตวิญญาณความเป็ นครู 4) การพัฒนาการมีสว่ นร่ วมของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 5) การ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพองค์กร 6) การจัดการเครื อข่ายและการประชาสัมพันธ์ 7) การพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน 8) การ
พัฒนาทักษะทางภาษาและอาชีพ 9) การพัฒนาครูให้ เป็ นครูมืออาชีพ และ 10) การสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชน
2. แนวทางและยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาการบริ ห ารโรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 นาแนวทาง 351 แนวทาง มาจัดลาดับความสาคัญและจัดกลุ่มใหม่เป็ นยุท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 โดยการวิเคราะห์
ข้ อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)โดยใช้ วิธีสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 14
คน ได้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้ านการพัฒนาการบริ หารจัดการ ประกอบด้ วย 110 แนวทาง ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ด้ านการส่งเสริ มเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน ประกอบด้ วย 21 แนวทาง ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน
ประกอบด้ ว ย 54 แนวทาง ยุท ธศาสตร์ ที่ 4. ด้ า นการพัฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู ประกอบด้ วย 76 แนวทาง
ยุทธศาสตร์ ที่ 5. ด้ านการสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชน ประกอบด้ วย 90 แนวทาง

อภิปรายผล
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้มีประเด็นสาคัญที่ค้นพบจากยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 และสามารถนามาเป็ นประเด็นในการอภิปราย 2 ประเด็น 1) องค์ประกอบ
การบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา 2) แนวทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัด สานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
1. องค์ประกอบการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 ผลที่
ได้ จากการวิจัย พบว่า การบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16
ประกอบด้ วย 10 องค์ประกอบ เรี ยงตามน ้าหนักองค์ประกอบที่ได้ จากมากไปหาน้ อย คือ ได้ แก่ 1) การพัฒนาผู้นาในการ
บริ หารจัดการ 2) การส่งเสริ มเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน 3) การส่งเสริ มจิตวิญญาณความเป็ นครู 4) การพัฒนาการมี
ส่วนร่ วมของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพองค์กร 6) การจัดการเครื อข่าย
และการประชาสัมพันธ์ 7) การพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน 8) การพัฒนาทักษะทางภาษาและอาชีพ 9) การพัฒนาครู ให้ เป็ นครู
มืออาชีพ และ10) การสร้ างความสัมพันธ์ กบั ชุมชน ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 ต้ องมีแผนยุทธ์ศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้ เข้ าสูเ่ กณฑ์มาตรฐานและคุณภาพให้ เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ความมัน่ คงและก้ าวสูม่ าตรฐานสากล ในยุคศตวรรษที่ 21 และโดยเฉพาะ
เป็ นโรงเรี ยนในเขตพื ้นที่พฒ
ั นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอตั ลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความ
ต้ องการของท้ องถิ่นและประชาชนที่มีลกั ษณะเฉพาะ บริ บทที่แตกต่างซึ่งอาศัยความละเอียดอ่อนในการบริ หาร รู้ ในเชิงลึก
เพื่อพัฒนาระบบบริ หารและการจัดการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ [9 ] โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สอดคล้ องตาม
นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.2550-พ.ศ.2551 โดยสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานได้
กาหนดกลยุทธ์ด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับโรงเรี ยน คือ การพัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 จะต้ องวางแผนยุทธ์ ศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้ เข้ าสูเ่ กณฑ์มาตรฐานและคุณภาพการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพทุ ธศักราช 2542 มุง่ เน้ นให้ มีการปฏิรูประบบบริ หารและการจัดการศึกษา
ให้ มีประสิทธิภาพ มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบตั ิมีการกระจายอานาจไปสูเ่ ขตพื ้นที่การศึกษา
สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น การกาหนดให้ สงั คมมีสว่ นร่ วม ในการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากรต่างๆ
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การมีสว่ นร่ วมทังมี
้ สิทธิในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยได้ รับสิทธิประโยชน์จากรัฐ และการสนับสนุนจากรัฐ บุคคล และ
องค์ กรต่างๆ โดยร่ วมจัดการศึกษาเพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ ที่ดีและมีคุณภาพซึ่งสอดคล้ องกับความ
ต้ องการที่แท้ จริ งของบริ บทพื ้นที่หรื อท้ องถิ่น ดังนัน้ การจัดการศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพจึงเป็ นสิ่งสาคัญ
และจาเป็ นยิ่ง เพราะการศึกษามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาการและเทคโนโลยี
ที่จาเป็ นในการทางานและการใช้ ชีวิต ยิ่งการเปลีย่ นแปลงด้ านต่างๆ ในโลกเป็ นไปอย่างรวดเร็ วอันเป็ นผลจากพัฒนาการทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการสือ่ สารใหม่ๆ พัฒนาการเหล่านี ้ย่อมท้ าทายต่อการจัดการศึกษา เพราะได้ เปิ ด
โอกาสและให้ ช่องทางการเรี ยนรู้ แก่บคุ คลจานวนมากโดยให้ รับรู้ มากขึ ้นและการจัดการศึกษาจึงเป็ นเรื่ องจาเป็ น สอดคล้ อง
กับชูเกี ยรติ วิเศษเสนา [10] ได้ วิจัยเรื่ องรู ปแบบการพัฒนาโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ผลการวิจัยพบว่า 1
รู ปแบบการพัฒนาโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสูม่ าตรฐานสากล ด้ านการพัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
ประกอบด้ วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ คือ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการสอน การพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผล และการจบหลักสูตร 2 รู ปแบบการพัฒนาโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ด้ านการพัฒนาการบริ หาร
จัดการด้ วยระบบคุณภาพ ประกอบด้ วยองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบสนับสนุน องค์ประกอบหลัก ได้ แก่ การบริ หาร
จัดการด้ วยระบบคุณภาพที่ได้ รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานสากล คือ ระบบคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)
โดยมีองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การนาองค์กร 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้ นนักเรี ยนและผู้มีสว่ น
ได้ เสีย 4) การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ 5) การมุง่ เน้ นบุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั พิณสุดา สิริธรังศรี [11] ได้ วิจัย เรื่ อง รู ปแบบการบริ หารจัดการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ผลการวิจยั
พบว่า 1. สภาพการบริ หารจัดการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มีการบริ หารจัดการทังที
้ ่เป็ นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ด้ านความพร้ อมของสถานศึกษายังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดกลางและขนาด
เล็กในชนบททัง้ ด้ านครู และบุคลากร เงิ นและงบประมาณ ความรู้ ในการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอน และเครื อข่าย
เทคโนโลยี ด้ านกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและนโยบายการบริ หารจัดการจากส่วนกลางส่งไปยังสถานศึกษายังเป็ นรูปแบบเดียวกัน
เป็ น ส่ว นใหญ่ ทัง้ ด้ า นวิ ช าการ การบริ ห ารงานบุค คล และงบประมาณ ส่ง ผลกระทบต่อ ปั ญ หาการบริ ห ารจัด การของ
สถานศึกษาที่มีความแตกต่างกัน ทังด้
้ านบริ บท ขนาด และความพร้ อมดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อแก้ ปัญหาทางการบริ หารดังกล่าว
พบว่า สถานศึกษาภายใต้ การกากับสนับสนุนของต้ นสังกัดมีการบริ หารจัดการทัง้ รู ปแบบมีส่วนร่ วมของชุมชน รู ปแบบ
เครื อข่าย รู ปแบบพี่เลี ้ยง และรู ปแบบแม่ข่ายและลูกข่าย รวมทังสถานศึ
้
กษาในกากับของรัฐ ในการนี ้ พบว่า รู ปแบบการ
บริ หารจัดการสถานศึกษาแบบมีสว่ นร่ วมของชุมชน เป็ นฐานสาคัญของการบริ หารจัดการสถานศึกษา ที่นาไปสูค่ วามสาเร็ จ
ทังในเมื
้
องและชนบท ทังที
้ ่เป็ นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ดังนันองค์
้ ประกอบทัง้ 10
องค์ประกอบ มีความสอดคล้ องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ข้ อค้ นพบจากการศึกษาวิจยั ของนักการศึกษา
2. แนวทางและยุทธศาสตร์ การบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16
ผลที่ได้ จากการวิจัย พบว่า แนวทางและยุทธศาสตร์ การบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 และ 16
2.1 แนวทางการพัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
และ 16 โดยใช้ วิธีสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 14 คน พบว่า แนวทางการพัฒนาการบริ หาร
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 ประกอบด้ วย 351 แนวทาง
2.2 นาแนวทางจากข้ อที่ 2.1 มาจัดลาดับความสาคัญและจัดกลุม่ เป็ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริ หารโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของโดยวิธีวิเคราะห์เนื ้อหา
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(Content Analysis) พบว่า ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงาน เขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 ประกอบด้ วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ ที่ 1. การพัฒนาการบริ หารจัดการโรงเรี ยน ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การส่งเสริ มเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาจิต
วิญญาณของความเป็ นครู ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การสร้ างความสัมพันธ์ กบั ชุมชน ที่เป็ นเช่นนี ้เพราะ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ
บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 เป็ นสิง่ สาคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน
มัธยมศึกษา จึงเป็ นโจทย์สาคัญสาหรับผู้บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการดาเนินการปฏิรูปที่มี
ประสิทธิภาพ และจะสาเร็ จได้ ก็ต้องด้ วยการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พร้ อมรับกับความท้ าทายความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้น ซึ่งทักษะสาคัญสาหรับคนยุคศตวรรษที่ 21 และการเป็ นไทยแลนด์ 4.0 ดังกล่าว จาเป็ นต้ องอาศัยการบริ หารจัดการ
การมีทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีประสิทธิ ภาพ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ จรุ ญ จับบัง [12] ได้ ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็ก ด้ วยกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม
สัง กัด สานัก งาน คณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน ผลการวิ จัย พบว่า รู ป แบบการพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาตาม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงเรี ยน ขนาดเล็ก ด้ วยกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขันพื
้ ้นฐาน ตาม 4 ยุทธศาสตร์ หลัก คือ 1) การพัฒนาระบบวางแผนและการบริ หารจัดการ 2) การพัฒนาระบบ
การเรี ยนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา 3) การเสริ มสร้ างความพร้ อม และความเข้ มแข็งของโรงเรี ยน 4) การ
ส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา โดยมีรูปแบบ คือ การพัฒนาคนในด้ านความชานาญในทักษะ
ด้ านสารสนเทศ การสร้ างขวัญและกาลังใจ และพัฒนาโครงสร้ างการทางานที่เหมาะสม การพัฒนาระบบงานในด้ านการ
ผลิตสื่อ การใช้ แผนการ สอนคละชัน้ การนิเทศ และการส่งเสริ มให้ ครู ได้ เข้ ารับการอบรม การมีส่วนร่ วมในด้ านเครื อข่าย
ชุมชน และทรัพยากร และการเสริ มสร้ างศัก ยภาพในด้ านการหมุนเวียนการสอนของครู หมุนเวียนสถานที่ และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน จากรูปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้นจะนาไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงเรี ยนขนาด
เล็ก 4 ด้ าน คือ คุณภาพครู คุณภาพการบริ หารจัดการ คุณภาพ นักเรี ยน และคุณภาพการเรี ยนการสอน ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ เพชรพงศ์ ตรี เทพา [13] ได้ ศึกษายุทธศาสตร์ การบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พิเศษยอดนิยม:
กรณีศึกษาโรงเรี ยนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร.” ผลการวิจยั พบว่า 1. โรงเรี ยนกรณีศกึ ษามีประวัติและความเป็ นมาแบ่งได้
3 ยุค คือ ยุคก่อตัง้ ยุคพัฒนาและ ยุคปั จจุบนั 2. โรงเรี ยนกรณีศึกษามียุทธศาสตร์ การบริ หาร 7 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การ
พัฒ นาองค์ การและบุคลากร 2) การปฏิ รู ป การจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ยนเป็ น สาคัญ 3) การส่ง เสริ ม และพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรี ยนรู้ และระบบเครื อข่ายสารสนเทศ 4) การสร้ างคุณธรรม จริ ยธรรมแก่นกั เรี ยนและครู 5)
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการแบบมีสว่ นร่วมในทุกเครื อข่าย 6) การนานโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิและ 7) ยุทธศาสตร์ โรงเรี ยนเล็ก
ในโรงเรี ยนใหญ่ และพบว่าโรงเรี ยนกรณี ศึกษา ได้ บริ หารยุทธศาสตร์ โดยใช้ 4 หลัก คือ 1) หลักการกระจายอานาจ 2)
หลักการมีส่วนร่ วม 3) หลักธรรมาภิบาลและ 4) หลักการประชาสัมพันธ์ ที่ดี 3. โรงเรี ยนกรณีศึกษากาหนดโครงสร้ างการ
บริ หารเป็ น 4 กลุม่ แต่ละกลุม่ งานมีรองผู้อานวยการโรงเรี ยน 1 คน และผู้ช่วยผู้อานวยการ 1 คน ทาหน้ าที่ในการกากับดูแล
ติ ด ตามงานแต่ละกลุ่ม งานมี ก ารก าหนดภาระงาน ขัน้ ตอนการปฏิ บัติ ง าน และผู้รั บ ผิ ด ชอบชัด เจน นอกจากนัน้ ยัง มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู มูลนิธิ และเครื อข่ายผู้ปกครองส่งเสริ มและ
สนับสนุนกิจการของโรงเรี ยน 4. โรงเรี ยนกรณีศึกษามีวฒ
ั นธรรมองค์การ 4 ประการ คือ 1) วัฒนธรรมการมีส่วนร่ วม 2)
วัฒนธรรมการทางานเป็ นทีม 3) วัฒนธรรมที่เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ 4) วัฒนธรรมการทางานแบบพี่น้อง 5. โรงเรี ยน
กรณีศกึ ษามีปัญหาในการบริ หารและแนวทางแก้ ปัญหาของโรงเรี ยน ดังนี ้ คือ 1) จานวนนักเรี ยนที่มากเกินไป แก้ ปัญหาโดย
บริ หารจัดการแบบโรงเรี ยนเล็ก ในโรงเรี ยนใหญ่และมีการกระจายอานาจการบริ หาร 2) บุคลากรไม่เพียงพอ แก้ ปัญหาโดย

71

72

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
การจ้ างครูที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศ 3) งบประมาณไม่เพียงพอ แก้ ปัญหาโดยการระดม
ทรัพยากรจากทุกภาคส่วน 4) ความคิดเห็นที่แตกต่างกันของผู้ปกครอง นักเรี ยน และครู แก้ ปัญหาโดยชี ้แจง ประชาสัมพันธ์
ให้ ทกุ ส่วนเข้ าใจตรงกัน ซึ่งสอดคล้ องกับสุดาลักษณ์ บุปผาดา [14] ได้ วิจยั เรื่ องยุทธศาสตร์ การบริ หารโรงเรี ยนเป็ นฐานใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1. สภาพการบริ หาร
โรงเรี ยนเป็ นฐานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขันพื
้ ้นฐาน ด้ านการกระจาย
อานาจ ด้ านการบริ หารจัดการตนเอง ด้ านการสร้ างเครื อข่าย และด้ านความรับผิดชอบ โดย ภาพรวมมีระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ น
ระดับมาก โดยรวมเน้ นการมีอานาจตัดสิ นใจในการนาหลักสูตรไปใช้ อย่างมีแบบแผน มีขนตอนในการด
ั้
าเนินงานชัดเจน มี
อิสระในการสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชนของตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถ บริ หารจัดการโรงเรี ยนโดยมุง่ เน้ น
ประโยชน์ของผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มีการพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง จัดให้ บุคลากร ทุกฝ่ ายร่ วมกันรับผิดชอบการ
ดาเนินงานของโรงเรี ยน มีระบบประกันคุณภาพภายในที่พร้ อมรับการประเมินภายนอก ปั ญหา ส่วนใหญ่ พบว่า ผู้บริ หารยัง
ไม่กระจายอานาจการตัดสินใจไปยังครู ทกุ ระดับในโรงเรี ยน การขาดแคลนงบประมาณ ครู และ บุคลากรมีจานวนน้ อยและมี
ภาระงานมาก ครู ย้ายบ่อยทาให้ งานที่มอบหมายและรับผิดชอบไม่ต่อเนื่อง และคณะกรรมการ สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานร่วม
รั บผิดชอบต่อการจัดการศึกษาน้ อย โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี ้ สร้ างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และมอบอานาจการ
ตัดสินใจให้ กับครู ทุกระดับในโรงเรี ยน การระดมทรั พยากร การสร้ างความตระหนักด้ านความรั บผิดชอบ ให้ กับครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน การสร้ างแรงจูงใจในการทางาน รวมทังการสร้
้
างเครื อข่ายการศึกษา เช่น โรงเรี ยนคู่
พัฒนา และปราชญ์ ชาวบ้ าน 2. ผลการสร้ างยุทธศาสตร์ การบริ หารโรงเรี ยนเป็ นฐานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก มี 4
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ ด้านการกระจายอานาจ ยุทธศาสตร์ ด้านการบริ หารจัดการตนเอง ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ าง
เครื อข่าย และ ยุทธศาสตร์ ด้านความรับผิดชอบ ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี ้ ยุทธศาสตร์ ด้านการกระจายอานาจ มี 10 มาตรการ
โดยเน้ น มาตรการ ออกแบบโครงสร้ างการบริ หารงานที่มีความคล่องตัว ไม่ซบั ซ้ อน ผู้บริ หารสถานศึกษามีภาวะผู้นาและเป็ น
ผู้นาแห่ง การเปลี่ยนแปลง และการมอบอานาจการตัดสินใจเป็ นลาดับชัน้ ยุทธศาสตร์ ด้านการบริ หารจัดการตนเอง มี 10
มาตรการ โดยเน้ นมาตรการ พัฒนาบุคลากรให้ มีความเป็ นมืออาชีพ มีระบบสารสนเทศชัดเจนเป็ นปั จจุบนั และมีหลักสูตรที่
หลากหลายตามความต้ องการของผู้เรี ยน ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ างเครื อข่าย มี 13 มาตรการ โดยเน้ นมาตรการ การสารวจ
สภาพความต้ องการในการจัดการศึกษา สร้ างความตระหนักด้ านการศึกษาให้ กบั ผู้ปกครอง และประสานความร่ วมมือกับ
องค์กรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้ องทังในและต่
้
างประเทศ เพื่อจัดการศึกษาที่ทนั สมัย และยุทธศาสตร์ ด้านความรับผิดชอบ มี
10 มาตรการ โดยเน้ นมาตรการ การพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน การ
จัดระบบการทางานที่ชดั เจนสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้ างความศรัทธาให้ กบั ชุมชน และการเสริ มสร้ างคุณธรรม จริ ยธรรม
ในสถานศึกษา โดยจัด กิ จกรรมให้ ครู และบุคลากรได้ ป ฏิ บัติร่ วมกัน และคู่มื อ การใช้ ยุท ธศาสตร์ ประกอบด้ ว ย บทนา
องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ แนวทางการนายุทธศาสตร์ ไป

ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่ องยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานในเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 พบว่า องค์ ประกอบและยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสัง กัด
สานักงานในเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 มีความสอดคล้ องกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
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ข้ อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการศึกษาไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง การ
พัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ดังนี ้
ควรน างานวิ จัย ครั ง้ นี ม้ าประยุก ต์ ใ นการบริ ห ารโรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาให้ ส อดคล้ อ งกับ บริ บ ทพื น้ ที่ ห รื อ ขนาด
สถานศึกษาจะได้ แนวทางในการพัฒนาต่อไป
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผู้อานวยการโรงเรี ยนมัธยมศึกษา เป็ นหัวหน้ าสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ถือว่าเป็ นกุญแจแห่งความสาเร็ จ เพราะ
นอกจากจะปฏิบตั ิหน้ าที่ตามภารกิจของสถานศึกษาแล้ ว ผู้อานวยการโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ยังเป็ นจุดเชื่อมของนโยบายกับ
การปฏิบตั ิที่ใกล้ ชิดกับผู้เรี ยนมากที่สดุ ซึ่งแน่นอนว่ าผู้อานวยการโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จะต้ องมีคณ
ุ ลักษณะที่ดี มีความรู้
ความสามารถ เป็ นผู้นาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนให้ มาร่ วมมือส่งเสริ มและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาให้ บรรลุผล
2. ผู้บริ หารหน่วยต้ นสังกัดที่เกี่ยวข้ องและรับผิดชอบในการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ควรนายุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ได้ จากการศึกษาวิจยั ไปศึกษาใน
แต่ละรายละเอียดขององค์ประกอบ 1) การพัฒนาผู้นาในการบริ หารจัดการ 2) การส่งเสริ มเทคโนโลยีเพื่อ การเรี ยนการ
สอน 3) การส่งเสริ มจิตวิญญาณความเป็ นครู 4) การพัฒนาการมีสว่ นร่ วมของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 5)
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพองค์กร 6) การจัดการเครื อข่ายและการประชาสัมพันธ์ 7) การพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน 8)
การพัฒนาทักษะทางภาษาและอาชีพ 9) การพัฒนาครูให้ เป็ นครูมืออาชีพ และ 10) การสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชน ดังนัน้
ผู้บ ริ ห ารและผู้รับ ผิ ดชอบด้ านการศึกษาควรให้ ความสาคัญ และน ารู ปแบบไปปรั บ ปรุ งและพัฒ นาการบริ ห ารโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะตามแนวทางยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการบริ หารจัดการโรงเรี ยน ข้ อเสนอแนะ ดังนี ้ 1.ผู้บริ หารควรเป็ นผู้นาด้ านการสอน
ที่เป็ นเลิศ 2. ผู้บริ หารควรเป็ นผู้นาด้ านการบริ หารจัดการที่ดี 3. ผู้บริ หารควรเป็ นผู้นาด้ านความคิดในแง่บวก 4. ผู้บริ หารควร
เป็ นผู้นาที่มีประสิทธิภาพ 5. ผู้บริ หารควรมีนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริ หาร 6. ผู้บริ หารควรเป็ นผู้นาที่มีความรอบรู้ 7. ผู้บริ หาร
ควรเป็ นผู้นามีสว่ นร่ วมกับชุมชน 8. โรงเรี ยนควรมีการกาหนดภารกิจ เป้าหมายและวิธีดาเนินการของสถานศึกษาให้ ชดั เจน
9. โรงเรี ยนควรมีการจัดการศึกษาที่ทนั สมัย 10. โรงเรี ยนควรพัฒนาระบบ การวัดและประเมินผล 11. โรงเรี ยนควรมีการ
จัดระบบการทางานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 12. โรงเรี ยนควรมีระบบประกันคุณภาพภายในที่พร้ อมรับการประเมิน
ภายนอก 13. โรงเรี ยนควรพัฒนาการจบหลักสูตรมัธยมศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษา 14. โรงเรี ยนควร
พัฒนาระบบวางแผนและการบริ หารจัดการ
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริ มเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน ข้ อเสนอแนะ ดังนี ้ 1. โรงเรี ยนควรพัฒนาระบบการ
เรี ยนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาให้ มีประสิทธิ ภาพ 2. โรงเรี ยนควรเพิ่มสมรรถนะของโรงเรี ยนในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร 3. โรงเรี ยนควรจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้เอื ้อต่อการพัฒนาผู้เรี ยน 4. โรงเรี ยนควรพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เชิงบูรณาการ 5. โรงเรี ยนควรพัฒนาครู นักเรี ยนให้ มีทักษะการใช้ เทคโนโลยี 7.
โรงเรี ยนควรมีการจัดการความรู้มงุ่ ผลลัพธ์ 8. โรงเรี ยนควรมีการบริ หารจัดการที่ใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน เน้ นการมีสว่ นร่ วม ตาม
หลักธรรมาภิบาล 9. โรงเรี ยนควรยกย่องชมเชยนักเรี ยนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม 10. โรงเรี ยนควรเป็ นแบบอย่างให้ ความ
ช่วยเหลือชุมชนเป็ นที่ชื่นชมของชุมชน
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3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็ นครู ข้ อเสนอแนะ ดังนี ้ 1. ครู และบุคลากรควรมีจิตทุ่มเท
เสียสละ มุ่งคุณภาพอย่างจริ งจัง 2. โรงเรี ยนควรมุ่งเน้ นพัฒนาผู้บริ หารโรงเรี ยนและครู ให้ ยดึ มัน่ ในจรรยาบรรณ 3. โรงเรี ยน
ควรมีวิสยั ทัศน์วตั ถุประสงค์ร่วมกัน 4. ครูและบุคลากรควรมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 5. ผู้บริ หารควรส่งเสริ มให้ บคุ ลากร
ในโรงเรี ยนมีมนุษย์สมั พันธ์ ดี 6. โรงเรี ยนควรให้ ทุกคนมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ 7. โรงเรี ยนควรสร้ างความตระหนักด้ าน
ความรับผิดชอบให้ กบั ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน ข้ อเสนอแนะ ดังนี ้ 1. โรงเรี ยนควรพัฒนาผู้เรี ยนทังด้
้ านร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยให้ เป็ นผู้ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนมีความรู้ คู่ความดีอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข 2. ครู ควรพัฒนา
กระบวนการการจัดการเรี ยนการสอน ทัง้ แผนการสอน เทคนิค วิธีการสอน สื่อการสอน และการวัดผลประเมินผล ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอื ้อประโยชน์สงู สุดต่อผู้เรี ยน 3. ครู ควรปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ วัฒนธรรมประเพณีอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม 4. ครู ควรจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้เอื ้อต่อการพัฒนา
ผู้เรี ยน
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ชุมชน ข้ อเสนอแนะ ดังนี ้ 1. โรงเรี ยนควรมีการบริ การวิชาชีพต่อชุมชน/
สังคม โดยยึดความต้ องการและความพึงพอใจของผู้รับบริ การเป็ นตัวกาหนดในการจัดทากิจกรรม/โครงการ 2. โรงเรี ยนควร
สร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั สถานประกอบการ โดยให้ เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน 3. โรงเรี ยนควรดึง
ชุมชนให้ เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการจัดการศึกษา และสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของชุมชน 4. โรงเรี ยนควร
พัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 5. โรงเรี ยนควรสร้ างความตระหนักด้ าน
การศึกษาให้ กบั ผู้ปกครองและชุมชน 6. โรงเรี ยนควรมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้ บริ การด้ านวิชาการแก่ชุมชน
7. โรงเรี ยนควรส่งเสริ มให้ เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ ามาร่ วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ ้นเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน
ตามความต้ อ งการประชาชนในพืน้ ที่ 8. โรงเรี ย นควรสร้ างความศรั ท ธาให้ กับ ผู้ปกครองและชุมชน 9. โรงเรี ยนควรให้
ความสาคัญกับผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ เสีย
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
เพื่ อ ให้ ก ารวิ จัย เกี่ ย วกับ กับ ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาการบริ ห ารโรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาสัง กัด สานัก งานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 ได้ ศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นประโยชน์แก่โรงเรี ยนและผู้ที่สนใจ จึง
เสนอแนะเพื่อการวิจยั ต่อไป ดังนี ้
1. ควรมี ก ารพัฒ นางานวิ จัย ในรู ป แบบการพัฒ นาการบริ ห ารโรงเรี ย นมัธ ยมศึกษาสัง กัด สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16
2. ควรมีการวิจยั แต่ละองค์ประกอบทังเชิ
้ งคุณภาพและเชิงปริ มาณควรมีการวิจยั รูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์ การ
บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับปั จจัยการจัดการคุณ ภาพโดยรวมและระดับประสิทธิ ผลของโรงเรี ยน
อนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวม กับประสิทธิผล
ของโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อหาค่าน ้าหนักความสาคัญของปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวม
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ ครู โรงเรี ยน
อนุบ าลประจาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ 5 โรงเรี ยน จานวน 224 คน โดยสุ่ม ตัวอย่างอย่างง่ายตามสัดส่วนของครู แต่ละ
โรงเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC)
ระหว่าง .80-1.00 มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวม 6 ปั จจัยได้ แก่ 1) การสร้ างความพึงพอใจ
แก่ลกู ค้ า 2) การมีส่วนร่ วมของทีมงาน 3) การปรับปรุ งคุณ ภาพอย่างต่อเนื่อง 4) การพัฒ นาบุคลากร 5) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และ 6) การวางแผนกลยุทธ์ เท่ากับ 0.86, 0.90, 0.90, 0.91, 0.90 และ 0.92 ตามลาดับ และค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบวัดประสิทธิผลของโรงเรี ยน 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านปริ มาณและคุณภาพของผลผลิต 2) ด้ านประสิทธิภาพของการผลิต 3)
ด้ านการปรับตัวและความยืดหยุน่ ขององค์การ และ 4) ด้ านประสิทธิภาพร่วมของครู มีความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96, 0.94, 0.95
และ 0.93 ตามลาดับ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณ
ู แบบตัวแปรพหุนาม (Multivariate Multiple Regression : MMR) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบ
ตัวแปรตามเอกนาม (Univariate Multiple Regression : MR)
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ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทงั ้ 6 ปั จจัยอยู่ในระดับ
มาก เรี ยงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อยได้ ดงั นี ้ การวางแผนกลยุทธ์ การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การสร้ างความ
พึงพอใจแก่ลกู ค้ า การมีสว่ นร่วมของทีมงาน การพัฒนาบุคลากร และนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามลาดับ ประสิทธิผลของ
โรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทัง้ 4 ด้ านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อยได้ ดงั นี ้ ด้ าน
ประสิทธิภาพของการผลิต ด้ านประสิทธิภาพร่ วมของครู ด้ านการปรับตัวและความยืดหยุ่นขององค์การ และด้ านปริ มาณ
และคุณภาพของผลผลิต ตามลาดับ
2. ปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวม และ ประสิทธิผลของโรงเรี ยน มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
3. ค่าน ้าหนักความสาคัญของปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยน ปรากฏผล
ดังนี ้ 3.1 ปั จจัยการจัดการคุณ ภาพโดยรวม ส่งผลต่อประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนด้ านปริ มาณและคุณ ภาพของผลผลิตใน
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 ได้ แก่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ การวางแผนกลยุทธ์ มีค่านา้ หนัก
ความสาคัญมาตรฐานเท่ากับ 0.302 และ 0.194 ตามลาดับ 3.2 ปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรี ยน ด้ านประสิทธิภาพของการผลิต ในทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้ แก่ การปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่ อง และการวางแผนกลยุท ธ์ มี ค่า น า้ หนัก ความสาคัญ มาตรฐาน เท่ากับ 0.930 และ 0.485 ตามลาดับ และส่งผล
ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ การพัฒนาบุคลากร มีคา่ น ้าหนักความสาคัญมาตรฐาน เท่ากับ 0.155 3.3
ปั จจัยการจัดการคุณ ภาพโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนด้ านการปรับตัวและความยืด หยุ่น ขององค์ การ ใน
ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ .01 ได้ แก่ การวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร และ การปรับปรุ งคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง มีค่าน า้ หนักความสาคัญ มาตรฐาน เท่ากับ 0.328 , 0.302 และ 0.214 ตามลาดับ 3.4 ปั จจัยการจัดการ
คุณภาพโดยรวม ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนด้ านประสิทธิภาพร่วมของครูในทางบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ได้ แก่ การวางแผนกลยุทธ์ และ การพัฒ นาบุคลากรมี ค่าน า้ หนัก ความสาคัญ มาตรฐาน เท่ากับ 0.326 และ 0.238
ตามลาดับ
คาสาคัญ : การจัดการคุณภาพโดยรวม, ประสิทธิผลของโรงเรี ยน, โรงเรี ยนอนุบาลจังหวัดชายแดนภาคใต้

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
รัฐบาลได้ ให้ ความสาคัญกับการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นอย่างยิ่ง ถือว่าการศึกษาเท่านันที
้ ่จ ะ
ช่วยแก้ ปัญหาจากสถานการณ์ ความไม่สงบในพื น้ ที่ เรี ยกร้ องความสันติสขุ กลับมาสู่คนในพื ้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รัฐบาลได้ กาหนดนโยบายเร่ งด่วน และนโยบายที่ม่งุ เน้ นเรื่ องการปฏิรูปการศึกษาทังระบบ
้
เพื่อนาไปสู่เป้าหมายคุณภาพ
การศึกษาและการเรี ยนรู้ การส่งเสริ มให้ ภาคเอกชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการจัดการศึกษาทั ง้ ระบบ การระดมทรัพยากรและ
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การเร่ งรัด การลงทุน ด้ านการศึกษา และเรี ยนรู้ อย่างบูรณาการ เพื่ อพัฒ นาการศึก ษาให้ มี คุณ ภาพ มีป ระสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล นับจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 4 มกราคม 2547 เป็ นต้ นมา ส่งผลให้ คณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ)
ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบ ในวัน ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2549 ก าหนดให้ จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ เป็ นเขตพัฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จ
ประกอบด้ วย จังหวัดยะลา ปั ตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ อาเภอนาทวี อาเภอสะบ้ า
ย้ อย อาเภอเทพา) และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549กระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศ ให้ ใช้ ชื่อการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ว่า “การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” เนื่องจากการดาเนินการแก้ ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็ นเรื่ องที่มีลกั ษณะพิเศษ และมีความละเอียดอ่อน รวมทังเพื
้ ่อให้ การช่วยเหลือตรงตามวัตถุประสงค์ และ
เข้ าถึงผู้ที่ได้ รับผลกระทบ จากปั ญหาโดยตรง ซึ่งรัฐบาลได้ กาหนดเป็ นนโยบายเร่งด่วนโดยยึดหลักการสร้ างความสมานฉันท์
และแนวทางตามพระราชดาริ “เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒ นา” สนับ สนุนให้ เป็ นเขตพัฒ นาพิ เศษ ที่มีค วามยืดหยุ่น และมีความ
หลากหลายทังศาสนาและวั
้
ฒนธรรม[1]
โรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ ้นใน
พืน้ ที่ซึ่งส่งผลกระทบไปยังผู้บ ริ ห ารครู และ บุค ลากรทางการศึกษานัก เรี ยนและประชาชนทั่วไป ทางด้ านสภาวะจิ ตใจ
สุขภาพจิต ความขัดแย้ งทางด้ านความคิด ระหว่างบุคคลต่างศาสนา กระทบต่อการดารงชีวิตของครอบครัว หน้ าที่การงาน
และดาเนินกิจกรรม ในวิถีชีวิตที่ไม่เป็ นปกติสขุ อย่างไรก็ตาม ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถแก้ ไขได้ หรื อ
ลดความรุ นแรงลงได้ ด้วยการให้ ก ารศึก ษาที่ถูกต้ อ งและตรงประเด็น โดยใช้ เหตุและผล การใช้ สติ ปัญ ญามาแก้ ปั ญ หา
โดยเฉพาะผู้นา หรื อผู้บริ หารโรงเรี ยน ที่ทาหน้ าที่บริ หารจัดการศึกษา จาเป็ นต้ องมีภาวะผู้นาในการที่จะนาพาโรงเรี ยน โดย
กระตุ้นและจูงใจให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ มีขวัญและกาลังใจ ในการปฏิบตั ิงานอยูท่ า่ มกลางความไม่ปลอดภัย ใน
ชีวิต และ ทรัพย์สิน จัดระบบกระบวนการเรี ยนรู้ให้ กบั นักเรี ยนอย่าง เต็มหลักสูตร เต็มเวลา และได้ ใช้ ความรู้ ความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้ การจัดการศึกษามีคุณภาพ มีประสิทธิ ผล ผู้บริ หารและครู ต้องมีพฤติกรรมผู้นาที่
สอดคล้ องกับความต้ องการ คุณลักษณะตามรู ปแบบของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อสามารถทางานในพื ้นที่ได้ อย่างดี ตอบสนองนโยบายพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั คือ
เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
โรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการศึกษาครัง้ นี ้คือ โรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดในกลุม่ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยการบริ หารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 จานวน 5
จังหวัด คือ สงขลา สตูล ปั ตตานี ยะลา และ นราธิวาส ประกอบด้ วย โรงเรี ยนอนุบาลสงขลา โรงเรี ยนอนุบาลสตูล โรงเรี ยน
อนุบาลปั ตตานี โรงเรี ยนอนุบาลยะลา และโรงเรี ยนอนุบาลนราธิ วาส โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการสถานศึกษาด้ วยระบบ
คุณ ภาพ โดยการมี ส่ว นร่ ว ม และสร้ างภาคี เครื อ ข่ า ยที่ ห ลากหลาย มี ก ารพัฒ นาระบบประกัน คุ ณ ภาพภายในให้ มี
ประสิทธิ ภาพ ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพจากภายนอกรอบที่สาม มีความร่ วมมือ ในการจัดการศึกษาและพัฒ นา
คุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรี ยนมาตรฐานสากล มีการพัฒนาบุคลากรให้ ได้ รับความรู้ อย่างต่อเนื่องและสนองตอบ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา อย่างมีคณ
ุ ภาพ สอดคล้ องกับหลักการของการจัดการคุณภาพโดยรวมซึง่ มุง่ ให้ ความสาคัญกับ
ลูกค้ าหรื อผู้รับบริ การคือ นักเรี ยน ผู้ปกครองนักเรี ยนหรื อ ผู้ที่เสียค่าใช้ จ่ายเพื่อการศึกษาอื่น ๆ การปรับปรุ งกระบวนการ
ทางานอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพของการทางาน การเข้ ามามีสว่ นร่ วมของทุกคนทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเพื่อนาความคิดที่
หลากหลายมาปรับปรุงคุณภาพของการทางาน[2]
ปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน
การศึก ษาครัง้ นี ้ ปั จ จั ยการจั ด การคุ ณ ภาพโดยรวม เป็ น การบริ ห ารที่ ส่งเสริ ม และสนับ สนุนให้ การดาเนิ น งานบรรลุ
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วัตถุประสงค์ของโรงเรี ยนใน 6 ด้ าน ได้ แก่ 1) การสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า การบริ หารที่มงุ่ ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มีการสารวจ
ความสนใจ ความต้ องการ และความจาเป็ นของผู้เรี ยน จากผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อนามาวางแผน
พัฒนาผู้เรี ยน 2) การมีสว่ นร่วมของทีมงาน การบริ หารโดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู กครอง นักเรี ยน ครูและชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมใน
ด้ านการวางแผน การดาเนินงาน การร่วมกิจกรรม การควบคุม การติดตาม การประเมินผล รวมทังการให้
้
ข้อเสนอแนะความ
คิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรี ยน 3) การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การบริ หารงานที่มีการประเมินผล การบริ หาร
จัดการคุณภาพการศึกษาโดยรวม และเก็บรวบรวมข้ อมูลสารสนเทศมาใช้ ในการปรับปรุ งการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน
ปรับปรุ งการประเมินผลนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง 4) การพัฒนาบุคลากร การบริ หารวางแผนพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ มีขีดความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน ที่มีประสิทธิภาพสูงด้ วยวิธีการฝึ กอบรม และการส่งเสริ ม
ขวัญและกาลังใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรี ยน ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม 5) นวัตกรรมและเทคโนโลยี การ
บริ หารกระบวนการเรี ยนรู้โดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษาหาความรู้ ด้วยตัวเอง การจัดบรรยากาศภายในโรงเรี ยนและในห้ องเรี ยนและ
การใช้ แหล่งเรี ยนรู้ภายนอกโรงเรี ยนที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้ 6) การวางแผนกลยุทธ์ การบริ หารงานซึ่งคานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกองค์การ ค่านิยมองค์การ กระบวนการวางแผน การกาหนดวิสยั ทัศน์ สิ่งแวดล้ อมภายนอกองค์การ ประสิทธิภาพ
ขององค์การ การให้ ความรู้ แก่ผ้ รู ่ วมงานและชุมชน การมีสว่ นร่ วมของกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียวางแนวทางการตัดสินใจและ
ปฏิบตั ิการเพื่อนาไปสูว่ ิสยั ทัศน์ที่ยอมรับร่วมกัน
ส่ว นประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นศึก ษาความสามารถในการบรรลุเป้ า หมายของโรงเรี ย น โดยพิ จ ารณาจาก
ความสามารถของโรงเรี ยนในการจัดการศึกษาให้ ผ้ เู รี ยนมีคุณ ภาพตามขอบข่ายงานและภารกิ จการบริ หารและการจัด
การศึกษา โดยการใช้ ทรัพ ยากรที่มีอยู่ของโรงเรี ยนให้ บ รรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิ ภาพใน 4 ด้ าน ได้ แก่
1)
ปริ มาณและคุณภาพของผลผลิต ความสามารถของโรงเรี ยนในการผลิตนักเรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์กาหนดในมาตรฐาน
ด้ านผู้เรี ยน 2) ประสิทธิภาพของการผลิต ในด้ านหลักสูตร ด้ านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้ านผู้บริ หาร และด้ านโรงเรี ยน
ตามมาตรฐานกาหนดของโรงเรี ยนที่มีคุณ ภาพและโดดเด่นเป็ นที่ยอมรับ 3) การปรับตัวและความยืดหยุ่นขององค์การ
ความสามารถในการทางานได้ ดีเท่าทันกับภาวะฉุกเฉินและอุปสรรคต่างๆ ยอมรับและปรับตัวเข้ ากับการเปลีย่ นแปลง เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงในโรงเรี ยน มีการยอมรับและปรับตัวอย่างรวดเร็ ว 4) ประสิทธิ ภาพร่ วมของครู ครู สามารถแก้ ไขปั ญหา
ให้ กับนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล จูงใจให้ นกั เรี ยนใฝ่ เรี ยนรู้ มีความเชื่อร่ วมกันว่ามีความสามารถในการจัดการเรี ยนก ารสอน
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการทังด้
้ านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผู้วิ จัย ในฐานะเป็ นผู้ บริ ห ารโรงเรี ย นอนุ บ าลประจ าจัง หวัด แห่ ง หนึ่ ง ในพื น้ ที่ จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ จึ ง ได้
ทาการศึกษาปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผล
การศึกษาทาให้ ทราบระดับปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวม ระดับประสิทธิผลของโรงเรี ยน ระดับความสัมพันธ์ของปั จจัย
ทางการบริ หารคือการจัดการคุณภาพโดยรวมกับประสิทธิ ผล ของโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้
ทราบค่าน ้าหนักความสาคัญของปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยน ผลการค้ นพบเป็ น
ประโยชน์ ต่อผู้บริ หารโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ เป็ นแนวทางปรับปรุ ง
พัฒนาปั จจัยการจัดการคุณ ภาพโดยรวมเพื่อให้ ส่งผลต่อประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนให้ มีคุณภาพ สามารถผลิตนักเรี ยนที่มี
คุณภาพตรงตามความต้ องการของผู้ปกครองและชุมชนในพื ้นที่ เพื่อส่งผลต่อการจัดการศึกษาที่มคี ณ
ุ ภาพตรงตามเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาประเทศให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าต่อไป

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อศึกษาระดับปั จจัยการจัด การคุณ ภาพโดยรวม และระดับประสิท ธิ ผลของโรงเรี ย นอนุบ าลประจาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวม กับ ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนอนุบาลประจา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. เพื่อหาค่าน ้าหนักความสาคัญของปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนอนุบาล
ประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้

สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยการจัดการคุณ ภาพโดยรวมมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนอนุบ าลประจาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2. ปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตเนือ้ หา
1. ปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมใน 6 ปั จจัย ได้ แก่ 1) การสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า 2) การมีส่วนร่ วมของ
ทีมงาน 3) การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4) การพัฒนาบุคลากร 5) นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ 6) การวางแผนกล
ยุทธ์
2. ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยน 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ปริ มาณและคุณภาพการผลิต 2) ประสิทธิ ภาพของการผลิต 3) การ
ปรับตัวและความยืดหยุน่ ขององค์การ และ 4) ประสิทธิภาพร่วมของครู
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้ แก่ ครูโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 5 โรงเรี ยน จานวน 409 คน กลุม่ ตัวอย่าง
คือ ครู โรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 5 โรงเรี ยน ปี การศึกษา 2560 กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างจาก
ตารางสาเร็ จของโคเฮนและคณะ[3] ที่ระดับความคลาดเคลือ่ น 5% แล้ วสุม่ ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ตามสัดส่วนของแต่ละโรงเรี ยนได้ กลุม่ ตัวอย่างครูจานวน 224 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมี 3 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบ เป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวม ใน 6 ด้ าน จากการทดลองใช้ (Try
out) กับครูผ้ สู อนซึง่ ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 คน ในโรงเรี ยนเมืองปั ตตานี แล้ วนามาหาค่า ความเชื่อมัน่ (Reliability)[4]
พบว่า 1) การสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า จานวน 10 ข้ อ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.86 2) การมีสว่ นร่วมของทีมงาน จานวน 10
ข้ อ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90 3) การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จานวน 10 ข้ อ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90 4) การพัฒนา
บุคลากร จานวน 10 ข้ อ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.91 5) นวัตกรรมและเทคโนโลยี จานวน 10 ข้ อ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90 6)
การวางแผนกลยุทธ์ จานวน 10 ข้ อ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.92 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรี ยนใน 4
ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านปริ มาณและคุณภาพของผลผลิต 2) ด้ านประสิทธิภาพของการผลิต 3) ด้ านการปรับตัวและความยืดหยุ่น

81

82

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
ขององค์การ 4) ด้ านประสิทธิภาพร่วมของครู ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96, 0.94, 0.95 และ 0.93 ตามลาดับ กาหนดเกณฑ์การ
ยอมรับค่า Alpha มากกว่า 0.80 ซึง่ ถือได้ วา่ แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงภายในสูง
สถิติท่ ใี ช้ ในการวิจัย
1. สถิ ติ ห าคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ หาความเที่ ย งตรงของเนื อ้ หาโดยหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) หาความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามโดยการหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient)
2. สถิ ติ พื น้ ฐาน ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัม ประสิท ธิ์ ก ารกระจาย (Coefficient of
Variation : C.V.)
3. สถิติที่ใช้ ทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson Correlation
Coefficient - r) การวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุคูณ แบบตัวแปรตามพหุนาม (Multivariate Multiple Regression : MMR)
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบตัวแปรตามเอกนาม (Univariate Multiple Regression : MR)

สรุปผลการวิจัย
1. ปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทัง้ 6 ปั จจัยอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 4.27 – 4.41 เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อยได้ ดงั นี ้ การวางแผนกลยุทธ์ การปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง การสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า การมีสว่ นร่วมของทีมงาน การพัฒนาบุคลากร และ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. ประสิทธิผลของโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทงั ้ 4 ด้ านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
4.32 – 4.45 เรี ยงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อยได้ ดงั นี ้ ด้ านประสิทธิภาพของการผลิต ด้ านประสิทธิภาพร่วมของครู ด้ าน
การปรับตัวและความยืดหยุน่ ขององค์การ และด้ านปริ มาณและคุณภาพของผลผลิต
3. ปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมกับประสิทธิผลของโรงเรี ยน มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01โดยมีคา่ วิลค์แลมป์ ดา (Λ) เท่ากับ 0.177 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ระหว่างปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวม
กับประสิทธิผลของโรงเรี ยนในแต่ละด้ านได้ แก่ ด้ านปริ มาณและคุณภาพของผลผลิต ด้ านประสิทธิภาพของการผลิต ด้ าน
การปรับตัวและความยืดหยุ่นขององค์การ และด้ านประสิทธิ ภาพร่ วมของครู มีค่าเท่ากับ 0.787,0.844 ,0.817 และ0.767
ตามลาดับ มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 เป็ นไปตามสมมติฐาน “ปั จจัยการจัดการคุณภาพ
โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”
4. ค่าน ้าหนักความสาคัญของปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิ ผลของโรงเรี ยน อนุบาลประจา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุ ปได้ ว่า 1) การวางแผนกลยุทธ์ สง่ ผลต่อด้ านประสิทธิภาพของการผลิต ด้ านประสิทธิภาพร่ วมของ
ครู ด้ านการปรับตัวและความยืดหยุน่ ขององค์การ และด้ านปริ มาณและคุณภาพของการผลิต 2) การพัฒนาบุคลากรส่งผลต่อ
ด้ านการปรับตัวและความยืดหยุ่นขององค์การ ด้ านประสิทธิ ภาพร่ วมของครู และด้ านประสิทธิ ภาพของการผลิต 3) การ
ปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อด้ านการปรับตัวและความยืดหยุน่ ขององค์การ และ ด้ านประสิทธิภาพของการผลิต 4)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่งผลต่อด้ านปริ มาณและคุณภาพของผลผลิต เป็ นไปตามสมมติฐาน “ปั จจัยการจัดการคุณภาพ
โดยรวมส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”
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อภิปรายผล
1. ปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทงั ้ 6 ปั จจัยอยู่ในระดับมาก
ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมเป็ นการบริ หารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็ จทัว่ ทังองค์
้ การและเป็ นการบริ หาร
คุณภาพแบบองค์รวมโดยเฉพาะโรงเรี ยนในพื ้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดจากปั ญหาความขัดแย้ งมีความหวาดระแวง
กันโรงเรี ยนต้ องบริ หารจัดการพัฒ นาวัฒ นธรรมองค์ การโดยให้ ทุกคนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ ามามีส่วนร่ วม ในการพัฒ นา
กิจกรรมทุกอย่างของโรงเรี ยนให้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุง่ พัฒนาผู้เรี ยนให้ ตอบสนองความต้ องการและสร้ างความพึง
พอใจแก่ลกู ค้ าซึง่ เป็ นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างยัง่ ยืน เมื่อ
พิจารณาเรี ยงลาดับเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อยได้ ดงั นี ้
1.1 การวางแผนกลยุทธ์ ได้ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็ นอันดับแรกทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะโรงเรี ยนอนุบาลประจา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญของ
ผู้บริ หารในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง โดยผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องเข้ ามามีส่วนร่ วมในการหาแนวทางการปฏิบตั ิ ที่ดีที่สดุ โดยครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องมีการประสานงานและบูรณาการทางด้ านความคิดมาสูก่ ารนาแผนไปปฏิบตั ิให้
บรรลุผลสาเร็ จร่วมกัน สอดคล้ องกับสารสนเทศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน[5] เรื่ องการบริ หารจัดการ
เกี่ ยวกับ การจัดท าวัตถุประสงค์ เชิ งกลยุท ธ์ และแผนปฏิ บัติ การของโรงเรี ยน การถ่ ายทอดวัต ถุป ระสงค์ เชิ งกลยุท ธ์ และ
แผนปฏิบตั ิการสูก่ ารปฏิบตั ิ การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ ที่จะทาให้ แผนปฏิบตั ิการบรรลุผลสาเร็ จ การปรับเปลีย่ นแผน
เมื่อสถานการณ์เปลีย่ นแปลงรวมถึงวิธีการวัดผลสาเร็ จและการรักษาความยัง่ ยืนของโรงเรี ยนในระยะยาว
1.2 การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
เป็ นอันดับที่สอง ทังนี
้ ้ทางโรงเรี ยนมีความตระหนักว่าการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็ น การบริ หารทีมีการปรับปรุ งการ
ดาเนินงานอยู่ตลอดเวลาครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ ายงานมุ่งพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรี ยนใช้ วิธีการแก้ ปัญหา
สนับสนุนการแก้ ปัญหาโดยใช้ วงจรคุณภาพ PDCA[6]
1.3 การสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ าโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการปฏิบั ติอยูใ่ นระดับมากเป็ น
อันดับที่สามเนื่องมาจากการสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ าเป็ นหัวใจของการบริ หารจัดการคุณภาพโดยรวม [7] เพื่อสร้ าง
ความมัน่ ใจ ความไว้ วางใจความเชื่อมัน่ เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความมัน่ ใจในผลผลิตและการบริ การซึ่งลูกค้ าที่สาคัญที่สดุ ได้ แก่
นักเรี ยน รองลงมาได้ แก่ผ้ ปู กครองและชุมชนผู้บริ หารต้ องสารวจความต้ องการและความจาเป็ นของลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง
1.4 การมี ส่วนร่ วมของทีม งาน ได้ มีการปฏิ บัติ อยู่ในระดับมากเป็ น ลาดับ ที่สี่ ทัง้ นี เ้ พราะโรงเรี ย นในพื น้ ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ยึดถือการบริ หารงานยุคใหม่ให้ เกิดคุณภาพในทุกด้ านทุกกิจกรรมต้ องอาศัยทุกคนมีส่วนร่ วมและมีส่วน
รับผิดชอบ โดยเฉพาะการมีสว่ นร่วมร่วมของผู้ปกครองเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการพัฒนาโรงเรี ยนเพราะผู้ปกครองเป็ นครูคนแรก
ของนักเรี ยน โรงเรี ยนต้ องบริ หารโดยให้ ผ้ ปู กครองและชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจการดาเนินการต่างๆ เพื่อพัฒนา
นักเรี ยนและโรงเรี ยนในพื ้นที่ให้ เกิดคุณภาพ[8]
1.5 การพัฒนาบุคลากร โรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นลาดับที่ห้า ทังนี
้ ้อาจเป็ น
เพราะพันธกิจที่สาคัญของโรงเรี ยนอย่างหนึ่งคือการพัฒนาบุคลากรให้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริ ยธรรม
ตามมาตรฐานวิชาชีพโรงเรี ยนมีการพัฒนาบุคลากรให้ ได้ รับความรู้อย่างต่อเนื่องรู้เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงของโลกปั จจุบนั
ตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ ได้ ฝึกอบรมให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ ได้ รับความรู้ ตามที่
ตนสนใจและถนัดมาเพิ่มพูนทักษะด้ านวิชาชีพ ได้ รับการฝึ กฝนจนเกิดความชานาญและเกิดทัศนะคติที่ถกู ต้ องเหมาะสม
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1.6 นวัตกรรมและเทคโนโลยี โรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็ น
อันดับที่หก ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะโรงเรี ยนได้ สร้ างเอกลักษณ์ของโรงเรี ยนคือ วิชาการเด่น เน้ นเทคโนโลยีมงุ่ สร้ างนักเรี ยนให้ ก้าว
ทันเทคโนโลยีมีการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ระบบสารสนเทศเอื ้อต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ และมีการใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
สอดคล้ องกับดิเรก พรสีมา[9] ที่แนะนาว่าครูไทย 4.0 ต้ องพัฒนาสิง่ ใหม่ๆต้ องเตรี ยมรับมือปรับปรุงเปลีย่ นแปลง โดยเฉพาะ
บทบาทจากการสอนหน้ าชันเป็
้ นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนเหมือนเป็ นโค้ ชเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นาตนเองอย่างแท้ จริ งได้ ศึกษา
ค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเองซึง่ เทคโนโลยีสามารถทาเรื่ องยากๆให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น จัดองค์ความรู้ที่เป็ นประโยชน์ รักการเรี ยนรู้
รักการค้ นคว้ าและรู้จกั คิดวิเคราะห์ใช้ เหตุผลในการแก้ ปัญหาได้
2. ประสิท ธิ ผลของโรงเรี ยนอนุบ าลประจาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ อ ยู่ในระดับ มากโรงเรี ยนมี ค วามสามารถจัด
การศึกษาได้ บรรลุเป้าหมายของโรงเรี ยนสามารถจัดการศึกษาให้ ผ้ เู รี ยนมีคุณภาพตามขอบข่ายงานและภารกิจเป็ นการ
บริ หารจัดการศึกษาโดยใช้ ทรั พยากรที่มีอยู่ภายใต้ ขอบเขตที่จากัดของโรงเรี ยนส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนได้ ในระดับ
มาก ซึ่งผลการวิจยั ประสิทธิผลของโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ละด้ านเรี ยงตามลาดับมากไปหาน้ อย
ดังนี ้
2.1 ด้ านประสิทธิภาพของการผลิตมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก เป็ นลาดับแรกทังนี
้ ้เป็ นเพราะว่าประสิทธิภาพของ
การผลิต มาจากครู สามารถจัดการเรี ยนการสอนตามกลุม่ สาระวิชาที่ได้ รับมอบหมาย มีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพนักเรี ยนออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยนในพื ้นที่มีการใช้
สือ่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรี ยนรู้
2.2 ด้ านประสิทธิภาพร่ วมของครู พบว่าโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับ
มากเป็ นลาดับที่สองทังนี
้ ้เป็ นเพราะว่าครู มีการร่ วมมือกันดาเนินการที่สง่ ผลเชิงบวกต่อนักเรี ยนสามารถทาความเข้ าใจร่ วม
แก้ ปัญหาให้ กบั นักเรี ยนและเข้ าถึงนักเรี ยนที่มีปัญหาสามารถจูงใจให้ ใฝ่ เรี ยนรู้ แก้ ปัญหาให้ กบั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลได้ มี
การพัฒนาทักษะชีวิต และครู มีความมัน่ ใจว่านักเรี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู้ได้ ตามมาตรฐานและตัวชี ้วัดทัง้ 8 กลุม่ สาระวิชา
ได้ ตามเป้าหมาย มีความพอเพียง มีวินยั มีความรับผิดชอบ ทาความดีมีจิตอาสา อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมอย่างมี
ความสุข
2.3 ด้ านการปรับตัวและความยืดหยุ่นขององค์การ พบว่าโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการ
ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากเป็ นลาดับที่สาม เป็ นเพราะว่าครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการทางานได้ ดี มีการ
พัฒนาการศึกษาได้ เท่าทันกับภาวะฉุกเฉินและปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ยอมรับและสามารถปรับตัวเข้ ากับการเปลีย่ นแปลง นา
วิธีการทางานใหม่ๆมาใช้ ในการบริ หารจัดการคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรี ยนอย่างเหมาะสม หัวใจสาคัญของการปรับตัว
และความยืดหยุน่ ของโรงเรี ยนเป็ นความสามารถของโรงเรี ยนในการตอบสนองและปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว
และซับซ้ อน ตลอดจนการเปิ ดใจกว้ างรับฟั งความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้เกี่ยวข้ องและนามาปรับใช้ โดยตังอยู
้ บ่ นหลักการที่
เหมาะสม เปลี่ยนเทคนิคและวิธีการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นกับทีมงาน นาวิธีการทางานใหม่ๆมาปรับใช้ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเตรี ยมความพร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นได้ ในโรงเรี ยน สอดคล้ องกับ Hoy and Miskel [10] ที่อธิบาย
ความสามารถในการทางานได้ ดีเท่าทันกับความฉุกเฉิ นและอุปสรรค การคาดการณ์ ปัญ หาและป้องกันได้ ยอมรับและ
ปรับ ตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วเมื่ อมีก ารเปลี่ย นแปลงต่างๆในโรงเรี ยน รวมทัง้ การรั บข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับ
นวัตกรรมซึง่ มีผลกระทบ
2.4 ด้ านปริ มาณและคุณภาพของผลผลิต พบว่าโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการปฏิบตั ิอยูใ่ น
ระดับมากเป็ นลาดับที่สี่ เป็ นเพราะว่าโรงเรี ยนมีการตังเป้
้ าหมายในการผลิตนักเรี ยนให้ มีคุณภาพตามเกณฑ์กาหนดตาม
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มาตรฐานด้ านผู้เรี ยนทัง้ 6 ด้ านของสานักทดสอบทางการศึกษา[11] อย่างไรก็ดี โรงเรี ยนอยู่ในพื ้นที่มีปัญหาและข้ อจากัด
ด้ านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครู และบุคลากรทางการศึกษา อาจส่งผลให้ คณ
ุ ภาพในการพัฒนาผู้เรี ยนไม่
บรรลุเป้าหมายที่คาดหวัง
3. ปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมกับประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ กันอย่างมีนัยสาคัญทางบวก ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติฐาน ”ปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของโรงเรี ยนอนุบาลประจา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” เป็ นเพราะว่าผู้บริ หารโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ ให้ ความสาคัญกับหลักการ
การจั ด การคุ ณ ภาพโดยรวมซึ่ ง เป็ นการบริ ห ารจัด การอย่ า งเป็ นระบบประกอบด้ วยครู นัก เรี ย น ผู้ ปกครอง ชุ ม ชน
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง ทุกคนเข้ ามามีส่วนร่ วมรับผิดชอบปฏิบตั ิหน้ าที่ตามบทบาทหน้ าที่ของ
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้ องกับ Hoy and Miskel[12] ได้ กล่าวว่าประสิทธิผลของโรงเรี ยนเป็ นความสามารถในการ
บรรลุเป้าหมายของโรงเรี ยน โดยพิ จารณาจากความสามารถของโรงเรี ยนในการจัดการศึกษาให้ ผ้ ูเรี ยนมีคุณ ภาพตาม
ขอบข่ายงานและภารกิ จการบริ ห ารและการจัด การศึก ษาโดยใช้ ทรั พ ยากรที่ มีอ ยู่ในโรงเรี ยนให้ บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิท ธิ ภาพ การพบความสัม พัน ธ์ เชิ งบวกระหว่างปั จจัยการจั ดการคุณ ภาพโดยรวมกับประสิท ธิ ผลของโรงเรี ยนเป็ น
ประโยชน์สาหรับการพิจารณาปรับปรุ งแต่ละปั จจัยของการจัดการคุณ ภาพโดยรวมและด้ านต่างๆ ของประสิทธิ ผลของ
โรงเรี ยนที่สมั พันธ์กนั ดังผลการวิจยั ของ Wan Nik and Wan Nik[13] ซึง่ รายงานว่าการศึกษาในวันนี ้ ครูใหญ่ต้องพึ่งพาการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อเตรี ยมและจัดการเป้าหมายด้ านความเป็ นเลิศทางวิชาการของโรงเรี ยน เพื่อให้ สามารถส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรี ยนโดยภาพรวมสูงขึ ้น
4. ค่าน ้าหนักความสาคัญของปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนอนุบาลประจา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อธิบายได้ ดงั นี ้
4.1 การวางแผนกลยุทธ์สง่ ผลต่อด้ านประสิทธิภาพของการผลิต ด้ านประสิทธิภาพร่วมของครู ด้ านการปรับตัวและ
ความยืดหยุ่นขององค์การ และด้ านปริ มาณและคุณภาพของการผลิต แสดงถึงความสาคัญของการวางแผนกลยุทธ์ ที่มีต่อ
ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนถึง 4 ด้ านดังกล่าว สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ Lingam, Lingam, and Raghuwaiya [14] ซึ่ง
เสนอแนะว่าผู้นาโรงเรี ยนต้ องได้ รับการฝึ กอบรมมากขึน้ เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าพร้ อมที่จะดาเนินการวางแผนกลยุทธ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขยายโอกาสให้ ผ้ สู ว่ นได้ เสียในด้ านการศึกษาทุกฝ่ ายมีสว่ นเกื ้อกูลต่อกระบวนการ
4.2 การพัฒนาบุคลากร ส่งผลต่อด้ านการปรับตัวและความยืดหยุ่นขององค์การ ด้ านประสิทธิภาพร่ วมของครู
และด้ านประสิทธิภาพของการผลิต สอดคล้ องกับ Harlen and Pierre [15] ได้ ชี ้ถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรใน
การจัดการเรี ยนการสอนแบบสืบเสาะความรู้ในช่วงปี แรกๆ ของการเรี ยนต่อเนื่องตลอดประถมศึกษา การเปลีย่ นแปลงในการ
จัดการเรี ยนการสอนดังกล่าวมีปัญหามาก การเปลีย่ นแปลงที่แท้ จริ งขึ ้นอยูก่ บั ครูที่จาเป็ นต้ องมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรุนแรง
ในมุมมองเกี่ยวกับบทบาทจากการเป็ นผู้ควบคุมการเรี ยนรู้ และแหล่งข้ อมูลไปสู่ผ้ ูซึ่งยอมรับว่าเด็กทาการเรี ยนรู้ ด้ วยการ
สนับสนุนของครู จึงต้ องมีการพัฒนาทางวิชาชีพครูในระดับมาก
4.3 การปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อด้ านการปรับตัวและความยืดหยุ่นขององค์การและประสิทธิภาพ
ของการผลิต สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ Park, et al. [16] ซึง่ รายงานว่า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้ รับความนิยมในด้ าน
การศึกษา องค์กรที่ศึกษาดาเนินการปรับปรุงด้ านการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับและในวิถีทางต่างกัน การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องไม่ได้ หมายถึงการปรับปรุงกระบวนการทังหมดขององค์
้
กรพร้ อมกัน แต่ค่อนข้ างมีธรรมชาติเป็ นวัฏจักรการวิจยั และ
การเรี ยนรู้ที่คอ่ ยเป็ นค่อยไป ซึง่ จาเป็ นต้ องทาการวางแผนการปรับปรุงและดาเนินอย่างเข้ มงวด รอบคอบ และโปร่งใส
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4.4 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสง่ ผลต่อด้ านปริ มาณและคุณภาพของผลผลิต สอดคล้ องกับ Winthrop, et al. [17]
ทีร่ ะบุวา่ เทคโนโลยีมีฟังก์ชนั่ ที่สามารถดัดแปลงเพื่อตอบสนองความต้ องการด้ านการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนแต่ละคน ช่วยให้ เด็กๆ
ชายขอบสามารถจบประถมศึกษาได้ การพัฒ นาวิธีการเรี ยนรู้ แบบผสมผสานในชัน้ เรี ยนร่ วมกับสมาชิ กในชุมชนโดยใช้
WhatsApp การเรี ยนรู้ กบั ผู้เชี่ยวชาญเนื ้อหาวิชาโดยใช้ Skype, Google Apps และ Social media เพื่อสร้ างสภาพแวดล้ อม
ที่มงุ่ เน้ นความสามารถทางวิชาการและสร้ างความสุขในการเรี ยนรู้

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงเรี ยนอนุบาลประจาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทงั ้ 6 ปั จจัยอยู่ในระดับมาก โรงเรี ยนจึงควรพัฒนาปั จจัยที่มีคา่ เฉลีย่ ในระดับมาก 3 ลาดับแรกต่อไป คือการวางแผน
กลยุทธ์ การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า เพื่อให้ สามารถส่งผลต่อระดับประสิทธิผล
ของโรงเรี ยนได้ อย่างยัง่ ยืน
1.2 เนื่องจากผลการวิจยั พบว่า 2 ปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมคือ การสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ าและการ
มีสว่ นร่วมของทีมงานยังไม่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ ดังนัน้ ผู้บริ หารสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาซึ่งเป็ นต้ นสังกัดของโรงเรี ยนอนุบาลประจาจั งหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บริ หารโรงเรี ยนควรพิจารณาการ
ปรับปรุ งกระบวนการทางานและสมรรถนะการทางานอย่างต่อเนื่องใน 2 ปั จจัยดังกล่าวเพื่อให้ สามารถส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรี ยนในภาพรวมที่สงู ขึ ้น
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุเพื่อให้ ทราบความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างระหว่างตัวแปรที่วดั ได้ กับ
โครงสร้ างที่แฝงอยู่ของตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับ ปั จจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมในตัวแปรปั จจัยอื่น ๆ เช่น ความมุ่งมัน่ และ
ความเข้ าใจของครูและบุคลากร การกากับดูแล/การนิเทศที่มีประสิทธิผล การวัดคุณภาพและการเปรี ยบเทียบสมรรถนะการ
จัดการกระบวนการการฝึ กอบรม และการเสริ มสร้ างพลังอานาจครูและบุคลากร
2.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุเพื่อให้ ทราบความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างระหว่างตัวแปรที่วดั ได้ กับ
โครงสร้ างที่แฝงอยูข่ องตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับประสิทธิผลของโรงเรี ยนโดยพิจารณาคัดสรรตัวแปรเพิ่มเติม เช่น ภาวะผู้นาแบบ
เปลีย่ นสภาพ ภาวะผู้นาของครู บรรยากาศที่เหมาะสมของโรงเรี ยน และการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิผลซึ่งเป็ นผลลัพธ์ ที่สาคัญของ
โรงเรี ยน
2.3 เนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี ้ไม่ได้ ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis - CFA)
เพื่อตรวจสอบโครงสร้ างของเครื่ องมือที่ใช้ วดั ปั จจัย การจัดการคุณภาพโดยรวม และประสิทธิผลของโรงเรี ยน ดังนัน้ จึงควร
ดาเนินการดังกล่าวเมื่อบริ บทของการวิจยั มีความเหมาะสม
2.4 ควรศึกษาประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนโดยวิธีอื่น ๆ นอกเหนือจากวิธีที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ เช่น การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการผลิต (Stochastic Frontier Analysis – SFA) ซึง่ ตรวจสอบปั จจัยและระดับประสิทธิภาพในการใช้ ทรัพยากร
ด้ านทุนมนุษย์และด้ านการเงิน และปั จจัยเกี่ยวกับโรงเรี ยนและสิ่งแวดล้ อมที่ส่งผลต่อผลผลิต การใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิ ง
คุณภาพ พหุกรณีศึกษา เป็ นต้ น เพื่อให้ ได้ สารสนเทศเชิงเปรี ยบเทียบความแตกต่างและครอบคลุมประเด็นที่เหมาะสมกับ
บริ บทของโรงเรี ยนชัดเจนยิ่งขึ ้น
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รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของปั จจัยที่ส่งผลต่ อสมรรถนะสถานศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของปั จจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน ตรวจสอบ ความ
สอดคล้ องระหว่ า งรู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ สมรรถนะ สถานศึ ก ษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ การดาเนินการวิจยั
แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่หนึง่ การสร้ างกรอบแนวคิดการวิจยั โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง การ
สัมภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ และการศึกษาโรงเรี ยนดีเด่น ระยะที่สองการตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั ซึ่งเก็บรวบรวม
ข้ อมูลโดยการใช้ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีคา่ อานาจจาแนกระหว่าง .33-0.65 และค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.965 กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้ วย ผู้บริ หารโรงเรี ยน ครูผ้ สู อนที่เป็ นหัวหน้ ากลุม่ งาน หัวหน้ าสายชันหรื
้ อหัวหน้ า
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน รวมทังสิ
้ ้น
จานวน 1,596 คน ได้ มาโดยการสุม่ แบบหลายขันตอน
้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม สาเร็ จรูปเพื่อหาค่าความถี่ ค่า
ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั และใช้ โปรแกรม LISREL ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างรู ปแบบเชิงสมมติฐานกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
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ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุข องปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ สมรรถนะสถานศึ ก ษาในภาคตะวัน ออก เฉียงเหนือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ประกอบด้ วยปั จจัยหลายด้ าน ได้ แก่ ปั จจัยด้ านภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง, ปั จจัยด้ านวัฒนธรรมองค์ การ, ปั จจัยด้ านบรรยากาศองค์ การ, ปั จจัยด้ านความผูกพันต่อ
องค์การ, และปั จจัยด้ านสมรรถนะสถานศึกษา
2. รู ปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 88.54, df= 94, pvalue = 0.63947, RMSEA = 0.000, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, Largest Standardized Residual = 2.47) ปั จจัย
ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะสถานศึกษา เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย เป็ นดังนี ้ อิทธิพลทางตรง คือ บรรยากาศองค์การ
อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม คื อ ภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลง วัฒ นธรรมองค์ ก าร และ อิ ท ธิ พ ลรวม ได้ แ ก่ ภาวะผู้น ากา ร
เปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมองค์การ โดยปั จจัยเชิงสาเหตุทงั ้ 4 ตัว ดังกล่าวข้ างต้ น สามารถอธิ บายสมรรถนะของ
สถานศึกษาได้ ร้อยละ 67
คาสาคัญ: รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ,สมรรถนะสถานศึกษา,สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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
ท่ า มกลางความเปลี่ ย นแปลงของสัง คมที่ เ ป็ นกระแสแห่ ง ความเป็ นโลกาภิ วัต น์ (globalization)
เป็ น สัง คมที่ ต้อ งอาศัย องค์ ค วามรู้ (knowledge based society) และเศรษฐกิ จ ฐานความรู้ (knowledge based
economy) ซึ่งมีผลให้ การบริ หารจัดการศึกษาไทยต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของการแข่งขัน และความมุ่งมัน่ ตามความ
คาดหวังของสังคม ดังนันใน
้ กระบวนการบริ หารจัดการจึงต้ องปรับเปลีย่ นและพัฒนาให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์ ซึง่
เป็ นความจาเป็ นที่ผ้ บู ริ หารจะต้ องสนใจใฝ่ ร้ ู และพัฒนาอย่างต่อเนื่ องอยูต่ ลอดเวลา เพื่อที่จะทาให้ การบริ หารจัดการ
ขององค์กรอยูร่ อด บังเกิดผลดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ [1] และจากการปรับเปลีย่ นบริ บทโครงสร้ างของการบริ หาร
จัดการศึกษาไทยตามรู ปแบบใหม่ในปั จจุบนั ที่ให้ ความสาคัญต่อการปฏิรูปการศึกษา โดยมีความมุ่งหมายที่จะจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีศกั ยภาพพร้ อมที่จะแข่งขัน
และให้ ความร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์บนเวทีโลก ซึง่ บ่งบอกถึงความมีสมรรถนะ ในการแข่งขันเป็ นสาคัญ
สังคมในปั จจุบนั นี ้เป็ นสังคมขององค์การ และด้ วยเหตุผลที่วา่ องค์การเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่งที่เกิดขึ ้นมา
เพื่อแก้ ไขข้ อจากัดต่างๆ ของมนุษย์ ขณะเดียวกันมนุษย์ในสังคมก็คาดการณ์และหวังที่จะให้ องค์การต่างๆ เหล่านี ้มี
คุณค่าโดยแท้ จริ ง เพื่อส่งเสริ มให้ มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้นกว่าแต่ก่อน ดังนันคุ
้ ณค่าขององค์การทุกองค์การ จึงอยูท่ ี่การที่
จะต้ องเป็ นองค์การที่สามารถทาประโยชน์และตอบสนองความต้ องการของมนุษย์และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่
จัดตังขึ
้ ้น ซึ่งย่อมหมายถึงจะต้ องเป็ นองค์การที่มีการทางานที่ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด
แต่ความมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลดังกล่าวจะมีได้ มากน้ อยเพี ยงใดนัน้ ย่อมขึน้ อยู่กับว่าการบริ หารหรื อการ
จัดการงานด้ านต่างๆ โดยผู้บริ หารทุกระดับชันขององค์
้
การนันๆ
้ จะทาได้ สมบูรณ์มากน้ อยเพียงใด ทรัพยากรที่ใช้ ใน
การบริ หารมีคณ
ุ ภาพเหมาะสมหรื อไม่
ในเมื่อคุณค่าขององค์ การเกี่ ยวพันกันโดยตรงกับประสิทธิ ภาพของการบริ หารเช่นนี ้ หนทางที่จะทาให้
องค์ การมีคุณค่าต่อมนุษย์ อย่างสมบูรณ์ จึงอยู่ที่จะต้ องมุ่ง สนใจหาวิธี ที่จะช่วยให้ การบริ หารงานเป็ น ไปอย่า งมี
ประสิทธิ ภาพสูงสุดผู้บริ หารจึงควรพิจารณาถึงแนวคิดและวิธีการที่จะให้ องค์การสามารถดาเนินการให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับกระแสแห่งความเปลีย่ นแปลงของโลกในปั จจุบนั ได้
สถานศึกษานับเป็ นหน่วยขับเคลือ่ นคุณภาพการศึกษาที่สาคัญโดยมีผ้ บู ริ หารสถานศึกษาเป็ นแกนนาพาจัด
การศึกษา เนื่องจากเป็ นผู้ที่มีภาระรับผิดชอบในการบริ หารจัดการให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน
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ทัง้ โดยตรงและโดยอ้ อ ม สามารถจัด กิ จ กรรมทางการศึ ก ษาให้ บ รรลุเ ป้า หมายอย่า งมี คุณ ภาพ ทัง้ นี ผ้ ้ ูบ ริ ห าร
สถานศึกษาจะต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่เป็ นที่นา่ เชื่อถือศรัทธา ในการส่งเสริ มสนับสนุน
ผลักดัน กระตุ้นและจัดการให้ ครู นักเรี ยนสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ให้ บรรลุเป้าหมายหรื อเป็ นการรับผิดชอบ
ภาระงาน และใช้ ความสามารถที่เหมาะสมสอดคล้ องกับบทบาท ที่ปฏิบตั ิให้ ประสบผลสาเร็ จอย่างโดดเด่นกว่าผู้อื่น
ซึง่ เรี ยกว่า สมรรถนะ นัน่ เอง
ในปั จจุบนั แนวความคิดเรื่ องสมรรถนะได้ เข้ ามามีบทบาทและถูกนามาใช้ ในการจัดการสถานศึกษาศึกษา
อย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ ้น เหตุเพราะการกาหนดสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษา จะต้ องกาหนดให้ สอดคล้ อง
เชื่อมโยงกับ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน อีกทังยั
้ งนาหลักการแนวคิด มาใช้ ในกระบวนงานด้ าน
การบริ ห ารและพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นหลายมิ ติ [2] ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาจึ ง มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งใช้
ความสามารถที่มีและที่ซอ่ นเร้ นอยูม่ าบริ หารจัดการการศึกษาและภาระงานที่รับผิดชอบ อยู่ให้ บงั เกิดผลสาเร็ จเป็ นที่
ประจักษ์ ยิ่งขึ ้น
ด้ วยเหตุดงั กล่าวทาให้ ผ้ วู ิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของ
ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ สมรรถนะสถานศึกษาในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ สัง กัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื น้ ฐาน เป็ น การศึ ก ษาตัว แบบความสัม พัน ธ์ โ ครงสร้ างเชิ ง เส้ น ( linear structural relationship or LISREL)
ซึง่ เป็ นวิธีการศึกษาที่ใช้ พิสจู น์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรได้ อย่างสมบูรณ์ รวมทังยั
้ งสามารถอธิบายได้ วา่
ตัวแปรสาเหตุแต่ละตัวมีอิทธิพลเท่าใด เป็ นอิทธิพลทางตรงหรื ออิทธิพลทางอ้ อม และมีทิศทางแบบใดต่อ
ตัว
แปรตาม โดยจะท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูลเชิ งประจัก ษ์ กับ ประชากรที่ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ นโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ซึ่งองค์ ความรู้ ที่ได้ รับจากการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้
สามารถนาไปสู่การปรั บปรุ งและพัฒนาระบบการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับความ
เปลีย่ นแปลงที่สถานศึกษากาลังเผชิญอยูใ่ นปั จจุบนั

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ สมรรถนะสถานศึ ก ษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของปั จจัยที่ส่งผลต่อ สมรรถนะ
สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่พฒ
ั นาขึ ้นกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์

สมมติฐานการวิจัย
รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของปั จจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จั ย โดยใช้ ระเบี ย บวิ จั ย ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ( Causal relationships)

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พัฒ นารู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ สมรรถนะสถานศึ ก ษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ซึง่ มีการดาเนินการวิจยั 2 ระยะ ดังนี ้
การวิจัยระยะที่หนึ่ง : การกาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั
ในขัน้ ตอนนีผ้ ้ ูวิจัยได้ ดาเนินการโดยการวิเคราะห์ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง สัมภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ แ ละ
กรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย นดี เ ด่ น ที่ เ กี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบของสมรรถนะสถานศึ ก ษาและปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ สมรรถนะ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน แล้ วนาผลการศึกษามากาหนดกรอบการวิจยั
การวิจัยระยะที่สอง : การตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั
ในขันตอนนี
้
้จะทาการตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั ตามกรอบแนวคิดการวิจยั ที่ได้ ศกึ ษา โดยได้ ดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิ จัยในครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ โรงเรี ย นประถมศึก ษา สัง กัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ปี การศึกษา 2560 จานวน 12,524 โรงเรี ยน ผู้ให้ ข้อมูลได้ แก่ ผู้บริ หาร
สถานศึกษา จานวน 12,542 คน และครูผ้ สู อน จานวน 25,048 คน รวมทังสิ
้ ้น 37,572 คน
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ทาการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะสถานศึกษา ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน โดยใช้
โปรแกรม LISREL ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นสถานศึกษา จานวน 575 แห่ง ผู้ให้ ข้อมูลรวมทังสิ
้ ้น 1,725
คนและทาการสุม่ แบบหลายขันตอน
้
(Multi-Stage Random Sampling)
2. เครื่องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) มีค่าความตรงเชิงเนื ้อหาเท่ากับ 0.601.00 ค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.33-0.65 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.965 ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมกับการวิจยั นี ้แล้ วนา
ปรับปรุงเพื่อให้ เหมาะสมกับการวิจยั ผู้วิจยั ได้ นาแบบสอบถามฉบับร่างดังกล่าวมาทาการการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา
(Content Validity) และการทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยทาหนังสือเพื่อขอความร่ วมมือในการทาวิจัยจากโครงการจัดตังบั
้ ณฑิต
วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ส่ ง แบบสอบถาม (Questionnaire) ไปยั ง ผู้ บริ หารสถานศึ ก ษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 575 โรงเรี ยน โดยผู้วจิ ยั
ได้ กาหนดกลุม่ บุคคลที่จะตอบแบบสอบถาม จานวน 1,596 คน
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติท่ ใี ช้
เมื่อได้ มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการกาหนดสถิติที่มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลทางสถิ ติเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ของการวิจัยที่ ตงั ้ ไว้ โดยสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลประกอบด้ วย 1) สถิ ติการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นเพื่อให้ ร้ ู ลกั ษณะกลุม่ ตัวอย่างและสภาพของตัวแปรต่างๆ โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป 2) สถิติที่ใช้ ใน
การทดสอบสมมติฐาน ตรวจสอบความสอดคล้ องของรู ปแบบสมการโครงสร้ างเชิงเส้ นตามทฤษฏีกบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์ จาก
กลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ โปรแกรม LISREL for windows ประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยวิธีไลค์ลฮิ ดู สูงสุด (maximum likelihood estimate)
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นตรงและการวิเคราะห์ ค่าอิทธิพล
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการปรับรู ปแบบโดยพิจารณาความเป็ นไปได้ เชิงทฤษฎีและอาศัยดัชนีปรับโมเดล (Model
Modification Indices : MI) หลังการปรับรูปแบบ พบว่า รูปแบบมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีคา่ สถิติ
วัดความกลมกลืนของรูปแบบ ดังนี ้ ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 88.54 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 94 ค่าความ
น่ า จ ะ เ ป็ น ( p-value) เ ท่ า กั บ 0.64 มี ค่ า ม า ก ก ว่ า . 05 แ สด ง ว่ า รู ปแ บบมี ค ว า ม สอ ด ค ล้ อ ง กั น สนิ ท
ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (χ2/df) เท่ากับ 0.094 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.000 ค่า GFI เท่ากับ 0.98 ค่า AGFI เท่ากับ 0.97
ค่า CN เท่ากับ 747.80 ค่า CFI เท่ากับ 1 และค่า RMR=0.0010 ซึ่งค่าเป็ นค่าที่สามารถยอมรับได้ แสดงว่ารู ปแบบมี
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์

ภาพประกอบ 1 แสดงการวิเคราะห์คา่ ดัชนีความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลที่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ นและการวิเคราะห์อิทธิพลดังกล่าวข้ างต้ น สามารถเขียน
เป็ นแผนภาพแสดงค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของสมการโครงสร้ างรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของปั จจัย
ที่
ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ดัง
ภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของสมการโครงสร้ าง
จากภาพประกอบ 2 รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของปั จจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานซึ่งได้ มาจากผลการวิเคราะห์ทางสถิติกับ
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ข้ อมูลเชิ งประจักษ์ และรู ปแบบที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ ้นมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ โดยปั จจัยเชิงสาเหตุมี
อิ ท ธิ พ ลทางตรง อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม และอิ ท ธิ พ ลรวมต่อ สมรรถนะสถานศึก ษา ยกเว้ น ตัว แปรที่ ค่า อิ ท ธิ พ ลไม่มี
เครื่ องหมายดอกจัน (*) แสดงว่าตัวแปรที่อยูห่ วั ลูกศรไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรที่อยูท่ ้ ายลูกศร
ผลการวิเคราะห์ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้ อม และอิทธิพลรวมของปั จจัยที่ส่งผลต่ อสมรรถนะ
สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผู้วิจยั ได้ ตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของรู ปแบบที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ น้ กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่า
ไค-สแควร์ (chi-square) เท่ า กั บ 88.54 ที่ อ งศาอิ ส ระ (degree of freedom) เท่ า กั บ 94 ค่ า ความน่ า จะเป็ น
(p-value) เท่ากับ 0.64 มีคา่ มากกว่า 0.05 แสดงว่ามีความสอดคล้ องกันสนิท (close fit) ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (χ2/df)
เท่ากับ 0.94 ค่า RMSEA = 0.000 ค่า Goodness of Fit Index (GFI) = 0.98 ค่า Adjusted Goodness of Fit Index
(AGFI) = 0.97 ค่า CFI = 1 ค่า RMR = 0.010 ค่า Largest Standardized Residual = 2.47 และ CN=747.80 แสดง
ว่ารูปแบบที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ สรุปผลได้ ดังนี ้
1) ตัว แปรภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลง (TRLEAD) พบว่ า ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ตัว แปรสมรรถนะ
สถานศึกษา แต่มีอิทธิพลทางอ้ อมโดยผ่านตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ (0.84) และตัวแปรบรรยากาศองค์การ (0.80)
ในทิศทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า
ตัวแปรที่มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด คือ วิสยั ทัศน์ (VISION) มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.50 รองลงมา คือ
การสร้ างศรัทธา (FIAT) การสร้ างแรงดลใจ (FIAT) และความสาเร็ จ (ACHIEV) มีค่านา้ หนักองค์ ประกอบเท่ากับ
0.47, 0.46 และ 0.44 ตามลาดับ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์พยากรณ์ (R2) ระหว่าง 0.63 ถึง 0.68
2) ตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ (SCHCUL) พบว่า ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรสมรรถนะสถานศึกษา แต่มี
อิทธิพลทางอ้ อมโดยผ่านตัวแปรบรรยากาศองค์การ (0.80) เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้
พบว่า ตัวแปรที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด คือ การตัดสินใจ (DECIS) และความมีคณ
ุ ภาพ (QUALI) โดยมีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.48 รองลงมา คือ การปรับตัวเพื่อการเปลีย่ นแปลง (ADAPT) และการบริ หารแบบมีสว่ น
ร่ วม (PARMNG) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.41 และ 0.32 ตามลาดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ พยากรณ์ (R2)
ระหว่าง 0.49 ถึง 0.75
3) ตัวแปรบรรยากาศองค์การ (ORGCLIM) พบว่า มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรสมรรถนะสถานศึกษา (0.51)
ในทิศทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า
ตัวแปรที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด คือ สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม (ENVIR) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.42 รองลงมา คือ โครงสร้ างองค์กร (STRUC) และ ความสัมพันธ์ ของบุคลากร (RELAT) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.40 และ 0.38 ตามลาดับ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์พยากรณ์ (R2) ระหว่าง 0.19 ถึง 0.52
4) ตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ (ORGCOM) พบว่า ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรสมรรถนะสถานศึกษา
เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรที่มีค่าน ้าหนักองค์ ประกอบสูงสุด คือ ความ
ปรารถนาเป็ นสมาชิกองค์การ (CITIZ) โดยมีค่านา้ หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.38 รองลงมา การมีเป้าหมายและ
ค่านิยมร่ วม (GOAL) และการอุทิศตนต่อองค์ การ (ORGWIL) มีค่านา้ หนักองค์ ประกอบเท่ากับ 0.35 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์พยากรณ์ (R2) ระหว่าง 0.56 ถึง 0.67
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5) ตัวแปรสมรรถนะสถานศึกษา (SCHCOM) เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้
พบว่าตัวแปรที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด คือ เทคโนโลยี (THECNO) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.46,
รองลงมา คือ คุณภาพส่วนตัวของบุคคลากร (PSNQUA) และ กลยุทธ์ (STRAG) และระบบการทางาน (WORK) มี
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.45, 0.41 และ 0.41 ตามลาดับ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลพยากรณ์ (R2) ระหว่าง
0.46 ถึง 0.61 จากผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวจะได้ ดงั ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (หลังปรับ)

อภิปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานการวิจยั ไว้ คือ
“รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ ้นสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ” โดยผลการวิจยั
ข้ างต้ นสามารถนามาอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
จากผลการวิ จัย พบว่า รู ป แบบสมมติ ฐ านการวิ จัย ที่ สร้ างขึน้ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ ข้ อ มูลเชิ งประจักษ์
ซึง่ ตรงตามสมมติฐานการวิจยั ที่ตงเอาไว้
ั้
เมื่อพิจาณารูปแบบพบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยที่สง่ ผล
ต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมสามารถอธิ บายความแปรปรวนของสมรรถนะ
สถานศึกษาได้ ร้อยละ 67 ซึ่งหมายถึงรู ปแบบและปั จจัยของรู ปแบบมีความเหมาะสมตามหลักแนวคิดทฤษฎีที่นามา
พัฒนารูปแบบ ซึง่ ประกอบด้ วย ปั จจัยภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง ปั จจัยวัฒนธรรมองค์การ ปั จจัยบรรยากาศองค์การ
ปั จ จัย ความผูกพันต่อองค์ การ ปั จ จัย สมรรถนะสถานศึกษา ซึ่ง ปั จ จัยเหล่านีม้ ี ความเหมาะสมสัมพันธ์ กัน ทัง้ นี ้
เนื่องมาจากสมรรถนะองค์การเป็ นสมรรถนะหรื อขีดความสามารถโดยรวมขององค์การเกิดจากการรวมความสามารถ
บุคคลและความสามารถขององค์การ ผสมผสานทังทั
้ กษะและเทคโนโลยีทงมวลขององค์
ั้
การเข้ าไว้ ด้วยกัน เป็ น
แนวทางให้ องค์การสามารถนาไปสูก่ ารสร้ างหรื อการมีโอกาสในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในอนาคต เป็ นรากฐาน
สาคัญที่สามารถนาไปสู่ผลลัพธ์ ขององค์การ ซึ่งมีความสัมพันธ์ ในเชิงเหตุผลและก่อให้ เกิดผลลัพธ์ สงู สุดที่องค์การ
ต้ องการ ดังนัน้ สมรรถนะสถานศึกษา (School Competency) จึงสัมพันธ์ กับผลการดาเนินงานของผู้บริ หารและ
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บุคลากรในสถานศึกษาได้ ดาเนินการบริ หารจัดการเชิงบูรณาการทังในด้
้ านคุณภาพบุคคล ระบบการทางาน กลยุทธ์
และเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการปฏิ บัติ ง านให้ เ กิ ด ประสิท ธิ ภาพและบรรลุเ ป้า หมายของสถานศึก ษาสอดคล้ อ งกับ
สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (2548) ที่อธิบายว่าสมรรถนะขององค์การ เป็ นรากฐานสาคัญที่สามารถ
นาไปสู่ผลลัพธ์ ขององค์ การ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิ ดของ Steers et al. (1985) ที่ให้ ทัศนะเกี่ ยวกับสมรรถนะของ
องค์การว่าเป็ นการบริ หารจัดการและใช้ ทรัพยากรขององค์การอย่างเหมาะสมเพื่อให้ เกิดผลสาเร็ จและบรรลุผลตาม
เป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ Judith (1990) สรุ ปว่าสมรรถนะองค์การเป็ นปั จจัยที่สาคัญทางการบริ หาร
ประการหนึง่ ที่จะทาให้ องค์การสามารถทางานได้ สอดคล้ องกับแนวคิดของ สมคิด สร้ อยน ้า (2547) กล่าวถึงระบบที่
ดีในการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน ได้ แก่ การลดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานเพื่อความสะดวกและคล่องตัว การมอบหมายงาน
อย่างเป็ นระบบ การติดต่อประสานงานทังแนวนอนและแนวตั
้
ง้ การปรับลดกฎ ระเบียบ แนวปฏิบตั ิ การส่งเสริ มการมี
ส่วนร่ วม การมอบหมายงานให้ ตรงกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร การธารงรักษา พัฒนาบุคลากร และการ
จัดระบบพิจารณาความดีความชอบให้ เหมาะสม
สมรรถนะสถานศึกษาเป็ นตัวแปรแฝงภายในและเป็ นตัวแปรผลในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ รับอิทธิพลทางตรง
จากตัวแปรแฝงด้ านบรรยากาศองค์การ (ORGCLIM) อีกทังยั
้ งได้ รับอิทธิ พลทางอ้ อมจากตัวแปรแฝงภายในด้ าน
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (TRLEAD) โดยส่งผ่านบรรยากาศองค์การ (ORGCLIM) และความผูกพันต่อองค์การ
(ORGCOMM) ดังนันจึ
้ งสรุ ปได้ ว่าตัวแปรทุกตัวที่ผ้ วู ิจัยนามาศึกษามีอิ ทธิ พลทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อสมรรถนะ
สถานศึกษา
1. ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง เป็ นตัวแปรแฝงภายนอกที่มีอิทธิผลรวมต่อสมรรถนะสถานศึกษาและมี
อิทธิพลทางอ้ อมส่งผ่าน บรรยากาศองค์การ (ORGCLIM) ความผูกพันต่อองค์การ (ORGCOM) โดยมีตวั แปรสังเกต
ได้ 4 ตัวแปร ได้ แก่ 1) การสร้ างแรงดลใจ คือ พฤติกรรมผู้บริ หารที่แสดงออกโดยการสร้ างแรงดลใจต่อบุคลากรให้
ผูกพันกับวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ ส่เู ป้าหมายของสถานศึกษา จัดระบบการพิจารณาความดีความชอบ
ที่เป็ น
ธรรมและสัมพันธ์ กบั ผลปฏิบตั ิงานตลอดจนวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา ส่งเสริ มสนับสนุน สร้ างขวัญและกาลังใจ ยก
ย่องชมเชยบุคลากรที่มีผลงานอยูเ่ สมอ จูงใจบุคลากรให้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของงาน ยึดหลักส่วนรวมมาก่อน
ส่ว นตนและส่งเสริ มบุคลากรให้ ประสบความสาเร็ จ ได้ รั บ ความก้ าวหน้ าอยู่เสมอ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับแนวคิดของ
Podsakoff [12] กล่าวว่า การสร้ างแรงดลใจแก่ผ้ ตู ามให้ ผกู พันต่อวิสยั ทัศน์ในอนาคตของตน เป็ นพฤติกรรมหลักของ
ผู้น าการเปลี่ ย นแปลง 2) การสร้ างศรั ท ธา คื อ พฤติ ก รรมผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ แ สดงออกโดยการใช้ ค วามรู้
ความสามารถ และแสวงหาความรู้ในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอและมีการแสดงออกทางวิชาการที่โดดเด่น มีบคุ ลิกภาพ
ที่ดี เป็ นแบบอย่างแก่บคุ ลากร เช่น การแต่งกาย การมีมนุษยสัมพันธ์ มีการบริ หารจัดการ ที่ยึดหลักคุณธรรม ปฏิบตั ิ
ต่อบุคลากรทุกคนด้ วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม มีการดาเนินงานโดยให้ บคุ ลากรมีสว่ นร่วมคิดร่วมทา ร่วมชื่นชม
ผลงาน มีการวางระบบกากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ดีมีประสิทธิภาพ
2. ปั จ จั ย วัฒ นธรรมองค์ ก าร เป็ นตัว แปรแฝงภายในที่ มี อิ ท ธิ พ ลรวมต่ อ ตัว แปรแฝงสมรรถนะ
สถานศึกษา โดยได้ รับอิทธิพลจากตัวแปรแฝงปั จจัยบรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การ มีตวั แปรที่สงั เกต
ได้ 4 ตัวแปรที่สง่ ผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาด้ วย ได้ แก่ 1) การตัดสินใจ 2) ความมีคณ
ุ ภาพ 3) การปรับตัวเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง 4) การมีวิสยั ทัศน์ แสดงว่า วัฒนธรรมองค์การ เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญและเหมาะสมกับรู ปแบบ ซึ่ง
สอดคล้ องกับแนวคิดของสมยศ นาวีการ [13] กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การที่เข้ มแข็งมักจะเป็ นพลังที่ผลักดันเบือ้ งหลัง
ความสาเร็ จอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้วัฒนธรรมองค์การจะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ จึงกล่าวได้ ว่า ปั จจัย
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วัฒนธรรมองค์การ เป็ นตัวแปรสาคัญที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะสถานศึกษานี ้ สรุ ปได้ ว่า ปั จจัยวัฒนธรรมองค์การ เป็ น
ตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะสถานศึกษาได้ อีกทังตั
้ วแปรสังเกตได้ ทงั ้ 4 ตัวแปร ยังยืนยันถึงความสอดคล้ อง
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ได้ เป็ นอย่างดี
3. ปั จจัยบรรยากาศองค์ การ เป็ นตัวแปรแฝงภายในที่มีอิทธิ พลทางตรงต่อตัวแปรแฝงสมรรถนะ
สถานศึกษา นัน่ หมายถึง บรรยากาศองค์การเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญและเหมาะสมกับรู ปแบบ ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ Davis [17] กล่าวถึงบรรยากาศองค์การว่า หมายถึง สภาพแวดล้ อมที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานอยู่ในองค์การนันรั
้ บรู้
บรรยากาศองค์การเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นหรื อสัมผัสได้ บรรยากาศองค์การเกี่ยวข้ องกับสภาพขององค์การโดย
กว้ าง และสอดคล้ องกับแนวคิดของ อัญชนา พานิช [14] กล่าวไว้ วา่ บรรยากาศองค์การ เป็ นลักษณะของสิง่ แวดล้ อม
ภายในองค์การ ดังนันพฤติ
้
กรรมของบุคคลในองค์การ จะมีความแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของสิ่งแวดล้ อมที่
เกิดขึ ้น การทาความเข้ าใจพฤติกรรมของบุคคลจึงควรศึกษาให้ ครอบคลุมทังบุ
้ คคลและสภาพแวดล้ อม จึงกล่าวได้ วา่
ปั จจัยบรรยากาศองค์การเป็ นตัวแปรสาคัญที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะสถานศึกษา
4. ปั จจัยความผูกพันต่อองค์การ พบว่าไม่มีอิทธิพลทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อสมรรถนะสถานศึกษา
ทังนี
้ ้อาจจะเป็ นเพราะ กระบวนการบริ หารเพื่อสร้ างความผูกพันต่อองค์การของครู และบุคลากรเป็ นกระบวนการที่
จะต้ องอาศัยระยะเวลาและกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ ครู และบุคลากรเกิดความรักและศรัทธาใน
องค์กร มีความปรารถนาที่จะเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร เต็มใจที่จะทางานและอุทิศตนเพื่อไปสูเ่ ป้าหมายขององค์กร
ร่ วมกัน ผลการวิจยั จึงบ่งชี ้ว่า ความผูกพันต่อ องค์การไม่มีทงอิ
ั ้ ทธิพลทางตรงและทางอ้ อมต่อสมรรถนะสถานศึกษา
ซึง่ สุภาพร ศรี นางแย้ ม [15] กล่าวว่า ลักษณะงาน ลักษณะองค์กรและแรงจูงใจในการทางาน เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุที่
มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครู ดังนันผู
้ ้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องต้ องตระหนักถึงปั จจัยเหล่า นี ้ เพื่อนาไปสู่การ
กาหนดนโยบาย ในการบริ หารจัดการบุคลากร เพื่อให้ ครูมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มมากขึ ้น ควรเปิ ดโอกาสให้ ครูและ
บุคลากรมีอิสระในด้ านความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ได้ แสดงพฤติกรรมการทางานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีอิสระ
ในการตัดสินใจในกระบวนการทางาน ทาให้ ร้ ู สึกว่าได้ รับความไว้ วางใจจากองค์กร ทาให้ มีความสุขในการทางาน
และเกิดเป็ นความผูกพันขึ ้น

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง รู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุข องปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ สมรรถนะสถานศึก ษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 สาหรับโรงเรี ยนและผู้บริ หารโรงเรี ยน
จากผลการวิ จัย พบว่า ปั จ จัย บรรยากาศองค์ ก าร ส่ง ผลต่อ สมรรถนะสถานศึก ษา นั่น หมายถึง
บรรยากาศองค์การเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญและเหมาะสมกับรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษา ที่ผ้ บู ริ หาร
สถานศึก ษาจะต้ อ งน าไปใช้ เ ป็ น แนวทางและข้ อ มูล พื น้ ฐานเพื่ อ ประยุก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห าร สถานศึก ษา โดยให้
ความสาคัญในเรื่ องความสัมพันธ์ ของบุคลากร การมีส่วนร่ วมในการในการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
สถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษามีการสื่อสารที่ดี มีบรรยากาศที่ทาให้ ร้ ู สกึ ผ่อนคลายและสนุกกับการปฏิบตั ิงาน
ผู้บริ หารสถานศึกษาและครู บุคลากร ในสถานศึกษามีความเอื ้ออาทร และช่วยเหลือซึง่ กันและกัน สถานศึกษาได้ จดั
สภาพแวดล้ อม โดยจั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวก มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ เ หมาะสม เพี ย งพอในการปฏิ บั ติ ง าน
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จัดโครงสร้ างองค์กรที่เอื ้อในการสร้ างบรรยากาศการทางานแบบร่ วมมือ ร่ วมใจ ชัดเจน สะดวกต่อการประสานงาน
และส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม นอกจากนันจากผลการวิ
้
จยั พบว่า สมรรถนะสถานศึกษา ได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจาก
ปั จจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านปั จจัยบรรยากาศองค์การ และยังได้ รับอิทธิ พลทางอ้ อมจากปั จจัย
วัฒนธรรมองค์การ ดังนันในผู
้ ้ บริ หารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงทั ง้ ในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาโดยส่งเสริ มกระบวนการมีสว่ นร่วม การทางานร่วมกันภายใน
องค์ ก รเพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ ง ผลสัม ฤทธิ์ แ ละคุ ณ ลัก ษณะของผู้ เรี ย น โดยมี ก ารสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม บรรยากาศและ
สภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดี มีสิ่งอานวยความสะดวก แหล่งเรี ยนรู้ ที่เพียงพอ สะอาดร่ มรื่ น สวยงาม ส่งเสริ มให้
บุคลากรมีระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีอิสระและความยืดหยุน่ คล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน
1.2 ระดับเขตพื ้นที่การศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้ านบรรยากาศองค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะสถานศึกษามาก
ที่สดุ ดังนันส
้ านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาควรมีการสนับสนุนส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานเสริ มสร้ าง
บรรยากาศองค์การ โดยให้ ความสาคัญต่อไปนี ้ ประกอบด้ วย 1) การให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากร 2) การจัด
สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม และ 3) การจัดโครงสร้ างขององค์กรอย่างเหมาะสม เช่น ควรมีการสนับสนุนส่งเสริ มให้
สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ให้ เพียงพอต่อการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้ อมให้
สะอาด ร่มรื่ นสวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรี ยน สนับสนุนสือ่ วัสดุอปุ กรณ์ และเทคโนโลยี ให้ เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน มี
การสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษา
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรนาไปศึกษาวิจยั เพื่อต่อยอดในเชิงลึก โดยอาศัยตัวแบบการวิจยั ที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อยืนยันข้ อค้ น
พบว่ า ตรงกัน หรื อ ไม่ แ ละมี อ ะไรที่ แ ตกต่า งกัน เพื่ อ เป็ น แนวทางในการบริ ห ารการศึก ษาเพื่ อ ความส าเร็ จ ของ
สถานศึกษา เช่น การวิจยั ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Study) เพื่อสร้ างตัวแบบจากผลการวิจยั เชิ งคุณภาพ
เปรี ยบเทียบกับตัวแบบเชิงทฤษฎี การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research : PAR)
การวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนา (R&D) ปั จจัยเชิงสาเหตุของสมรรถนะสถานศึกษา และการวิจยั ในบริ บทอื่นๆและ
กลุม่ ตัวอย่างอื่นๆ เป็ นต้ น
2.2 ควรท าการวิ จัย เพื่ อ พัฒ นาปั จ จัย ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่อ สมรรถนะสถานศึก ษาที่ เป็ น จุด ด้ อ ย หรื อ มี ค่า
สัมประสิทธิ์ อิทธิ พลต่า ได้ แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งปั จจัยเหล่านี ้มีความสาคัญในเชิงทฤษฎี แต่ข้อค้ นพบมี
ความสาคัญน้ อยลง ควรจะได้ นาปั จจัยดังกล่าวมาสร้ างแบบแล้ วทาการวิจยั เพื่ อพัฒนา วิเคราะห์โครงสร้ างน ้าหนัก
องค์ประกอบที่ถกู ต้ อง เพื่อนาผลการวิจยั ไปปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา สร้ างรูปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา และยืนยันรูปแบบการบริ หาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขันพื
้ ้นฐาน
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการ
จัดการเรี ยนการสอนและบริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวน 858 คน โดยใช้
การสุม่ แบบแบ่งชัน้ เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ องตั ง้ แต่ 0.60-1.00 ซึง่ มีคา่ ความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ ได้ แก่ การวิเคราะห์องค์ ประกอบเชิงสารวจ และการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
ขันตอนที
้
่สอง
ผลการวิจยั พบว่า
1. องค์ ป ระกอบรู ป แบบการบริ ห ารตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในสถานศึก ษา สังกัด สานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มี 3 องค์ประกอบ 79 ตัวแปร ตัวแปรในทุกองค์ประกอบมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบตังแต่
้
0.51 ถึง 0.88 เรี ยงตามลาดับค่าน ้าหนักองค์ประกอบรวม คือ การบริ หารงบประมาณที่มงุ่ เน้ นผลสัมฤทธิ์ จานวน 39 ตัวแปร
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยยึ ด หลัก การมี ส่ ว นร่ ว ม จ านวน 21 ตัว แปร และการวางแผนบริ ห ารสถานศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จานวน 19 ตัวแปร
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2. รู ปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ การบริ หารงบประมาณที่มงุ่ เน้ นผลสัมฤทธิ์ การบริ หารสถานศึกษา
โดยยึดหลักการมีสว่ นร่ วม และการวางแผนบริ หารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในรู ปขององค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับขันตอนที
้
่สอง
3. ผลการวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน พบว่า รู ป แบบมี ความสอดคล้ องกลมกลืนกับ ข้ อ มูลเชิ งประจัก ษ์

2 =1387.56, df=2999, p=1.00, GFI=0.91, AGFI=0.91, RMSEA=0.00, SRMR=0.03 เรี ย ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ต า ม
ความสาคัญจากมากไปหาน้ อย ได้ แก่ การบริ หารงบประมาณที่มงุ่ เน้ นผลสัมฤทธิ์ การบริ หารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมี
ส่วนร่ วม และการวางแผนบริ หารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกองค์ประกอบมีสมั ประสิทธิ์ การพยากรณ์ ที่สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของรู ปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ได้ ทกุ องค์ประกอบ
คาสาคัญ : รูปแบบการบริ หาร,หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

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 (  =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
2
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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 เป็ นปรัชญาแนวปฏิบตั ิที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดารัส
ชี ้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 40 ปี เพื่อชี ้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตและปฏิบตั ิตนของประชาชนในทุกระดับตังแต่
้
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทังในการพั
้
ฒนาและบริ หารประเทศให้ ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จาเป็ นที่จะต้ องมีระบบภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดพี อเหมาะพอควรต่อผลกระทบ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงทังภายนอกและภายใน
้
ทังนี
้ ้จะต้ องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ ในการวางแผนและ
ดาเนินการทุกขันตอนและขณะเดี
้
ยวกันจะต้ องเสริ มสร้ างพื ้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ นักทฤษฎี
และนักธุรกิจในทุกระดับให้ สานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และให้ มีความรอบรู้ ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้ วยความอดทน
ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้ สมดุลและพร้ อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้ างขวางทัง้
ด้ านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้ อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็ นอย่างดี [1]
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) กับการอัญ เชิ ญ “ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” เป็ นปรัชญานาทางในการพัฒนาและบริ หารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็ นองค์
รวมที่มี “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” การขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ ม่งุ ขยายเครื อข่าย สร้ างคน และสื่อสารแบบผสมผสานสูส่ าธารณชนโดยให้ ความสาคัญกับ
การเสริ มสร้ างองค์ความรู้ ความเข้ าใจสร้ างเครื อข่ายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ การปฏิบตั ิกับหน่วยงาน
องค์กร ภาคีต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ประชาสังคม ชุมชน จนถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ. 2555-2559) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ ความสาคัญกับ
การส่งเสริ มให้ ภาคเอกชนมีบทบาทนาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเสริ มสร้ างสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เชื่อมโยง
เป้าหมายทางธุรกิจกับการพัฒนาประเทศ ควบคู่กบั การตระหนักถึงความรับผิดชอบและความเป็ นธรรม และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับที่ 12 ได้ จดั ทาบนพื ้นฐานของยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579) ซึง่ เป็ นแผนแม่บทหลักของการพัฒนา
ประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทังการปรั
้
บโครงสร้ างประเทศ
ไทยไปสูป่ ระเทศไทย 4.0 เพื่อมุง่ สู่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน [2]
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดารัส มา
ไว้ ในมาตราที่ 75 รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ ประชาชนมีโอกาสได้ รับประโยชน์จากความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้ อม
กัน อย่ า งทั่ว ถึ ง เป็ นธรรม และยั่ง ยื น สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ ตามหลัก ปรั ช ญา ของเศรษฐกิ จ [3] และส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานให้ ความสาคัญกับการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ า สูร่ ะบบการศึกษาและ
ได้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็ นลาดับ มีการบรรจุหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึง่ สถานศึกษาทุกแห่งจะต้ องจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ สร้ างอุปนิสยั อย่างพอเพียงให้ เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยน อีกทัง้
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ได้ กาหนดเป็ นนโยบายให้ สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งที่กระจายอยูท่ วั่ ประเทศน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ า
สูส่ ถานศึกษาตังแต่
้ ปี 2549 จนถึงปั จจุบนั [4]
ผู้วิ จัย ในฐานะผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย น ได้ น้ อ มน าหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป็ น แนวปฏิ บัติ ก ารบริ ห าร
สถานศึ ก ษาด้ ว ยการสร้ างความรู้ ความเข้ า ใจแก่ ค รู บุค ลากรทางการศึ ก ษา นัก เรี ย น ผู้ป กครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยการบูรณาการกับแผนปฏิบตั ิงาน และนาผลการดาเนินการมาพัฒนาแผนงานอย่างต่อเนื่อง
รวมทังได้
้ นาหลักแนวคิดการบริ หารโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Based Management :SBM) คือแนวทางการบริ หาร
และจัดการศึกษาที่มุ่งให้ สถานศึกษาเป็ นองค์ กรหลักในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณ ภาพ (Efficiency & Effectiveness
School) ภายใต้ กรอบของกฎหมายที่กาหนด โดยมีการกระจายอานาจการตัดสิน ใจที่จะพัฒนานโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์ของสถานศึกษาในความร่ วมมือในการดาเนินการ ทังด้
้ านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริ หารทัว่ ไป
โดยมุง่ เน้ นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดกับผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ภายใต้ การมีสว่ นร่ วมและการตรวจสอบของผู้มีสว่ นได้
ส่ว นเสีย ต่อ การพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา ซึ่งผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาจะมี บ ทบาทสาคัญ ในกระบวนการมี ส่วนร่ ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ชุมชน ในการตัดสินใจบริ หารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่
ทิศทางเป้าหมายที่ต้องการ คือ คุณภาพของผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ [5]
ดังนัน้ เพื่อให้ สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มีมาตรฐานเดียวกันในการบริ หาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ผู้วิจยั สนใจศึกษารู ปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ซึ่ง ผลการศึกษาจะทาให้ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษา
สามารถดาเนินการบริ หารงานบรรลุตามเป้าหมาย การจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษา นักเรี ยน
ได้ รั บ การพัฒ นาการเรี ย นรู้ อย่ า งมี คุณ ภาพ และพัฒ นาสถานศึ ก ษาตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดความยัง่ ยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2. เพื่ อ สร้ างรู ป แบบการบริ ห ารตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในสถานศึ ก ษา สัง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
3. เพื่ อ ยื น ยัน รู ป แบบการบริ ห ารตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในสถานศึ ก ษา สัง กั ด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบไปด้ วย ผู้บริ หารสถานศึกษาที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนและบริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สถานศึกษาพอเพียง
ปี การศึกษา 2555-2559 จานวน 17,811 คน
1.2 ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษาที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการ
จัดการเรี ยนการสอนและบริ หารสถานศึกษา โดยผู้วิจยั กาหนดขนาดตัวอย่างให้ สอดคล้ องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบตาม
กฎหัวแม่มือ (rule of thumb) [6] ที่กล่าวว่าในการวิเคราะห์องค์ประกอบนันควรมี
้
ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 300 ตัวอย่าง
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แต่เนื่องจากอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่สง่ ทางไปรษณีย์ของตัวอย่างที่ตอบกลับด้ วยความจริ งใจคิดเป็ นร้ อยละ
70 ดังนัน้ เพื่ อ ให้ ได้ แบบสอบถามกับ คื น มาไม่น้ อ ยกว่า 300 ฉบับ ผู้วิจัย จึงก าหนดขนาดตัวอย่างสาหรั บ การวิเคราะห์
องค์ ประกอบเชิงสารวจจานวน 429 คน และการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยืนยันจานวน 429 คนรวมเป็ น 858 คน ด้ วย
แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) โดยกาหนดให้ เขตภูมิศาสตร์ เป็ นชัน้ ภูมิ (Strata) และมี
สถานศึกษาในแต่ละเขตภูมิศาสตร์ เป็ นหน่วยสุม่ (Sampling unit)
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นจากแนวข้ อคาถามที่ได้ จากการ
วิเคราะห์ เอกสาร เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท [7] ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง อยู่
ระหว่าง 0.60 – 1.00 ค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.20 ถึง 0.78 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.87
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ส่งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาเกี่ ย วกับ รู ป แบบการบริ ห ารตามหลัก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวน 858 คน ทางไปรษณีย์โดยเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล แบบคู่ข นานแล้ ว น าแบบสอบถามที่ ได้ ก ลับ คื น มาสุ่ม แยกเป็ น 2 ชุ ด เท่ า ๆ กัน เพื่ อ ใช้ ในการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
โดยการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสารวจ (EFA) ด้ วยวิธีการสกัดปั จจัย (PCA) เพื่อให้ ได้ ตวั แปรที่สาคัญ ซึ่งถือเกณฑ์ การ
เลือกตัวแปรที่เข้ าอยู่ในองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งโดยการพิจารณาค่าเฉพาะ (eigenvalue) เท่ากับ 1.00 และค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบ (factor Loading) ของตัวแปรแต่ละตัวในองค์ประกอบมีค่าตังแต่
้ 0.50 ขึ ้นไปและแต่ละองค์ประกอบต้ องมี 5
ตัวแปรขึ ้นไป
4.2 การวิเคราะห์ ความสาคัญ ของตัวแปรที่เป็ น องค์ ป ระกอบของรู ป แบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึก ษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.3 วิเคราะห์การยืนยันรู ปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ด้ วยการ
วิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้ องกลมกลืนของรู ปแบบที่เป็ นตัวแปรแฝงกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ด้ วยสถิติทดสอบไคกาลังสอง ดัชนีความสอดคล้ อง
ความกลมกลืนเชิงสมบูรณ์ (Absolute fit index) ได้ แก่ GFI, AGFI ดัชนีความสอดคล้ องกลมกลืนในรู ปความคลาดเคลื่อน
ได้ แก่ RMSER, SRMR แล้ วตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดล โดยพิจารณาความมีนยั สาคัญของน ้าหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading) ซึง่ ควรมีค่าสูงและมีนยั สาคัญทางสถิติด้วย นอกจากนี ้ยังตรวจสอบความเหมาะสมของขนาดตัวอย่างที่
จะยอมรับดัชนีแสดงความสอดคล้ องกลมกลืนของรู ปแบบด้ วยค่า CN (Critical N) และตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของการวัด
(Reliability) ด้ วยการพิจารณาค่าสัดส่วนความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ ที่อธิบายด้ วยตัวแปรแฝง (Square Multiple
Correlation : R2)
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ด้ วยวิธีการสกัดปั จจัย พบว่าตัวแปรที่นามาวิเคราะห์มีความสัมพันธ์
กันเอง (MSA = 0.97) แสดงว่าข้ อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจมีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก ตัวแปรที่
นามาวิเคราะห์มีเนื ้อหาที่เชื่อได้ วา่ น่าจะมีองค์ประกอบอยูจ่ ริ ง (Chi–square =57855.88, Sig.= 0.00) สรุปได้ วา่ ในงานวิจยั นี ้
จัดองค์ประกอบได้ ทงหมด
ั้
3 องค์ประกอบ ซึง่ แสดงผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าไอเกน (eigenvalue) ค่าร้ อยละความแปรปรวน และค่าร้ อยละความแปรปรวนสะสม
องค์ประกอบที่
1. การบริ หารงบประมาณทีม่ งุ่ เน้ นผลสัมฤทธิ์
2. การบริ หารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีสว่ นร่วม
3. การวางแผนบริ หารสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ค่าไอเกน
30.92
13.66
13.06

ร้ อยละความแปรปรวน ร้ อยละความแปรปรวนสะสม
35.77
35.77
20.44
17.54

56.21
73.75

จากตารางที่ 1 พบว่า รู ปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ค่าน ้าหนักองค์ประกอบรวมอยู่ระหว่าง 13.06 ถึง 30.92 และ
สามารถอธิ บายความแปรปรวนสะสมของตัวแปรทังหมดได้
้
ร้อยละ 73.75 โดยองค์ประกอบที่ 1 การบริ หารงบประมาณที่ม่งุ เน้ น
ผลสัมฤทธิ์ (Budget achievement administration: BAA) มี 39 ตัวแปร ค่าน ้าหนักองค์ประกอบตังแต่
้ 0.69 ถึง 0.84 น ้าหนักรวม
เท่ากับ 30.92 และร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 35.77 องค์ประกอบที่ 2 การบริ หารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่ วม
(Participation of school administration: PSA) มี 21 ตัวแปร ค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ตงแต่
ั ้ 0.51 ถึง 0.80 น ้าหนักรวมเท่ากับ
13.66 และร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 20.44 องค์ประกอบที่ 3 การวางแผนบริ หารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient
school administrative planning : EAP) มี 19 ตัวแปรค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยูต่ งแต่
ั ้ 0.52 ถึง 0.88 น ้าหนักรวมเท่ากับ 13.06 และ
ร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 17.54
2. รูปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบคือ การบริ หารงบประมาณที่มงุ่ เน้ นผลสัมฤทธิ์ การบริ หารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีสว่ น
ร่วม และการวางแผนบริ หารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังแสดงรูปแบบด้ วยแผนภูมิที่ 1

รูปแบบการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การบริหารงบประมาณที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
(39 ตัวแปร)
การบริหารสถานศึกษาโดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม
(21 ตัวแปร)
การวางแผนบริหารสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
(19 ตัวแปร)

แผนภูมิที่ 1 รูปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
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3. การวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้ วย
วิธีการประมาณค่าความเป็ นไปได้ สงู สุด (Maximum Likelihood) เพราะเป็ นวิธีที่มีความแกร่งต่อการฝ่ าฝื นข้ อตกลงเบื ้องต้ น
สาหรั บ การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน มากกว่า วิธี ก ารประมาณค่าพารามิ เตอร์ วิ ธีอื่ น ๆ [8] และเนื่ อ งจาก แต่ละ
องค์ประกอบมีตวั แปรมากกว่า 3 ตัวแปร เป็ นไปตามกฎสามตัวบ่งชี ้ (three indicators rule) แสดงว่ามีความสอดคล้ องตาม
เงื่อนไขการระบุความเป็ นไปได้ คา่ เดียวของรูปแบบ นอกจากนี ้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันผู้วิจยั กาหนดให้ ตวั แปร
ตัวแรกของแต่ละองค์ประกอบเป็ นตัวแปรอ้ างอิงโดยระบุให้ มีคา่ พารามิเตอร์ มีคา่ เท่ากับ 1 จึงมีความสอดคล้ องตามเงื่อนไข
พอเพียง
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของ
รู ปแบบโดยแบ่งการวิเคราะห์ เป็ น 2 อันดับ คือ การวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยืนยันอันดับหนึ่ง (first order) ซึ่งเป็ นการ
วิเคราะห์เพื่อแสดงว่าข้ อคาถามที่วดั ในแต่ละองค์ประกอบ ทัง้ 3 องค์ประกอบของมีความเที่ยงตรงมากน้ อยเพียงใด และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบว่ารู ปแบบที่ได้ สามารถรวมกันเป็ นองค์ประกอบเดียวได้
อย่างกลมกลืนหรื อไม่โดยพิจารณาความกลมกลืนของรู ปแบบกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ จากดัชนีกลุ่มสัม บูรณ์ ได้ แก่ สถิ ติ
ทดสอบ  , GFI, AGFI, RMSEA ,SRMR และ CN และตรวจสอบความเชื่ อ มั่น ของการวัด (Reliability) ด้ วยการ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Square Multiple Correlation: R2) ปรากฏผล ดังนี ้
3.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง พบว่า ข้ อคาถามที่ใช้ วดั ในแต่ละองค์ประกอบ ทัง้ 3
องค์ประกอบมีความเที่ยงตรงสามารถนาไปใช้ วดั องค์ประกอบทัง้ 3 ของรู ปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานได้ ดังรายละเอียด แสดงในตารางที่ 2
2

ตารางที่ 2 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบรูปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานจากวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึง่
b
องค์ ประกอบ
S.E
t-value
R2

1. การบริหารงบประมาณที่ม่งุ เน้ นผลสัมฤทธิ์ (39 ตัวแปร)

0.33-2.59

0.34-0.59

0.05-0.19

5.52-8.10*

0.11-0.35

2. การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีสว่ นร่วม (21 ตัวแปร)

0.45-2.32

0.34-0.56

0.06-0.27

5.88-8.75*

0.11-031

3. การวางแผนบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ(19 ตัวแปร)

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 พบว่า การบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขัน้ พื น้ ฐาน ประกอบไปด้ วย 3 องค์ ป ระกอบ ที่มี นา้ หนักองค์ ประกอบ ( b) ตัง้ แต่ 0.33 ถึง 2.59
นา้ หนัก องค์ ป ระกอบในรู ป คะแนนมาตรฐาน (  ) มี ค่า ตัง้ แต่ 0.28 ถึง 0.59 โดยค่าน า้ หนัก องค์ ป ระกอบทุก ตัวแปรมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของตัวแปรสังเกตได้ มีค่าตังแต่
้ 0.08 ถึง 0.35 ซึ่งมีค่าอยู่
ในระดับปานกลาง แสดงว่าข้ อคาถามทัง้ 79 ข้ อ ใน 3 องค์ประกอบ มีความเที่ยงตรงในการวัดการบริ หารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้ องกลมกลืนจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งของรู ปแบบ การ
บริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มีคา่ Chisquare เท่ากับ 1387.56 ดัชนีวดั ความสอดคล้ อง (GFI) เท่ากับ 0.91 ดัชนีวดั ความสอดคล้ องที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) เท่ากับ
0.91 ดัชนีรากกาลังสองของความคลาดเคลือ่ นในการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.00 ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลีย่ กาลัง
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สองของส่วนเหลือในรู ปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.03 ซึ่งดัชนีทุกค่าเป็ นไปตามเกณฑ์ แสดงว่ารู ปแบบมี ความ
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
3.2 ผลการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน อัน ดับ ที่ ส อง พบว่ า องค์ ป ระกอบทัง้ 3 องค์ ป ระกอบ เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญในการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบรูปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
องค์ ประกอบ

S.E.
t-value

1. การบริหารงบประมาณที่มงุ่ เน้ นผลสัมฤทธิ์
0.99
0.99
0.11
9.39*
2. การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีสว่ นร่วม
1.01
1.01
0.09
11.22*
3. การวางแผนบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
0.97
0.97
0.10
9.76*
Chi-square=1387.56, df=2999, p=1.00, GFI= 0.91, AGFI=0.91, RMSEA=0.00, SRMR=0.03, CN = 828.89
b

R2
0.99
0.97
0.94

*p < 0.05
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ ( b)
ตัง้ แต่ 0.97 ถึ ง 1.01 และค่ า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบในรู ป คะแนนมาตรฐาน (  ) ตัง้ แต่ 0.97 ถึ ง 1.01 โดยค่ า น า้ หนั ก
องค์ประกอบทุกตัวมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ขององค์ประกอบมีคา่ ตังแต่
้ 0.94 ถึง
0.97 ซึ่งมี ค่าอยู่ในระดับสูง แสดงว่าองค์ ประกอบทัง้ 3 องค์ ป ระกอบ เป็ นองค์ ป ระกอบที่ สาคัญ ในการบริ ห ารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และสามารถรวมกันเป็ น
องค์ ป ระกอบเดี ย วได้ อ ย่า งกลมกลื น โดยเรี ย งล าดับ ความส าคัญ ของค่ า สัม ประสิท ธิ์ พ ยากรณ์ ได้ ดัง นี ้ การบริ ห าร
งบประมาณที่ม่งุ เน้ นผลสัมฤทธิ์ การบริ หารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีสว่ นร่ วม และการวางแผนบริ หารสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของรู ปแบบกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า รูปแบบมีความสอดคล้ องกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ โดยมีคา่ ดัชนีความกลมกลืนเป็ นไปตามเกณฑ์ดงั แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าดัชนีทดสอบประสิทธิภาพจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ดัชนี
CN
p-value
GFI
AGFI
RMSEA
SRMR

เกณฑ์
200
>0.05
>0.90
>0.90
<0.05
<0.05

ค่ าที่ได้
828.89
1.00
0.91
0.91
0.00
0.02

ผล
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า องค์ประกอบรู ปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึ กษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ ฐานสรุ ปเชิ งยื นยันได้ 3 องค์ ประกอบ ได้ แก่ การบริ หาร
งบประมาณที่มุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์ การบริ หารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่ วม และการวางแผนบริ หารสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังแผนภูมิที่ 2

0.99
รูปแบบการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.01

การบริหารงบประมาณที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
การบริหารสถานศึกษาโดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วม

0.97
การวางแผนบริหารสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนภูมิที่ 2 องค์ประกอบรู ปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ตามที่ได้ สรุ ปผลตามลาดับมาแล้ วนัน้ มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายผลได้
ดังนี ้
1. องค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พบว่า มีโครงสร้ างองค์ประกอบจานวน 3 องค์ประกอบคือ การบริ หารงบประมาณที่
มุ่ ง เน้ นผลสัม ฤทธิ์ (Budget achievement administration: BAA) การบริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยยึ ด หลัก การมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participation of school administration: PSA) และการวางแผนบริ หารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient school
administrative planning: EAP) ซึง่ มีรายละเอียดในการอภิปรายผลดังนี ้
1.1 องค์ประกอบที่ 1 การบริ หารงบประมาณที่ม่งุ เน้ นผลสัมฤทธิ์ มีตวั แปรจานวน 39 ตัวแปร โดยมีคา่ น ้าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.69 ถึง 0.84 มีค่าน ้าหนักรวมเท่ากับ 30.93 และร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 35.77 เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญที่สดุ เนื่องจากการขับเคลื่อนในการบริ หารจัดการศึกษาของผู้บริ หารพบว่างบประมาณมีความสาคัญ
เป็ นอันดับต้ น ๆ โดยการบริ หารจัดการให้ เกิดความคุ้มค่าเป็ นประโยชน์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้ จริ งบนหลักการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็ นไปตามหลักของความพอประมาณ ซึ่งหมายถึงการที่จะต้ องคานึงถึง ความพอประมาณตาม
สภาพภูมิศาสตร์ ซึง่ ได้ แก่สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สภาพท้ องถิ่นที่อยูอ่ าศัย ความพอประมาณตามทรัพยากรที่ตน
มีทงด้
ั ้ านบุคคล ทรัพย์สนิ รวมทังสภาพแวดล้
้
อมรอบตัว และที่สาคัญก็คือ ต้ องคานึงถึงวัฒนธรรมในสังคมที่ตนเป็ นสมาชิก
อยู่ด้วย ดังแนวคิดของ ยงยุทธ ทรัพย์เจริ ญ [9] ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในสานักงานเขตพื ้นที่
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การศึกษา โดยใช้ หลักการบริ หารที่ม่งุ เน้ นผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีโครงสร้ างการบริ หารและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิในการบริ หารที่มงุ่ เน้ น
ผลสัม ฤทธิ์ พบว่ามี ค วามเหมาะสม และมี ค วามเป็ น ไปได้ ในการน าไปปฏิ บัติ ในส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 องค์ ป ระกอบที่ 2 การบริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยยึ ด หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation of school
administration: PSA) มีตวั แปรจานวน 21 ตัวแปร โดยมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.51 ถึง 0.80 มีค่าน ้าหนักรวม
เท่ากับ 13.66 และร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 20.44 เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอันดับที่ 2 ทังนี
้ ้ในการนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาบูรณาการสู่ก ารจัด การศึก ษาต้ องครอบคลุม ต่อ การบริ ห ารสถานศึกษาอย่างเป็ น ระบบและ
เหมาะสมและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ มีสว่ นร่ วมในการบริ หาร ตัดสินใจ และร่วมจัดการศึกษา ทัง้
ครู ผู้ปกครองตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรี ยน การที่บุคคลที่เกี่ยวข้ องเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา จะเกิ ด
ความรู้ สึก เป็ น เจ้ าของและจะรั บผิ ด ชอบในการจัด การศึก ษามากขึน้ เพื่ อเกื อ้ กูลปั จจัย ต่าง ๆ ในการดาเนิ น การตาม
กระบวนการบริ หารโรงเรี ยน สอดคล้ องกับการศึกษาของ วสันต์ สัตยคุณ [10] ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี ้การบริ หาร
โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ น ฐานของสถานศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน โดยใช้ โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างตัวบ่งชี ้การบริ หารโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานของสถานศึกษา พบว่า ได้ องค์ประกอบการบริ หารโดย
ใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานเกี่ยวกับการบริ หารสถานศึกษาโดยยึดหลักการ มีสว่ นร่ วมเช่นกัน และสอดคล้ องกับ สมชัย พุทธา [11]
ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาตัวชีว้ ดั การบริ หารโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานของสถานศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พบว่าองค์ประกอบที่สาคัญหนึ่งองค์ประกอบคือ องค์ประกอบด้ านผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียของสถานศึกษา ดังนันการ
้
วางแผนบริ หารจัดการสถานศึกษาอย่างมีสว่ นร่วม จึงเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญองค์ประกอบหนึง่ ของรูปแบบการบริ หารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน
1.3 องค์ประกอบที่ 3 การวางแผนบริ หารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient school administrative
planning: EAP) มีตัวแปรจานวน 19 ตัวแปร โดยมีค่านา้ หนักองค์ ประกอบอยู่ระหว่าง 0.52 ถึง 0.88 มีค่านา้ หนักรวม
เท่ากับ 13.06 และร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากั บ 17.54 เป็ นองค์ ประกอบที่ สาคัญ อันดับ ที่ 3 ทัง้ นีเ้ นื่องมาจากการ
วางแผนบริ หารสถานศึกษาเป็ นกระบวนการพิจารณา ในการตัดสินใจล่วงหน้ า โดยการวิเคราะห์ที่มีเหตุมีผลอย่างเป็ นระบบ
สูก่ ารพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิ งานวางแผน เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถกาหนดทิศทาง ในการดาเนินงานได้ อย่างชัดเจน การวางแผนยังเป็ นเครื่ องมือสาหรับการติดตามและ
ประเมินผลในการทางานร่ วมกันเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์สคู่ วามสาเร็ จที่มีประสิทธิภาพ ดังที่ สุชาดา นันทะไชย [12] กล่าวว่า
การบริ หารจัดการสถานศึก ษาที่ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้ องมีการวางแผนดาเนินงาน สารวจสภาพปั จจุบนั
ปั ญหา เพื่อนามาพิจารณาดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ โดยกาหนดเป็ นแผนการปฏิบตั ิงาน และโครงการ
ภายใต้ กรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนันการวางแผนสถานศึ
้
กษาอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความสาคัญ
และเป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่งของรู ป แบบ การบริ ห ารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2. รู ปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พบว่า ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ค่าน ้าหนักองค์ประกอบรวมอยู่ระหว่าง 14.73 ถึง 30.04 และ
สามารถอธิ บายความแปรปรวนสะสมของตัวแปรทัง้ หมดได้ ร้อยละ 73.75 และตัวแปรในทุก องค์ ประกอบมีค่าน า้ หนัก
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.52- 0.84 เรี ยงตามลาดับน ้าหนักองค์ประกอบรวมคือ การบริ หารงบประมาณที่มงุ่ เน้ นผลสัมฤทธิ์
(Budget achievement administration: BAA) การบริ หารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีสว่ นร่วม (Participation of school
administration: PSA) และการวางแผนบริ ห ารสถานศึ ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficient school administrative
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planning: EAP) ทั ง้ นี ร้ ู ป แบบการบริ ห ารตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในสถานศึ ก ษา สัง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เป็ นรูปแบบที่แสดงโครงสร้ าง และความสัมพันธ์ของปั จจัยตัวแปร หรื อองค์ประกอบของ
สิง่ ที่ศกึ ษา ซึง่ อธิบายคุณลักษณะสาคัญของแนวคิด ที่มีการเรี ยบเรี ยงในลักษณะโครงสร้ างการบริ หารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ที่แสดงถึงองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ผลของการวิจยั ที่ได้ เนื่องมาจากผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้ อง แนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แนวคิดการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวคิดการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School Based
Management) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เพื่อนามาเป็ นแนวคิดในการศึกษาองค์ประกอบและการ
สร้ างรูปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน โดยใช้ การวิเคราะห์ตวั ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อให้ ได้ องค์ประกอบของรูปแบบ
การบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 3
องค์ ประกอบดังกล่าว ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Keeves [13] ที่ว่ารู ปแบบเป็ นสิ่งที่แสดงโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิ ง
เหตุผลของปั จจัยหรื อตัวแปรต่าง ๆ หรื อองค์ประกอบที่สาคัญของสิ่งที่ศึกษา เพื่อช่วยให้ เข้ าใจข้ อเท็จจริ งหรื อปรากฏการณ์
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ให้ ง่ายขึ ้น โดยอาจแสดงออกมาในรูปของแผนภาพทางความคิดด้ วยภาษาหรื อสัญลักษณ์ ดังแนวคิดของ
วิลาสินี พรรณรัตนศิลป์ [14] ที่วา่ องค์ประกอบของรูปแบบการดาเนินงานในโรงเรี ยนต้ นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประกอบด้ วย ด้ านการบริ หารจัดการสถานศึกษา ด้ านหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรี ยน และด้ านพัฒนาบุคลากร และสอดคล้ องกับการศึกษาของ มิตรชัย สมสาราญกุล [15] เรื่ องการพัฒนายุทธศาสตร์
การบริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าการบริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสัมพันธ์ กับการบริ หารสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทัง้ 4 งานได้ แก่ งานบริ หารวิชาการ งาน
บริ หารงบประมาณงานบริ หารงานบุคคล และงานบริ หารทัว่ ไป
3. การยื น ยัน รู ป แบบการบริ ห ารตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในสถานศึ ก ษา สัง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พบว่ารู ปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (  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 แ บ บ แ ส ด งโค รงส ร้ า งแ ล ะ
ความสัมพันธ์ของปั จจัยตัวแปร หรื อองค์ประกอบของรูปแบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน รายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบทางสถิติโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจด้ วยวิธีการสกัดปั จจัย แล้ วดาเนินการยืนยันรูปแบบฯ โดยใช้ การ
วิเคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ที่ เป็ น ความตรงเชิ งโครงสร้ างของโมเดล ของ
องค์ ประกอบรู ปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อให้ เกิ ดความแม่น เที่ยงตรงและเชื่ อถื อได้ การได้ ข้อสรุ ปเช่นนีเ้ พราะว่า ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษา
วิเคราะห์ สัง เคราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งแล้ ว น ามาเป็ น กรอบแนวคิ ด ในการวิ จัย เพื่ อ น ามาวิ เคราะห์
องค์ ประกอบเชิงสารวจด้ วยวิธีการสกัดปั จจัย นามาสร้ างรู ปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึ ก ษา สัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษ าขัน้ พื น้ ฐาน แล้ ว ด าเนิ น การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อให้ ได้ รูปแบบที่มีความสอดคล้ องและกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
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ผลการวิจยั สอดคล้ องกับการศึกษาของ วสันต์ สัตยคุณ [16] ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี ้การบริ หารโดย
ใช้ โรงเรี ย นเป็ นฐานของสถานศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน สัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน โดยใช้ โมเดล
ความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างตัวบ่งชี ้การบริ หารโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน พบว่า ได้ องค์ประกอบการบริ หารโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ น
ฐานเกี่ยวกับการบริ หารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีสว่ นร่วม และสอดคล้ องกับสุรินทร์ ภูสงิ ห์ [17] ได้ ศกึ ษาเรื่ องการพัฒนา
รู ป แบบการจัด การศึ ก ษาโดยบู รณาการปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา ส านัก งานเขตพื น้ ที่
อุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่าการจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
มีองค์ ป ระกอบด้ านการจัด การศึกษาซึ่งประกอบด้ วย การบริ หารจัดการ การจัดกระบวนการเรี ยนการสอน การพัฒ นา
หลักสูต รสถานศึก ษา การมี ส่วนร่ วมของผู้ป กครอง ชุม ชนและหน่วยงานที่ เกี่ ย วข้ อง การประชาสัม พัน ธ์ และการสร้ าง
เครื อข่าย การพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนตามลักษณะความมีชีวิตพอเพียงที่นาไปสูป่ ระสิทธิผลในการบริ หารจัดการศึกษา โดย
มุง่ ประโยชน์สงู สุดที่นกั เรี ยน และความสาคัญกับชุมชน

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบที่สาคัญเป็ นประเด็นเกี่ยวกับ การบริ หารงบประมาณที่ม่งุ เน้ นผลสัมฤทธิ์ การ
บริ หารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่ วม และการวางแผนบริ หารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิ ภาพ ดังนันหน่
้ วยงานในระดับ
นโยบายควรกาหนดเป็ นนโยบาย และส่งเสริ มการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสูก่ ารบริ หารจัดการศึกษาใน
ประเด็นทัง้ 3 ดังกล่าวข้ างต้ น จนสามารถสร้ างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝั งให้ เป็ นวิถีชีวิตสูก่ ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ ได้
มาตรฐาน
1.2 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน มี จานวน 3 องค์ ประกอบที่มีความสอดคล้ องสัมพันธ์ และสาคัญต่อการ
บริ หารสถานศึกษา สู่กระบวนการ การเรี ยนการสอน การพัฒนาคุณภาพ พัฒนาทักษะผู้เรี ยน ให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ควรส่งเสริ มให้ หน่วยงานในระดับปฏิบตั ิ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ หรื อปรับใช้ องค์ประกอบที่สอดคล้ องกับหรื อบริ บทของ
สถานศึกษา
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษารู ปแบบของความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของปั จจัยที่สง่ ผลต่อการบริ หารในสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ควรมีการศึกษาปั จจัยที่มีประสิทธิผลต่อการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานการบริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) มูลเหตุแห่งการคอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยน 2) การป้องกันการคอร์
รั ป ชัน ของผู้บ ริ หารโรงเรี ยน ใช้ เ ทคนิ คการวิจัยแบบ EDFR กลุ่ม ตัวอย่างเลือ กแบบเจาะจง ผู้ใ ห้ ข้ อ มูลประกอบด้ วย 1)
ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง สัง กัด สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน 2) ผู้อ านวยการสานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษา 3) นิติกรประจาสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4) ผู้บริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาและ 5) ผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้เชี่ ยวชาญด้ านการป้องกันการคอร์ รัปชัน รวมทัง้ สิ ้น 17 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ 1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูลประกอบด้ วยค่ามัธยฐาน, ค่าฐานนิยม, ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์และการวิเคราะห์เนื ้อหาจากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ผลการวิจยั พบว่า
1. มู ล เหตุ แ ห่ ง การคอร์ รั ป ชัน ของผู้ บริ ห ารโรงเรี ย นประกอบด้ ว ย 4 ด้ าน 71 มู ล เหตุ ดัง นี ้ 1) ด้ านเศรษฐกิ จ
ประกอบด้ วย 19 มูลเหตุ 2) ด้ านการเมืองการปกครองประกอบด้ วย 18 มูลเหตุ 3) ด้ านสังคมและวัฒนธรรมประกอบด้ วย 18
มูลเหตุและ 4) ด้ านกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิประกอบด้ วย 16 มูลเหตุ
2. การป้องกันการคอร์ รัปชันของผู้บ ริ หารโรงเรี ยนประกอบด้ วย 4 ด้ าน 37 การป้องกันดังนี ้ 1) ด้ านเศรษฐกิ จ
ประกอบด้ ว ย 8 การป้อ งกัน 2) ด้ า นการเมื อ งการปกครองประกอบด้ ว ย 12 การป้อ งกัน 3) ด้ า นสัง คมและวัฒ นธรรม
ประกอบด้ วย 6การป้องกันและ 4) ด้ านกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิประกอบด้ วย 11 การป้องกัน
คาสาคัญ : การคอร์ รัปชัน,ผู้บริ หารโรงเรี ยน
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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

ภูมิหลัง
ปั จจุบนั ปั ญหาการคอร์ รัปชันในสังคมไทยทวีความรุนแรงมากกว่าครัง้ อดีต อีกทังกลวิ
้ ธีในการคอร์ รัปชันก็มีความ
สลับซับซ้ อน ทังรู้ ปแบบการคอร์ รัปชัน ลักษณะการกระทาความผิดและผู้ที่กระทาความผิดก็มีการร่ วมมือกันในหลายภาค
ส่วนเป็ นเครื อข่ายกระทาความผิดขนาดใหญ่ที่หาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษได้ ยากลาบากมากยิ่งขึ ้น จากการศึกษาของ
พระพยอม กัลยาโณ [1] เห็นว่า การทุจริ ตทางการศึกษาทิ ้งผลเสียอย่างใหญ่หลวงต่อคุณภาพทางการศึกษา เพราะทาให้
เกิดความวิตกว่าต่อไปนักเรี ยนจะได้ รับการศึกษาจากอาจารย์จริ งหรื ออาจารย์เก๊ เนื่องจากมีการปลอมทังวุ
้ ฒิการศึกษาและ
ใบประกอบวิชาชีพครู ส่งผลให้ เกิดความไม่เชื่อมัน่ ในคุณภาพการศึกษาที่ เยาวชนจะได้ รับ จากการศึกษาของวิรวินท์ ศรี
โหมด [2] เห็นว่า การโกงสอบเป็ นจุดเริ่ มต้ นหายนะของชาติ เพราะส่งผลให้ สงั คมได้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพที่ไม่มีความซื่อสัตย์
และไม่มีความสามารถเหมาะสมกับวิชาชีพนัน้ และหากวิชาชีพนันเป็
้ นแพทย์หรื อวิศวกร ก็อาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่
หลวงต่อชีวิตของประชาชนได้ และการแก้ ปัญหาที่ปลายเหตุเป็ นสิง่ ที่ควบคุมได้ ยาก เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นในสังคมมา
อย่างยาวนานและยังขยายวงกว้ างมากยิ่งขึ ้น และการแก้ ปัญหาดังกล่าวควรดาเนินการด้ วยความรวดเร็ ว เพราะไม่เป็ น
ธรรมต่อผู้ที่ปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎระเบียบ รวมถึงสังคมอาจไม่ได้ รับผู้ที่มีความสามารถอย่างแท้ จริ งเข้ าไปทางาน ซึ่งส่งผล
เสียต่อระบบราชการ และส่งผลกระทบต่อประเทศชาติในท้ ายที่สดุ จากการศึกษาของเกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ [3] เห็นว่า
การทุจริ ตการสอบของเด็ก สะท้ อนถึงคุณภาพของผู้ใหญ่ในอนาคต และหากผู้ปกครองยอมรับการทุจริ ตการสอบของเด็ก
ย่อมหมายถึงการปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่ไม่ดีให้ กบั เยาวชน ซึ่งเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ในอนาคต จากการศึกษาของพริ ม สุกแสงฉาย [4] เห็นว่าการคอร์ รัปชันเกิดจากระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกในสังคมไทย มี
การอบรมสัง่ สอนให้ มีน ้าใจกับผู้อื่นตังแต่
้ ยงั เยาว์วยั จนในบางครัง้ ก็ไม่กล้ าปฏิเสธคาขอร้ องของผู้อื่นในสิ่งที่ไม่ถกู ต้ องการ
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คอร์ รัปชันทางการศึกษาไม่ได้ จากัดวงเฉพาะการสอบเท่านัน้ หากแต่การคอร์ รัปชันงบประมาณทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็ น
งบประมาณด้ านการศึกษาหรื องบประมาณสาหรับอาหารกลางวัน รวมถึงงบประมาณในการจัดซื ้ออุปกรณ์การเรี ยนการ
สอน เช่น การทุจริ ตอาหารกลางวันของโรงเรี ยนแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้ ของประเทศไทย ผลการสอบสวนของ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติประจาจังหวัดพบว่า ผู้อานวยการโรงเรี ยนดังกล่าวเป็ นผู้สงั่ การครูที่มี
หน้ าที่รับผิดชอบด้ านการจัดการอาหารกลางวันเด็กนักเรี ยนให้ ดาเนินการจัดขนมจีนคลุกน ้าปลาแทนที่จดั อาหารตามหลัก
โภชนาการให้ สมวัย รวมถึงการทุจริ ตอาหารกลางวันของโรงเรี ยนอีกแห่งหนึง่ ในจังหวัดพิจิตร ซึ่งในกรณีนี ้ทางผู้อานวยการ
โรงเรี ยนมีการลงนามรับรองการรับวัตถุดิบสาหรับจัดเตรี ยมอาหารกลางวันให้ เด็กนักเรี ยน แต่ในความเป็ นจริ งไม่มีวตั ถุดิบ
ดังกล่าวจัดส่งมา
ผู้วิจยั เห็นว่าหากการคอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษายังคงเกิดขึ ้นต่อเนื่อง คุณภาพการศึกษาของเด็ก
นักเรี ยนก็จะอยู่ในระดับต่าและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติในระยะยาว ดังนันผู
้ ้ วิจัยจึงเล็งเห็นว่าหากเราสามารถ
รวบรวมและวิเคราะห์มลู เหตุแห่งการคอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยนว่าการตัดสินใจกระทาการคอร์ รัปชันนันเกิ
้ ดจากสาเหตุ
ใด และเมื่อเราทราบสาเหตุของการคอร์ รัปชันเหล่านัน้ ก็จะนาไปสูก่ ารหาแนวทางการป้องกันการคอร์ รัปชันของผู้บริ หา ร
โรงเรี ยนต่อไป
จากที่ได้ กล่าวมาทังหมด
้
อาจกล่าวได้ ว่ามูลเหตุแห่งการคอร์ รัปชันในภาพรวมอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น ความ
ต้ องการอานาจ ความต้ องการความร่ ารวยและความต้ องการการยอมรับจากสังคม เป็ นต้ น ซึง่ ไม่วา่ จะเกิดจากเหตุใดก็มกั จะ
ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในแง่ลบต่อสังคมและประเทศชาติไม่ว่าจะเป็ นในแง่ของตัวเงินหรื อไม่ใช่ตวั เงินก็ตาม และใน
การที่จะแก้ ไขปั ญหาการคอร์ รัปชันได้ ต้องทาความเข้ าใจในตัวเหตุแห่งการคอร์ รัปชันก่อนที่จะเริ่ มกระบวนการหาทางป้องกัน
เหตุแห่งการคอร์ รัปชันต่างๆ เหล่านัน้ ในท้ ายที่สดุ หลังจากที่งานวิจยั ฉบับนี ้เสร็ จสิ ้นอย่างสมบูรณ์ จะเป็ นแนวทางป้องกันการ
คอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาที่สามารถนาไปใช้ ได้ จริ งในทางปฏิบตั ิ รวมทังยั
้ งอาจเป็ นรากฐานที่สาคัญในการ
หาทางป้องกันการคอร์ รัปชันในอนาคตสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษามูลเหตุแห่งการคอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา
2. เพื่อศึกษาการป้องกันการคอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงอนาคตโดยเทคนิคการวิจยั แบบ Ethnographic Delphi Future Research (EDFR)
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 17 คน ได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง มีการดาเนินงานวิจยั ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ
ก่อนเริ่ มกระบวนการวิจัย ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้ องกับหัวข้ องานวิจัย โดยเป็ นการศึกษาจาก
หนังสือ ตารา วารสาร เอกสาร เว็บไซต์ รวมถึงงานวิจยั ที่มีความเกี่ยวข้ องกับหัวข้ องานวิจยั ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
หลังจากที่ได้ ดาเนินการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ผู้วิจยั ได้ รวบรวมแนวคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับมูลเหตุและทางป้องกันการ
คอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยนประถมจากนันจึ
้ งนามาจัดเตรี ยมบทสนทนาสาหรับการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จานวน 2 คน
ที่ได้ เลือกสรรมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
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EDFR รอบที่ 1
สาหรับขันตอนการวิ
้
จยั ในช่วงของ EDFR รอบที่ 1 ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิจานวน 17 คน โดย
แยกสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล โดยกระบวนการสัมภาษณ์จะเป็ นไปในรู ปแบบกึ่งโครงสร้ างและไม่มีการชี ้นาคาตอบ ขณะ
สัมภาษณ์ ผ้ ูวิจัยได้ ประยุกต์ ความรู้ เกี่ ยวกับมูลเหตุและการป้ องกันการคอร์ รัปชันซึ่งได้ จากกระบวนการศึกษาเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับหัวข้ องานวิจยั เพื่อนามาใช้ ในกระบวนการสัมภาษณ์ ขันตอนของการสั
้
มภาษณ์เป็ นไป
ตามกระบวนการดังต่อไปนี ้
1. ก่อนการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ได้ อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ขันตอนการวิ
้
จยั รวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้ รับ
จากการวิจยั ในครัง้ นี ้
2. ผู้วิจยั ขออนุญาตผู้ทรงคุณวุฒิในการบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์
3. เริ่ มกระบวนการสัมภาษณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อ ทราบถึงมูลเหตุและการป้องกันการคอร์ รัปชัน ของ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนประถมในช่วงเวลา 10 ปี ข้างหน้ า เริ่ มตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2570 ระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเก็ บ
รวบรวมคาตอบของผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้ การเทคนิคการสรุ ปสะสม (Cumulative Summary) และทาการทวนคาตอบทังหมดของ
้
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ ผ้ วู ิจยั มัน่ ใจถึงความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ ของคาตอบทังหมดที
้
่ได้ รับมา
4. เมื่อกระบวนการสัมภาษณ์เสร็ จสิ ้นลง ผู้วิจยั ทาการสรุ ปคาตอบทังหมดของผู
้
้ ทรงคุณวุฒิอีกครัง้ หนึ่งและส่งไป
ให้ ผ้ ถู กู สัมภาษณ์แต่ละท่านเพื่อทาการปรับปรุ งแก้ ไขคาตอบก่อนการสรุ ปขันตอนสุ
้
ดท้ ายก่อนจัดทาแบบสอบถามเพื่อหา
ฉันทามติของคาตอบที่ได้ รับมาทังหมด
้
ขัน้ ตอนที่ 2 กระบวนการวิจัยและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในขันตอนนี
้
้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดกระบวนการวิจยั มีรายละเอียด ดังนี ้
การออกแบบตัวแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ผู้วิจยั ได้ ใช้ คาตอบจากการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิใน
ขันตอนที
้
่ 1 เพื่อนามาสร้ างแบบสอบถามความคิดเห็นสาหรับมูลเหตุและป้องกันการคอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยนประถม
เทคนิคการวิเคราะห์ เนือ้ หา (Content Analysis) ได้ ถูกนามาใช้ เพื่อการวิเคราะห์ ข้อมูลซึ่ง ได้ จากการบันทึกเสีย งขณะ
สัมภาษณ์ ผลลัพธ์ จากการวิเคราะห์เนื ้อหาของการสัมภาษณ์ ได้ ถูกนามาออกแบบตัวแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช้
มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Rating Scale) ซึง่ ถูกแบ่งระดับของคาตอบออกเป็ น 5 ระดับ โดย 1 หมายถึงไม่เห็นด้ วย
มากที่สดุ ในขณะที่ 5 หมายถึง เห็นด้ วยมากที่สดุ
EDFR รอบที่ 2
หลังจากที่สร้ างแบบสอบถามความคิดเห็นแล้ ว ผู้วิจยั เริ่ มดาเนินการตามขันตอนการวิ
้
จยั ในลาดับถัดไป เริ่ มตังแต่
้
กระบวนการส่งแบบสอบถามความคิดเห็นให้ แก่ผ้ ทู รงคุณวุฒิทงั ้ 17 คน โดยผู้วิจยั จะเป็ นผู้สง่ แบบสอบถามความคิดเห็น
ให้ แก่ผ้ ทู รงคุณวุฒิแต่ละท่านด้ วยตัวเอง เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิทกุ ท่านตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั นา
แบบสอบถามความคิดเห็นทัง้ 17 ชุด มาทาการวิเคราะห์คาตอบด้ วยวิธีการทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ ในการพิจารณาเพื่อหา
ฉันทามติ คือ ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ซึ่งเกณฑ์สาหรับฉันทามติของคาตอบคือ จะต้ องมี
ค่ามัธยฐานมากกว่า 3.50 ขึ ้นไป รวมถึงค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ที่ต้องต่ากว่า 1.50 ลงมา โดยทุกคาตอบต้ องเข้ าเกณฑ์ทงั ้ 2
ข้ อ ดังที่ได้ กล่าวไป จึงจะนับว่ามีฉันทามติของคาตอบหากในขันตอน
้
EDFR รอบที่ 2 นี ้ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมี
ฉันทามติ ผู้วิจยั ขอยุติการทาวิจยั ไว้ ในขันตอนนี
้
้
EDFR รอบที่ 3
ในกรณี ที่ ค วามคิ ด เห็ น ของผู้เ ชี่ ย วชาญไม่มี ฉัน ทามติ ใ นขัน้ ตอน EDFR รอบที่ 2 ผู้วิ จัย จะด าเนิ น การจัด ท า
แบบสอบถามความคิดเห็นอีกครัง้ หนึง่ โดยในครัง้ นี ้จะมีการระบุคา่ มัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ลงไปในข้ อคาถาม
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แต่ละข้ อด้ วย จากนันจึ
้ งดาเนินการส่งมอบให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิอีกครัง้ หนึ่งเพื่อให้ ทาการยืนยันว่าจะเปลี่ยนแนวคาตอบหรื อไม่
ในท้ ายที่สดุ หากแนวคาตอบเกี่ยวกับมูลเหตุและการป้องกันการคอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษามีฉนั ทามติใน
ทุกข้ อของคาถามก็จะถือว่าขันตอนการวิ
้
จยั ในขันนี
้ ้ได้ เสร็ จสิ ้นลง
ขัน้ ตอนที่ 3 สรุ ปผลและอภิปรายผล
ในขันตอนสุ
้
ดท้ ายนี ้ ผู้วิจยั ทาการสรุ ปผลการวิจยั และอภิปรายผล โดยการดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ ตงไว้
ั ้ ได้ แก่ เพื่อทราบมูลเหตุแห่งการคอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาและเพื่อ
ทราบทางป้องกันการคอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ กึ่ง
โครงสร้ าง และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้ วยค่ามัธยฐาน, ค่าฐานนิยม, ค่า
พิสยั ระหว่างควอไทล์และการวิเคราะห์เนื ้อหาจากการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การป้องกันการคอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยน” ได้ ข้อค้ นพบ ดังนี ้
1. มูลเหตุแห่ งการคอร์ รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน แบ่ งออกเป็ น 4 ด้ าน ดังนี ้
1.1 ด้ านเศรษฐกิจ ประกอบด้ วย 19 มูลเหตุ ได้ แก่ 1) ภาระหนี ้สินส่วนตัวที่ต้องแบกรับมีจานวนมาก
2) ค่าใช้ จ่ายในครอบครัวสูงกว่ารายได้ ที่ได้ รับในแต่ละเดือน 3) ความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดารงชีพหาเลี ้ยงตนเองหรื อ
ครอบครัว 4) มีความต้ องการอยากได้ อยากมีเกินความจาเป็ น 5) มีค่านิยมในการใช้ จ่ายที่เกินตัว 6) มีค่านิยมในการวัด
คุณค่าของผู้อื่นจากรู ปลักษณ์หรื อปั จจัยภายนอก 7) ต้ องการยกระดับฐานะของตนเองเพื่อให้ เหมาะสมกับตาแหน่งหน้ าที่
8) มีการใช้ จ่ายเงินฟุ่ มเฟื อยเพื่อให้ เกิดการยอมรับจากผู้อื่น 9) มีค่าใช้ จ่ายในการดูแลผู้ใต้ บงั คับบัญชาเป็ นเหตุให้ รายได้ ไม่
พอใช้ จ่าย 10) มีความโลภ ความไม่ร้ ู จักพอ 11) อุปนิสยั ส่วนตัว เช่น ติดการพนัน ชอบดื่มสุรา 12) งบประมาณที่จดั สรร
ให้ แก่บคุ ลากรไม่เพียงพอ 13) การให้ เงินเดือนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน 14) ผู้บริ หารและบุคลากรขาดความรู้ตอ่ แนว
ปฏิบตั ิด้านการเงินและสินทรัพย์ 15) มีคา่ ใช้ จ่ายในการดาเนินงานบางส่วนซึง่ ไม่ได้ รับการสนับสนุน 16) มีความจาเป็ นต้ อง
ใช้ งบประมาณซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ของงบประมาณ 17) การประมาณการงบประมาณประจาปี สาหรับแต่ละ
ค่าใช้ จ่ายไม่เหมาะสม เป็ นเหตุให้ ต้องนาเงินส่วนอื่นมาชดเชย 18) ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการศึกษา และ 19) การ
จัดสรรงบประมาณตามขนาดของโรงเรี ยน ซึง่ บางกรณีอาจไม่เหมาะสมเป็ นเหตุให้ เกิดการคอร์ รัปชัน
1.2 ด้ านการเมืองการปกครอง ประกอบด้ วย 18 มูลเหตุ ได้ แก่ 1) เกิดจากการรับบุคคลซึง่ ขาดประสบการณ์มา
เป็ นผู้บริ หาร 2) ผู้บริ หารไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการบริ หารจัดการ 3) ขาดการอบรมผู้บริ หารด้ านคุณธรรมและ
จริ ยธรรมซึ่งเป็ นสิ่งที่ควรปลูกฝั งจากรุ่ นสูร่ ุ่ น 4) ผู้บริ หารขาดประสบการณ์ทาให้ เกิดความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ 5) ผู้บริ หารไม่มี
ความซื่อสัตย์ต่อหน้ าที่ 6) ผู้บริ หารขาดระเบียบวินยั ในการทางาน 7) ผู้บริ หารขาดความรับผิดชอบ 8) ผู้บริ หารไม่คานึงถึง
คุณธรรมและจริ ยธรรม 9) ผู้บริ หารไม่เข้ าใจวิธีการบริ หารงบประมาณ 10) การใช้ ตาแหน่งหน้ าทีของตนในทางที่ไม่ถกู ต้ อง
ตามควร 11) มีความเกรงกลัวต่ออานาจของบุคคลที่ตาแหน่งสูงกว่า 12) มีการใช้ ความรู้ ความสามารถและอานาจในทางมิ
ชอบ 13) การเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนมากกว่าประโยชน์สว่ นรวม 14) ได้ รับคาสัง่ จากผู้มีอิทธิพลทางการเมือง 15) การเอื ้อ
ประโยชน์และการสมประโยชน์แก่พวกพ้ อง 16) ตาแหน่งหน้ าที่เอื ้อต่อการนาเงินมาใช้ สว่ นตัว 17) ขาดแคลนบุคลากรเป็ น
เหตุให้ ผ้ บู ริ หารต้ องลงมือปฏิบตั ิงานเอง ซึง่ เป็ นเหตุให้ เกิดการคอร์ รัปชัน และ 18) การขาดการเอาใจใส่ของหน่วยงานบริ หาร
ทาให้ เกิดการบริ หารจัดการขาดประสิทธิภาพ
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1.3 ด้ านสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้ วย 18 มูลเหตุ ได้ แก่ 1) มีระบบอุปถัมภ์ทาให้ เกิดการกระทาที่เอื ้อ
ประโยชน์ตอ่ พวกพ้ อง 2) การได้ รับความกดดันจากเพื่อนร่วมงาน 3) ได้ รับแรงกดดันจากผู้บงั คับบัญชา 4) ได้ รับความกดดัน
เนื่องจากมีการตังเป้
้ าหมายที่ยากเกิน 5) สถานการณ์และเพื่อนร่ วมงานบีบบังคับให้ คอร์ รัปชัน 6) ได้ รับการยุยง ส่งเสริ มให้
กระทาความผิดคอร์ รัปชัน 7) การเห็นแบบอย่างในการคอร์ รัปชันจากผู้อื่น 8) มีความคิดเห็นว่าการคอร์ รัปชันเป็ นเรื่ องที่ใครๆ
ก็ทากัน 9) เห็นผู้อื่นกระทาความผิดจนคิดว่าเป็ นเรื่ องปกติที่ใครเขาทากัน 10) ผู้คอร์ รัปชันกลายเป็ นสังคมส่วนมากของระบบ
การบริ หาร 11) ความเคยชินกับการปฏิบตั ิที่ผิดโดยไม่ได้ รับการยับยังหรื
้ อท้ วงติ งจากบุคคลรอบข้ าง 12) ความต้ องการการ
ยอมรับจากผู้อื่น ซึ่งเมื่ออยู่ในสังคมของผู้กระทาผิด จึงเป็ นเหตุให้ ต้องปฏิบตั ิตาม 13) มีทศั นคติต่อการกระทาความผิดใน
บางเรื่ องว่าเป็ นเรื่ องเล็กน้ อย ไม่น่าจะเกิดความเสียหายจึงกระทาต่อไป 14) ผู้บริ หารและบุคลากรขาดอุดมการณ์และความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบตั ิงาน 15) มีความเกรงใจต่อผู้อื่นมากเกินไป ซึง่ เป็ นเหตุให้ เกิดการละเลยเมื่อพบการกระทาความผิดหรื อ
คอร์ รัปชัน 16) มีความประนีประนอม ซึ่งทาให้ เกิ ดการละเมิดต่อกฎระเบียบทีมีอยู่ 17) วัฒนธรรมการหยิบยื่นให้ เพื่อ
ผลประโยชน์และความสะดวกสบายในการดาเนินงาน และ 18) ขาดการปลูกฝั งจากครอบครัวและสังคมเรื่ องคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
1.4 ด้ านกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิ ประกอบด้ วย 16 มูลเหตุ ได้ แก่ 1) มีช่องว่างของกฎหมายให้ สามารถ
ดาเนินการคอร์ รัปชันได้ 2) ระเบียบปฏิบตั ิไม่ครอบคลุมกระบวนการที่สาคัญอันเป็ นเหตุให้ สามารถคอร์ รัปชันได้ สะดวก 3)
ระบบการควบคุมการปฏิบตั ิงานที่มีอยูป่ ั จจุบนั ไม่เพียงพอ 4) ระเบียบปฏิบตั ิที่มีอยูไ่ ม่สอดคล้ องกับการทางานในปั จจุบนั 5)
ไม่มีการแบ่งแยกหน้ าที่ในงานต่างๆ ที่เพียงพอ เช่น ผู้มีอานาจในการอนุมตั ิสามารถเข้ ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการจัดซื ้อได้
6) ผู้บริ หารมีอานาจในการจัดสรรและอนุมตั ิได้ เอง จึงสามารถดาเนินการเรื่ องงบประมาณได้ โดยตรง 7) ขันตอนในการ
้
ปฏิบตั ิงานมากเกินความจาเป็ น ทาให้ เกิดความล่าช้ าในการดาเนินงานสาหรับกรณีเร่ งด่วน 8) ไม่มีบทลงโทษที่เด็ดขาด
เพียงพอสาหรับผู้คอร์ รัปชัน 9) เมื่อกระทาความผิดแต่ไม่ได้ รับโทษจึงกระทาอย่างต่อเนื่อง 10) ขาดการตรวจสอบจาก
บุคคลภายนอก 11) ระบบการตรวจสอบการกระทาความผิดหรื อการตรวจสอบการคอร์ รัปชันไม่เพียงพอ 12) บุคลากรขาด
ความรู้ ความเข้ าใจด้ านกฎหมาย 13) บุคลากรขาดความรู้ ความเข้ าใจในระเบียบปฏิบตั ิ 14) ไม่มีการศึกษากฎระเบียบด้ วย
ตนเองอย่างเพียงพอ 15) การไม่เคารพต่อกฎหมายและ 16) การละเมิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการ
2. การป้ องกันการคอร์ รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน แบ่ งออกเป็ น 4 ด้ าน ดังนี ้
2.1 ด้ านเศรษฐกิจ ประกอบด้ วย 8 การป้องกัน ได้ แก่ 1) มีการอบรมเรื่ องการบริ หารจัดการการเงินแก่ผ้ บู ริ หาร
และบุคลากร 2) จัดสรรอัตรากาลังของบุคลากรให้ เพียงพอ โดยไม่กระทบภาระงานของครู 3) พิจารณาปรับขึ ้นเงินเดือน
ให้ แก่ข้าราชการเพื่อให้ เพียงพอต่อการดารงชีพ 4) ปลูกฝังค่านิยมในการดารงชีวิตแบบพอเพียง 5) จัดให้ มีการสอบทานและ
พิจารณาปรั บปรุ งงบประมาณระหว่างปี เพื่อให้ ใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ งมากยิ่งขึน้ 6) จัดให้ มีการวิเคราะห์การใช้ จ่าย
งบประมาณโดยเปรี ยบเทียบกับการใช้ จ่ายจริ งเพื่อให้ สามารถกาหนดงบประมาณที่เหมาะสมมากยิ่งขึ ้น 7) พัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และ 8) เสริ มสร้ างสวัสดิการของภาครัฐให้ เข้ มแข็ง เพื่อเพียงพอต่อการดารงชีพของผู้บริ หารหลัง
เกษี ยณ
2.2 ด้ านการเมืองการปกครอง ประกอบด้ วย 12 การป้องกัน ได้ แก่ 1) กาหนดคุณสมบัติของผู้บริ หารให้ ชดั เจน
โดยครอบคลุมถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทางาน 2) กาหนดให้ มีการทดสอบด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรม
ก่อนรับเข้ าทางานในตาแหน่งต่างๆ 3) ปรับปรุงวิธีการสรรหาบุคลากร โดยให้ มีการตรวจสอบภูมิหลังโดยละเอียดก่อนรับเข้ า
ปฏิบตั ิงาน 4) กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารและบุคลากรทาการสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 5) ส่งเสริ มให้
ผู้บริ หารเป็ นแบบอย่างที่ดีขององค์ กรด้ านการมีคุณธรรมและจริ ยธรรม 6) ปลูกจิ ตสานึกเรื่ องประโยชน์ ต่อส่วนรวมแก่
ผู้บริ หารและบุคลากร 7) ส่งเสริ มให้ มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่และสังคมโดยรวม
8) ส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หารเป็ นแบบอย่าง
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ที่ดีขององค์กรด้ านการมีคณ
ุ ธรรมและจริ ย ธรรม 9) จัดกิจกรรมและการฝึ กอบรมด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรมอย่างต่อเนื่อง
10) กาหนดให้ มีการกระจายอานาจอย่างเหมาะสม 11) กาหนดให้ มีการสับเปลีย่ นหมุนเวียนตาแหน่งหน้ าที่การทางาน และ
12) กาหนดช่องทางในการร้ องเรี ยนผู้กระทาความผิด โดยให้ สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ร้องเรี ยน
2.3 ด้ านสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้ วย 6 การป้องกัน ได้ แก่ 1) ปลูกจิตสานึกด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรม
โดยเริ่ มจากครอบครัว 2) ยกย่องคนดีให้ เห็นเป็ นแบบอย่างของบุคคลทัว่ ไป 3) ให้ การสนับสนุนแก่ผ้ ทู ี่ปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบใน
หน้ าที่ 4) ส่งเสริ มกิจกรรมสร้ างคุณธรรมเพื่อเป็ นเครื่ องยึดถือต่อการปฏิบตั ิงาน 5) ปลูกฝั งเรื่ องการปฏิบตั ิงานอย่างซื่อสัตย์
และสุจริ ต และ 6) ตอกย ้าความคิดเรื่ องคุณธรรมในองค์กรอยูเ่ สมอ
2.4 ด้ านกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิ ประกอบด้ วย 11 การป้องกัน ได้ แก่ 1) ปรับปรุ งกฎระเบียบให้ ชัดเจน
เหมาะสมและสอดคล้ องกับขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานจริ ง 2) ปรับปรุ งกระบวนการทางานให้ สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิงานจริ ง
โดยอาจลดบางขัน้ ตอนที่ ไม่จ าเป็ น 3) ท าการสอบทานกฎระเบี ยบอย่างสม่ าเสมอเพื่อ ให้ สอดคล้ องกับ สภาวการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 4) กาหนดให้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ที่ชดั เจน เพียงพอและไม่เอื ้อต่อการคอร์ รัปชัน 5) จัดให้ มีการ
อบรม เผยแพร่ ระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ แก่ผ้ ูปฏิบัติงานอยู่เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ 6) เร่ งดาเนินการต่อผู้กระทา
ความผิดเพื่อไม่ให้ เป็ นแบบอย่างแก่ผ้ อู ื่นต่อไป 7) กาหนดให้ มีผ้ ูตรวจสอบเพื่อเร่ งดาเนินการกรณีพบเหตุการณ์คอร์ รัปชัน 8)
จัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์กรและรายงานผลการตรวจสอบทุกสิ ้นปี 9) หน่วยงานตรวจสอบต้ องดาเนินการ
อย่างจริ งจังมากยิ่งขึ ้น เพื่อป้องกันการคอร์ รัปชันที่อาจเกิดขึ ้น 10) กาหนดให้ มีการตรวจสอบและติดตามอย่างเป็ นระบบและ
สามารถตรวจสอบได้ รอบด้ านและกาหนดบทลงโทษให้ รุนแรงมากยิ่งขึ ้นและ 11) เผยแพร่ บทลงโทษให้ เป็ นที่รับทราบ
โดยทัว่ ไป

อภิปรายผล
1. มูลเหตุแห่ งการคอร์ รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน
จากการวิจยั พบว่า มูลเหตุแห่งการคอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยนอภิปรายได้ 4 ด้ าน ดังนี ้
1.1 ด้ านเศรษฐกิจ ข้ อค้ นพบของการวิจัยนี ้พบว่า มูลเหตุแห่งการคอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยนทางด้ าน
เศรษฐกิจเกิดจาก สภาวะกดดันอันเนื่องจากภาระค่าใช้ จ่ายของครอบครัวสูงกว่ารายรับที่สามารถหาได้ เนื่องจากอัตรา
เงินเดือนที่ได้ รับไม่ได้ มีการปรับให้ เข้ ากับสภาพเศรษฐกิจที่แท้ จริ ง รวมถึงพฤติกรรมส่วนตนที่ชื่นชอบการจับจ่ายใช้ สอยเกิน
ความจาเป็ นและการจัดสรรงบประมาณที่ไม่มีความเหมาะสมตรงต่อความต้ องการที่แท้ จริ ง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
สุชาดา นนทวงศ์ [5] ซึง่ ได้ ศกึ ษาถึงสาเหตุของการคอร์ รัปชัน พบว่า เหตุหลักแห่งการคอร์ รัปชันเกิดจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ที่ตวั บุคคลมีรายได้ ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ กดดันให้ เกิดความต้ องการเพิ่มรายได้ โดยไม่สนวิธีการ เพื่อนาไปใช้ ในการ
ดารงชีพหรื อเลี ้ยงดูครอบครัว แม้ วา่ การกระทาดังกล่าวจะเป็ นสิง่ ที่ผิดต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดี สอดคล้ องกับการศึกษา
ของฮอลลัคและพอยส์สนั (Hallak and Poisson) [6] พบว่า ต้ นทุนชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกันของแต่ละบุคคลก็เป็ นแรงกดดันให้
แสวงหาทรัพย์สินเพื่อยกระดับฐานะของตนให้ มีความทัดเทียมกับผู้คนในสังคม อีกทังการจั
้
ดสรรงบประมาณโรงเรี ยนตาม
โครงสร้ างพื ้นฐานโดยปราศจากข้ อมูลความต้ องการที่แท้ จริ งของโรงเรี ยน ก็เป็ นแรงกดดันให้ ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนต้ องทาการ
โยกย้ ายงบประมาณไปใช้ ในส่วนที่มีความจาเป็ น แม้ ว่าการกระทาดังกล่าวจะเป็ นสิ่งที่ผิดต่อกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิ
ทางด้ านการคลัง
1.2 ด้ านการเมืองการปกครอง ข้ อค้ นพบของการวิจยั นี ้พบว่า มูลเหตุแห่งการคอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยน
ด้ านการเมืองการปกครองเกิดจาก ระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกในสังคมไทย การแต่งตังผู
้ ้ บริ หารโรงเรี ยนมีการใช้ อานาจในทาง
ที่ผิดแต่งตังหรื
้ อโยกย้ ายบุคคลให้ เข้ าดารงตาแหน่งที่สาคัญ โดยไม่มีการคานึงถึงประสบการณ์และความสามารถของบุคคล
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เหล่านันว่
้ ามีความเหมาะสมต่อตาแหน่งดังกล่าวมากน้ อยเพียงใด สอดคล้ องกับงานวิจยั ของณัฐกริ ช เปาอินทร์ [7] พบว่า
ปั ญหาการคอร์ รัปชันเกิดจากการที่ผ้ บู ริ หารได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ มีอานาจ ทาให้ หน่วยงานได้ ผ้ บู ริ หารที่ด้อยประสบการณ์
และมีความเกรงกลัวต่อสายสัมพันธ์ ระหว่างตนและผู้มีอานาจที่ช่วยให้ ได้ ดารงตาแหน่งที่ตนต้ องการ อีกทัง้ บริ บทของ
สังคมไทยที่อบรมและสัง่ สอนให้ มีความกตัญญูตอ่ ผู้มีพระคุณและให้ ความเคารพผู้อาวุโสก็เป็ นอีกแรงกดดันให้ ผ้ บู ริ หารต้ อง
ละเลยคุณธรรมและจริ ยธรรม ทาในสิง่ ที่ผิดต่อกฎหมายเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณและผู้อาวุโส
1.3 ด้ านสังคมและวัฒนธรรม ข้ อค้ นพบของการวิจยั นี ้พบว่า มูลเหตุแห่งการคอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยน
ด้ านสังคมและวัฒนธรรมเกิดจาก การขาดการปลูกฝั งคุณธรรมและจริ ยธรรมที่ดีจากครอบครัว เมื่อได้ โอกาสดารงตาแหน่ง
ผู้บริ หารจึงใช้ อานาจที่ตนมีอยู่โดยตาแหน่งในทางมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและละเลยการคานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม ประกอบกับการเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีจากผู้คนในสังคมที่ประพฤติผิดและไม่ได้ รับการลงโทษ รวมถึงการยุยงจากสังคม
รอบตัวของผู้บริ หารล้ วนแต่เป็ นสาเหตุที่กระตุ้นให้ ผ้ บู ริ หารตัดสินใจคอร์ รัปชัน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของจารุ วรรณ สุขมุ าล
พงษ์ [8] พบว่า การขาดการปลูกฝังคุณธรรมและจริ ยธรรมที่ดีตงแต่
ั ้ ยงั เยาว์วยั เป็ นแรงผลักดันให้ ตวั บุคคลกระทาการคอร์ รัป
ชันได้ โดยปราศจากความรู้ สกึ ผิด เนื่องจากไม่คิดว่าสิ่งที่ตนปฏิบตั ิไปนันมี
้ ความขัดแย้ งกับสิ่งที่ตนได้ รับการปลูกฝั งมา และ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของฮีนแมน (Heyneman) [9] พบว่า การเห็นผู้กระทาความผิดแล้ วไม่โดนลงโทษ ก็เป็ นอีกแรงผลักดัน
หนึ่งให้ ตวั บุคคลกระทาการคอร์ รัปชันตามตัวอย่างที่ไม่ดีเหล่านันโดยปราศจากความเกรงกลั
้
วต่อบทลงโทษทางกฎหมาย
นอกจากนีก้ ารประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมของผู้อาวุโสหรื อผู้บริ หารรุ่ นเก่าก็ เป็ นตัวอย่ างที่ไม่ดีและส่งเสริ มความคิดของ
ผู้บริ หารรุ่นใหม่ที่มีตอ่ การคอร์ รัปชันในทางบวก เนื่องจากเห็นว่าใครๆ ก็ทากัน
1.4 ด้ านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ข้ อค้ นพบของการวิจยั นี ้พบว่า ช่องโหว่ของกฎหมายเป็ นโอกาสของ
ผู้บริ หารที่ขาดคุณธรรมใช้ ตกั ตวงผลประโยชน์ของส่วนรวมไปเป็ นประโยชน์สว่ นตน นอกจากนี ้กฎหมายหรื อระเบียบปฏิบตั ิที่
มีความเข้ มงวดมากเกินไปก็เป็ นแรงกดดันให้ ผ้ บู ริ หารจาเป็ นต้ องกระทาการบางอย่าง แม้ จะทราบดีวา่ การกระทานันเป็
้ นสิง่ ที่
ขัดต่อกฎหมายหรื อระเบียบปฏิบตั ิ เนื่องจากอาจมีความจาเป็ นเร่ งด่วนบางประการที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามขั น้ ตอนของ
กฎหมายได้ อีกทังการบั
้
งคับใช้ กฎหมายที่ไม่มีความเท่าเทียมกันก็เป็ นอีกโอกาสสาหรับผู้บริ หารในการกระทาความผิดหากมี
ความมัน่ ใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะไม่ลงโทษตนในการกระทาดังกล่าว อันเนื่องจากสายสัมพันธ์ระหว่างกัน สอดคล้ องกับ
งานวิ จัย ของแชปแมน (Chapman) [10] พบว่า การบัง คับ ใช้ กฎหมายที่ ขาดความเท่าเทีย ม รวมถึ ง ความเข้ มงวดของ
กฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิที่มากจนเกินไปเป็ นสิง่ เร้ าให้ เกิดการคอร์ รัปชันของผู้บริ หาร เนื่องจากความชะล่าใจว่าตนจะรอด
พ้ นจากบทลงโทษทางกฎหมาย รวมถึงในบางครัง้ ยังมีความจาเป็ นต้ องโยกย้ ายงบประมาณไปใช้ ในส่วนที่มีจาเป็ นซึ่งเป็ น
การขัดต่อระเบียบปฏิบตั ิของหน่วยงานราชการ และถูกตัดสินว่าเป็ นการคอร์ รัปชัน แม้ จะไม่ได้ มีเจตนาไม่ดีก็ตาม ช่องโหว่
ของกฏหมายที่ มี ก ารบัญ ญัติ บ ทลงโทษทัง้ ฝั่ ง ของผู้ก ระท าความผิ ด และผู้สนับ สนุน การกระท าความผิ ด ก็ เ ป็ น อี ก หนึ่ง
แรงผลักดันให้ ผ้ บู ริ หารกล้ าคอร์ รัปชัน เนื่องจากมัน่ ใจว่าฝั่ งที่ถกู เรี ยกรับผลประโยชน์จะไม่กล้ าเอาผิด เนื่องจากความเกรง
กลัวว่าตนจะโดนลงโทษไปด้ วยก็เป็ นอีกสาเหตุหนึง่
2. การป้ องกันการคอร์ รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน
จากการวิจยั พบว่า การป้องกันการคอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยนอภิปรายได้ 4 ด้ านดังนี ้
2.1 ด้ านเศรษฐกิจ ข้ อค้ นพบของการวิจยั นี ้พบว่า การป้องกันการคอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยนทาได้ หลาย
แนวทางเพื่อป้องกันการคอร์ รัปชันทังที
้ ่เกิดขึ ้นโดยเจตนาและเกิดขึ ้นโดยไม่เจตนา โดยภาครัฐต้ องมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศเพื่อยกระดับเงินได้ ของผู้บริ หารโรงเรี ยนให้ ความเพียงพอต่อค่าใช้ จ่ายในการดารงชีพ เพื่อเป็ นการลดโอกาสในการ
ตัดสินใจคอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยน นอกจากนี ้ยังต้ องมีการจัดอบรมการบริ หารจัดการทางการเงินให้ แก่ผ้ บู ริ หารอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการสร้ างการตระหนักรู้ถึงการจับจ่ายใช้ สอยให้ พอดีกบั สถานะทางการเงินของตัวผู้บริ หารเอง
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รวมถึงการปลูกฝั งค่านิยมความพอเพียงในการใช้ จ่ายให้ เหมาะสมกับฐานะ ของตน เพื่อลดโอกาสที่ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนจะ
เผชิญแรงกดดันจากการที่รายได้ ไม่เพียงพอและต้ องทาการคอร์ รัปชัน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของดิฐภัทร บวรชัย [11] พบว่า
การปรับปรุงอัตราเงินเดือนให้ สอดคล้ องกับค่าครองชีพตามสภาพเศรษฐกิจที่แท้ จริ ง เป็ นการบารุงขวัญกาลังใจของบุคลากร
และลดโอกาสในการคอร์ รัปชันโดยเจตนาที่เกิดจากความกดดันอันเนื่องมาจากรายได้ ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เนื่องจากเมื่อ
อัตราผลตอบแทนมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจก็จะไม่มีบคุ ลากรรายใดที่จะนาหน้ าที่การงานของตน
ไปเสี่ยงกับการคอร์ รัปชัน นอกจากนี ้ยังต้ องมีการจัดอบรมการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยต้ องถ่ายทอดหรื ออธิบายให้ เกิดความ
เข้ าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับการบริ หารจัดการทางด้ านการเงิน อีกทังการปลู
้
กฝังจิตสานึกให้ มีการรู้จกั ประเมินการใช้ จ่ายของ
ตนให้ เหมาะสมกับรายได้ ที่ได้ รับและดารงชีพอย่างพอเพียงก็เป็ นอีกหนึง่ ทางป้องกันการคอร์ รัปชันทางด้ านเศรษฐกิจ
2.2 ด้ านการเมืองการปกครอง เริ่ มจากการปรับปรุ งวิธีการสรรหาบุคลากรโดยเพิ่มกระบวนการตรวจสอบไป
ถึงภูมิหลังของครอบครัวว่ามีผ้ ทู ี่เคยมีประวัติการคอร์ รัปชันในครอบครัวหรื อไม่ นอกจากนี ้ ยังต้ องกาหนดให้ มีการทดสอบ
ด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรมก่อนการเข้ ารั บตาแหน่งต่างๆ โดยประยุกต์ ใช้ ข้อคาถามทางจิ ตวิทยาเพื่อเป็ นการประเมิน
คุณธรรมและจริ ยธรรมทางอ้ อมอีกทังการแต่
้
งตังผู
้ ้ บริ หารต้ องเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อลดโอกาส
ที่ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนจะคอร์ รัปชันโดยรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทังการปลู
้
กฝั งจิตสานึกให้ มี ความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและประเทศชาติตงแต่
ั ้ เยาว์วยั อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องเป็ นอีกแนวทางสาคัญในการปลูกฝังความดีงามให้ เกิดขึ ้นใน
ตัวบุคคล ท้ ายที่สดุ บุคคลเหล่านี ้ก็จะเติบใหญ่เป็ นผู้บริ หารที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรม พร้ อมที่จะเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ แ ก่
บุคลากรชันผู
้ ้ น้อยต่อไป อย่างไรก็ดี การจัดกิจกรรมอบรมทางด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรมก็ควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเป็ นการกระตุ้นจิตใต้ สานึกให้ บคุ คลไม่ลืมตนที่จะดารงไว้ ซึ่งความดีในตนเอง รวมถึงการหมุนเวียนสับเปลี่ยนตาแหน่ง
ของผู้บริ หารอย่างสม่าเสมอไม่ให้ มี การยึดติดในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งก็เป็ นการป้องปรามที่ดีใน
การลดโอกาสในการคอร์ รัปชันของผู้บริ หารซึง่ อาจเกิดจากความคุ้นชินในหน้ าที่การงานของตน รวมถึงผู้ใต้ บงั คับบัญชาและ
ที่สาคัญที่สดุ คือ ช่องทางการร้ องเรี ยนเมื่อพบเห็นการคอร์ รัปชันควรต้ องมีความง่าย สะดวก รวดเร็ วและปลอดภัยต่อผู้ที่
ร้ องเรี ยน เพื่อให้ สงั คมช่วยเป็ นหูเป็ นตาในการตรวจสอบและติดตามผู้กระทาความผิด สอดคล้ องกับงานวิจัยของจินตนา
พลอยภัทรภิญโญ [12] พบว่า การป้องกันการคอร์ รัปชันที่มีเหตุเกิดจากปั จจัยทางด้ านการเมืองการปกครอง ป้องกันได้ โดย
การปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการองค์กรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกบุคลากรให้ ดีขึ ้น โดย
กาหนดให้ มีการแต่งตังบุ
้ คลากรเข้ าดารงตาแหน่งต่างๆ ด้ วยการพิจารณาใบประกอบวิชาชีพ วุฒิบตั รต่างๆ รวมถึงการเพิ่ม
ความเข้ มงวดของกฎและระเบียบในการเลือกและแต่งตังบุ
้ คลากร เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจว่าหน่วยงานจะได้ บคุ ลากรที่มีความรู้
ความสามารถตรงกับตาแหน่งอย่างแท้ จริ ง ตัวของผู้บริ หารเองก็มีความสาคัญในการป้องกันการคอร์ รัปชันที่มีเหตุเกิดจาก
ปั จจัยทางด้ านการเมืองการปกครอง โดยผู้บริ หารต้ องประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี อยู่ในครรลองคลองธรรม มีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม และความซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่ที่ตนได้ รับมอบหมาย เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามและลดโอกาส
ในการคอร์ รัปชันให้ น้อยลง
2.3 ด้ านสังคมและวัฒนธรรม การปลูกฝั งคุณธรรมและจริ ยธรรมตังแต่
้ ยงั เล็กในเรื่ องของความซื่อสัตย์ สุจริ ต
ต่อหน้ าที่การงานและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ดีในการป้องกันการคอร์ รัปชันที่มีสาเหตุจากด้ านสังคมและ
วัฒนธรรม นอกจากนี ้ต้ องมีการเน้ นย ้าให้ สถาบันครอบครัวเป็ นแรงขับเคลื่อนหลักในการส่งเสริ มการปลูกฝั งคุณธรรมและ
จริ ยธรรม อีกทังการส่
้
งเสริ มกิ จกรรมปลูกฝั งความซื่อสัตย์และสุจริ ตผ่านการอบรมและปฏิบตั ิงานยังมีความจาเป็ นที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเพื่อให้ ตวั บุคคลไม่หลงลืมคุณธรรมและจริ ยธรรมที่ดีในการดารงชีวิตประจาวัน ซึ่ง
อาจมีผลสืบเนื่องถึงความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี ้ การยกย่องผู้ที่ทาความดีให้ เป็ นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชน
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ยังเป็ นสิ่งที่สามารถกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ หารกระทาความดี และหลีกเลี่ยงการคอร์ รัปชันได้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของจินตนา
พลอยภัทรภิญโญ [12] พบว่า การป้องกันการคอร์ รัปชันที่มีเหตุจากปั จจัยทางด้ านสังคมและวัฒนธรรม ทาได้ โดยการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริ ยธรรมตังแต่
้ ยงั เยาว์วยั และต้ องทาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ การปลูกฝั งให้ ยกย่องเชิดชูบคุ คลที่คณ
ุ งาม
ความดีมากกว่าการพิจารณาบุคคลจากความมัง่ คัง่ ร่ ารวยก็เป็ นอีกทางหนึ่งในการกระตุ้นให้ บคุ คลกลัวการกระทาความผิด
และมุง่ สร้ างประโยชน์แก่สงั คมเพื่อให้ ได้ รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2.4 ด้ านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ เริ่ มจากการปรับปรุ งกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้ มีความ
ชัดเจน เหมาะสมและสอดคล้ องกับขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานจริ ง โดยอาจลดบางขันตอนที
้
่ไม่มีความจาเป็ น นอกจากนี ้ยังต้ องมี
การสอบทานกฎระเบีย บต่างๆ อย่างสม่าเสมอเพื่อนาไปปรั บปรุ งให้ ทันสมัยได้ ทันท่วงที อีกทัง้ การกาหนดหน้ าที่ต่างๆ
กฎหมายควรระบุไว้ อย่างชัดเจนว่าห้ ามให้ มีการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ไม่ตรงกับตาแหน่งของตนนอกจากนี ้การจัดอบรมและเผยแพร่
ความรู้ ทางด้ านกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอยังมีความจาเป็ นในการลดโอกาสการคอร์ รัปชันที่เกิดจากความ
รู้ เท่าไม่ถึงการณ์หรื อไม่เข้ าใจในตัวบทกฎหมายอย่างถ่องแท้ ได้ อีกด้ วย และผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเอาผิด
ผู้กระทาการคอร์ รัปชันก็ควรต้ องมีการบัญญัติกฎหมายให้ อานาจในการเข้ าตรวจสอบผู้กระทาความผิดได้ อย่างทั นท่วงที
และการดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็ นการป้องปรามผู้ที่คิดจะกระทา
ความผิด ในท้ ายที่สดุ หากการป้องกันทางด้ านกฏหมายและระเบียบปฏิบตั ิไม่สง่ ผลเท่าที่ควร การบังคับใช้ กฎหมายก็ต้องมี
การดาเนินการอย่างทัว่ ถึง ยุติธรรม เท่าเทียม โปร่งใส จริ งจัง และรวดเร็ ว รวมถึงต้ องมีการเผยแพร่บทลงโทษให้ สาธารณชน
รั บทราบอย่างทั่วถึง สอดคล้ องกับการศึกษาของโอทซ์ (Ochse) [13] พบว่าหน่วยงานที่มีหน้ าที่รับผิดชอบทางด้ านการ
ป้องกันการคอร์ รัปชันต้ องมีการกาหนดมาตรการหรื อแผนการปฏิบตั ิงานในการป้องกันและปราบปรามการคอร์ รัปชันอย่าง
ชัดเจนและต้ องมีการบังคับใช้ มาตรการต่างๆ อย่างเข้ มข้ น จริ งจัง และต่อเนื่อง การทางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงภาคประชาชนต้ องมีการแลกเปลีย่ นข้ อมูล เฝ้าระวัง และติดตามผู้ที่อาจกระทาความผิดอย่างต่อเนือ่ ง
การกาหนดบทลงโทษที่ชดั เจนและรุนแรงต่อผู้ที่กระทาความผิดก็เป็ นอีกแนวทางหนึง่ ในการป้องกันการกระทาความผิดทีเ่ กิด
จากกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิ การจัดให้ มีการอบรมเพิ่มความเข้ าใจในตัวกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิด้านต่างๆ ก็เป็ นอีก
ทางหนึ่งในการลดความเสี่ยงจากการกระทาความผิดที่เกิดจากความเข้ าใจคลาดเคลื่อนหรื อความไม่เข้ าใจในตัวกฎหมาย
และระเบียบปฏิบตั ิ นอกจากนี ้ตัวกฎหมายเองก็ต้องมีการบัญญัติให้ สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการ
ป้องกันและปราบปรามการคอร์ รัปชันอย่างชัดเจน แม้ ว่าตัวกฎหมายและระเบียบปฏิบัติอาจมีความชัดเจนและรัดกุม
อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่มีหน้ าที่รับผิดชอบก็ต้องมีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้ มแข็ง โปร่งใส ยุติธรรมและทัว่ ถึงกับทุกฝ่ าย
อีกด้ วย

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและแก้ ปัญหาการคอร์ รัปชัน ควรกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิใน
การป้องกันการคอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยน ดังนี ้
1.1 ด้ านเศรษฐกิจ มีแนวทางในการป้องกัน คือ ภาครัฐต้ องมีมาตรการพัฒนาเศรษฐกิ จของชาติให้ มีความ
เจริ ญก้ าวหน้ าเท่าเทียมนานาอารยประเทศอย่างจริ งจัง เมื่อเศรษฐกิจของชาติมีการพัฒนา เงินหมุนเวียนในระบบก็จะมาก
ขึ ้น ส่งผลให้ ภาครัฐมีการจัดเก็บภาษี ได้ มากขึ ้นตามไปด้ วย และงบประมาณในการบริ หารประเทศที่มีแหล่งรายได้ หลักจาก
ภาษี ที่จดั เก็บก็จะมากขึ ้นเช่นเดียวกัน ซึง่ ภาครัฐสามารถนางบประมาณที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าวมาใช้ ในการเพิ่มผลตอบแทนให้ แก่
ผู้บริ หารโรงเรี ยนเพื่อเป็ นการลดโอกาสในการคอร์ รัปชันที่เกิดจากการที่รายได้ ไม่เพียงพอกับค่าใช้ จ่าย และก่อเกิดเป็ นหนี ้
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เป็ นสินได้ นอกจากนี ้ยังต้ องมีตารางการจัดอบรมด้ านการบริ หารจัดการการเงิน รวมถึงการปลูกฝั งค่านิยมพอเพียงกับฐานะ
ของตนอย่างสม่าเสมอเพื่อเป็ นการเน้ นย ้าไปผู้บริ หารรู้จกั ประเมินค่าใช้ จ่ายให้ เหมาะสมกับฐานะของตน
1.2 ด้ านการเมืองการปกครอง มีแนวทางในการป้องกัน คือ การแต่งตังผู
้ ้ บริ หารจากความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์มากกว่าการแต่งตังด้
้ วยความเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลทางการเมือง อาจเริ่ มตังแต่
้ กระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่
กาหนดให้ มีการตรวจสอบภูมิหลังของครอบครัว รวมถึงการมุง่ เน้ นให้ มีการกระจายอานาจการทางานอย่างเหมาะสม โดยมี
การหมุนเวียนเปลีย่ นตาแหน่งตามแต่ละช่วงเวลาเพื่อไม่ให้ เกิ ดการยึดติดและสร้ างบารมี รวมถึงฐานอานาจในองค์กรจนมาก
เกินไป
1.3 ด้ านสังคมและวัฒนธรรม มีแนวทางในการป้องกัน คือ ปลูกจิตสานึกที่ดีให้ แก่เยาวชน เพื่อให้ เติบใหญ่มา
เป็ นผู้ที่มีทศั นคติตอ่ ต้ านการคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ โดยเริ่ มตังแต่
้ การปลูกฝังจากสถาบันครอบครัวให้ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ตใน
งานของตน รวมถึงการยกย่องคนดีให้ เป็ นที่ประจัก ษ์ แก่คนทัว่ ไปนอกจากนี ้ยังต้ องอาศัยความร่ วมมือจากภาคประชาชน
รวมถึงสื่อมวลชน นักวิชาการ สมาคมวิชาชีพ สหภาพแรงงาน ให้ เป็ นหูเป็ นตา เป็ นกาลังในการช่วยเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ให้ ข้อมูล และ
สนับสนุนการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการป้องกันและปราบปรามการคอร์ รัปชันด้ วยเช่นกัน
1.4 ด้ านกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิ มีแนวทางในการป้องกัน คือ การบังคับใช้ กฏหมายอย่างจริ งจัง และการกาหนดให้
มีหน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่ผ้ ูบริ หารจะคอร์ รัปชัน โดยต้ องมีการให้ อานาจเต็มในการดาเนินงานแก่
หน่วยงานตรวจสอบต่างๆ รวมถึงการออกรายงานเพื่อรายงานผลประจาปี นอกจากนี ้ยังต้ องมีการจัดอบรม เผยแพร่ ระเบียบและ
ข้ อบังคับต่างๆ แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิเป็ นประจา สม่าเสมอ และต่อเนื่อง นอกจากนี ้ยังอาจกาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ต้องส่งข้ อมูลทางการเงิน
ของข้ าราชการไม่วา่ จะเป็ นระดับชันใดให้
้
กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเมื่อพบความผิดปกติของข้ อมูลบัญชี ไม่วา่ จะเป็ นทางด้ านของฐานะ
จานวนเงิน หรื อจานวนครัง้ ของการเบิกจ่ายต่างๆ
2. ข้ อเสนอแนะการนาไปใช้
2.1 กระทรวงศึกษาธิการควรจัดให้ มีความร่ วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้ านการวางแผนการเงินกับกระทรวงศึกษาธิ การ
เพื่อจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการบริ หารทางด้ านการเงินส่วนบุคคลให้ กบั ผู้บริ หารโรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
2.2 กระทรวงศึกษาธิการควรมีการบังคับใช้ ระเบียบและข้ อปฏิบตั ิ ในการคัดเลือกผู้บริ หารเข้ าดารงตาแหน่งอย่างเข้ มงวด
และจริ งจัง เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการแต่งตังผู
้ ้ บริ หารโรงเรี ยนและเพื่อให้ ได้ ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนที่มีความรู้และความสามารถคูค่ วรกับ
ตาแหน่งอย่างแท้ จริ ง
2.3 ผู้บริ หารระดับสูงควรประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ กบั ผู้ใต้ บงั คับบัญชาเพื่อเกิดจิตสานึกและทัศนคติที่ดีตอ่ การ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ประกอบกับเพื่อสร้ างความยาเกรงที่จะกระทาความผิดให้ เกิดขึ ้นในหมูผ่ ้ นู ้ อย เนื่องจากเห็นแบบอย่างการ
ประพฤติตนที่ดีของผู้บริ หารระดับสูง
2.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับภารกิจด้ านการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตคอร์ รัปชันควรปฏิบตั ิอย่างงานอย่าง
เข้ มแข็ง จริ งจัง ทัว่ ถึง โปร่งใสและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิเฉพาะกับคนบางกลุม่ แต่ต้องมีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเท่าเทียมกับทุก
กลุม่ บุคคล
3. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
3.1 ควรศึกษาเปรี ยบเทียบมูลเหตุการคอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยนเมื่อจาแนกตามตัวแปรพื ้นฐานของผู้บริ หารโรงเรี ยน
เช่น เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงินเดือน เป็ นต้ น
3.2 ควรศึกษาการป้องกันการคอร์ รัปชันของผู้บริ หารโรงเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีความมุง่ หมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียน
และประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา 2) พัฒนาหลักสูตรและแนวทางการใช้ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารของ
ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา 3) ตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึ ้น
กลุม่ เป้าหมาย เป็ นผู้บริ หารของสานักทะเบียนและประมวลผล รวมทังสิ
้ ้น 72 คน ประกอบด้ วย ผู้อานวยการสานักทะเบียน
และประมวลผล จานวน 23 คน และรองผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล จานวน 49 คน ระเบียบวิธีวิจยั เป็ นการ
วิจยั และพัฒนา (Research and Development) การวิจยั มี 3 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะ
การบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 2 การพัฒ นาหลักสูตรและแนว
ทางการใช้ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา
และระยะที่ 3 การทดลองใช้ หลักสูตร เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย 1) เครื่ องมือที่ใช้ พัฒ นางาน ได้ แก่ หลักสูตรการพัฒ นา
สมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา แนวทางการใช้ หลักสูตร 2)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่
0.57 – 1.00 มีค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ .889 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง แบบประเมินสมรรถนะการบริ หาร แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ หลักสูตร และแบบประเมินระดับความสาเร็ จของการใช้ หลักสูตร สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ร้ อยละ
ค่าเฉลีย่ การทดสอบวิลคอกซัน (Wilcoxon signed – rank test)
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ผลการวิจยั พบว่า 1) สมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา มี
2 สมรรถนะ คือ สมรรถนะด้ านการทางานเป็ นทีม และสมรรถนะด้ านการมอบหมายงาน 2) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
การบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้ วย 3 หน่วยการเรี ยน ระยะเวลา
การพัฒนา 22 วัน 3) ผู้เข้ ารับการพัฒนามีสมรรถนะการบริ หารก่อนการพัฒนาโดยรวมอยูใ่ นระดับมากและหลังการพัฒนามี
ค่าเฉลี่ยสมรรถนะการบริ หารสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ผู้เข้ ารับการพัฒนามีความพึง
พอใจต่อหลักสูต รโดยรวมและรายด้ านในระดับ มาก (xˉ = 4.36 , S.D. = 0.49) 5) หลักสูตรที่พัฒ นาขึน้ มีระดับความ
เหมาะสมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 4.40) 6) ผู้เข้ ารับการพัฒนามีผลการประเมินกิจกรรมระหว่างการพัฒนาโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สดุ (xˉ = 4.52, S.D. = 1.13)
คาสาคัญ : การพัฒนา, สมรรถนะการบริ หาร, สานักทะเบียนและประมวลผล

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 (xˉ = 4.52, S.D. = 1.13).
Keywords : The Development, Managerial Competency, The Office of Registration
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ภูมิหลัง
มหาวิท ยาลัยประกอบด้ วยหน่วยงานภายในที่ หลากหลาย การบริ ห ารจัด การต้ องอาศัยความร่ วมมือจาก
บุคลากรทุกฝ่ าย สมรรถนะทางการบริ หารของผู้บริ หารจึงเป็ นปั จจัยสาคัญ ในการพัฒ นามหาวิทยาลัยให้ สาม ารถบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาได้ ดังนัน้ ผู้บริ หารทุกระดับในมหาวิทยาลัยจาเป็ นต้ องมีความสามารถ มีทกั ษะการบริ หารจัดการที่
สอดคล้ อ งกัน และมี ก ารพัฒ นาอย่า งต่อ เนื่ อ งให้ สามารถปฏิ บัติ งานในหน้ า ที่ ข องตนเองได้ อ ย่างมี ป ระสิท ธิ ภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด (สมนึก ทองเอี่ยม) [1] สานักทะเบียนและประมวลผลเป็ นหน่วยงานหลักที่มีความสาคัญของมหาวิทยาลัย
มีการดาเนินงานในลักษณะสนับสนุนวิชาการ และพัน ธกิ จด้ านการผลิตบัณ ฑิต ของมหาวิทยาลัย (สานักทะเบี ยนและ
ประมวลผล) [2] การบริ หารงานและการจัดการอย่างมี ประสิท ธิ ภาพในหน่วยงานจะเกิ ดขึน้ และประสบผลสาเร็ จตาม
เป้าหมายได้ นนั ้ ผู้นาในการบริ หารงานจะต้ องมีสมรรถนะในการบริ หารงานที่เหมาะสมกับภารกิจหน้ าที่ (สุประวีณ์ อิสระมโน
รส) [3] ดังนันผู
้ ้ อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลจึงมีบทบาทสาคัญที่มีส่วนสนับสนุนให้ การพัฒนามหาวิทยาลัย
บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ นับว่าเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญของมหาวิทยาลัย และมีความจาเป็ นที่ต้องได้ รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ มีความพร้ อมรับต่อการเปลีย่ นแปลง ทังนโยบายของมหาวิ
้
ทยาลัย การเปลีย่ นแปลงของสภาพการณ์
ทัง้ ภายใน และภายนอกมหาวิท ยาลัย [1] สมรรถนะการบริ ห ารของผู้อ านวยการสานัก ทะเบี ย นและประมวลผลจึ ง มี
ความสาคัญต่อความสาเร็ จในการบริ หารจัดการหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยเป็ นอย่างยิ่ง ดังนันเพื
้ ่อให้ การบริ หารงานและ
การด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลัย มี ป ระสิท ธิ ภ าพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึ งจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารพัฒ นาสมรรถนะการบริ ห ารของ
ผู้อานวยการสานักทะเบียน ทังในปั
้ จจุบนั และมีการเตรี ยมบุคลากรเพื่อเข้ าสูต่ าแหน่งผู้บริ หารสานักทะเบียนและประมวลผล
สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ที่ ว่า ในยุค ปั จจุบันการมีท รั พ ยากรมากยังไม่สาคัญ เท่ากับ มี ความสามารถในการบริ ห ารจัด การ
ทรัพยากรแรงงานและคุณภาพคน (ขจรศักดิ์ ศิริมยั ) [4]จาเป็ นต้ องมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารของ
ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อค้ นหาสมรรถนะการบริ หารที่จาเป็ น และสร้ างหลักสูตร
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริ หาร อันจะส่งผลต่อการบริ หารจัดการสานักทะเบียนและประมวลผลให้ มีความพร้ อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ และสนับสนุน ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ใช้ เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาและคัดเลือกบุคคลเข้ าสูต่ าแหน่งผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล ตลอดจนใช้ เป็ นกรอบการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลใน
สถาบันอุดมศึกษา
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการใช้ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานัก
ทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา
3. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียน
และประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ดาเนินการเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่
ระยะที่ 1 : กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
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โดยการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง สัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จานวน 3 คน และสารวจความคิดเห็นจากกลุม่ เป้าหมาย
จานวน 72 คน โดยใช้ แบบสอบถามเก็บข้ อมูลจากกลุม่ เป้าหมาย ได้ แก่ ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลและรอง
ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล หรื อที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่นในสถาบันอุดมศึกษา โดยการเลือกแบบเจาะจง จาก
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิม จานวน 24 แห่ง
ระยะที่ 2 : สร้ างหลัก สูต รการพัฒ นาสมรรถนะการบริ ห ารของผู้อ านวยการสานัก ทะเบี ย นและประมวลผลใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยใช้ เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุ ง (modified delphi technique) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 26 คน
สมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลประกอบด้ วย 1) ภาวะผู้นา 2) การมอบหมายงาน 3)
การมีวิสยั ทัศน์ 4) ความสามารถเชิงกลยุทธ์ 5) การทางานเป็ นทีม และ 6) การควบคุมตนเอง
ระยะที่ 3 : ตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียน
และประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา โดยทดลองใช้ หลักสูตรกับกลุ่มทดลอง จานวน 7 คน ได้ แก่ หัวหน้ างานและหัวหน้ า
หน่ ว ย งานทะเบี ย นและประมวลผล งานบริ ก ารการศึ ก ษา สัง กัด กองบริ ห ารวิ ช าการและนิ สิ ต ส านัก งานวิ ท ยาเขต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยในระยะที่ 1 ได้ แก่ (1) แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอานาจ
จาแนกตังแต่
้ 0.57 – 1.00 มีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ .889 (2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง
ในระยะที่ 2 ได้ แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้ เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุ ง และในระยะที่ 3 ได้ แก่
1) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา 2) แนว
ทางการใช้ หลักสูตร 3) แบบประเมินสมรรถนะการบริ หารก่อนและหลังการฝึ กอบรม 4) แบบประเมินระหว่างปฏิบตั ิกิจกรรม
5) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนาที่มีต่อหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานัก
ทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา 6) แบบประเมินระดับความสาเร็ จของการใช้ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
การบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เคราะห์ ห าองค์ ป ระกอบของสมรรถนะการบริ ห ารของผู้อ านวยการส านัก ทะเบี ย นและประมวลผลใน
สถาบัน อุดมศึกษาที่จาเป็ น และวิธีการที่ใช้ ในการพัฒ นาสมรรถนะ โดยเก็ บ ข้ อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย สถิ ติที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ร้ อยละ (percentage) ค่าเฉลีย่ (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมและสอดคล้ องในส่วนประกอบของหลักสูตรการ
พัฒนาสมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้ เทคนิคเดลฟายแบบ
ปรับปรุ ง (Modified Delphi Technique) สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่ามัธยฐาน (median) และพิสยั ระหว่างควอไทล์ (inter – quartile
range) เปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการใช้ หลักสูตรโดยใช้ การทดสอบวิลคอกซัน (Wilcoxon signed – rank
test)

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา
สรุปผลโดยรวมและรายด้ านดังนี ้
1. สมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษาที่จาเป็ น จานวน 2
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สมรรถนะ คือ สมรรถนะด้ านการทางานเป็ นทีม และสมรรถนะด้ านการมอบหมายงาน
2. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา
โครงสร้ างหลักสูตรประกอบด้ วย 3 หน่วยการเรี ยน ได้ แก่ หน่วยการเรี ยนที่ 1 สมรรถนะการทางานเป็ นทีม มีหวั ข้ อการปฏิบตั ิ
ดัง นี ้ 1) ความส าคัญ และความหมายของการท างานเป็ นที ม 2) เทคนิ ค และขัน้ ตอนส าคัญ ในการสร้ างที ม งาน 3)
กระบวนการพัฒ นาความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละการท างานร่ วมกับ ผู้อื่ น 4) การปรั บ สภาพการท างานของที ม งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 5) ความสัมพันธ์ ของทีมงานและการบริ หาร 6) การทางานเป็ นทีมและมนุษย์สมั พันธ์ในการทางาน หน่วยการ
เรี ยนที่ 2 สมรรถนะการมอบหมายงานมีหวั ข้ อการปฏิบตั ิ ดังนี ้ 1) ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของการมอบหมาย
งาน 2) ระบบการบริ หารงานแบบกระจายอานาจ 3) ความสาคัญของทักษะการสื่อความหมายและประเภทการสื่อความ
แบบต่างๆ การฟั ง การพูด การถาม และการตอบ 4) เทคนิคการให้ คาแนะนา ปรึ กษา ตลอดจนการหารื อระหว่างบุคคล 5)
เทคนิคการประมวลวามรู้สกึ นึกคิดของผู้ใต้ บงั คับบัญชาในการสัง่ งาน 6) สาเหตุสาคัญที่ทาให้ การมอบหมายงานสาเร็ จ หรื อ
ล้ มเหลว 7) วิธีการมอบหมายงานอย่างไรให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด และหน่วยการเรี ยนที่ 3 การฝึ กประสบการณ์ และ
การบูรณาการเรี ยนรู้ ส่กู ารปฏิบตั ิงานจริ ง มีหวั ข้ อการปฏิบตั ิ ดังนี ้ 1) กิจกรรม “หนึ่งคนรู้ หลายงาน หนึ่งงานรู้ หลายคน” 2)
กิจกรรม“การมอบหมายงานพิเศษ” รวม 3 หน่วยการเรี ยนใช้ ระยะเวลาการพัฒ นา 176 ชั่วโมง หรื อ 22 วัน ในการอบรม
พัฒนาเน้ นการนาไปสู่การปฏิบตั ิได้ จริ ง มีการประเมินโดยผู้เข้ ารับการพัฒนาประเมินตนเอง และประเมินโดยผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
ได้ แก่ ผู้บงั คับบัญชา ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานของผู้เข้ ารับการพัฒนา มีประเมินทังก่
้ อน ระหว่างและหลังการพัฒนา 3.
การตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร ผลการใช้ หลักสูตรฝึ กอบรมพบว่า ผู้เข้ ารับการพัฒนามีสมรรถนะการบริ หารก่อนการ
พัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมากและหลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ยสมรรถนะการบริ หารสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ผู้เข้ ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยรวมและรายด้ านในระดับมาก (xˉ = 4.36 , S.D. = 0.49) หลักสูตร
ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีระดับความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.40) และผู้เข้ ารับการพัฒนามีผลการประเมินกิจกรรมระหว่าง
การพัฒนาโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (xˉ = 4.52, S.D. = 1.13)

อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานัก
ทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา ผู้วจิ ยั ได้ นาประเด็นต่างๆที่สาคัญมาอภิปรายโดยรวมและรายด้ าน ดังนี ้
1. ผลการศึกษาสมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษาที่จาเป็ น
คือสมรรถนะด้ านการทางานเป็ นทีม และสมรรถนะด้ านการมอบหมายงาน เมื่อศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งนามาใช้ เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั พบวว่ า สอดคล้ องกับแนวคิดของ (รวีวรรณ เผ่ากัณหา) [5] ซึ่งสรุ ปสมรรถนะด้ าน
การบริ หารของหัวหน้ าภาควิชาที่สาคัญ จานวน 1 สมรรถนะ คือ ด้ านการทางานเป็ นทีม นอกจากนี ้ ยังสอดคล้ องกับแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะทางการบริ หารของ(สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน) [6] จานวน 1 สมรรถนะคือ
สมรรถนะการมอบหมายงาน รวมทังสอดคล้
้
องกับการกาหนดสมรรถนะของ(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) [7] จานวน 1
สมรรถนะ คือ การมอบหมายงาน ผลการสังเคราะห์สมรรถนะการบริ หารด้ านการทางานเป็ นทีม และสมรรถนะด้ านการ
มอบหมายงาน สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1.1 สมรรถนะด้ านการทางานเป็ นทีม ในการบริ หารงานจะต้ องมีสมรรถนะในการบริ หารงานที่เหมาะสมกับ
ภารกิจหน้ าที่ [3] เนื่องจากการดาเนินงานขององค์กรให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ทุก
คนในองค์กรต้ องมีความรู้สกึ ถึงความเป็ นทีมของตนเองกับสมาชิกคนอื่นๆ และร่ วมกันปฏิบตั ิงานให้ ประสบผลสาเร็ จ ดังคา

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
กล่าวของ (เนตรพัณณา ยาวิราช) [8] ทีว่ า่ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ คือ ทีมที่สามารถทางานได้ บรรลุผลตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ มีการนาความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุ งการทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร การที่ผ้ นู าหรื อผู้บริ หารมีสมรรถนะการ
บริ หาร ถือเป็ นสิ่งสาคัญและจาเป็ นสาหรับทีมงาน เพราะผู้นาคือผู้ที่จะนาองค์ก รไปสู่ความสาเร็ จตามเป้าหมายจะสร้ าง
สัมพันธภาพในการทางานและเป็ นหัวใจหลักของการทางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ (ตะวัน สาดแสง) [9]
1.2 สมรรถนะด้ านการมอบหมายงาน การบริ หารงานจะเกิดผลดีตอ่ การปฏิบตั ิงาน ผู้บริ หารจะต้ องมีความสามารถ
ในการบริ หารงานแบบกระจายอานาจโดยการแบ่งงานให้ กระจายทัว่ ทังองค์
้ การ ทาให้ การปฏิบตั ิงานง่ายขึ ้น และได้ รับความ
ร่ วมมือจากผู้ปฏิบตั ิงาน สามารถสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองมีคุณค่า และมีประโยชน์ ต่อ
องค์การองค์การ การพัฒนาสมรรถนะผู้บริ หารองค์กรในการมอบหมายงานจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น ซึ่งจะส่งผลให้ การมอบหมาย
หน้ าที่ แก่ บุค ลากรมี ค วามเหมาะสม เป็ น การเพิ่ ม ศัก ยภาพหรื อ พลังความสามารถของบุค ลากรในองค์ ก รให้ สูงขึน้ ซึ่ง
สอดคล้ องกับ (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์) [10] ที่ให้ ทศั นะว่า การมอบหมายงานนัน้ ต้ องเชื่อว่าบุคคลนันสามารถปฏิ
้
บตั ิได้
หรื อสามารถฝึ กฝนได้ นอกจากนี ้ การกาหนดบทบาทหน้ าที่เป็ นการกาหนดความสัมพันธ์ ในหน่วยงานตามตาแหน่ง เพื่อ
สนับสนุนประสิทธิภาพการทางาน โดย (ศิริพร พงศ์ศรี โรจน์) [11] ได้ ให้ ทศั นะไว้ วา่ การมอบหมายงานเป็ นส่วนหนึง่ ของการ
บริ หาร สอดคล้ องกับ (เอกชัย กี่สขุ พันธ์ ) [12] ได้ ให้ ทศั นะว่า การที่ผ้ บู ริ หารมอบหมายงานให้ ผ้ รู ่ วมงานหรื อผู้ช่วยงานไป
ปฏิบตั ิ หมายความว่า ผู้บริ หารจะต้ องมอบหน้ าที่ความรับผิดชอบ และอานาจให้ ไปด้ วย ดังนัน้ ความสามารถหรื อสมรรถนะ
การมอบหมายงานจึงมีความสาคัญ
1.3 วิธีการที่ใช้ พฒ
ั นาสมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษาที่
จาเป็ นด้ านการทางานเป็ นทีม ได้ แก่ การระดมสมอง การประชุมกลุม่ ย่อยและการใช้ กิจกรรมนันทนาการ ส่วนวิธีที่ใช้ ในการ
พัฒนาสมรรถนะการมอบหมายงาน ได้ แก่ การประชุมกลุม่ ย่อย การโยกย้ ายสับเปลี่ยนงาน การบรรยาย และสอดคล้ องกับ
(วิทยา จันทร์ สิริ) [13] ได้ ทาการวิจยั การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริ หารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า 1)
สมรรถนะหลักของผู้บริ หารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ประกอบด้ วย 5 ด้ าน คือ ด้ านการทางานเป็ นทีม ด้ านการ
วางแผนและการจัดการ ด้ านภาวะผู้นา ด้ านความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และด้ านจริ ยธรรม โดยมีวิธีการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ทัง้ 5 ด้ าน 9 เทคนิควิธี คือ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การฝึ กอบรม การบรรยาย การจัดกิจกรรมเสริ ม การใช้ เกมบริ หาร การ
ใช้ กิจกรรมนันทนาการ การแสดงบทบาทสมมติ การระดมสมอง และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
2. ผลการพัฒ นาหลักสูตรและแนวทางการใช้ หลักสูตรการพัฒ นาสมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานัก
ทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียนและ
ประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้ วย 3 หน่วยการเรี ยน ระยะเวลาการพัฒนา 176 ชัว่ โมง (22 วัน) ในการอบรม
พัฒนาเน้ นการนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิได้ จริ ง มีการประเมินที่ครอบคลุมหลากหลาย โดยผู้เข้ ารับการพัฒนาประเมินตนเอง และ
ประเมินโดยผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ผู้บงั คับบัญชา ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานของผู้เข้ ารับการพัฒนา มีประเมินทัง้
ก่อน ระหว่างและหลังการพัฒนารวมทังมี
้ เกณฑ์การประเมินที่ชดั เจนในการพัฒนาโครงร่างของหลักสูตรซึง่ มีสว่ นประกอบอัน
เป็ น ขอบข่า ยเนื อ้ หาสาระที่ เน้ น การจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ ด้ วยรู ป แบบกิ จ กรรมและวิธี การที่ ห ลากหลายในการพัฒ นา
สมรรถนะการบริ หารที่จาเป็ นของผู้เข้ ารับการพัฒนา รวมทัง้ มีการประเมินผลการพัฒนาที่ครอบคลุมทังความรู
้
้ ทักษะและ
เจตคติ ในแต่ละหน่วยและหัวข้ อการเรี ยนรู้ ที่ให้ เกิดสัมฤทธิ ผลการพัฒ นาสอดคล้ องตามห้ วงระยะเวลาในการพัฒ นาที่
กาหนด รวมทังมี
้ ความต่อเนื่องในการพัฒนาแต่ละสมรรถนะที่ต้องการเน้ น ด้ วยกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง การเรี ยนรู้ จาก
การปฏิบัติจริ ง การประชุมกลุ่มย่อย การระดมสมอง การเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ การใช้ กิ จกรรมนันทนาการ โครงร่ างของ
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารที่พฒ
ั นาขึ ้นสอดคล้ องกับการศึกษาของนักวิชาการ คือ (วิเชียร อินทรสมพันธ์) [14]
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ที่ได้ ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพการบูรณาการจริ ยธรรมในหลักสูตรการศึกษาขัน้
พื ้นฐานสาหรับครู มธั ยมศึกษา โดยแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 4 ขันตอน
้
คือ ขันตอนที
้
่ 1 การศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานเป็ นการศึกษา
สมรรถภาพการบูรณาการการจริ ยธรรมในหลักสูตรและปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเสริ มสร้ างสมรรถภาพ เพื่อนาเป็ นข้ อมูล
พื ้นฐานในการสร้ างหลักสูตร โดยใช้ เทคนิคสัมภาษณ์เชิงลึก เทคนิคเดลฟาย สอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และจาก
การใช้ แบบสอบถามทาการสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่าง ผลจากการศึกษาได้ ผลสรุ ปเกี่ยวกับจริ ยธรรมที่จาเป็ นที่สดุ 3 ด้ าน คือ
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ความมีระเบียบวินยั ขันตอนที
้
่ 2 การสร้ างหลักสูตร เป็ นการเขียนโครงร่ างหลักสูตรให้
สอดคล้ องกับข้ อมูลที่ได้ ศึกษาจากการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐาน โดยประยุกต์แนวคิดการศึ กษาเน้ นสมรรถภาพและประยุกต์การ
ฝึ กอบรมจากการวิจัยเชิ งปฏิบัติการ ได้ องค์ ประกอบของหลักสูตรคือ สภาพปั ญ หาและความจาเป็ นหลักการเป้าหมาย
จุดมุ่งหมาย เนื ้อหา กิจกรรมการฝึ กอบรม สื่อการฝึ กอบรม และการวัดและประเมินผลการหลักสูตร จากนัน้ นาโครงร่ าง
หลักสูตรไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ พิจารณาประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้ อง พบว่าทุกองค์ประกอบของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมและความสอดคล้ องกัน ขันตอนที
้
่ 3 การทดลองใช้ หลักสูตรเป็ นการนาหลักสูตรไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง ทา
การทดสอบก่ อนและหลังจากทดลองใช้ ห ลัก สูต รวิเคราะห์ ข้อ มูลโดยใช้ สถิ ติ Hotelling’s T² และวิเคราะห์ Confidence
Intervals พบว่า สมรรถภาพการบูรณาการจริ ยธรรมในหลักสูตรหลังทดลองใช้ หลักสูตรมากกว่าก่อนการทดลองใช้ หลักสูตร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลงานการบูรณการจริ ยธรรมในหลักสูตรอยู่ในระดับดี และความ
เหมาะสมของการทดลองใช้ หลักสูตรอยูใ่ นระดับมาก ขันตอนที
้
่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร จากผลการทดลองใช้
หลักสูตรที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียน
และประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา จากการนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารของผู้อานวยการสานักทะเบียน
และประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษาไปทดลองใช้ กบั ผู้บริ หารหน่วยงานระดับหัวหน้ างานและหัวหน้ าหน่วย งานทะเบียน
และประมวลผล งานบริ การวิชาการ สังกัดกองบริ หารวิชาการและนิสิต สานักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึง่ ประกอบด้ วย หัวหน้ างาน จานวน 2 คน และหัวหน้ าหน่วย จานวน 5 คน รวม
จานวน 7 คน พบว่าหลังการใช้ หลักสูตรค่าเฉลีย่ สมรรถนะการบริ หารของผู้เข้ ารับการพัฒนาโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (xˉ
= 4.55) สูงขึ ้นกว่า ค่าเฉลี่ยสมรรถนะการบริ หารโดยรวมก่อนการใช้ หลักสูตร (xˉ = 3.89) ซึ่งอยู่ระดับมาก อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจยั ปรากฏเช่นนี ้ อาจเป็ นเพราะหลักสูตรที่สร้ างขึ ้นมีเนื ้อหาและกิจกรรมที่นา่ สนใจ ได้ ฝึกปฏิบตั ิ
จริ ง ส่งผลให้ การพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคลก้ า วหน้ าเป็ นอย่างดี ค่าเฉลี่ยสมรรถนะหลังการอบรมพัฒนาหรื อหลังการใช้
หลักสูตรสูงขึ ้นกว่าค่าเฉลี่ยสมรรถนะก่อนการใช้ หลักสูตร ซึ่งสอดคล้ องกับทัศนะของ (David, Paul, and Jennifer) [15] ที่
กล่าวถึงการฝึ กอบรมว่า สามารถช่วยสร้ างบุคลากรให้ เป็ นทรัพยากรอันทรงคุณ ค่าให้ แก่อ งค์ กรได้ อย่างดี เนื่องด้ วยการ
ฝึ กอบรมจะช่วยสร้ างความรู้ ทักษะอย่างเป็ นระบบจากวิทยากรไปยังผู้รับการฝึ กอบรมให้ ผ้ รู ับการฝึ กอบรมมีความรู้ ทักษะใน
การทางานเพิ่มขึ ้น เพื่อพัฒนางานให้ มีคุณภาพตามที่องค์กรต้ องการ นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับ (Moskowitz) [16] ที่ให้
ทัศนะว่า การฝึ กอบรมเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรให้ เป็ นไปตามความต้ องการขององค์กรนัน่ เอง ผู้เข้ ารับ
การพัฒนามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ (วิทยา จันทร์ สิริ) [13] ได้ ทาการวิจัย
การพัฒ นาสมรรถนะหลักของผู้บริ หารสายสนับสนุนในมหาวิท ยาลัยของรัฐ พบว่า 1) สมรรถนะหลักของผู้บริ หารสาย
สนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ประกอบด้ วย 5 ด้ าน คือ ด้ านการทางานเป็ นทีม ด้ านการวางแผนและการจัดการ ด้ าน
ภาวะผู้นา ด้ านความคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ และด้ านจริ ยธรรม 2) วิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักทัง้ 5 ด้ าน มี 9 เทคนิควิธี คือ การ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การฝึ กอบรม การบรรยาย การจัดกิจกรรมเสริ ม การใช้ เกมบริ หาร การใช้ กิจกรรมนันทนาการ การ
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แสดงบทบาทสมมติ การระดมสมอง และการศึก ษาดูง านนอกสถานที่ 3) หลัก สูต รการพัฒ นาสมรรถนะหลัก ควรมี
หลากหลายมีเนื ้อหาครอบคลุมทุกสมรรถนะ ประกอบด้ วย 9 หน่วยการเรี ยน ระยะเวลาการพัฒนา 180 ชัว่ โมงหรื อประมาณ
5 สัปดาห์ ผลการนาหลักสูตรไปทดลองใช้ ในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริ หารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปรากฏว่า ผู้เข้ ารับการพัฒนาประเมินตนเองและประเมินโดยผู้บงั คับบัญชา ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน มีสมรรถนะ
หลักก่อนการพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมากและหลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ยสมรรถนะหลักสูงขึ ้นกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้เข้ ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยรวม และรายด้ านอยู่ในระดับมาก ผลการ
ประเมินระดับความสาเร็ จของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักโดยรวม และเป็ นรายด้ าน 4 ด้ าน อยู่ในระดับมาก และมี
สมรรถนะหลักที่อยู่ในระดับมากที่สดุ คือ ด้ านการทางานเป็ นทีม ผู้เข้ ารับการพัฒนามีผลการประเมินกิจกรรมระหว่างการ
พัฒนาโดยรวมอยู่ใน ระดับดี คือ มีคะแนน อยู่ระหว่าง 80 - 90 คะแนนหรื อค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.00 - 4.50 ความสาเร็ จของ
การใช้ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารของผู้เข้ ารับการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ซึง่ ผลการประเมินระดับความสาเร็ จ
ดังกล่าวสอดคล้ องกับผลสาเร็ จของหลักสูตรจากการศึกษาของ (เกศริ น มนูญผล) [19] ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาหลักสูตร
ฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสมรรถภาพด้ านการเสริ มสร้ างประสบการณ์ที่สอดคล้ องกับท้ องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรนี ้ได้ ดาเนินการใน
ลักษณะของการวิจยั และพัฒนา ซึ่งได้ มีการสร้ างและการทดลองใช้ หลักสูตรได้ นาหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ วไปใช้ ฝึกอบรมครู
กลุม่ สนใจ จานวน 35 คน ใช้ ระยะเวลา 3 เดือน มีภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิเป็ นช่วงๆ มีการทดสอบก่อนและหลังการอบรม ผล
การทดลอง พบว่า ผู้เข้ าอบรมให้ ความสนใจ มุง่ มัน่ พยายามในการปฏิบตั ิการจัดทาหนังสือเสริ มประสบการณ์ทกุ ขันตอน
้
ผู้
เข้ ารับการอบรมทุกคนสามารถจัดทาหนังสือเสริ มประสบการณ์ได้ สาเร็ จเต็มศักยภาพด้ วยความภาคภูมิใจ ได้ หนังสือเสริ ม
ประสบการณ์ คนละ 1 - 4 เล่ม รวมทัง้ สิ ้นจานวน 68 เล่ม และขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินหลักสูตรได้ ดาเนินการประเมิ น
หลักสูต รทัง้ ในแง่บ ริ บ ทตัวป้อน กระบวนการ และผลผลิต ผลการประเมิ นพบว่า หลักสูตรนี ส้ ามารถน าไปใช้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนผลการสอบวัดความรู้ ก่อนและหลังการฝึ กอบรมพบว่า ผลสัมฤทธิ์การฝึ กอบรมเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ผลการปฏิบตั ิกิจกรรมของผู้เข้ ารับการพัฒนาโดยรวมอยู ในระดับมากที่สดุ (xˉ = 4.52) เมื่อจาแนกเป็ นรายบุคคล พบว่า
ผลการปฏิบตั ิกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สดุ จานวน 4 คน และอยูใ่ นระดับมาก จานวน 3 คน ผลการปฏิบตั ิกิจกรรมที่เกิดขึ ้น
จึงสอดคล้ องกับทัศนะของ (สมชาติ กิ จยรรยง และอรจรี ย์ ณ ตะกั่วทุ่ง) [18] เกี่ยวกับผลจากกระบวนการฝึ กอบรมซึ่งจะ
ส่งผลให้ ะ ให้ ผ้ ูเข้ ารับ การอบรมเกิ ด ความรู้ (Knowledge) ความเข้ าใจ (understand) ความช านาญ (skill) และทัศ นคติ
(attitude) ที่ ดี เกี่ ย วกับ เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ง จนกระทั่งผู้เข้ า รับ การอบรมเกิ ด การเรี ย นรู้ หรื อเปลี่ย นแปลงพฤติ กรรมไปตาม
วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริ มการพัฒนาสมรรถนะด้ านการทางานเป็ นทีม ด้ านการมอบหมายงานของ
ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษาหรื อบุคลากรที่เกี่ยวข้ องให้ ได้ รับการพัฒนาสมรรถนะการ
บริ หารด้ วยวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและหลากหลาย เช่น เน้ นผู้เข้ ารับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานจริ งเป็ นสาคัญ
และเน้ นการจัดกิจกรรมการปฏิบตั ิด้วยกระบวนการกลุม่
1.2 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริ มให้ มีการนาหลักสูตรไปปรับใช้ กบั การพัฒนาสมรรถนะการบริ หารของบุคลากรกลุม่
อื่น โดยการพัฒนาเนื ้อหาสาระของหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับลักษณะงานและสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
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2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรทาการศึกษาวิจัยเพื่อค้ นหาสมรรถนะที่จาเป็ นของบุคลากรในแต่ละสายงาน เพื่อกาหนดแผนและ
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ สามารถปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ของตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
2.2 ควรใช้ การวิจยั เชิง ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็ นของบุคลากรในแต่ละสายงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
2.3 ควรพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริ หารด้ านภาวะผู้นา ด้ านการมีวิสยั ทัศน์ ด้ านความสามารถ
เชิงกลยุทธ์ และด้ านการควบคุมตนเอง เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบ1) องค์ประกอบการบริ หารการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครู โรงเรี ยน
ประถมศึกษา 2)ผลการยืนยันองค์ประกอบของการบริ หารการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครู โรงเรี ยนประถมศึกษากลุม่
ตัวอย่าง คือ โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวน 100 โรงเรี ยน ผู้ให้ ข้อมูล คือ
ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ยนประถมศึ กษาหัวหน้ าวิ ชาการโรงเรี ยนประถมศึ กษาและครู ที่ ไม่ ได้ สอนรายวิ ชาภาษาอังกฤษโรงเรี ย น
ประถมศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ างและแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่ามัชฌิ มเลขคณิ ต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งสารวจ และการ
วิเคราะห์เนื ้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. องค์ ป ระกอบบริ ห ารการพัฒ นาการใช้ ภ าษาอัง กฤษของครู โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา มี อ งค์ ป ระกอบ 5
องค์ประกอบ ได้ แก่ 1.การวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การกาหนดเป้าหมายการพัฒนา2) การ
ดาเนินการพัฒนา 3) การประเมินผลการพัฒนา 2.การเสริ มสร้ างแรงจูงใจ 3. การประสานงาน 4. การส่งเสริ มสนับสนุนและ
5.การนิเทศ
2. ผลการยืนยันองค์ประกอบของการบริ หารการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครูโรงเรี ยนประถมศึกษาเป็ น
องค์ประกอบ ซึง่ มีความเหมาะสม เป็ นไปได้ มีประโยชน์ และมีความถูกต้ อง
คาสาคัญ: การบริ หารการพัฒนา, การใช้ ภาษาอังกฤษของครู
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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
การสือ่ สารมีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์มาก โดยเฉพาะในปั จจุบนั เป็ นยุคของข้ อมูลข่าวสารหรื อ
เรี ยกว่ายุคโลกาภิวัตน์ การสื่อสารมีประโยชน์ทงในแง่
ั้
บุคคลและสังคม การสื่อสารทาให้ คนมีความรู้ และโลกทัศน์ที่กว้ าง
ขว้ างขึ ้น ภาษาจึงมีความสาคัญยิง่ ต่อการสือ่ สาร โดยเฉพาะภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาของมนุษย์เป็ นเครื่ องมื อที่สาคัญ
อย่างยิ่งในการสื่อสารเพื่อสร้ างความเข้ าใจ สร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ในสังคม ภาษาอังกฤษถือได้ ว่าเป็ นภาษา
สาคัญของโลก ซึ่งในปั จจุบนั คือภาษานานาชาติ เป็ นภาษากลาที่ใช้ ติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็ นหลักไม่ว่าแต่ละคนจะใช้
ภาษาอะไรเป็ นภาษาประจาชาติ เมื่อต้ องติดต่อกับบุคลอื่นที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกัน ทุกคนจาเป็ นต้ องใช้ ภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาที่สองรองจากภาษาประจาชาติ และภาษาที่ใช้ ในการทางานของอาเซียนคือภาษาอังกฤษตามกฎบัตรอาเซียนข้ อ
34 บัญญัติไว้ วา่ “The working language of SEAN shall be English ซึ่งความหมายของบทบัญญัติที่ให้ ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาของอาเซียน เพื่อให้ ทุกส่วนมีการทางานร่ วมกันทังข้
้ าราชการทุกระดับ ทุกหน่วยงานไม่ว่าตาแหน่งราชการนันๆ
้ จะ
เกี่ยวข้ องกับงานอาเซียนโดยตรงหรื อไม่ก็ตามจะต้ องมีความสามารถในการสื่อสารและใช้ ภาษาอังกฤษได้ เป็ นอย่างดีอย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ [1]
จากการจัดอันดับทักษะความสามารถด้ านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Index) โดยบริ ษัท Education
First ซึ่งเป็ นผู้นาด้ านการเรี ยนต่อต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัว่ โลก ในปี 2013 ได้ ทาการทดสอบผู้ใหญ่
750,000 คน ทางระบบออนไลน์จาก 60 ประเทศทัว่ โลกที่ไม่ได้ ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นหลักผลปรากฏว่าประเทศที่คนมีทกั ษะ
ภาษาอังกฤษดีที่สดุ 5 อันดับแรกได้ แก่สวีเดนนอร์ เวย์เนเธอร์ แลนด์เอสโทเนียและเดนมาร์ กตามลาดับส่วนประเทศไทยได้
อันดับที่ 55 จาก 60 ประเทศอยูก่ ลุม่ ทักษะความสามารถด้ านภาษาอังกฤษต่ามากหากเปรี ยบเทียบกับปี 2012 ประเทศไทย
อยู่อัน ดับ ที่ 53 จากทัง้ หมด 54 ประเทศทั่ว ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ เหล่า นี แ้ สดงให้ เห็ น ว่ า คนไทยยัง มี ปั ญ หาด้ านทัก ษะ
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ภาษาอังกฤษในการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนเนื่องด้ วยความก้ าวหน้ าของการสื่อสารและการติดต่อประสานงานร่ วมกันมาก
ขึ ้นทาให้ ทักษะการใช้ ภาษามี ส่วนสาคัญ มากขึน้ ด้ วยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพราะฉะนัน้ หากเป็ นผู้ที่สามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้ จะถือว่าได้ เปรี ยบอย่างมากเพราะปั จจุบั นมีผ้ ลู งทุนบริ ษัทจากต่างประเทศหรื อการติดต่อค้ าขายกับ
ต่างประเทศมากขึ ้นองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีพนักงานที่มีทกั ษะและความสามารถด้ านภาษาจึงเป็ น สิง่ จาเป็ น [2] และผล
การประเมิ น ความสามารถด้ านภาษาอัง กฤษของครู ต ามกรอบ (Common European Framework of Reference for
Languages : CEFR) ประจาปี งบประมาณ 2558 พบว่า ครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษในปี งบประมาณ 2558 ที่เข้ ารับการประเมิน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษมีจานวนทังสิ
้ ้น 43,851 คน จาแนกเป็ น ครู ระดับมัธยมศึกษา จานวน 12,173 คนครู ระดับ
ประถมศึกษา จานวน 31,678 คน ครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษมีผลการประเมินอยู่ในระดับ A2 มากที่สดุ จานวน 21,269 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 50.11 รองลงมา ได้ แก่ ระดับ A1 จานวน 12,374 คนคิดเป็ นร้ อยละ 29.15 ระดับ B1 จานวน 5,733 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 13.51 ระดับ A0 (ต่ากว่า A1) จานวน 2,101 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.95 ระดับ B2 จานวน 879 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.07
ระดับ C1 จานวน 86 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.20 ตามลาดับ โดยครู ผ้ สู อนภาษาอังกฤษมีผลการประเมินระดับ C2 น้ อยที่สดุ
จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 โดยมีครู ผ้ สู อนภาษาอังกฤษที่ไม่มีผลสอบเนื่องจากความผิดพลาดในระหว่างการทา
ข้ อสอบของครู จานวน 1,403 คน13 จากผลการประเมินความสามารถด้ านภาษาอังกฤษของครู ต ามกรอบ (Common
European Framework of Reference for Languages :CEFR) ประจ าปี งบประมาณ 2558 แสดงให้ เห็ น ว่ า ครู ผ้ ู สอน
ภาษาอังกฤษของประเทศไทยมีความรู้ความสามารถตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล อยูใ่ น
ระดับ A2 มากที่ สุด คื อ ครู มี ค วามสามารถใช้ แ ละเข้ าใจประโยคในชี วิ ต ประจ าวัน ในระดับ กลาง อี ก ทัง้ ยังมี ค รู ผ้ ูสอน
ภาษาอังกฤษอีกจานวน 2,101 คน ที่มีความรู้ความสามารถตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล
อยู่ในระดับ A0 ซึ่งต่ ากว่ามาตรฐานในระดับ A1 ถึ งร้ อยละ 4.95 ด้ วยเหตุนี จ้ ึ งจ าเป็ น อย่างยิ่ ง ที่ ต้อ งเร่ งพัฒ นาความรู้
ความสามารถการใช้ ภาษาอัง กฤษของครู ไม่ เพี ย งแต่ เฉพาะครู ผ้ ูส อนภาษาอัง กฤษเท่ า นัน้ [3] ซึ่ง ครู เป็ นปั จ จัย ที่ มี
ความสาคัญที่สดุ ปั จจัยหนึง่ ของความสาเร็ จในการพัฒนาความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษของผู้เรี ยนเนื่องภาษาอังกฤษ
เป็ นทักษะที่ต้องอาศัยการเรี ยนรู้ตามธรรมชาติของภาษาการปฏิสมั พันธ์การเลียนแบบและการมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู้และ
ฝึ กฝนทักษะครูที่มีความสามารถและความคล่องแคล่วในการใช้ ภาษาอังกฤษจะเป็ นต้ นแบบที่ดีของผู้เรี ยนในการเรี ยนรู้และ
ฝึ กฝนครู ที่ มีความรู้ ความสามารถด้ านการจัดการเรี ย นการสอนและการใช้ สื่อจะช่วยกระตุ้นสร้ างแรงจูงใจและพัฒ นา
ความสามารถในการเรี ยนรู้ และการใช้ ภาษาของผู้เรี ยนการพัฒ นาครู ให้ มีความสามารถด้ านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ที่
ก าหนดตามกรอบอ้ างอิ ง CEFR และมี ค วามรู้ ความสามารถด้ านการสอนภาษาอัง กฤษแบบสื่ อ สาร (CLT) จึ ง เป็ น
ความสาคัญจาเป็ นอย่างยิ่งที่ทกุ หน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องควรเร่งดาเนินการ [4] ทังนี
้ ้ครูทกุ คนต้ องมีสว่ นร่ วมใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของไทยไม่เพียงแต่เฉพาะครู ผ้ สู อนภาษาอังกฤษเท่านัน้ แต่นนหมายถึ
ั้
งครูในสาขาวิชา
อื่นๆ ก็ต้องมีสว่ นร่วมด้ วยเช่นเดียวกัน โดยได้ รับแรงผลักดันมาจากผู้บริ หารว่าจะมีการบริ หารจัดการเพื่อส่งเสริ มครูเหล่านัน้
เช่นไรและเพื่ อให้ สนองกลยุทธ์ จุด เน้ น ของสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ ฐานและนโยบายพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาของเขตพื ้นที่การศึกษา
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวการทราบองค์ประกอบการบริ หารการพัฒนา เพื่อเป็ นแนวทาง วิธีการในการบริ หารการ
พัฒ นาการใช้ ภาษาอังกฤษของครู โรงเรี ยนประถมศึกษา จึงมีความสาคัญ ในการพัฒ นาครู ให้ มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ มีความสอดคล้ องและเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมสู่ประชาคมอาเซียนผุ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจยั การ
บริ หารการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครูโรงเรี ยนประถมศึกษา
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อทราบองค์ประกอบการบริ หารการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครูโรงเรี ยนประถมศึกษา
2. เพื่อทราบผลการยืนยันองค์ประกอบของการบริ หารการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครูโรงเรี ยนประถมศึกษา

วิธีการดาเนินการวิจัย
เพื่อให้ การดาเนินการวิจยั เป็ นไปตามระเบียบวิธีวิจยั และสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่ กาหนดไว้ ผู้วิจยั
จึงกาหนดขันตอนการดาเนิ
้
นการวิจยั เป็ น 3 ขันตอน
้
คือ
ขันที
้ ่ 1 การศึกษาค้ นคว้ า ตัวแปรเกี่ยวกับการบริ หารคุณภาพ โดยมีวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1.1 ศึกษา ค้ นคว้ า วรรณกรรม ประเภทตารา เอกสารต่างๆ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารการพัฒนาทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ
1.2 สัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญแบบปฏิสมั พันธ์ โดยใช้ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi-structured
interview) ในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ใช้ วิธีแบบเจาะจง (Purposive Method)
1.3 ประมวลตัวแปรการบริ หารการพัฒนา ที่ได้ จากการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม งานวิจัย และการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ มาสังเคราะห์สรุปตัวแปรทัง้ หมด เพื่อนาไปสร้ างกระทงคาถามใน
แบบสอบถามความคิดเห็น
ขันที
้ ่ 2 การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจยั โดยมีวธิ ีการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
2.1 นาตัวแปรการบริ หารการพัฒนา มาสร้ างและพัฒนาเป็ นเครื่ องมือการวิจยั ในรู ปแบบสอบถามความคิดเห็น
(Questionnaire) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’srating scale)
2.2 ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื อ้ หา (Content validity) เครื่ อ งมื อการวิจัย โดยผู้ท รงคุณ วุฒิ /ผู้เชี่ ย วชาญ
จานวน 5 คน ด้ วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)
และจะพิจารณาเลือกข้ อคาถามที่มีค่า IOC เท่ากับ 0.6-1 เพื่อสร้ างแบบสอบถามความคิดเห็น
2.3 ทดลองใช้ เครื่ องมือการวิจยั (Try out) กับกลุม่ ประชากรที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั ครัง้ นี ้ 10 โรงเรี ยน โดย
ผู้ให้ ข้อมูลหรื อตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งเป็ นผู้บริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา หัวหน้ าวิชาการโรงเรี ยนและครูที่ไม่ได้
สอนวิชาภาษาอังกฤษ รวมจานวน 30 คน รวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของเครื่ องมือการวิจัย
ด้ วยการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alfa coefficient) ได้ ค่าความเชื่อมันแบบสอบถามทังฉบั
้ บ
เท่ากับ 0.9838
ขันที
้ ่ 3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอมูล มีวธิ ีการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
3.1 นาแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ ไปเก็บข้ อมูลกับ กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวน 100 โรงเรี ยนจานวนผู้ให้ ข้อมูลทังหมด
้
300 คน
3.2 รวบรวมและวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครูโรงเรี ยนประถมศึกษาด้ วย
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) ด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรูป เพื่อทราบองค์ประกอบ
ของการบริ หารการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครูโรงเรี ยนประถมศึกษา
3.3 ยืนยันองค์ประกอบของการบริ หารการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครูโรงเรี ยนประถมศึกษาด้ วยแบบยืนยัน
องค์ประกอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน
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สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การบริ หารการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครูโรงเรี ยนประถมศึกษา” ได้ ขอค้ นพบ ดังนี ้
1. องค์ ป ระกอบของการบริ ห ารการพั ฒ นาการใช้ ภาษาอั ง กฤษของครู โ รงเรี ย นประถมศึ ก ษามี 5
องค์ประกอบ คือองค์ประกอบที่ 1.การวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1.1 การกาหนดเป้าหมายการ
พัฒนา1.2 การดาเนินการพัฒนาและ 1.3 การประเมินผลการพัฒนาองค์ประกอบที่ 2 การเสริ มสร้ างแรงจูงใจองค์ประกอบที่
3 การประสานงานองค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริ มสนับสนุนองค์ประกอบที่ 5การนิเทศ
องค์ประกอบที่ 1 การวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ องค์ ประกอบที่ 1.1 การกาหนด
เป้าหมายการพัฒนา เป็ นศึกษาแนวโน้ มของปั ญหาที่อาจเป็ นอุปสรรคต่อการใช้ ภาษาอังกฤษของครูมีการเสนอแนะปั ญหา
การใช้ ภาษาอังกฤษของครู สอบถามความพึงพอใจการใช้ ภาษาอังกฤษของครู กาหนดลาดับขันตอนของกิ
้
จกรรมการใช้
ภาษาอังกฤษของครูตรวจสอบการใช้ ภาษาอังกฤษของครูนาเกณฑ์ที่กาหนดไปใช้ ในการตรวจสอบการใช้ ภาษาอังกฤษของ
ครูมีการประเมินการใช้ ภาษาอังกฤษของครูอย่างมีขนตอนเตรี
ั้
ยมข้ อมูลที่เป็ นข่าวสารสาหรับรายงานการใช้ ภาษาอังกฤษของ
ครู หาวิธีการแก้ ไขปั ญหาการใช้ ภาษาอังกฤษของครู ศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนการใช้ ภาษาอังกฤษของครู มีการรวบรวมปั ญหา
อุปสรรคในการใช้ ภาษาอังกฤษของครูประสานงานระหว่างครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษกับครูผ้ ใู ช้ ภาษาอังกฤษสร้ างแบบสอบถาม
หรื อ รายการ (Check list) สาหรับ รวบรวมข้ อ มูลของการใช้ ภาษาอังกฤษของครู ตรวจสอบความพร้ อมของครู ในการใช้
ภาษาอังกฤษทบทวนกิจกรรมที่สง่ เสริ มการการใช้ ภาษาอังกฤษของครูสร้ างเกณฑ์การประเมินผลการใช้ ภาษาอังกฤษของครู
หามาตรการ เพื่อพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครู มีการประเมินจุดเด่น จุดด้ อยของการใช้ ภาษาอังกฤษของครู ผ้ บู ริ หาร
กาหนดทิศทางหรื อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครูที่ชดั เจนองค์ประกอบที่ 1.2 การดาเนินการพัฒนา
เป็ นการใช้ ภาษาอังกฤษในเรื่ องไวยากรณ์จดั ทาโครงการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครู กาหนดระยะเวลาการพัฒนาการ
ใช้ ภาษาอังกฤษของครู ที่แน่นอนจัดหาหนังสือเล่มเล็กที่มีการแปลภาษาให้ ครู ได้ ฝึกฝนอ่านส่งเสริ มให้ ครู จัดทาแผนการ
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษจัดหารู ปแบบการใช้ ภาษาอังกฤษที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครู
มีการพัฒ นาการใช้ ภาษาอังกฤษของครู อย่างต่อเนื่องสอบวัดผลจัดระดับการใช้ ภาษาอังกฤษของครู อย่างต่อเนื่องสร้ าง
เครื อข่ายกับครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษในการใช้ ภาษาอังกฤษของครูมอบหมายให้ ครูภาษาอังกฤษวางแนวทางในการดาเนินงาน
การใช้ ภาษาอังกฤษแยกระดับการใช้ ภาษาอังกฤษของครู กาหนดกรอบการดาเนินงานการพัฒ นาการใช้ ภาษาอังกฤษ
วิเคราะห์และวิจยั การใช้ ภาษาอังกฤษของครู จัดทาหลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ ภาษาอังกฤษของครู ประเมินพฤติกรรมการใช้
ภาษาอังกฤษของครูมีการให้ รางวัลแก่ครูที่มีพฒ
ั นาการ การใช้ ภาษาอังกฤษองค์ประกอบที่ 1.3 การประเมินผลการพัฒนา มี
การรายงานความก้ าวหน้ าการใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นรายบุคคลมีการรายงานผลการใช้ ภาษาอังกฤษของครูสอบวัดผลจัดระดับ
การใช้ ภ าษาอังกฤษของครู มี ข้ อ มูลการใช้ ภาษาอัง กฤษเป็ น รายบุค คลส่งเสริ ม ให้ มี การรายงานความก้ าวหน้ าการใช้
ภาษาอังกฤษของครูจดั ปฏิทินการประเมินการใช้ ภาษาอังกฤษของครู
องค์ ป ระกอบที่ 2 การเสริ มสร้ าง แรงจูงใจเป็ นการสนับ สนุน สื่อ อุปกรณ์ ระบบไอซีที ในการใช้ ภาษาอังกฤษ
เสริ ม แรงกระตุ้น ในการใช้ ภาษาอังกฤษสร้ างบรรยากาศให้ เอื อ้ ต่อ การใช้ ภาษาอังกฤษสร้ างแรงจูงใจให้ พัฒ นาการใช้
ภาษาอังกฤษสร้ างความเข้ าใจและเห็นความสาคัญของการใช้ ภาษาอังกฤษส่งเสริ มความร่ วมมื อภายในโรงเรี ยนในการใช้
ภาษาอัง กฤษปรั บ เปลี่ ย นทัศ นคติ ข องครู ต่ อ การใช้ ภาษาอัง กฤษวางแผนและก าหนดนโยบายในการพัฒ นาการใช้
ภาษาอังกฤษจัดหากิจกรรมต่างๆในใช้ ชีวิตประจาวันมาช่วยสนับสนุนให้ ครูได้ ใช้ ภาษาอังกฤษอานวยความสะดวกในการใช้
ภาษาอังกฤษของครูสง่ เสริ มการใช้ ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครูวางแผนกาหนดทิศทางในการดาเนินงาน
การใช้ ภาษาอังกฤษของครูให้ การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานโครงการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษ
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องค์ประกอบที่ 3 การประสานงาน เป็ นสร้ างแรงจูงใจมอบรางวัลหรื อพิจารณาความดีความชอบจาก การสอบ
TOEIC สาหรับครู แต่งตัง้ คณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ คาปรึ กษาการใช้ ภาษาอังกฤษของครู วางแผนให้ ครู
สอบ TOEIC สนับ สนุนส่งเสริ ม ให้ ค รู TOEIC ส่งเสริ ม การจัดทาวิจัยชัน้ เรี ยนเป็ น ภาษาอังกฤษผู้บ ริ ห ารประสานงานกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิ ดภาษาอังกฤษเพื่อส่งนักศึกษาที่มีทกั ษะทางภาษาอังกฤษมาร่วมพัฒนาครูสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ
ต่างประเทศจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครูกบั ครูต่างชาติ ผู้บริ หารควรมีการประสานงานกับ สถาบันภาษาอังกฤษของ
สพฐ. ให้ มีกระบวนการนิเทศติดตามอย่างเป็ นระบบผู้บริ หารประสานงานกับสพฐ. ในการสนับสนุนให้ มีโครงการที่เอื ้อต่อการ
ใช้ ภาษาอังกฤษของครูแต่งตังคณะกรรมการการประเมิ
้
นการใช้ ภาษาอังกฤษของครูโดยครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษส่งเสริ มให้ ครู
ศึกษาต่อต่างประเทศมีการประสานงานกับสพฐ. เพื่อขอทา MOU กับสถาบันภาษาอื่น
องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริ ม สนับสนุน เป็ นการส่งเสริ มและกระตุ้นให้ ครู เตรี ยมตัวในการใช้ ภาษาอังกฤษสร้ าง
ความคุ้นเคยในการใช้ ภาษาอังกฤษของครูสง่ เสริ มให้ นกั เรี ยนทากิจกรรมหน้ าเสาธงเป็ นภาษาอังกฤษเพื่อให้ ครู ได้ ฝึกฝนไป
ด้ วยส่งเสริ มสนับสนุนการใช้ แอพพลิเคชัน่ ของกระทรวงศึกษาธิการในการเรี ยนรู้การใช้ ภาษาอังกฤษ
องค์ประกอบที่ 5 การนิเทศการใช้ ภาษาอังกฤษ เป็ นการส่งเสริ มให้ ครูฝึกฝนทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษแนะนาแนว
ทางแก้ ไขปรับปรุงการใช้ ภาษาอังกฤษของครูมีการส่งเสริ มให้ ครูมีความเชื่อมัน่ ในการใช้ ภาษาอังกฤษ

1.2 การดาเนินการพัฒนา (Implementing
of development)
1.1การกาหนดเป้ าหมายการพัฒนา
(Targeting of development)

1.3 การประเมินและการรายงาน
(Evaluation of development)
1.การวางแผนกลยุทธ์
(Strategic planning)
การบริหาร

5.การนิเทศ

การพัฒนาการใช้

(Supervision)

ภาษาอังกฤษของครู

2. การเสริ มสร้างแรงจูงใจ
(Strengthening of motivating)

ประถมศึกษา

4.การส่งเสริ มสนับสนุน
(Supporting)

3. การประสานงาน
(Coordinating)

แผนภูมิที่ 1 องค์ประกอบขององค์ประกอบการบริ หารการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา
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2. ผลการยืนยันการบริหารการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา
ผลการยื น ยัน องค์ ป ระกอบขององค์ ป ระกอบการบริ ห ารการพัฒ นาการใช้ ภ าษาอัง กฤษของครู โรงเรี ย น
ประถมศึกษาโดยการวางแผนกลยุทธ์ การเสริ มสร้ างแรงจูงใจการประสานงานการส่งเสริ มสนับสนุนและการนิเทศมีความ
เหมาะสม มีความเป็ นไปได้ มีความถูกต้ อง และสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้

อภิปรายผล
1. องค์ ประกอบการบริหารการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครูโรงเรี ยนประถมศึกษาทา
ให้ ได้ องค์ประกอบที่สาคัญรวมทังสิ
้ ้น 5 องค์ประกอบ คือ 1 การวางแผนกลยุทธ์ มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ 1)
การกาหนดเป้าหมายการพัฒนา2) การดาเนินการพัฒนา 3) การประเมินผลการพัฒนา 2.การเสริ มสร้ าง แรงจูงใจ3. การ
ประสานงาน 4. การส่งเสริ ม สนับสนุน 5.การนิเทศ องค์ประกอบทังหมดนี
้
้สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ที่วา่ องค์ประกอบ
การบริ หารการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครู โรงเรี ยนประถมศึกษาประกอบด้ วยพหุองค์ประกอบ มีความสอดคล้ องกับ
แนวคิดทฤษฎี และผลการวิจยั ของนักวิชาการ หน่วยงานและองค์การ รวมทังสถาบั
้
นทังภายในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ
สามารถอภิปรายผลในแต่ละองค์ประกอบได้ ดังนี ้
1. องค์ประกอบที่ 1 การวางแผนกลยุทธ์ เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญต่อการบริ หารการพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษของครู โรงเรี ยนประถมศึกษามากที่สดุ แสดงให้ เห็นว่าผู้ให้ ข้อมูลองค์ประกอบการบริ หารการพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษของครู โรงเรี ยนประถมศึกษามีความคิดเห็นไปในทิศทางที่สอดคล้ องกันกับองค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์
และจากตัวแปรที่บรรยายองค์ ประกอบนีอ้ าจกล่าวได้ ว่า การวางแผนกลยุทธ์ นนั ้ เป็ นกระบวนการตัดสินใจเพื่อกาหนด
ทิ ศ ทางในอนาคตขององค์ ก ร โดยก าหนดสภาพการณ์ ใ นอนาคตที่ ต้ อ งการบรรลุ และก าหนดแนวทางในการบรรลุ
สภาพการณ์ที่กาหนดบนพื ้นฐานข้ อมูลที่รอบด้ านอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ ทนั กับการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ
ในสภาพปั จจุบนั กระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันทางเศรษฐกิจบนเวทีโลก ซึง่ ถือได้ ว่ามีการแข่งขันกันด้ วยทุนมนุษย์ จึงมี
ความท้ าทายอย่างหนึง่ ที่มีความสาคัญ เป็ นยุคที่ทาให้ สภาพการบริ หารการพัฒนาต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากร
ในการรองรับการเปลีย่ นแปลงที่จะเกิดขึ ้น โดยมีการกาหนดทิศทางและมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ สอดคล้ องและเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สอดคล้ องกับหลักการ แนวคิดของศุภลักษณ์ เศษฐะพานิช [5] ที่กล่าวว่าการพัฒ นาระบบการบริ หารที่
มุ่งเน้ นความเป็ นเลิศของสถานศึกษาเอกชน ประกอบด้ วยองค์ ประกอบหลัก 9 องค์ ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้นาของผู้บริ หาร
สถานศึกษา 2) การมุ่งเน้ นนักเรี ยน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้ อง 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) โครงสร้ างองค์การ 5) การมุ่งเน้ น
ทรัพยากรบุคคล 6) การบริ หารงานวิชาการ 7) การบริ หารการเงิน 8) การบริ หารทัว่ ไป และ 9) การจัดการสารสนเทศและ
ความรู้ ซึ่งจะเห็นได้ ว่าการวางแผนกลยุทธ์ เป็ นองค์ประกอบหนึ่งในการบริ หารการพัฒนาที่ถือได้ ว่าเป็ นส่วนสาคัญของการ
บริ หารการพัฒนาทาให้ องค์กรมีกรอบหรื อทิศทางในการปฏิบตั ิงานให้ บรรลุผล ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นในการปฏิบตั ิงาน
ในอนาคต และสอดคล้ องกับงานวิจัยของขัตติยา ด้ วงสาราญ [6] ได้ กล่าวว่าองค์ประกอบการบริ หารเชิงกลยุทธ์ สาหรับ
โรงเรี ยนขนาดเล็ก ประกอบด้ วย 6 องค์ ประกอบ คือ 1)การวางแผนกลยุทธ์ 2) ประเมินกลยุทธ์ ของโรงเรี ยน 3) กาหนด
ทิศทางของโรงเรี ยน 4) กาหนดกลยุทธ์ ของโรงเรี ยน 5) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ ของโรงเรี ยน และ 6) ประเมินกลยุทธ์ ของ
โรงเรี ยน โดยในการวางแผนกลยุทธ์เป็ นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้ หน่วยงานพัฒนาตนเองให้ ทนั กับสภาพการเปลีย่ นแปลง
ได้ อย่างเหมาะสม เพราะการวางแผนกลยุทธ์ ให้ ความสาคัญ กับการศึกษาวิเคราะห์ บริ บทและสภาพแวดล้ อมภายนอก
หน่ว ยงานเป็ น ประเด็ น สาคัญ องค์ ก รที่ จ ะประสบความสาเร็ จ ได้ นัน้ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารวางแผนยุท ธศาสตร์ (Strategic
planning) ทังนี
้ ้เนื่องจากแผนกลยุทธ์ จะเป็ นแนวทางที่ให้ ผ้ บู ริ หารองค์กรดาเนินการได้ อย่างมีทิศทางคือมุ่งสูค่ วามสาเร็ จของ
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องค์กรได้ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพทังนี
้ ้ผู้บริ หารจะต้ องมีการกาหนดทิศทางในการดาเนินการในขณะที่ครู ทกุ คน
จะต้ องร่ วมกันในการปฏิบตั ิ และถือว่าเป็ นสิ่งสาคัญและจาเป็ นต่อการบริ หารองค์กร เป็ นภารกิจที่ผ้ บู ริ หารต้ องกระทาเป็ น
ลาดับแรกของกระบวนการบริ หาร การดาเนินการใดๆ ถ้ ามีการวางแผนที่ดี งานนันย่
้ อมประสบผลสาเร็ จและบรรลุเป้าหมาย
ดังนันผู
้ ้ บริ หารจึงต้ องมีการวางแผนเพื่อให้ กระบวนการปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรขององค์ประกอบที่ 1 พบว่าตัวแปรส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องของการศึกษาแนวโน้ มของ
ปั ญหา เตรี ยมข้ อมูล หาวิธีแก้ ไข หามาตรการ กาหนดทิศทาง อีกทังการลงมื
้
อปฏิบตั ิ จัดทาและมีการรายงาน หาแนวทาง
แก้ ไข ซึง่ องค์ประกอบที่ 1 การวางแผนกลยุทธ์นนได้
ั ้ แบ่งเป็ นองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
1.1 การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาสอดคล้ องกับงานวิจยั ของกัญจนา ลินทรัตนศิริกลุ [7]ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า
กระบวนการวางแผนในการวัดและประเมินผลการศึกษามี 8 ขันตอนคื
้
อ 1) การดาเนินการก่อนวางแผน 2) การวิเคราะห์
ปั ญหา 3) การกาหนดแผนงานและโครงการ 4) การกาหนดเป้าหมาย 5) การกาหนดวิธีการ6) การกาหนดค่าใช้ จ่าย 7) การ
ปฏิบตั ิตามแผน และ 8) การประเมินผล ซึ่งการกาหนดเป้าหมายที่ชดั เจนจะช่วยให้ เกิดแรงศรัทธาในการพัฒนาให้ ดียิ่งขึ ้น
และเป็ นตัวกาหนดทิศทางในการดาเนินงานร่วมกัน สนับสนุนและให้ ความร่ วมมือซึง่ กันและกันระหว่างผู้บริ หารและผู้ปฏิบตั ิ
อีกทังยั
้ งช่วยเพิ่มความตังใจและก่
้
อให้ เกิดแรงผลักดันในการทางานของสมาชิกทุกคนในองค์กร ดังนันการก
้
าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาจึงมีความสาคัญต่อการบริ หาร สามารถตรวจสอบผลงานได้ อย่างชัดเจน อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
บุคลากรต่อไป และผลการศึกษาที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น สามารถยื นยันและรับรองได้ ว่าการกาหนดเป้าหมายการพัฒนา เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญอีกประการหนึ่งขององค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการบริ หารการ
พัฒนาครูในการใช้ ภาษาอังกฤษของครูประถมศึกษา
1.2 การดาเนิ นการพัฒ นามีการใช้ ภาษาอังกฤษในเรื่ องไวยากรณ์ มี การจัดทาโครงการพัฒ นาการใช้
ภาษาอังกฤษของครู ก าหนดระยะเวลาการพัฒ นาการใช้ ภาษาอัง กฤษของครู ที่ แ น่น อนจัด หาหนังสือ เล่ม เล็ก ที่ มี ก าร
แปลภาษาให้ ครู ได้ ฝึก ฝนอ่านส่งเสริ ม ให้ ค รู จัดท าแผนการจัด การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษจัดหารู ป แบบการใช้
ภาษาอังกฤษที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครูมีการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครูอย่างต่อเนื่องสอบ
วัดผลจัดระดับการใช้ ภาษาอังกฤษของครูอย่างต่อเนื่องสร้ างเครื อข่ายกับครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษในการใช้ ภาษาอังกฤษของ
ครู มอบหมายให้ ครู ภาษาอังกฤษวางแนวทางในการดาเนินงานการใช้ ภาษาอังกฤษแยกระดับการใช้ ภาษาอังกฤษของครู
กาหนดกรอบการดาเนินงานการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษวิเคราะห์และวิจัยการใช้ ภาษาอังกฤษของครู จัดทาหลักสูตร
ฝึ กอบรมการใช้ ภาษาอังกฤษของครู ประเมินพฤติกรรมการใช้ ภาษาอังกฤษของครู และมีการให้ รางวัลแก่ครู ที่มีพฒ
ั นาการ
การใช้ ภาษาอังกฤษซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของบุญเกิด กลมทุกสิ่ง[8] ที่ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ องการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่าการ
ฝึ กอบรมภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริ หารสถานศึกษา ประกอบด้ วย หลักการวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
เนือ้ หา วิธีการฝึ กอบรม สื่ออุปกรณ์ การวัดและประเมินผล และสอดคล้ องกับงานวิจัยของฐิ ติกา เสนาจิตต์ และจุฑามณี
ตระกู ล มุ ทุ ต า[9] ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง สภาพการด าเนิ น งานตามโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ นภาษาอัง กฤษ(Mini English Program : MEP) : กรณี ศึ ก ษา ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา จังหวัดสงขลา ซึ่งพบว่าสถานศึกษาที่เข้ าร่ วมโครงการมีการดาเนินงานตามโครงสร้ างที่หลักสูตรกาหนด
บุคลากรมีความเป็ นเอกเทศ สามารถแยกออกมาดูแลบริ หารจัดการเอง ทาให้ ประสิทธิภาพของบุคลากรสามารถทางานได้
อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ โครงการประสบความสาเร็ จอย่างมาก สอดคล้ องกับงานวิจยั ของวสันต์ ปานทอง[10] ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง
“รูปแบบการพัฒนาครู เพื่อศิษย์ ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา” พบว่าด้ านการปฏิบตั ิตน
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ด้ านความรู้ และทักษะและด้ านการปฏิบตั ิง าน ที่ส่งผลไปยังคุณลักษณะและทักษะผู้เรี ยน ส่วนกระบวนการพัฒนาครู เพื่อ
ศิ ษ ย์ มี 5 ขัน้ ตอน ประกอบด้ ว ยวิ นิ จ ฉัย ความต้ อ งการจ าเป็ น ก าหนดจุด ประสงค์ แ ละขอบข่า ย ก าหนดวิ ธี ก ารพัฒ นา
ดาเนินการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนา ในการดาเนินการพัฒนานันเป็
้ นการปฏิบตั ิเพื่อให้ ได้ ผลตามที่ ประสงค์ โดย
ก่อนที่จะดาเนินการพัฒนาต้ องมีการศึกษาข้ อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ทังวิ
้ ธีการและขันตอน
้
ซึง่ การดาเนินการพัฒนาที่ดีจะทา
ให้ ประสบความสาเร็ จตามเป้าหมาย จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นสามารถยืนยันและรับรองได้
ว่าการด าเนิ น การพัฒ นาเป็ น องค์ ป ระกอบที่ สาคัญ ในส่ว นหนึ่ งขององค์ ป ระกอบการวางแผนกลยุท ธ์ ซึ่งถื อ ได้ ว่าเป็ น
องค์ประกอบสาคัญของการบริ หารการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครูโรงเรี ยนประถมศึกษา
1.3 การประเมินผลการพัฒนามีการรายงานความก้ าวหน้ าการใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นรายบุคคลมีการรายงาน
ผลการใช้ ภาษาอังกฤษของครู สอบวัดผลจัดระดับการใช้ ภาษาอังกฤษของครู มีข้อมูลการใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นรายบุคคล
ส่งเสริ มให้ มีการรายงานความก้ าวหน้ าการใช้ ภาษาอังกฤษของครูจดั ปฏิทินการประเมินการใช้ ภาษาอังกฤษของครู และหา
แนวทางแก้ ไขเมื่อครู มีปัญหาในการใช้ ภาษาอังกฤษซึง่ สอดคล้ องกับผลงานการวิจยั ของณัฐา เพชรธนู [11] ที่ได้ ทาการวิจยั
พัฒนาระบบการกากับติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลการดาเนินงานของครู ในด้ านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
พบว่า ด้ านกระบวนการประเมิน ประกอบด้ วยการเตรี ยมการกากับติดตามและประเมินผล การวางแผนการกากับติดตาม
และประเมินผล และการวิเคราะห์สรุปผลการประเมินซึง่ ในการประเมินผลการพัฒนานันถื
้ อว่าเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่
กาหนดคุณภาพตังแต่
้ เริ่ มต้ น ควบคุมการสร้ างคุณภาพและเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการรักษาระดับคุณภาพให้ ดีขึ ้น ถือได้ ว่า
เป็ นกุญแจที่สาคัญในการพัฒ นาคุณ ภาพบุคลากร จะเห็นได้ ว่า องค์กรที่ประสบความสาเร็ จในการพัฒ นาคุณ ภาพของ
บุคลากร มักจะมีระบบการประเมินผลงานที่ชัดเจนและเปิ ดเผย บุคลากรจึงจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ ด้วย
ความเต็มใจและมัน่ ใจดังนันการประเมิ
้
นผลที่ เหมาะสม ต้ องให้ ความสาคัญ กับการประเมินความประพฤติของบุคคลใน
องค์การด้ วย และให้ ความสาคัญกับพฤติกรรมที่จะสร้ างวัฒนธรรมองค์การที่ดีผา่ นระบบการประเมินผล เพราะโดยธรรมชาติ
แล้ วบุคคลย่อมมีแนวโน้ มที่จะมีพฤติกรรมใด ๆที่มีรางวัลตอบสนองเป็ นเงื่อนไข เช่นการให้ คะแนนประเมิ นผลส่วนหนึง่ แก่ครู
จากการมี ส่ว นร่ วมในกิ จ กรรมช่ วยเหลืองานสังคมร่ วมกับ โรงเรี ย นหรื อ การเลื่อ นขัน้ เงิ น เดื อ น ทัง้ ที่ มิ ใช่ งานในหน้ าที่ ที่
มอบหมายจากผู้บริ หาร เป็ นต้ น โดยจะต้ องมีการประเมินเป็ นระยะๆ เพื่อตรวจสอบความก้ าวหน้ าและปั ญหาอุปสรรคของ
การทางานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพตามแผนงานที่ได้ กาหนดไว้ หรื อไม่ จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษา
ที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นสามารถยืนยันและรับรองได้ ว่าการประเมินผลการพัฒ นาเป็ นองค์ ประกอบที่สาคัญ ในส่วนหนึ่งของ
องค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการบริ หารการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครู
โรงเรี ยนประถมศึกษา
2.องค์ประกอบที่ 2 การเสริ มสร้ างแรงจูงใจซึ่งสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ ระบบไอซีทีในการใช้ ภาษาอังกฤษ
เสริ มแรงกระตุ้นในการใช้ ภาษาอังกฤษสร้ างบรรยากาศให้ เอื ้อต่อ การใช้ ภาษาอังกฤษสาหรับสื่อวัสดุอปุ กรณ์ และเครื่ องใช้
ของแต่ล ะสถานศึก ษา ยึด หลัก ตามหลัก สูต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รวมถึ งการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี มาช่ ว ยในการเรี ย นรู้
โดยเฉพาะการเรี ยนการสอนของครู ชาวต่างชาติที่มกั จะใช้ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ มาประกอบการเรี ยนการสอน สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของเทย์เลอร์ (Taylor) [12] ที่ทาการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานตามทรรศนะของครูโรงเรี ยนประถม โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าครูมีมมุ มองอย่างไรต่อปั จจัยจูงใจตามหลักทฤษฎีของเฮิร์ซเบอร์ ก (Herzberg) พบว่า ปั จจัยด้ าน
ลักษณะงานที่เกี่ยวข้ องกับความก้ าวหน้ า เงินเดือนและชีวิตส่วนตัวของบุคลากรมีความสาคัญน้ อยมากต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานของครู ปั จจัยด้ านลักษณะงานที่เกี่ยวข้ องกับความก้ าวหน้ าและความสัมพันธ์ กบั นักเรี ยน มีความสาคัญต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู นอกจากนี ้ยังพบว่า มุมมองของครู ผ้ ชู ายและผู้หญิ งไม่แตกต่างกันในปั จจัยด้ าน
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ลักษณะงาน ยกเว้ นด้ านความรับผิดชอบและสอดคล้ องกับงานวิจยั ของอีกาน (Egan) [13] ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่ องแรงจูงใจ
และความพอใจของครู โดยการอ้ างอิงจากทฤษฎีแรงจูงใจของเฮิร์ซเบอร์ ก โดยมีจดุ มุง่ หมายของการวิจยั เพื่อกาหนดปั จจัยที่
สร้ างแรงจูงใจครู ของโรงเรี ยนในเมืองซิคาโก (Chicago) โดยทฤษฎีแรงจูงใจของเฮิร์ ซเบอร์ กได้ กาหนดปั จจัยคา้ จุนไว้ 10
ปั จจัย ได้ แก่ นโยบายและการบริ หารงาน (policy and administration) การควบคุมดูแล (supervision) ความสัมพันธ์ กับ
ผู้บัง คับ บัญ ชา (relations with supervisor) ความสัม พัน ธ์ กับ เพื่ อ นร่ ว มงาน (relations with peers) ความสัม พัน ธ์ กั บ
ผู้ใ ต้ บัง คับ บัญ ชา (relations with subordinates) สภาพการท างาน (work condition) เงิ น เดื อ น (salary) ชี วิ ต ส่ว นตัว
(private life) ตาแหน่งหน้ าที่ (status) ความมัน่ คงของการงาน (job security) และปั จจัยจูงใจ 6 ตัว ได้ แก่ความสัมฤทธิ์ผล
(achievement) ก ารย อ ม รั บ นั บ ถื อ (recognition) ลั ก ษ ณ ะงาน (Work itself) ค วาม รั บ ผิ ด ช อ บ (responsibility)
ความก้ าวหน้ าในงาน (advancement / promotion) และโอกาสในการเติบโต (possibility of growth) ผลการวิจยั พบว่าครู
ให้ ความสาคัญ กับปั จจัยจูงใจต่อไปนี ้ คือ ลักษณะงาน (Work itself) ความสัมฤทธิ์ ผล (achievement) ความรับผิดชอบ
(responsibility) ตามลาดับนอกจากนี ้ยังพบว่า ขนาดของโรงเรี ยนมีผลอย่างยิ่งต่อแรงจูงใจในการทางานของครู ปั จจัยที่
ส่งผลน้ อยที่สดุ ต่อแรงจูงใจในการทางานของครู คือ ประสบการณ์การทางานและพบว่าโดยทัว่ ไปแล้ วครูมีความพอใจในการ
ทางาน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของโคกา (Koga) [14] ได้ กาหนดวัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อกาหนดตัวแปรที่สง่ ผลต่อความพึง
พอใจและความไม่พอใจในการปฏิบตั ิงานของครู โดยศึกษาตัวแปรต่อไป ในการบริ หารการพัฒนาการเสริ มสร้ างแรงจูงใจ
สามารถท าผ่านกิ จกรรมได้ หลายรู ปแบบ ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับความต้ องการ ความพอใจ เหตุผลและความจาเป็ น โดยวิธีการ
เสริ มสร้ างแรงจูงใจมีหลายวิธีด้วยกัน เช่นโดยการปรับขึ ้นเงินเดือนเลื่อนขันเลื
้ ่อนตาแหน่งในระบบราชการ ซึ่งถือได้ ว่าเป็ น
แรงจูงใจอย่างมีเหตุผลดีในการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษของครูและเป็ นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการมา
นานแล้ วว่าแรงจูงใจเป็ นองค์ ป ระกอบด้ านจิ ต วิท ยาที่ มีความสาคัญ สาหรับ การเรี ย นรู้ บุคคลที่มี แรงจูงใจจะเกิ ดความ
กระตือรื อร้ นและพยายามดิน้ รน เพื่อให้ งานบรรลุตามเป้าหมายแรงจูงใจเกิ ดได้ จากหลายสาเหตุไม่มีกฎเกณฑ์ แน่นอน
นอกจากนันการให้
้
ความสาคัญกับการเสริ มสร้ างแรงจูงใจทังภายในและภายนอกให้
้
เกิดขึ ้นนัน้ การให้ คาแนะนาถึงประโยชน์
ของภาษาอังกฤษก็จะเป็ นการกระตุ้นให้ มีแรงจูงใจเชิงบูรณาการและแรงจูงใจเชิงเครื่ องมือ ทาให้ มีความสนใจ ตังใจ
้ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการใช้ ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ มีการพัฒนาตนเองจนมีความชานาญในการใช้ ภาษาอังกฤษต่อไปจากแนว คิด
ทฤษฎีและผลการศึกษาที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นสามารถยืนยันและรับรองได้ ว่าการเสริ มสร้ างแรงจูงใจเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
ในการบริ หารการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครูโรงเรี ยนประถมศึกษา
3. องค์ประกอบที่ 3 การประสานงานมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ กูลิคและเออร์ วิค (Gulick and
Urwick) [15] ได้ ให้ ความหมายด้ านการประสานงาน ว่าเป็ นการประสานงานระหว่างหน่วยงานหรื อตาแหน่งที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังการติ
้
ดต่อสื่อสารภายในองค์การ เพื่อให้ การดาเนินงานขององค์การหรื อหน่วยงานเป็ นไปด้ วย ความเรี ยบร้ อย และ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ การประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์การ การประสานงานเป็ นขันหนึ
้ ง่ ของกระบวนการบริ หาร ซึง่ ผู้บริ หารจะต้ องใช้ เทคนิคในการส่งเสริ ม ชักจูง ตักเตือน และ
ช่วยเหลือให้ ทุกหน่วยงานขององค์การ หน้ าที่ขององค์การเป็ นจุดมุ่งหมายปลายทาง โดยเฉพาะในประเด็นการติดต่อและ
ประสานงานซึ่งเป็ นการจัดระเบียบวิธีการทางานเพื่อให้ งานและเพื่อนๆ ร่วมมือปฏิบตั ิงานเป็ นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อลดข้ อ
ขัดแย้ ง ทาให้ งานดาเนินไปได้ อย่างราบรื่ น และทาให้ การทางานสัมพันธ์ สอดคล้ องกันนอกจากนัน้ การติดต่อประสานงาน
หรื อการมีมนุษย์สมั พันธ์กบั คน หรื อกลุม่ องค์กร ยังเป็ นการจัดระเบียบวิธีการทางาน เพื่อให้ งานและเจ้ าหน้ าที่จากส่วนต่างๆ
ในหน่วยงาน ร่วมมือปฏิบตั ิงานเป็ นน ้าหนึง่ ใจเดียวกัน ไม่ทาให้ งานซ ้าซ้ อน ขัดแย้ งกัน หรื อเหลือ่ มล ้ากัน และให้ ความร่วมมือ
ด้ วยดี สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กรนันอย่
้ างสมานฉันท์และมีประสิทธิภาพ ทังยั
้ งเป็ นการติดต่อสือ่ สาร
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ให้ เกิดความคิดความเข้ าใจในการร่วมมือปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องทังเวลา
้
และกิจกรรมที่จะต้ องกระทาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
อย่างสมานฉันท์ เพื่ อ ให้ งานด าเนิน ไปอย่างราบรื่ น ทัง้ ยังท าให้ เกิ ด การลดข้ อ ขัด แย้ ง และท าให้ งานดาเนิ น ไปได้ ด้ วยดี
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของต่วนเปาซี กูจิ [16] ได้ ศึกษาเรื่ อง การบริ หารงานภาครัฐในรูปแบบเครื อข่าย: กรณีศึกษาสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน สานักงานปฏิบตั ิการภาคใต้ พบว่า ประโยชน์ของเครื อข่าย ได้ แก่เป็ นเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เป็ นเวที
กลางประสานงาน เป็ นเวทีแลกเปลีย่ นและระดมทรัพยากร เป็ นเวทีร่วมสร้ างสรรค์และพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และเป็ นเวทีสร้ าง
กระแสผลักดัน ประเด็ น ทางสังคมใหม่ๆ การประสานงานนัน้ เป็ นการจัดให้ บุค ลากรในองค์ ก รทางานประสานสัม พัน ธ์
สอดคล้ องเป็ นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้ การดาเนินงานราบรื่ น และบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพอีกทังยั
้ งเป็ นการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอก ซึ่งในการบริ หารการพัฒนาหากมีการประสานงานกันไม่ว่าจะทังภายในหรื
้
อภายนอก
สถานศึกษาจะทาให้ เกิดการร่วมมือที่ดีและนาไปสูจ่ ดุ หมายปลายทางเดียวกันการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้ เข้ ามา
มีสว่ นร่ วมในการพัฒนาจะทาให้ ครู ได้ รับการสนับสนุน เป็ นการสร้ างความร่ วมมือแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทางวิชาการ โดยจัดหา
ทุนให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ ไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ทงในและต่
ั้
างประเทศ
อย่างมีคุณ ภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ อย่ างเต็มที่ โดยมุ่งไปสู่ความสาเร็ จตามเป้าหมายจากแนวคิด ทฤษฎีและผล
การศึกษาที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นสามารถยืนยันและรับรองได้ ว่า การประสานงาน เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการบริ หารการ
พัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครูโรงเรี ยนประถมศึกษา
4. องค์ ประกอบที่ 4 การส่งเสริ มสนับสนุนซึ่ง เป็ นการส่งเสริ มสนับสนุนในการใช้ ภาษาอังกฤษโดยมีความ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ นอกจากนี ้ สุทธิวงศ์คากล่อง [17] ที่ได้ ศกึ ษาผู้บริ หารสถานศึกษามีบทบาทการส่งเสริ มการวิจยั ใน
ชันเรี
้ ยน ซึ่งพบว่าผู้บริ หารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริ มการวิจัยในชัน้ เรี ยนในด้ านการสนับสนุนและจูงใจด้ านการ
นิเทศภายในด้ านการเผยแพร่ ผลงานเพื่อสร้ างขวัญกาลังใจและยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ขององอาจ วิจิตรวรกาญจน์ [18] ที่
ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง การบริ หารจัดการเรี ยนรู้สปู่ ระชาคมอาเซียนของโรงเรี ยนประสาทรัฐประชากิจ ซึง่ สรุปได้ วา่ ในด้ านการ
ส่งเสริ ม ทรั พ ยากรในการด าเนิ น งานให้ ค วามสาคัญ และสนับ สนุน เรื่ อ งงบประมาณพัฒ นาด้ านการศึก ษา การจัด สรร
ทุนการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียนและการสร้ างบุคลากรที่มีคุณภาพทังในด้
้ านเครื่ องมือเครื่ อ งจักรที่
ทันสมัยและด้ านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การจัดตังโครงข่
้
ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์กลางรวบรวม จัดเก็บและเชื่อมโยง
ข้ อมูลสารสนเทศด้ านการศึกษาเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีการเรี ยนรู้ ตลอดเวลา และโรงเรี ยนส่งเสริ ม สนับสนุนทรัพยากรในการ
ดาเนินงานอย่างเป็ นระบบตามแผนยุทธศาสตร์ ของโรงเรี ยน มีการจัดสรรงบประมาณไว้ อย่างเพียงพอ มีการส่งเสริ มให้
บุคลากรสามารถดาเนินงานได้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้การจัดการศึกษาของไทยมีวิวฒ
ั นาการมาโดยตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่
กระทรวงศึกษาธิ การให้ ความสาคัญอย่างต่อเนื่องก็ คือ การพัฒนา สนับสนุน ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษของ
เยาวชนไทยให้ อยู่ในระดับที่สามารถติดต่อสือ่ สารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาให้ สงั คมไทยมีความเจริ ญก้ าวหน้ าและ
เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ ได้ มาตรฐานสากล ในการส่งเสริ มสนับสนุนของการบริ หารการพัฒนาครูนนั ้ ไม่เพียงจะเป็ นการ
สนับ สนุน ในเรื่ องจัดหาครู สอนภาษาที่ มี ความสามารถมาสอน จัดสื่อ หรื อแม้ กระทัง้ ทุน การศึก ษาเพื่ อสนับ สนุนการใช้
ภาษาอังกฤษของครูแต่ยงั เป็ นการส่งเสริ มสนับสนุนในเรื่ องของกาลังใจเพื่อปรับเปลีย่ นทัศนคติในการใช้ ภาษาอังกฤษของครู
เนื่องจากครู ที่ไม่ได้ สอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ยงั ด้ อยทักษะภาษา โดยเฉพาะเรื่ องการสื่อสาร หากมีการส่งเสริ มสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบจะมีส่วนทาให้ ครู มีการพัฒ นามากยิ่งขึ ้น จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาที่ได้ กล่าวมา
ข้ างต้ น สามารถยืนยันและรับ รองได้ ว่าการส่งเสริ มสนับสนุนเป็ นองค์ ป ระกอบที่สาคัญ ในการบริ หารการพัฒ นาการใช้
ภาษาอังกฤษของครูโรงเรี ยนประถมศึกษา
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5. องค์ ประกอบที่ 5 การนิ เทศเป็ น การนิ เทศการใช้ ภาษาอังกฤษ ซึ่งมี ความสอดคล้ องกับ งานวิจัยของศิ
วกรนันโท[19] ที่พบว่า รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรี ยนขนาดเล็กประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
คือ 1) กาหนดผู้รับผิดชอบในการ
นิเทศภายใน ได้ แก่ กาหนดโครงสร้ างการนิเทศภายในกาหนดบทบาทผู้เกี่ยวข้ องกับการนิเทศภายใน 2) วางแผน การนิเทศ
ภายใน ได้ แก่ การศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้ องการของโรงเรี ยน การวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา และแนวทาง
การแก้ ปัญหา 3) การจัดทาโครงการนิเทศภายในโรงเรี ยน ได้ แก่ การเตรี ยมการก่อนการนิเทศ การปฏิบตั ิการนิเทศภายใน
โรงเรี ย นการ ควบคุมการปฏิ บัติก ารนิ เทศการสร้ างขวัญ ก าลังใจประเมิน ผลการนิเทศภายใน และ 4) การสรุ ป ผล การ
ดาเนินการเพื่อการปรับปรุ ง ผลการทดลองใช้ รูปแบบการนิเทศภายใน พบว่า สามารถปฏิบัติได้ ในสถานการณ์ จริ งของ
โรงเรี ยนขนาดเล็ก สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ซิลวาและดาน่า(Silva & Dana) [20] ได้ ศึกษาเรื่ อง การนิเทศแบบร่ วมมือใน
โรงเรี ยนสูร่ ะดับมืออาชีพ ผลการวิจยั ได้ เสนอรูปแบบความร่วมมือโดยเน้ นการตรวจสอบและการใช้ ข้อมูลเพื่อพัฒนาโรงเรียน
ที่พฒ
ั นาสูม่ ืออาชีพ มี 4 ขันตอน
้
คือ 1) ขันเตรี
้ ยมความพร้ อม 2) การนิเทศโดยตรง 3) ผลการนิเทศ และ4) ความต้ องการของ
ครู ซึง่ การนิเทศต้ องยึดยึดหลักทัง้ 4 ประการอย่างผสมผสาน ในการนิเทศต้ องกาหนดบทบาทหน้ าที่ของผู้นิเทศอย่างชัดเจน
ดังนัน้ การศึก ษารู ป แบบของการนิเทศจึงจาเป็ น ต้ องกาหนดกระบวนที่ ชัดเจนและทุกขัน้ ตอนต้ องประสานสัม พัน ธ์ และ
เชื่ อ มโยงกัน อย่า งเป็ น ระบบการนิ เทศเป็ น กระบวนการในการปฏิ บัติ งานร่ วมกัน ระหว่างผู้นิ เทศกับ ผู้รับ การนิ เทศที่ จ ะ
ช่วยเหลือให้ คาปรึ กษา แนะนาครูผ้ รู ับการนิเทศและบุคลากรทางการศึกษาให้ พฒ
ั นาการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้ เกิดความงอกงามทางวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาครู เป็ นสาคัญ ซึ่งต้ องมีการอาศัยความร่ วมมือของผู้บริ หาร ผู้
นิเทศและครู โดยมีการอาศัยหลักการสร้ างสัมพันธภาพบนความเท่าเทียมและการยอมรับซึง่ กันและกัน หลักความเป็ นระบบ
และมีความต่อเนื่องและหลักความยืดหยุน่ ให้ อิสระในการที่จะพัฒนา หากสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึ กษา
โดยผ่านการนิเทศอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง จะทาให้ การพัฒนามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาไปได้ ตามเป้าหมายที่
ได้ ก าหนดไว้ จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึก ษาที่ได้ ก ล่าวมาข้ างต้ น สามารถยืน ยัน และรับ รองได้ ว่า การนิเทศ เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญในการบริ หารการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครูโรงเรี ยนประถมศึกษา
ผลการยื น ยั น องค์ ประกอบของการบริ ห ารการพั ฒ นาการใช้ ภาษาอั ง กฤษของครู โ รงเรี ย น
ประถมศึกษา
ผลการยื น ยัน องค์ ป ระกอบการบริ ห ารการพัฒ นาการใช้ ภาษาอังกฤษของครู โรงเรี ย นประถมศึก ษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน พบว่า องค์ประกอบการบริ หารการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษของครู โรงเรี ยน
ประถมศึกษาทัง้ 5 องค์ประกอบคือ 1.การวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบย่อย 2. การเสริ มสร้ างแรงจูงใจ3.
การประสานงาน 4. การส่งเสริ มสนับสนุน 5. การนิเทศมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์ และความ
ถูกต้ องครอบคลุม

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1.1 หน่วยงานต้ นสังกัดควรนาผลการวิจยั นี ้ไปเป็ นส่วนหนึง่ ของแนวทางการบริ หารพัฒนาครู เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริ มการใช้ ภาษาอังกฤษ โดยการสร้ างความเข้ าใจและสร้ างความสาคัญของการใช้ ภาษาอังกฤษ
1.2 หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การศึ ก ษา ควรน าผลการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ไปเป็ นแนวทางการพัฒ นาการใช้
ภาษาอังกฤษของครู และมีการประเมินผล กากับ ติดตามการบริ หารการพัฒนาร่วมกันในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ควรมี ก ารพัฒ นางานวิจัย โดยการน าไปปฏิ บัติ ใช้ ในสถานศึก ษาหรื อ หน่วยงานที่ สนใจแล้ วมี ก าร
ดาเนินการกากับ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
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2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี ้
2.1 ทาการศึกษาเชิงทดลอง โดยนาแนวทางที่ได้ ไปวิจยั เพื่อหาประสิทธิผล
2.2 ศึกษารู ปแบบการบริ หารการพัฒ นาการใช้ ภาษาอังกฤษของครู โรงเรี ยนประถมศึกษา โดยกาหนด
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างให้ ใกล้ เคียงกัน
2.3 ควรหาแนวทางการปฏิ บัติ เพื่ อ ให้ เกิ ด การบริ ห ารการพัฒ นาการใช้ ภ าษาอัง กฤษของครู โรงเรี ยน
ประถมศึก ษาในสังกัด ต่า งๆ เช่ น สังกัด สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน สังกัด การศึ ก ษาเอกชน สัง กัด
กรุงเทพมหานคร เป็ นต้ น
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ความเป็ นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในบริบทการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน
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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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา 2) เปรี ยบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษา และครู ในสถานศึกษา จําแนกตาม เพศ การศึกษาขันสู
้ งสุด ประสบการณ์การทํางาน
ตําแหน่ง และขนาดสถานศึกษา 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา กลุ่ม
ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย มี 2 กลุ่ม ได้ แ ก่ กลุ่ม ที่ 1 ผู้ต อบแบบสอบถามประกอบด้ ว ย ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา และครู ใ น
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม รวมทังสิ
้ ้น 269 คน ได้ มาโดยการสุม่ แบบแบ่งชัน้
ตามสัดส่วน และกลุ่มที่ 2 ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้ วย ผู้บริ หารสถานศึกษาจํานวน 3 คน ได้ มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจงเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้วิจยั ซึ่งแบบสอบถามมีค่าความตรงด้ าน
เนื ้อหาระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 มีคา่ ความเที่ยงเท่ากับ 0.99 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์เนื ้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ านพบว่าด้ านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย ได้ แก่ ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้ านวิสยั ทัศน์ ด้ านการบริ หารงาน
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งบประมาณ ด้ านการบริ หารงานบุคคล ด้ านการบริ หารงานด้ านความสัมพันธ์ กบั ชุมชน ด้ านการบริ หารวิชาการ ด้ านการ
บริ หารกิจการนักเรี ยน และด้ านการสือ่ สารภาษาอังกฤษ ตามลําดับ
2. ความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา เมื่อจําแนกตามตําแหน่ง และขนาดของสถานศึกษา พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน ไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางการพัฒ นาความเป็ น ผู้บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา ประกอบด้ ว ย 1) ส่ง เสริ ม ให้ นํ า
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ มาพัฒนาหลักสูตร 2) ควรสร้ างขวัญกําลังใจให้ บคุ ลากรทุกคนในโรงเรี ยน 3) ควรมีการจัด
สวัสดิการภายในโรงเรี ยนที่หลากหลายตรงกับความต้ องการ 4) ควรวางแผน ประชุมการบริ หารงานงบประมาณ มีการจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการประจําปี และเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 5) ควรมีการเผยแพร่ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยน และ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู กครอง ชุมชน เสนอแนะความคิดเห็น 6) ควรให้ ความยุติธรรม และความเสมอภาคกับบุคลากรอย่างเท่า
เทียมกัน พร้ อมทังรั
้ บฟั งความคิดเห็นของบุคลากร 7) ควรกําหนดกิจกรรมที่เป็ นนวัตกรรม และกําหนดกลยุทธ์ ในการ
บริ หารการศึกษาได้ อย่างเหมาะสมสูป่ ระชาคมอาเซียน และ 8) พัฒนาผู้บริ หารให้ สามารถใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารได้
โดยจัดหาวิทยากรมาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผ้ บู ริ หาร และบุคลากรภายในโรงเรี ยน
คาสาคัญ : ความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพ, ผู้บริ หารสถานศึกษา, 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
การบริ หารจัดการศึกษาไทยในปั จจุบนั อยูท่ า่ มกลางกระแสโลกที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วส่งผลให้ ประเทศในแถบ
เอเชีย ต้ องเผชิญกับความหลากหลายทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเทคโนโลยีในอัตราค่อยข้ างสูง ทําให้
แต่ละประเทศต้ องเร่ งเตรี ยมความพร้ อมให้ ประเทศของตนเองมีความเจริ ญ ก้ าวหน้ า เพื่อแข่งขันกับต่างประเทศ ทังด้
้ าน
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และการสื่อสาร โดยการพัฒนาคนให้ มีศกั ยภาพสูงขึน้ ให้
สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกระแสการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ ประเทศชาติก้าวหน้ าได้ อย่างมัน่ คง โดยอาศัยการศึกษาเป็ น
เครื่ องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ ให้ สามารถเข้ าแข่งขันในเวทีโลกได้ ทกุ รู ปแบบ การศึกษาจึงเป็ นหัวใจสําคัญของทุก
องคาพยพแห่งการพัฒนาประเทศ และเป็ นกลไกหลักในการพัฒนาทรั พยากรของชาติให้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถยืนหยัดได้ อย่างสง่างามในประชาคมโลก [1]
ในปี พ.ศ. 2559 เป็ นปี ที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nation
: ASEAN) หรื อ อาเซียน รวมตัวกันเป็ นภูมิภาคเดียวกัน และก้ าวเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนแบบเต็มตัว [2] ประเทศอาเซียนทุก
ประเทศให้ ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ สาํ คัญกับศึกษาเพราะการศึกษาเป็ นส่วน
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมให้ มีความก้ าวหน้ า เป็ นกลไกสําคัญในการบรรลุวิสยั ทัศน์อาเซียน 2020 และการอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสขุ ในสิ่งแวดล้ อมบนพื ้นฐานของประชาธิปไตยอย่างกลมกลืน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มอํานาจต่อรอง
และขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศในทุก ๆ ด้ าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปั ญหาใหม่ ๆ
ระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน การศึกษาจึงนับว่ามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและเตรี ยมความพร้ อมสู่
ประชาคมอาเซียน นอกจากนี ้เพื่อให้ การพัฒนาการศึกษาเป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ กําหนด
นโยบายการปฏิ รู ป การศึก ษาในทศวรรษที่ 2 โดยเน้ น การปฏิ รู ป การศึก ษาและเรี ย นรู้ อย่างเป็ น ระบบพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาและการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคนไทยยุคใหม่ปรับกระบวนทัศน์การเรี ยนรู้ เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่ง เสริ มการมีสว่ นร่ วมในการบริ หารและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
[3]
สภาพการณ์ ที่เกิ ดขึน้ ดังกล่าวส่งผลให้ การจัดการศึกษาไทยต้ องปรั บเปลี่ย นกระบวนทัศ น์ ในการบริ หารจัด
การศึกษาใหม่เพื่อสอดคล้ อง และก้ าวทันกับสถานการณ์ ปัจจุบันที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตเพื่อส่งเสริ มให้ การศึกษาไทยมี
คุณภาพได้ มาตรฐาน ประกอบกับในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 บัญญัติให้ มงุ่ พัฒนาคน
ไทยให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงทางร่
ั้
างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
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อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข [4] จะเห็นได้ ว่าการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจะสําเร็ จได้ จําเป็ นต้ องอาศัย
ผู้บริ หารการศึกษาและผู้บริ หารสถานศึกษามืออาชีพจึงจะทําให้ การบริ หารและการจัดการศึกษาประสบความสําเร็ จและ
เป็ นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์การเปลี่ยนแปลงในด้ านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีเป็ นไปอย่า งรวดเร็ วและตลอดเวลา
ซึ่งก่อให้ เกิดความสลับซับซ้ อนและปั ญหาอย่างไม่มีสิ ้นสุดจําเป็ นต้ องอาศัยผู้นําที่มีวิสยั ทัศน์ความรู้ ความสามารถและมี
คุณธรรมในการดําเนินการจึงจะทําให้ องค์กรประสบความสําเร็ จตามความมุง่ หมายที่คาดไว้
ดังนันผู
้ ้ บริ หารโรงเรี ยนจําเป็ นต้ องมีคณ
ุ ลักษณะมีความรู้ ความสามารถมีวิสยั ทัศน์มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมมีความ
เป็ นผู้นําโดยเฉพาะเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพทางด้ านวิชาการที่มีความสามารถทางการบริ หาร และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ.2545 มาตรา 53 และด้ ว ยหลัก การดัง กล่า วข้ า งต้ น ผู้ บริ ห าร
สถานศึกษาต้ องเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพที่มีความสามารถในการบริ หารจัดการศึกษา [5] ผู้บริ หารสถานศึกษาจึงเป็ นผู้นําที่
สําคัญที่สดุ ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาเข้ าสู่กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วท่ามกลางความหลากหลายทังด้
้ าน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยใช้ กระบวนการทางการบริ หารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ อย่างชัดเจน เหมาะสมและสอดคล้ องกับบริ บทขององค์กรโดยการร่ วมมือกันบริ หารจัดการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาให้ เกิดความพึงพอใจของทุกฝ่ ายเพื่อประโยชน์สงู สุดในการพัฒนาประเทศ เมืองปาย รู้ สรรพกิจ กล่าวถึงความ
พร้ อมของสถานศึก ษาในการเข้ า สู่ป ระชาคมอาเซีย นว่าควรมี แ นวทางที่ จะพัฒ นาไปสู่ค วามพร้ อมมี แ บ บแผนในการ
ดําเนินการจัดการเรี ยนรู้ของประชาคมอาเซียน ผู้บริ หารสถานศึกษาเป็ นบุคคลสําคัญในการส่งเสริ มสนับสนุนและช่วยเหลือ
ครูจดั การเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นานักเรี ยนให้ มีความตระหนักความรู้ความเข้ าใจและเจตคติที่ดีพร้ อมที่จะปรับเปลีย่ นและเตรี ยมตัวรับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะต้ องเผชิญในอนาคต [6] ดังสรุ ปได้ ว่า ความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในบริ บทการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียนจําเป็ นต้ องมี
ความรู้ ความสามารถในการบริ หารจัดการศึกษาภายใต้ สภาวการณ์ ที่จํากัดได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ มีวิสยั ทัศน์ในการจัด
การศึกษาสูป่ ระชาคมอาเซียน มีความสามารถในการประสานภาคีเครื อข่ายเพื่อความร่วมมือในการจัดการเรี ยนรู้สปู่ ระชาคม
อาเซียน มีความสามารถในการบริ หารงานวิชาการ งบประมาณ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมในการบริ หาร สามารถติดต่อสือ่ สารกับ
ภาคีเครื อข่ายในกลุม่ ประชาคมอาเซียนและมีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความเป็ นผู้บริ หารมืออาชี พของผู้บริ หารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในบริ บทการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน เพื่อนํา
ข้ อมูลไปปรับปรุงพัฒนาตนเองและใช้ เป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายในการพัฒนาผู้บริ หารและการจัดศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม ในบริ บทการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงครามจํ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษาขัน้ สูงสุด ประสบการณ์ การทํางาน ตําแหน่ง และขนาด
สถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในบริ บทการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา 73 คน ครู 804 คน รวมทัง้ สิน้ 877 คน ใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ปี การศึกษา 2558
2.) กลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มที่ 1 เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย ผู้บริ หารสถานศึกษา จํานวน 22 คน และ
ครูผ้ สู อน จํานวน 247 คน รวมทังสิ
้ ้น 269 คน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ปี การศึกษา 2558 ได้ มาโดยวิธีดงั นี ้
1. กําหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจากจํานวนประชากรทังหมด
้
โดยเทียบกับตารางกําหนดขนาดของกลุม่
ตัวอย่างสําเร็ จรูปของ Krejcie & Morgan (1970: 608 อ้ างอิงใน จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทยั , 2555: 124) [7]
2. การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ทําการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (stratified random sampling) โดยใช้ ขนาดโรงเรี ยนเป็ น
เกณฑ์จดั ชัน้ (strata) การเลือกกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละชันใช้
้ การสุม่ อย่างง่าย (simple random sampling) ให้ ได้ จํานวนครบ
ตามสัดส่วนที่กําหนดไว้
กลุม่ ที่ 2 เป็ นกลุม่ ตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้ ใช้ การเลือกแบบเจาะจง จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
กระจายไปตามขนาดสถานศึกษา ขนาดละ 1 คน ได้ ทงั ้ สิ ้น 3 คน และกํ าหนดผู้ให้ สมั ภาษณ์ เป็ นผู้บริ หารสถานศึกษา โดย
พิจารณาเลือกสถานศึกษาที่ผา่ นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน เป็ นผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ (Key
Informant) ซึง่ เป็ นผู้ที่สามารถให้ ข้อมูลที่จะศึกษาเป็ นอย่างดี
2. ตัวแปรที่วิจัย
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
ตั ว แปรต้ น ได้ แ ก่ สถานภาพส่ว นบุค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ ระดับ การศึก ษาขัน้ สูง สุด
ประสบการณ์การทํางาน ตําแหน่ง และขนาดสถานศึกษา
ตัวแปรตาม ได้ แก่ ความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพในประชาคมอาเซียนของผู้บริ หารสถานศึกษา 8 ด้ าน ดังนี ้ 1)
ด้ านการบริ หารวิชาการ, 2) ด้ านการบริ หารงานบุคคล, 3) ด้ านการบริ หารกิจการนักเรี ยน, 4) ด้ านการบริ หารงานงบประมาณ
, 5) ด้ านการบริ หารงานด้ านความสัมพันธ์ กบั ชุมชน, 6) ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม, 7) ด้ านวิสยั ทัศน์, และ 8) ด้ านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
3. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ มี 2 ชุด คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
ชุดที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในบริ บทการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน โดยแบ่งเป็ น 3 ตอนดังนี ้ ตอนที่ 1
สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Checklist), ตอนที่ 2 แบบสอบถามความ
คิดเห็นมีลกั ษณะเป็ นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพความ
ตรงด้ านเนื ้อหาและโครงสร้ าง (Content Validity) ได้ ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อกระทงคําถามกับวัตถุประสงค์ และ
ความเที่ยงตรงเชิ งเนื อ้ หา (Content Validity) และความถูกต้ อ งของเนื อ้ หาทุก ข้ อ โดยเลือ กเฉพาะข้ อที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้ องตังแต่
้ 0.67 ถึง 1.00 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็ นแบบสอบถาม

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
ชุ ด ที่ 2 แบบสัม ภาษณ์ แ นวทางการพัฒ นาความเป็ น ผู้บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา สัง กัด
สํ า นัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุท รสงคราม ในบริ บ ทการจัด การศึ ก ษาของประชาคมอาเซี ย น จาก
แบบสอบถามที่มีคา่ เฉลีย่ ตํ่าในแต่ละด้ าน มีลกั ษณะเป็ นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง (semi-structure interview test)
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ขอความอนุเคราะห์จากสํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อจัดทําหนังสือขอความร่วมมือ
ไปยังสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามในการเก็บรวบรวมข้ อมูล จากแบบสอบถามผู้บริ หาร
สถานศึกษา และครู
2) ดําเนินการจัดส่งแบบสอบถาม ไปยังโรงเรี ยนที่มีผ้ ูบริ หารสถานศึกษา โดยผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลด้ วยตนเองได้ แบบสอบถามที่สมบูรณ์ คิดเป็ นร้ อยละ 100
3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามที่ได้ รับกลับคืนมา เพื่อนํามาลงรหัสข้ อมูลแล้ วนําไปวิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรูป
4) ผู้วิจัยได้ ดําเนินการขอความอนุเคราะห์จากสํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อจัดทํา
หนังสือขอความร่ วมมือไปยังสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามในการสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หาร
สถานศึกษาเพื่อให้ ข้อมูลที่สาํ คัญ โดยผู้วิจยั ดําเนินการติดต่อและเดินทางไปสัมภาษณ์ตามวันเวลา และสถานที่ที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
สําคัญนัดหมาย
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) การวิ เ คราะห์ ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อคํ า ถามกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ (Index of item Objective
Congruence: IOC)
2) สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลจําแนกตามลักษณะของแบบสอบถามในแต่ละตอนดังนี ้
2.1 การวิเคราะห์สถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check Lists) ด้ วย
วิธีการแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้ อยละ (percentage)
2.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็น ใช้ การหาค่าเฉลีย่ X และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
นําค่าเฉลีย่ ไปเทียบเกณฑ์ขอบเขตของค่าเฉลีย่ ตามแนวคิดของบุญชม ศรี สะอาด [8]
3) การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ จําแนกสถานภาพโดยใช้ สถิติที่แบบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน t test Independent และใช้ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way ANOWA) เมื่ อ พบความแตกต่างจึง
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่ารายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่
4) การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาจากการสัมภาษณ์ ใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา (content analysis)

สรุปผลการวิจัย
1. ความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้ านอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้ านพบว่าด้ านที่มีคา่ เฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย ได้ แก่ ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้ านวิสยั ทัศน์ ด้ านการบริ หารงานงบประมาณ
ด้ านการบริ หารงานบุคคล ด้ านการบริ หารงานด้ านความสัมพันธ์ กบั ชุมชน ด้ านการบริ หารวิชาการ ด้ านการบริ หารกิจการ
นักเรี ยน และด้ านการสือ่ สารภาษาอังกฤษตามลําดับ
2. ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษา และครู ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ต่อความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในบริ บทการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
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2.1 ผู้บริ หารสถานศึกษา และครู ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อ ความเป็ นผู้บริ หารมืออาชี พของผู้บริ หาร
สถานศึกษา ทังในภาพรวมและรายด้
้
านไม่แตกต่างกัน
2.2 ผู้บริ หารสถานศึกษา และครู ที่มีระดับการศึกษาขันสู
้ งสุดต่างกันมีความคิดเห็นต่อ ความเป็ นผู้บริ หารมือ
อาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา ทังในภาพรวมและรายด้
้
านไม่แตกต่างกัน
2.3 ผู้บริ หารสถานศึกษา และครู ที่มีประสบการณ์ การทํางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อ ความเป็ นผู้บริ หารมือ
อาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า แตกต่างกันในด้ านการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ แต่เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ รายคู่ พบว่า ไม่มีรายคูท่ ี่แตกต่างกัน
2.4 ผู้บริ หารสถานศึกษา และครู ที่มีตําแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพของผู้บริ หาร
สถานศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 จํานวน 2 ด้ าน คือ ด้ านการบริ หารงานวิชาการ และด้ านการบริ หารงานบุคคล
2.5 ผู้บริ หารสถานศึกษา และครู ที่มีขนาดของสถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพ
ของผู้บริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า แตกต่างกัน จํานวน 7 ด้ าน คือ ด้ าน
การบริ หารวิชาการ ด้ านการบริ หารงานบุคคล ด้ านการบริ หารกิจการนักเรี ยน ด้ านการบริ หารงานงบประมาณ ด้ านการ
บริ หารงานด้ านความสัมพันธ์ กบั ชุมชน ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม และด้ านวิสยั ทัศน์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. แนวทางการพัฒนาความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา คือ นําผลงานวิ จยั มาพัฒนาหลักสูตร
สร้ างขวัญกํ าลังใจให้ บุคลากรทุกคน มีการจัดสวัสดิการภายในโรงเรี ยนที่ตรงกับความต้ องการ ประชุมการบริ หารงาน
งบประมาณจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี และเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา มีการเผยแพร่ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรี ยน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู กครอง ชุมชน เสนอแนะความคิดเห็น มีความยุติธรรม และความเสมอภาคกับทุกคนอย่าง
เสมอภาคส่งเสริ มกิจกรรมที่เป็ นนวัตกรรม และมีกลยุทธ์ ในการบริ หารการศึกษาได้ อย่างเหมาะสมสู่ประชาคมอาเซียน
สามารถใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารได้ พร้ อมทังพั
้ ฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผ้ บู ริ หาร และบุคลากรภายในโรงเรี ยน

อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยพบว่าระดับความเป็ นผู้บริ หารมืออาชี พของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามในบริ บทการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน โดยรวมและรายด้ านอยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้ าน โดยมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมรองลงมาคือด้ านวิสยั ทัศน์ ด้ านการบริ หารงานงบประมาณ ด้ านการ
บริ หารงานบุคคล ด้ านการบริ หารงานด้ านความสัมพันธ์ กบั ชุมชน ด้ านการบริ หารวิชาการ ด้ านการบริ หารกิจการนักเรี ยน
และด้ านการสือ่ สารภาษาอังกฤษ ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า
1.1 ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อการ
ดําเนินกิจการของโรงเรี ยน ไม่นําทรัพย์สินของทางราชการ หรื อไม่นําเวลาราชการไปใช้ ในงานส่วนตัว ญาติพี่น้อง หรื อมิตร
สหาย ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เรณู กองชาญ [9] ได้ ศกึ ษาคุณลักษณะผู้บริ หารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของครู
ในอําเภอมวกเหล็กสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบว่า ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม อยู่ในระดับมาก
ผู้บริ หารประพฤติปฏิบตั ิตนเสมอต้ นเสมอปลายเหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์ และสิง่ แวดล้ อม เป็ นแบบอย่างที่
ดีแก่บคุ ลากรภายในสถานศึกษา
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1.2 ด้ านวิสยั ทัศน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษามีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ ก้าวทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ในการบริ หารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีความกระตือรื อร้ น แสวงหาความรู้
วิทยาการใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ รุ่ งทิพย์ ปิ นะสา [10] ได้ ศึกษาคุณลักษณะผู้บริ หารมืออาชีพใน
ทรรศนะของครู และผู้บริ หารโรงเรี ยน สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า ด้ านวิสยั ทัศน์
กว้ างไกล โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า การทํางานให้ ประสบผลสําเร็ จผู้บริ หารต้ องมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม และปรับปรุงเปลีย่ นแปลงทิศทางการดําเนินงานขององค์กรให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม และ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้ ทนั ต่อวิทยาการต่าง ๆ ในโลกที่ก้าวหน้ าและเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา มีความรอบรู้ในหลายด้ าน
1.3 ด้ านการบริ หารงานงบประมาณ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษากําหนดแนวปฏิบตั ิใน
การจัดซื ้อ - จัดจ้ าง มีการตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียดเกณฑ์คณ
ุ ลักษณะเป็ นไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบความ
ถูกต้ องของตัวเงินสด เงินฝากธนาคาร ตรงตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อัญชลี พิมพ์พจน์
[11] ได้ ศึกษาความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ด้ านงบประมาณ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก พบว่า ผู้บริ หารมีการเสนอของบประมาณเป็ นไปด้ วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ มี
การวางแผนการทํานุบํารุ งรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ตลอดจนอาคาร สถานที่ต่าง ๆ ในบริ เวณโรงเรี ยนให้ ใช้ งานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ และสามารถวางระบบการบริ หารและจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ด้ านการบริ หารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาส่งเสริ มให้ ครู และบุคลากร
เข้ าร่ วมอบรม ประชุม และศึกษาดูงาน ให้ ครู ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ อัญชลี พิมพ์พจน์ [11] ได้ ศึกษาความเป็ น
ผู้บริ หารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ด้ านบุคลากร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก พบว่า ผู้บริ หารส่งเสริ มให้ บคุ ลากรเข้ าร่วมอบรมสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ผู้บริ หารสามารถให้ ข้อเสนอแนะที่
เป็ นประโยชน์ตอ่ ความก้ าวหน้ าในอาชีพของผู้ร่วมงาน
1.5 ด้ านการบริ หารงานด้ านความสัมพันธ์ ชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้บริ หารสามารถสร้ างความ
เข้ าใจในบทบาทและหน้ าที่ให้ คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานได้ อย่างถูกต้ อง สนับสนุนให้ ครู ประจําชันออกไปพบปะ
้
ผู้ปกครองนักเรี ยน และประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ไพบูลย์ จําปาปั่ น [12] ได้ ทําการวิจยั
เรื่ อง คุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาและข้ าราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 พบว่า ด้ านการเป็ นผู้นําด้ านสังคมและชุมชน ทังในภาพรวมและราย
้
ข้ ออยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าข้ อที่มากที่สดุ คือ สร้ างความเข้ าใจในบทบาทและหน้ าที่ให้ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานได้ อย่างถูกต้ องชัดเจน รองลงมาคือ นําคณะครูและนักเรี ยนเข้ าร่วมกิจกรรมของชุมชนและใช้ โรงเรี ยน
เป็ นฐานบริ การกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และนําชุมชน หน่วยงานภายนอกมาร่ วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรี ยน ตามลําดับ
1.6 ด้ านการบริ หารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ ครู และ
บุคลากรพัฒนาตนเองในด้ านวิชาการให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ สนับสนุนให้ ครู และบุคลากรเข้ าร่ วมประชุม อบรม สัมมนาทาง
วิชาการ เกี่ยวกับการเตรี ยมพร้ อมเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สังคม กุลสุวรรณ [13] ได้ ทําการ
วิจยั เรื่ อง พฤติกรรมผู้นํามืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริ หารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
29 ด้ านการเป็ นผู้นําด้ านวิชาการ พบว่า พฤติกรรมผู้นํามืออาชีพ อยูใ่ นระดับมากทังนี
้ ้เนื่องจากว่างานวิชาการเป็ นหัวใจของ
การบริ หารงานในโรงเรี ยนซึง่ ถ้ านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีนนั ้ ย่อมแสดงให้ เห็นว่าผู้บริ หารมีความสามารถในการ
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บริ หารงานโรงเรี ยน มีความคิดริ เริ่ มในการนําแนวคิดหลักการใหม่ ๆ มาใช้ ในการกําหนดปรัชญา วิสยั ทัศน์ และเปิ ดโอกาสให้
ครูได้ รับการพัฒนาตนเองในด้ านวิชาการให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
1.7 ด้ านการบริ หารกิจการนักเรี ยน โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาสามารถส่งเสริ มให้ ครู
เข้ าร่ วมกิจกรรมร่ วมกับนักเรี ยน ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมให้ นกั เรี ยนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ กิ ตติศักดิ์ ศรี พารา [14] ได้ ทําการวิจัยเรื่ อง ภาวะความเป็ นผู้บริ หารสถานศึกษามืออาชี พที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ด้ านคุณภาพ
นักเรี ยน โดยภาพรวมอยู่ในมาก พบว่า นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีตอ่ อาชีพสุจริ ต มีจิตสํานึก อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้ อม และมี
ทักษะในการทํางาน รักการทํางาน ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.8 ด้ านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาส่งเสริ มสนับสนุนการ
จัดการเรี ยนรู้ สู่ประชาคมอาเซียนส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนในโรงเรี ยนสามารถใช้ ภาษาอังกฤษได้ เป็ นผู้พฒ
ั นาตนเองทางด้ าน
ภาษาอังกฤษให้ เป็ นผู้เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้ องกับ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, สํานักงานอธิการบดี คณะอนุกรรมการ
จัดทําวิจยั กองกลาง [15] ได้ ทําวิจยั สถาบัน เรื่ อง ความพร้ อมสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ในปี
พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุนกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ด้ านบุคลากร ภาพรวมมี
ระดับความพร้ อมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่าบุคลากร สายงานสนับสนุน กองกลาง ยังขาดความพร้ อมในการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซีย นในปี พ.ศ. 2558 และ ผู้ที่ จ ะเป็ น ผู้บ ริ ห าร ผู้นํ า องค์ ก ร ต้ อ งอ่า น เขี ย น พูด ใช้ ภาษาอัง กฤษ ซึ่ง เป็ น
ภาษากลางของอาเซียนได้ ในระดับดี สนใจ รับรู้ ข่าวสารความเคลือ่ นไหวของประเทศในกลุม่ สมาชิกประชาคมอาเซียน และ
หน่วยงานของท่านเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรเรี ยนรู้ อบรมภาษาอาเซียนแต่ละ ประเทศ และมีความรู้ ความเข้ าใจในวัฒนธรรม
และประเพณีของ ประเทศในประชาคมอาเซียน ต่อมาคือท่านมีทกั ษะในการสื่อสาร ด้ วยภาษาอังกฤษซึง่ เป็ นภาษาราชการ
ของอาเซียน
2. ผลการเปรี ย บความเป็ น ผู้บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา สัง กัด สํ า นัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาสมุทรสงครามในบริ บทการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซีย น จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ
ระดับการศึกษาขันสู
้ งสุด ประสบการณ์การทํางาน ตําแหน่ง และขนาดสถานศึกษาดังนี ้
2.1 ผู้บริ หารสถานศึกษาและครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงครามที่มีเพศต่างกัน พบว่าโดยรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัยทัง้ นีอ้ าจ
เนื่องมาจากเพศหญิ งและเพศชายได้ รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน จึงไม่เกิดความแตกต่างในแต่ละด้ าน ซึ่ง
สอดคล้ องกับ จันทิมา ผลอินทร์ [16] ได้ ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริ หารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริ หารและครู
สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรี อยุธยา เขต 1 จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้ านไม่แตกต่าง
กัน
2.2 ผู้บริ หารสถานศึกษาและครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงครามที่มีระดับการศึกษาขันสู
้ งสุดต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกันซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการ
วิจยั ทังนี
้ ้อาจแสดงให้ เห็นว่าผู้บริ หารสถานศึกษามีความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพ ดังนันจึ
้ งส่งผลให้ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษา และ
ครูที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับพรพิมล นิยม
พันธ์ [17] ได้ ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริ หารมืออาชี พตามความคิดเห็นของผู้บริ หารและครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
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2.3 ผู้บริ หารสถานศึกษาและครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงครามที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 คือ ด้ านการสือ่ สารภาษาอังกฤษ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ รายคู่ พบว่าไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทังนี
้ ้อาจแสดงให้ เห็นว่าผู้บริ หารสถานศึกษาที่สงั กัดสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามมีความเป็ นผู้บริ หารมืออาชี พ ดังนัน้ จึงส่งผลให้ ผ้ ูบริ หารสถานศึกษา และครู ที่มี
ประสบการณ์ ก ารทํ า งานต่า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ไม่แ ตกต่า งกัน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ ขวัญ ชนก ศรี วัง แก้ ว [18] ได้ ศึก ษา
คุณลักษณะความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาและครู ตามสภาพที่เป็ นจริ งและสภาพที่
คาดหวัง อําเภอศรี สาคร จังหวัดนราธิวาส สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริ หาร
และครูที่มีประสบการณ์ตา่ งกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
2.4 ผู้บริ หารสถานศึกษาและครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงครามที่มีตําแหน่งต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั และเมือ่
พิจ ารณารายด้ า น พบว่า ด้ า นการบริ ห ารงานวิช าการ และด้ า นการบริ ห ารงานบุค คลมีค วามแตกต่า งกัน อย่า งมี
นัย สํา คัญ ที่ร ะดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัยซึ่งสอดคล้ องกับ จิราวรรณ โคทนา [19] ได้ ศึกษาความเป็ นมือ
อาชี พ ของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน ตามความคิ ด เห็ น ของข้ า ราชการครู สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษา
อุบลราชธานี เขต 5จําแนกตามตําแหน่งที่ตา่ งกัน โดยรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 ผู้บริ หารสถานศึกษาและครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงครามที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการ
วิจยั และเมื่อพิจ ารณารายด้ าน พบว่า ด้ า นการบริ ห ารงานวิชาการ ด้ า นการบริ ห ารงานบุค คล ด้ า นการบริ ห ารกิจการ
นัก เรี ย น ด้ า นการบริ ห ารงานงบประมาณ ด้ า นการบริ ห ารงานด้ า นความสัม พัน ธ์ กับ ชุม ชน ด้ า นคุณ ธรรม จริ ย ธรรม
ด้ า นวิสยั ทัศน์ ด้ า นการสื่อ สารภาษาอังกฤษ มีค วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย ซึ่งสอดคล้ องกับ เดือนนภา โนรี [20] ได้ ศึกษาความเป็ นผู้นํามืออาชีพของผู้ บริ หารโรงเรี ยน อําเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร จําแนกขนาดสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน พบว่า ความเป็ นผู้บริ หารโรงเรี ยนโดยรวมและรายด้ าน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ .05

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิ จัย ความเป็ น ผู้บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ของผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สัง กัด สํ า นัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในบริ บทการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียนผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
ข้ อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ความเป็ น ผู้บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา สัง กัด สํ า นัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษา
สมุทรสงคราม ในบริ บทการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน โดยศึกษา 8 ด้ าน ดังนี ้
1.1 ด้ านการบริ หารวิชาการผู้บริ หารสถานศึกษาควรนําผลงานวิจัยที่เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ มาพัฒ น า
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากําหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ร่วมกันกับครู และบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อสอดคล้ องกับบริ บทการศึกษาของประชาคมอาเซียน
1.2 ด้ า นการบริ ห ารงานบุค คลผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรวางแผนล่ว งหน้ า เพื่ อ เตรี ย มกํ า ลัง ทดแทนการ
เกษี ยณอายุราชการ และผู้บริ หารสถานศึกษาควรให้ ความสําคัญเรื่ องขวัญ และกําลังใจของครู และบุคลากรในสถานศึกษา
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โดยพิจารณาถึงความแตกต่าง ความถนัด และความต้ องการของครู และบุคลากรในสถานศึกษาไม่เหมือนกัน ในปั จจุบนั
ผู้บริ หารและครูมีความแตกต่างจากครูใหญ่และครูน้อยในอดีต ดังนัน้ การทํางานควรเป็ นการขอความร่วมมือไม่ใช่การบังคับ
และผู้บริ หารสถานศึกษาต้ องเป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ิงานนัน้ ๆ
1.3 ด้ านการบริ หารกิจการนักเรี ยน ผู้บริ หารสถานศึกษาควรมีการจัดสวัสดิการทัว่ ไปภายในสถานศึกษา เช่น
ทุนการศึกษา เสื ้อผ้ า รองเท้ า นํ ้าดื่มภายในโรงเรี ยน ฯลฯ ผู้บริ หารสถานศึกษาควรมีการวางแผนและจัดทํากิจกรรม/โครงการ
ที่เหมาะสมกับสภาพชุมชน พร้ อมทังรองรั
้
บกับการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อส่งเสริ ม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยนให้
สามารถดํารงชีวิตได้ ตอ่ ไปในอนาคตอย่างมีคณ
ุ ภาพและมีความสุข
1.4 ด้ านการบริ หารงานงบประมาณ ผู้บริ หารสถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณตรงตามที่เสนอโดยผ่านการ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการสถานศึก ษาได้ แ ละมี ก ารวางแผนการบริ ห ารงานงบประมาณอย่า งเป็ น ระบบขัน้ ตอน มี
กระบวนการ หลักการปฏิบตั ิที่ชดั เจนพร้ อมทังแต่
้ งตังคณะทํ
้
างาน และมีการรายงานการใช้ งบประมาณอย่างโปร่งใส
1.5 ด้ านการบริ หารงานด้ านความสัมพันธ์กบั ชุมชน ผู้บริ หารควรจัดทําเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ข่า วสารของสถานศึก ษาที่ เ ป็ น ปั จจุบัน และสามารถติ ดต่อ สื่อสารแบบสองทางโดยสามารถแสดงความคิ ดเห็ น ได้ กับ
บุคคลภายนอก ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรี ยน เป็ นต้ น
1.6 ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ผู้บริ หารสถานศึกษาควรมีความยุติธรรม และความเสมอภาคต่อผู้ร่วมงานทุกคน
อย่างเท่าเทียมกันและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่มีการปิ ดกันความคิ
้
ด
1.7 ด้ านวิสยั ทัศน์ ผู้บริ หารสถานศึกษาควรมีความสามารถในการกําหนดกิจกรรมที่เป็ นนวัตกรรม มีความคิด
ริ เริ่ มสร้ างสรรค์และมีประสิทธิ ภาพและสามารถกําหนดกลยุทธ์ ในการบริ หารจัดการศึกษาได้ อย่างเหมาะสมกับการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน
1.8 ด้ านการสือ่ สารภาษาอังกฤษผู้บริ หารควรพัฒนาทักษะ และความสามารถด้ านภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารให้ ตวั ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา และควรมีการศึกษาหาความรู้ ด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
การสือ่ สารได้ ด้วยตนเองจากเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
2. ผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม สามารถนําผลการวิจยั ไป
พัฒนาตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้ านการสื่อสารภาษาอังกฤษ หากผู้บริ หารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองในด้ านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ จะทําให้ สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคลากรทางการศึกษาในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน และ
ประเทศอื่น ๆ ได้ อย่างเข้ าใจ และทราบปั ญหาและการพัฒนาการศึกษาของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน และผู้ที่
ได้ รับประโยชน์สงู สุดคือ นักเรี ยน ผู้ที่จะเป็ นเยาวชนของชาติที่มีคณ
ุ ภาพต่อไป
3. สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ เป็ นแนวทางในการปรับ
การคัดเลือกบุคลากรเข้ าสูต่ ําแหน่งทางการบริ หารให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ควรคํานึงถึงความรู้ ความสามารถจึงจําทําให้ ได้
ผู้บริ หารมืออาชีพที่สมบูรณ์และเกิดประสิทธิผลต่องานสูงสุด
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาคุณลักษณะความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษาให้ ครอบคลุมผู้บริ หารการศึกษา
ผู้บริ หารสถานศึกษาเอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และเขตพื ้นที่การศึกษาอื่น
2. ควรศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา
3. ควรศึกษาคุณลักษณะของผู้บริ หารมืออาชีพในบริ บทของการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน
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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาคุณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค์ แ ละแนวทางในการส่ง เสริ ม ของประธาน
คณะกรรมการสภานักเรี ยนตามความคาดหวังของนักเรี ยน โรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง กลุ่ม
ตัวอย่างได้ แก่ 1. นักเรี ยนคละระดับชันของแต่
้
ละแผนการเรี ยน โรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึง่ ในจังหวัดระยอง โดยใช้
เทคนิคการคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 40 คน ทาการเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์
เชิ งลึก (Depth interview) 2. ผู้เชี่ ยวชาญซึ่งดาเนินงานพิเศษในกลุ่มบริ หารกิ จการนักเรี ยน และเป็ นที่ปรึ กษางานสภา
นักเรี ยน จานวน 5 คน ทาการเก็บข้ อมูลโดยการสนทนากลุม่ (Focus group discussion) ดาเนินการตรวจสอบข้ อมูลโดย
ใช้ การตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า (Triangulation) และนาข้ อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรี ยนมีความคาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยน โรงเรี ยนรัฐบาล
ขนาดกลางแห่งหนึง่ ในจังหวัดระยอง มีจานวน 9 คุณลักษณะ เรี ยงตามลาดับค่าความถี่ของผู้ที่มีความคาดหวังคุณลักษณะ
จากมากไปน้ อย คือ ความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ ทักษะการสื่อสาร กล้ าตัดสิ นใจ พลังผลักดัน มีเป้าหมาย/วิสยั ทัศน์ การ
ควบคุมตนเอง การพัฒนาตนเอง และกระตือรื อร้ น
2. แนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยน โรงเรี ยนรัฐบาล
ขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง สรุ ปได้ เป็ น 3 ช่วง 1. ก่อนการจัดการเลือกตัง้ มีวิธีการสาคัญ คือ จัดอบรมค่ายผู้นา
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2. ระหว่างการเลือกตัง้ โดยการเชิญชวนนักเรี ยนที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมลงสมัครเลือกตังประธานคณะกรรมการสภานั
้
กเรียน
และตรวจสอบนโยบายที่ใช้ ในการหาเสียง 3. หลังการเลือกตัง้ โดยการทากิจกรรมตามปฏิทินงานของกลุ่มบริ หารกิจการ
นัก เรี ย น ผลัก ดัน ให้ ค ณะกรรมการสภานัก เรี ย นด าเนิ น กิ จ กรรมตามนโยบายที่ ห าเสีย งไว้ และการจัด ค่า ยผู้น าโดย
คณะกรรมการสภานักเรี ยน
คาสาคัญ : คุณลักษณะอันพึงประสงค์, ประธาน, สภานักเรี ยน

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
ตามที่คมู่ ือแนวทางการปฏิบตั ิงานกิจกรรมสภานักเรี ยน[1] ระบุไว้ วา่ หัวใจหลักของการบริ หารการศึกษา คือ การ
พั ฒ นาคนให้ มี คุ ณ ภาพ โดยงานสภานั ก เรี ยนถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ยน ทั ง้ นี โ้ รงเรี ยน
มีภารกิจในการปลูกฝั งวิถีประชาธิปไตยให้ กับนักเรี ยน ซึ่งงานสภานักเรี ยนมีความสาคัญต่อการพัฒนานักเรี ยน คือ เป็ น
กลไกสาคัญให้ นกั เรี ยนเห็นคุณค่าของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและช่วยพัฒนาสังคมในโรงเรี ยนให้ เป็ นสังคม
ประชาธิ ปไตย เป็ นกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี เป็ นเวทีให้ นักเรี ยนได้ ฝึกทักษะและ
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ประสบการณ์ ตามวิถี ชีวิตประชาธิ ปไตยและการใช้ หลักธรรมาภิบาล เป็ นการสร้ างโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ วิธีการอยู่
ร่ วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างสงบสุข เป็ นยุทธศาสตร์ สาคัญในการปลูกฝั งจิตวิญญาณประชาธิปไตยและการใช้ หลัก
ธรรมาภิบาลให้ แก่นกั เรี ยน เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของโรงเรี ยน ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ ร้ ู จักสิทธิ และ
หน้ าที่ของตนเองและรู้จกั เคารพสิทธิและความเห็นของผู้อื่น ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์และรู้จกั คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ให้ นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบในหน้ าที่ต่อตนเองและผู้อื่น ส่งเสริ มความสามัคคีและความมีน ้าใจต่อหมูค่ ณะ
และส่งเสริ มนักเรี ยนให้ เป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย จากความสาคัญต่อการพัฒนานักเรี ยนที่กล่าวมาจะพบว่า มี
ความสอดคล้ องกับมาตรฐานตัวชี ้วัดซึ่งระบุในคูม่ ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา[2] ว่า มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรี ยน ตัว ชีว้ ดั ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรี ยน
ข้ อที่ 3 การยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
โดยปั ญหาในการวิจัยเกี่ยวข้ องกับการที่บุคคลผู้ได้ รับเลือกเป็ นประธานและคณะกรรมการสภานักเรี ยน มี
ลักษณะบางประการที่ไม่เหมาะสมกับการดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยน และไม่สามารถดาเนินการตาม
นโยบายที่พรรคของตนหาเสียงไว้ ได้ โดยปั ญหาข้ างต้ นเกิดขึ ้นจากความสามารถในความคาดหวังถึงคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยนไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกคณะบุคคลเข้ าเป็ นคณะกรรมการสภานักเรี ยน หรื อระบบการพัฒนา
คณะกรรมการสภานักเรี ยนยังขาดประสิทธิภาพ ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธาน
คณะกรรมการสภานักเรี ยนตามความคาดหวังของนักเรี ยน โรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง เพื่อหา
แนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนตามความคาดหวังของนักเรี ยน
โรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึง่ ในจังหวัดระยอง
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยน โรงเรี ยนรัฐบาลขนาด
กลางแห่งหนึง่ ในจังหวัดระยอง

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ที่มงุ่ ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธาน
คณะกรรมการสภานัก เรี ย นตามความคาดหวัง ของนัก เรี ย น และแนวทางในการส่ง เสริ ม คุณ ลัก ษณะของประธาน
คณะกรรมการสภานักเรี ยน โรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึง่ ในจังหวัดระยอง ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนของการ
้
วิจัยเชิ งคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ ดาเนินการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถึงผู้อานวยการโรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง เพื่อขอความร่ วมมือในการสัมภาษณ์คณ
ุ ลักษณะของ
ประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยน โรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึง่ ในจังหวัดระยอง โดยกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล คือ นักเรี ยน
แต่ละแผนการเรี ยนแบบคละระดับชัน้ จานวน 40 คน โดยใช้ เทคนิคการคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive
sampling)[3] เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็ บข้ อมูลเป็ นแบบสัมภาษณ์ คุณลักษณะของประธานคณะกรรมการสภานัก เรี ย น
โรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง โดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือเพื่อการวิ จยั จาก
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เมื่อทาการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ ว ผู้วิจัยได้ ดาเนินการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์
จัดสนทนากลุม่ (Focus group discussion) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ภายใต้ หวั ข้ อการวางแนวทางในการส่งเสริ ม
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยน โรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
โดยผู้เชี่ยวชาญต้ องมีคณ
ุ สมบัติ คือ ปฏิบตั ิงานพิเศษในกลุม่ บริ หารกิจการนักเรี ยน และเป็ นครู ที่ปรึ กษางานสภานักเรี ยน
เป็ นระยะเวลา 5 ปี ขึ ้นไป และเคยเป็ นผู้นากิจกรรมหรื อเคยเป็ นนักกิจกรรมมาก่อน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั
ขันตอน
้
วิธีดาเนินการ
ผลที่ได้ รับ
1. ศึกษาคุณลักษณะอันพึง
1. กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล คือ นักเรี ยนแต่ละ
1. ทราบถึงคุณลักษณะอัน
ประสงค์ของประธาน
แผนการเรี ยนแบบคละระดับชัน้
พึงประสงค์ของประธาน
คณะกรรมการสภานักเรียน
จานวน 40 คน โดยใช้ เทคนิคการ
คณะกรรมการสภา
ตามความคาดหวังของ
คัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลแบบเจาะจง
นักเรี ยนตามความ
นักเรี ยน โรงเรี ยนรัฐบาล
(Purposive sampling)
คาดหวังของนักเรี ยน
ขนาดกลางแห่งหนึง่ ในจังหวัด 2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา คือ แบบ
โรงเรี ยนรัฐบาลขนาด
ระยอง
สัมภาษณ์เชิงลึก
กลางแห่งหนึง่ ในจังหวัด
(Depth interview) ซึง่ ผ่านการ
ระยอง
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่ องมือเพื่อการวิจยั จากผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน
2. ศึกษาแนวทางในการส่งเสริ ม 1. กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญ
1. ได้ แนวทางในการ
คุณลักษณะของประธาน
จานวน 5 ท่าน
ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมี
คณะกรรมการสภานักเรียน
ซึง่ ปฏิบตั ิงานพิเศษในกลุม่ บริ หาร
คุณลักษณะของประธาน
โรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลาง
กิจการนักเรี ยน และเป็ นครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการสภา
แห่งหนึง่ ในจังหวัดระยอง
งานสภานักเรี ยน เป็ นระยะเวลา 5 ปี
นักเรี ยนตามความ
ขึ ้นไป และเคยเป็ นผู้นากิจกรรมหรื อ
คาดหวังของโรงเรี ยน
เคยเป็ นนักกิจกรรมมาก่อน
รัฐบาลขนาดกลางแห่ง
2. ดาเนินการเก็บข้ อมูลโดยกระบวนการ
หนึง่ ในจังหวัดระยอง
สนทนากลุม่ (Focus group
discussion)
การตรวจสอบข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการตรวจสอบข้ อมูลโดยใช้ การตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า (Triangulation) ดังนี ้
1. การตรวจสอบสามเส้ าด้ านทฤษฎี (Theory triangulation)
2. การตรวจสอบสามเส้ าด้ านผู้วิจยั (Investigator triangulation)
3. การตรวจสอบสามเส้ าด้ านวิธีการ (Methodology triangulation)
4. การตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้ อมูล (Data triangulation)
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุม่ ข้ อมูลที่ได้ จากการบันทึกตามแบบฟอร์ ม
การสัมภาษณ์ แบบฟอร์ มการสนทนากลุม่ และจากการสนทนาที่ถกู บันทึกไว้ ในเทปบันทึกเสียงและในแบบจดบันทึกคา
สนทนาของผู้จดบันทึก ข้ อมูลที่อยูใ่ นเทปจะถูกถอดออกมาเป็ นบทสนทนา (transcript) โดยการสรุปใจความสาคัญ และนา
ข้ อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis) โดยการวิเคราะห์เป็ นประเด็นหลัก สรุ ปประเด็นเรี ยงลาดับความถี่
และนาเสนอข้ อมูลโดยการบรรยายเชิงพรรณนา

สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 สรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนตามความคาดหวังของนักเรี ยน
โรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึง่ ในจังหวัดระยอง
จากผลการวิจยั สรุ ปได้ ว่า นักเรี ยนมีความคาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภา
นักเรี ยน โรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึง่ ในจังหวัดระยอง มีจานวน 9 คุณลักษณะ โดยเรี ยงตามลาดับค่าความถี่ของผู้
ทีม่ ีความคาดหวังคุณลักษณะต่าง ๆ จากมากไปน้ อยได้ ดงั นี ้
1. คุณลักษณะที่ 5 ความรอบรู้ สังเกตได้ จากความถี่ของพฤติกรรมบ่งชี ้เรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย ได้ แก่ มี
กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบในการวางแผนกลยุทธ์ วางแผนในการไปสู่เป้าหมายได้ อย่างชัดเจน มีความรอบรู้ ใช้ ข้อมูล
มาวิเคราะห์ได้ ดี มีสติปัญญา มีข้อมูล เป็ นคนทันสมัย มีความรอบรู้เกี่ยวกับงานขององค์กร และมีมมุ มองที่กว้ างไกล โดย
มีคา่ ความถี่ของผู้ให้ สมั ภาษณ์เป็ น 33 แสดงว่านักเรี ยนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะด้ านความรอบรู้มากที่สดุ
2. คุ ณ ลัก ษณะที่ 3 มี ม นุ ษ ยสัม พัน ธ์ สัง เกตได้ จ ากความถี่ ข องพฤติ ก รรมบ่ ง ชี เ้ รี ย งตามล าดับ จากมาก
ไปน้ อย ได้ แก่ มี ค วามจริ ง ใจ จิ ต ใจดี เคารพในคุ ณ ค่ า ของผู้ อื่ น เป็ นที่ เ คารพรั ก ศรั ท ธา เชื่ อ ถื อ ของผู้ คน
ไม่ศกั ดินา ไม่หลอกใช้ ผ้ อู ื่น ยินดีที่จะมอบอานาจให้ กบั ผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ สมั พันธ์ กบั ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ให้
ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานและเพื่อนในเรื่ องส่วนตัวและการเรี ยน ให้ ความช่วยเหลือลูกน้ องด้ วยความเต็มใจ รับฟั งปั ญหา
เรื่ องงานและปั ญหาส่วนตัวของผู้ร่วมงานและเพื่อน สร้ างความรู้ สึกด้ านบวก ไม่หลอกใช้ ผ้ อู ื่น มีความสม่าเสมอ สร้ าง
ความรู้ สึกประทับใจเป็ นส่วนตัว บนพื ้นฐานของความจริ งใจ ความเอาใจใส่ สร้ างความสาเร็ จจากความร่ วมมือ และมี
ชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ู จักของบุคคลในองค์กร โดยมีค่าความถี่ของผู้ให้ สมั ภาษณ์ เป็ น 32 แสดงว่านักเรี ยนมีความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะด้ านมีมนุษยสัมพันธ์มากเป็ นอันดับที่ 2
3. คุณลักษณะที่ 9 ทักษะการสือ่ สาร สังเกตได้ จากความถี่ของพฤติกรรมบ่งชี ้เรี ยงตามลาดับ ได้ แก่ ใช้ ปิยวาจา
ใช้ วาจาสุภาพในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ชักจูงหรื อชี ้นาบุคคลอื่นให้ ปฏิบตั ิงานสาเร็ จ
ตามเป้าหมาย ยอมรับฟั งความคิดเห็นที่แตกต่างของลูกน้ องและผู้ร่วมงานในทุกระดับ เป็ นผู้ฟังที่ดี และตักเตือนลูกน้ อง
ด้ วยคาพูดที่ไพเราะและมีความระมัดระวังไม่ให้ กระทบกับผู้อื่น โดยมีคา่ ความถี่ของผู้ให้ สมั ภาษณ์เป็ น 27 แสดงว่านักเรี ยน
มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะด้ านทักษะการสือ่ สารมากเป็ นอันดับที่ 3
4. คุณลักษณะที่ 2 กล้ าตัดสินใจ สังเกตได้ จากความถี่ของพฤติกรรมบ่งชีเ้ รี ยงลาดับจากมากไปน้ อย ได้ แก่
สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารอย่างเจาะลึกก่อนตัดสินใจ ใช้ ดุลพินิจพิจารณาปั ญหา ตัดสิน ใจบนพื ้นฐานของหลักการ กล้ า
รับผิดชอบ มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง ไม่รีรอลังเลเพราะกลัวการรับผิดชอบจนงานชะงักเสียหาย สร้ างความเข้ าใจให้ ลกู น้ อง
ยอมรับเหตุผลของการตัดสินใจ และทาให้ ลกู น้ องเกิดความเชื่อมัน่ ในตัวผู้นา โดยมีค่าความถี่ของผู้ให้ สมั ภาษณ์เป็ น 26
แสดงว่านักเรี ยนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะด้ านกล้ าตัดสินใจมากเป็ นอันดับที่ 4
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5. คุณลักษณะที่ 4 มีพลังผลักดัน สังเกตได้ จากความถี่ของพฤติกรรมบ่งชี ้เรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย ได้ แก่ มี
ความรับผิดชอบต่อองค์กร มีความมุ่งมัน่ ที่จะทางานให้ บรรลุความสาเร็ จ มีความรับผิดชอบต่องาน มีความรับผิดชอบต่อ
คนที่ทางาน มีความพยายามในการทางาน และมีความอดทน โดยมีคา่ ความถี่ของผู้ให้ สมั ภาษณ์เป็ น 24 แสดงว่านักเรี ยน
มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะด้ านพลังผลักดันเป็ นอันดับที่ 5
6. คุณลักษณะที่ 6 มีเป้าหมาย/วิสยั ทัศน์ สังเกตได้ จากความถี่ของพฤติกรรมบ่งชี ้เรี ยงตามลาดับจากมากไป
น้ อย ได้ แก่ กาหนดเป้าหมาย และมองเห็นภาพในอนาคตที่คนอื่นมองไม่เห็น โดยมีค่าความถี่ของผู้ให้ สมั ภาษณ์เป็ น 24
แสดงว่านักเรี ยนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะด้ านเป้าหมาย/วิสยั ทัศน์เป็ นอันดับที่ 6
7. คุณลักษณะที่ 8 การควบคุมตนเอง สังเกตได้ จากความถี่ของพฤติกรรมบ่งชี ้เรี ยงตามลาดับจากมากไปน้ อย
ได้ แก่ ทางานอย่างเป็ นทีม มีสติในการควบคุมตนเองทังทางด้
้
านจิตใจและร่ างกาย มีความยุติธรรม ตระหนักถึงความ
ยุติธรรมอยูเ่ สมอ เป็ นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบตั ิตน อาศัยหลักของความถูกต้ องและหลักแห่งเหตุผล ไม่จองหอง
ไม่วางอานาจ แบ่งเวลา ไม่ภมู ิใจในสิ่งที่ไร้ เหตุผล และสุขภาพร่ างกายแข็งแรง โดยมีค่าความถี่ของผู้ให้ สมั ภาษณ์เป็ น 22
แสดงว่านักเรี ยนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะด้ านการควบคุมตนเองเป็ นอันดับที่ 7
8. คุณลักษณะที่ 1 การพัฒนาตนเอง สังเกตได้ จากความถี่ของพฤติกรรมบ่งชี ้เรี ยงตามลาดับจากมากไปน้ อย
ได้ แก่ ค้ นคว้ าสิ่งใหม่ ๆ วางแผนในการพัฒนาปรับปรุ งองค์กรให้ มีความเข้ มแข็ง มีความกระตือรื อร้ น ปรับปรุ งพฤติกรรม
ตนเองให้ ดีขึ ้น เอาใจใส่ต่อหน้ าที่ มีการประเมินตนเอง กล้ าทดลอง กล้ าเปลี่ยนแปลง ปฏิบตั ิสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขอบเขต
อานาจหน้ าที่ได้ ด้วยตนเอง มีใจจดจ่องานดี ยอมรับคาแนะนาจากผู้อื่น มีพลังใจที่ต้องการความสาเร็ จอยูเ่ บื ้องหน้ า รู้ จกั
พัฒนาตนให้ เป็ นที่พอใจของผู้ร่วมงาน ความริ เริ่ ม ยอมรับข้ อบกพร่ องของตนเอง ส่งเสริ มศักยภาพของตนเองตลอดเวลา
ทบทวนพฤติกรรมตนเอง และแสดงความคิดเห็นที่จะแก้ ไขสิ่งหนึง่ สิ่งใดให้ ดีขึ ้น โดยมีค่าความถี่ของผู้ให้ สมั ภาษณ์เป็ น 18
แสดงว่านักเรี ยนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะด้ านการพัฒนาตนเองเป็ นอันดับที่ 8
9. คุณลักษณะที่ 7 กระตือรื อร้ น สังเกตได้ จากความถี่ของพฤติกรรมบ่งชี ้เรี ยงตามลาดับจากมากไปน้ อย ได้ แก่ ทัน
ต่อเหตุการณ์ มีความพอใจในงานที่ทา มีความฉับไวในการปฏิบตั ิงาน ชื่นชมในผลงาน และต้ องการพัฒนาองค์กร โดยมี
ค่าความถี่ของผู้ให้ สมั ภาษณ์เป็ น 8 แสดงว่านักเรี ยนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะด้ านการพัฒนาตนเองเป็ นอันดับที่ 9
จากข้ อสรุ ปทังหมด
้
ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ ว่า นักเรี ยนและประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยน โรงเรี ยน
รัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึง่ ในจังหวัดระยอง ควรได้ รับการพัฒนาให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยน โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย ได้ แก่ กระตือรื อร้ น การพัฒนาตนเอง การ
ควบคุมตนเอง มีเป้าหมาย/วิสยั ทัศน์ มีพลังผลักดัน กล้ าตัดสินใจ ทักษะการสื่อสาร มีม นุษยสัมพันธ์ และความรอบรู้
เนื่องจากนักเรี ยนสามารรับรู้คณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนได้ ยงั ไม่เพียงพอ
ตอนที่ 2 สรุ ปผลการวิจยั แนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยน โรงเรี ยน
รัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึง่ ในจังหวัดระยอง
จากผลการวิจยั สรุ ปได้ ว่า แนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภา
นักเรี ยน โรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึง่ ในจังหวัดระยอง สรุปได้ เป็ น 3 ช่วง ดังนี ้
1. แนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนก่อนการจั ดการ
เลือกตังคณะกรรมการสภานั
้
กเรี ยน
จากผลการวิจัย สรุ ปได้ ว่า วิธีการที่ใช้ เป็ นแนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของประธาน
คณะกรรมการสภานักเรี ยนตามความคาดหวังของนักเรี ยน โรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง มีวิธีการ
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สาคัญ ได้ แ ก่ การสร้ างคุ ณ ค่า ในการด ารงต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการสภานัก เรี ย น การก าหนดเกณฑ์ รั บ สมัค ร
คณะกรรมการสภานักเรี ยน การสร้ างแรงจูงใจให้ นกั เรี ยนสนใจเข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการสภานักเรี ยน และจัดอบรมค่าย
ผู้นา โดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ ความรู้แก่คณะกรรมการสภานักเรี ยนและนักเรี ยนคนอื่น ๆ ที่มีความสนใจ
2. แนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนระหว่างการเลือกตัง้
คณะกรรมการสภานักเรี ยน
จากผลการวิจัย สรุ ปได้ ว่า วิธีการที่ใช้ เป็ นแนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของประธาน
คณะกรรมการสภานักเรี ยนตามความคาดหวังของนักเรี ยน โรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึง่ ในจังหวัดระยอง
มีวิธีการสาคัญ ได้ แก่ เชิญชวนนักเรี ยนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมลงสมัครเลือกตังประธานคณะกรรมการสภา
้
นักเรี ยน ตรวจสอบนโยบายที่ใช้ ในการหาเสียง และอนุญาตให้ พรรคเลือกตังหาเสี
้
ยงได้ ช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรี ยน
อย่างสร้ างสรรค์
3. แนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนหลังการเลือกตัง้
คณะกรรมการสภานักเรี ยน
จากผลการวิจัย สรุ ปได้ ว่า วิธีการที่ใช้ เป็ นแนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของประธาน
คณะกรรมการสภานักเรี ยนตามความคาดหวังของนักเรี ยน โรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง มีวิธีการ
สาคัญ ได้ แก่ การทากิจกรรมตามปฏิทินงานของกลุม่ บริ หารกิจการนักเรี ยน ผลักดันให้ คณะกรรมการสภานักเรี ยนดาเนิน
กิจกรรมตามนโยบายที่หาเสียงไว้ และการจัดค่ายผู้นาโดยคณะกรรมการสภานักเรี ยน

อภิปรายผล
ตอนที่ 1 สรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนตามความคาดหวังของนักเรี ยน
โรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึง่ ในจังหวัดระยอง
จากการสรุ ปผลการวิจยั ผู้วิจยั ได้ ใช้ การตีความ การสรุ ปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามข้ อค้ นพบ พร้ อมด้ วย
ประสบการณ์ และภูมิหลังของผู้วิจยั ซึ่งประสบการณ์ของผู้วิจยั ช่วยให้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนตามความคาดหวังของนักเรี ยน โรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
โดยอภิปรายเรี ยงลาดับตามความสาคัญของข้ อค้ นพบ ดังนี ้
1. คุณลักษณะที่ 5 ความรอบรู้ เป็ นคุณลักษณะที่นกั เรี ยนโรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึง่ ในจังหวัดระยองมี
ความคาดหวังมากที่สดุ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ ผู้นาที่มีความรู้และมีความสามารถในการคิด ย่อมสามารถข้ ามผ่านอุปสรรคที่
เข้ ามาขวางกันในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทังปั
้ ญหาที่จะเกิดขึ ้นจากการดาเนินงานไปได้ ด้วยไหวพริ บ เหตุผล ความ
เข้ าใจในงาน และข้ อมูลต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหา และนาพาให้ คณะกรรมการสภานักเรี ยน
สามารถประสบความสาเร็ จในการดาเนินกิ จกรรมและทานโยบายที่ได้ สญ
ั ญาต่อนักเรี ยนภายในโรงเรี ยนได้ สาเร็ จ ซึ่ง
สอดคล้ องกับ สุทธิชยั ปั ญญโรจน์ [4] กล่าวว่า ความรอบรู้เป็ นคุณลักษณะที่สง่ ผลให้ ผ้ นู าที่มีข้อมูลมากกว่า มีความรอบรู้
กว่า มีการใช้ ข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ ดีกว่า มักเป็ นที่ยอมรับ อีกทังเป็
้ นที่เคารพเชื่อถือแก่ผ้ ตู าม อีกทัง้ ศิริพงษ์ ศรี ชัยรมย์
รัตน์[5] ยังกล่าวอีกว่า การจะเป็ นผู้นาที่ดีต้องเป็ นผู้รอบรู้ ยิ่งรอบรู้มากเพียงใดฐานะแห่งความเป็ นผู้นาก็จะยิ่งมัน่ คงมากขึ ้น
เพียงนัน้ นอกจากนี ้ ชัยทวี เสนะวงศ์[6] ได้ ลงบทความอีกว่า ความรอบรู้สามารถช่วยในการประเมินถึงผลกระทบของการ
เปลีย่ นแปลงกลยุทธ์ได้ อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์ และสามารถแก้ สถานการณ์ได้ อย่างฉับไว
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2. คุณลักษณะที่ 3 มีมนุษยสัมพันธ์ เป็ นคุณลักษณะที่นกั เรี ยนโรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่ง ในจังหวัด
ระยองมีความคาดหวังเป็ นอันดับที่ 2 ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ การดาเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรี ยนย่อมต้ องอาศัย
ความร่ วมมือร่ วมใจของคณะกรรมการสภานักเรี ยนทุกคน ประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนซึง่ เป็ นผู้นาการทางาน ต้ อง
อาศัยความมีมนุษยสัมพันธ์ ในการประสานงาน ประชุมวางแผนการดาเนินงาน และติดตามความคืบหน้ าของงาน หาก
ประธานขาดคุณลักษณะด้ านมนุษยสัมพันธ์ แล้ ว ย่อมไม่สามารถรวมทีมงานให้ ดาเนินงานร่วมกันอย่างราบรื่ น สอดคล้ อง
กับ คิด ฉัตรประภาชัย[7] ได้ ทาการศึกษาจากงานวิจยั พบว่า ผู้นาที่ประสบผลสาเร็ จนัน้ ต้ องยอมรับว่ า งานที่สาเร็ จนันมี
้
คนอื่นช่วยทา ความสาเร็ จในการเป็ นผู้นานัน้ จึงขึ ้นอยู่กบั ความร่ วมมือกับผู้อื่น และการติดต่อกับบุคคลอื่นในฐานะที่เขา
เป็ นบุคคล นอกจากนี ้ ศิริพงษ์ ศรี ชยั รมย์รัตน์[5] กล่าวว่า ผู้นาที่ดีจะต้ องรู้จกั ประสานความคิด ประสานประโยชน์ สามารถ
ทางานร่วมกับคนทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาได้ ผู้นาที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีจะช่วยให้ ปัญหาใหญ่เป็ นปั ญหาเล็กได้
3. คุณลักษณะที่ 9 ทักษะการสื่อสาร เป็ นคุณลักษณะที่นกั เรี ยนโรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัด
ระยองมีความคาดหวังเป็ นอันดับที่ 3 ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ ประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนที่มีคณ
ุ ลักษณะหลากหลาย
แต่ข าดความสามารถในการสื่อ สาร ย่อ มส่ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานไม่ป ระสบผลสาเร็ จ เพราะไม่สามารถสื่อ สารให้
คณะกรรมการสภานักเรี ยนคนอื่น ๆ รับทราบและเข้ าใจแนวคิดของตน หรื อไม่สามารถถ่ายทอดให้ คณะกรรมการสภา
นักเรี ยนคนอื่นสามารถเข้ าใจได้ ว่า ขอบเขตงานของตนคืออะไร อาจส่งผลให้ มีการทางานซ ้าซ้ อน หรื อมีงานที่ตกหล่นไป
ทาให้ เกิ ดความเข้ าใจผิด และอาจนาไปสู่ความขัดแย้ งได้ ซึ่งสอดคล้ องกับ พงษ์ เทพ สุขทนารั กษ์ [8] ดัง บทความที่ว่า
ความสามารถในการสือ่ สารเป็ นสิง่ ที่ผ้ นู าในสังคมไทยทุกระดับยังขาดอยู่ เพราะการสือ่ สารเป็ นพื ้นฐานเบื ้องต้ นของการเป็ น
ผู้นาที่มีคณ
ุ ภาพ
4. คุณลักษณะที่ 2 กล้ าตัดสินใจ เป็ นคุณลักษณะที่นกั เรี ยนโรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึง่ ในจังหวัดระยอง
มีความคาดหวังเป็ นอันดับที่ 4 ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ ประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนต้ องทาหน้ าตัดสินใจไม่วา่ จะเป็ นใน
การประชุมการดาเนินงาน การวางแผนดาเนินงาน การแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการทากิจกรรม ดังนันผู
้ ้ ที่ไม่สามารถ
ตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ได้ ย่อมหาข้ อสรุ ปในการดาเนินงานไม่ได้ และเกิดความล่าช้ าในการดาเนินงาน นอกจากจะมีการ
มอบหมายงานให้ หวั หน้ าแต่ละฝ่ ายสามารถดาเนินการตัดสินใจได้ ด้วยตนเองตามความเหมาะสม และเมื่อมีการมอบหมาย
งานย่อมหมายความได้ วา่ สมาชิกคณะกรรมการสภานักเรี ยนทุกคนจะต้ องมีคณ
ุ ลักษณะที่ 2 คือ กล้ าตัดสินใจ เพื่อให้ การ
ทางานเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และมีการกระจายอานาจให้ กับผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ โดย สุทธิ ชัย ปั ญญโรจน์ [4] ได้ กล่าวว่า
ความกล้ าตัดสินใจของผู้นาต้ องอาศัยการวิเคราะห์ ความเป็ นนักคิด รู้ จกั มองปั ญหาต่าง ๆ อีกทังต้
้ องมีความเด็ดขาดเมื่อ
ต้ องตัดสินใจ เพื่อที่จะนาสมาชิกไปสูเ่ ป้าหมายที่ต้องการ โดยนักเรี ยนที่ให้ สมั ภาษณ์บางส่วนก็กล่าวถึงคุณลักษณะนี ้ แต่ก็
ไม่สามารถอธิบายได้ ว่า ความกล้ าตัดสินใจที่จะนาไปสูค่ วามสาเร็ จต้ องประกอบด้ วยทักษะเฉพาะตัวด้ านใดบ้ าง มีเพียง
ส่วนน้ อยเท่านันที
้ ่สามารถอธิบายได้ วา่ ในเหตุการณ์ที่จะต้ องตัดสินใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งนัน้ ตัว ประธานคณะกรรมการสภา
นักเรี ยนจาเป็ นต้ องวิเคราะห์ปัญหา แล้ วระดมความคิด แต่ไม่ใช่ตดั สินใจจากเสียงหมู่มาก ควรมีหลักการและเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และชี ้แจงเหตุผลให้ เป็ นที่ยอมรับของสมาชิกทุกคน นอกจากนี ้ ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์[9] ได้ บ่งบอก
อีกว่า ผู้นาควรตัดสินใจบนพื ้นฐานของหลักการ ข้ อเท็จจริ งและประสบการณ์ที่สงั่ สมมา รวมทังสร้
้ างความเข้ าใจให้ ลกู น้ อง
ยอมรับเหตุผลของการตัดสินใจ ไม่รีรอลังเลเพราะกลัวการรับผิดชอบจนงานชะงักเสียหาย ต้ องกล้ าคิด กล้ านา กล้ าทา
กล้ ารับผิดชอบ
5. คุณลักษณะที่ 4 มีพลังผลักดัน เป็ นคุณลักษณะที่นักเรี ยนโรงเรี ยนรั ฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัด
ระยองมีความคาดหวังเป็ นอันดับที่ 5 ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ ประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนที่ขาดพลังผลักดัน ย่อมไม่
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สามารถดาเนินงานจนประสบความสาเร็ จได้ เพราะในการดาเนินงานทุกอย่างย่อมพบเจอกับปั ญหาและอุปสรรค หาก
ประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนมีพลังผลักดันแล้ ว ย่อมสามารถสร้ างกาลังใจ และโน้ มน้ าวให้ คณะกรรมการสภา
นักเรี ยนเกิดพลังและความอดทน ช่วยกันฟั นฝ่ าอุปสรรคและปั ญหาต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้ องกับ Kirkpatrick S. และ Locke
E.[10] ได้ ระบุว่า พลังผลักดันเป็ นลักษณะที่ผ้ นู าแสดงออกให้ เห็นถึงความเป็ นผู้ที่มีความพยายามในการทางานสูง เพื่อให้
บรรลุความสาเร็ จ โดยสะท้ อนออกมาให้ เห็นในรู ปของความทะเยอทะยาน ความพยามยามในการปรับปรุ งตนเอง ความ
หนักแน่นในการต่อสู้กบั อุปสรรค์อย่างไม่ลดละ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี ้เกิดจากความมุ่งมัน่ พยายามที่จะไปสูค่ วามสาเร็ จ โดย
นักเรี ยนหลายคนสามารถเข้ าใจถึงคุณลักษณะนี ้ได้ จากการที่นกั เรี ยนทุกคนต้ องเคยทาการบ้ าน ทางานกลุม่ และเข้ าร่ วม
กิจกรรมแข่งขันภายในโรงเรี ยน แต่กลับมีน้อยคนที่กล่าวถึง อาจเนื่องจากนักเรี ยนไม่คาดคิดว่าพลังผลักดันเป็ นหนึ่งใน
ลักษณะผู้นา
6. คุณลักษณะที่ 6 มีเป้าหมาย/วิสยั ทัศน์ เป็ นคุณลักษณะที่นกั เรี ยนโรงเรี ยนรั ฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งใน
จังหวัดระยองมีความคาดหวัง เป็ นอันดับที่ 6 ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ ประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนควรต้ องมีการระบุ
เป้าหมายก่อนการวางแผนการดาเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ เอาไว้ ก่อน เพื่อไม่ให้ การวางแผนงานเป็ นไปอย่างไร้ ทิศทาง
และป้องกันการหลงประเด็นในการดาเนินกิจกรรม ส่วนในเรื่ องวิสยั ทัศน์นนั ้ หากประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยน
สามารถวางวิสยั ทัศน์ซึ่งเป็ นที่ยอมรับของสมาชิกคณะกรรมการสภานักเรี ยน รวมทังสามารถส่
้
งต่อวิสยั ทัศน์ไปสูป่ ระธาน
คณะกรรมการสภานักเรี ยนรุ่ นต่อไปได้ ย่อมมีการสานต่อนโยบายจากรุ่ นพี่ส่รู ุ่ นน้ อง ทาให้ เกิดการพัฒนานโยบายซึ่งเกิด
จากคณะกรรมการสภานักเรี ยน และสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นต่อนักเรี ยน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถมอบหมายงานแก่คณะกรรมการสภานักเรี ยนดาเนินกิจกรรมมากขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับ สุทธิชยั ปั ญญโรจน์[4] กล่าว
ว่า การมีเป้าหมายเป็ นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ ผ้ ูนามีทิศทางในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย ส่วน คิด ฉัตรประภาชัย [7] ได้
ทาการศึกษาจากงานวิจยั พบว่า ผู้นาที่ดีต้องเป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ (Vision) มีสติปัญญา ต้ องเป็ นคนที่มองเห็นภาพในอนาคต
ที่คนอื่นมองไม่เห็น และเมื่อมองเห็นภาพอนาคตนันแล้
้ ว ก็ต้องกาหนดเป้าหมายและแผนงานในการไปสูเ่ ป้าหมายนันได้
้
อย่างชัดเจน
7. คุณลักษณะที่ 8 การควบคุมตนเอง เป็ นคุณลักษณะที่นกั เรี ยนโรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัด
ระยองมีความคาดหวังเป็ นอันดับที่ 7 ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ ประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนต้ องเป็ นผู้ที่รับฟั งปั ญหา
ความขัดแย้ ง หรื อแนวคิดที่แตกต่างของสมาชิกทุกคนในคณะกรรมการสภานักเรี ยน จึงจาเป็ นที่ประธานคณะกรรมการสภา
นักเรี ยนจะต้ องควบคุมตนเอง ทังอารมณ์
้
ทังการแยกแยะระหว่
้
างเรื่ องงานและเรื่ องส่วนตัว ไม่เข้ าข้ างใครคนใดคนหนึง่ แต่
ตัดสินสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยเหตุผล นอกจากนี ้ประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนยังต้ องสามารถควบคุมตนเองทังในด้
้ าน
วินยั ความประพฤติ จริ ยธรรม และมารยาท เพื่อให้ สามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีสาหรับทังสมาชิ
้
คณะกรรมการสภานักเรี ยน
คนอื่น ๆ และนักเรี ยนภายในโรงเรี ยน พร้ อมทังสามารถตั
้
กเตือนสัง่ สอนผู้อื่นได้ ซึ่งสอดคล้ องกับ สุทธิชยั ปั ญญโรจน์ [4]
กล่าวว่า คนที่ต้องการเป็ นผู้นาต้ องมีสติในการควบคุมตนเอง ทังทางด้
้
านจิตใจและร่ างกาย เพื่อบังคับไม่ให้ ตนเองแสดง
กิริยาที่ไม่ดีตอ่ หน้ าสาธารณะ โดยเฉพาะต่อหน้ าสือ่ มวลชน เนื่องจากผู้นาต้ องเป็ นเป้าสายตาต่อลูกน้ องและคน
8. คุณลักษณะที่ 1 การพัฒนาตนเอง เป็ นคุณลักษณะที่นกั เรี ยนโรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัด
ระยองมี ค วามคาดหวัง เป็ นอัน ดับ ที่ 8 ทัง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะ ประธานคณะกรรมการสภานัก เรี ยนต้ อ งมี ความสามารถ
หลากหลาย จึงมีความจาเป็ นอย่างมากที่ประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนจะต้ องหมัน่ พัฒนาตนเองให้ มีความสามารถที่
หลากหลายยิ่งขึ ้น หรื อมีความสามารถเฉพาะที่ดีกว่าเดิมเสมอ เพื่อให้ คณะกรรมการสภานักเรี ยนเกิดความเชื่อมัน่ ที่จะเดิน
ตามการตัดสินใจของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยน อีกทังการที
้
่ประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนมีการพัฒนา
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ตนเองอยู่เสมอ ย่อมมีแนวทางที่แปลกใหม่ขึ ้น และมีการวางแผนงานที่กระชับและประหยัดเวลามากขึ ้น หรื อมีความรู้
หลากหลายที่ช่วยทาให้ สามารถประหยัดงบประมาณในการดาเนินงานมากขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับ พงษ์ เทพ สุขทนารักษ์ [8]
ได้ ลงบทความไว้ วา่ การที่บคุ คลสามารถพัฒนาตนเองได้ แสดงว่าบุคคลนันมี
้ การยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง และ
ส่งเสริ มศักยภาพของตนเองตลอดเวลา การเป็ นผู้ฟังที่ดี การเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
โดยรวม
9. คุณลักษณะที่ 7 กระตือรื อร้ น เป็ นคุณลักษณะที่นกั เรี ยนโรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึง่ ในจังหวัดระยอง
มีความคาดหวังเป็ นอันดับที่ 9 ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ หากประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนขาดความกระตือรื อร้ นแล้ ว
ย่อมเฉื่อยชาที่จะเรี ยนรู้ เรื่ องต่าง ๆ ทาให้ มีความรู้ ไม่มากพอในการดาเนินงาน อีกทังเมื
้ ่อไม่เกิดการเรี ยนรู้ ย่อมไม่เกิดการ
พัฒนาตนเอง นอกจากนี ้ยังส่งผลให้ สมาชิกคณะกรรมการสภานักเรี ยนคนอื่น ๆ เกิดความเฉื่ อยชาตามไปด้ วย การทางานก็
ยิ่งล่าช้ า ยิ่งพบเจอกับปั ญหาและอุปสรรค ทาให้ เกิดความท้ อแท้ เหนื่อยหน่ายกับการดาเนินงานสภานักเรี ยน และส่งผล
ให้ การดาเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรี ยนไม่ประสบผลสาเร็ จในที่สดุ ซึ่งสอดคล้ องกับ สุทธิชยั ปั ญญโรจน์ [4] ได้
กล่าวว่า หากผู้นามีความกระตือรื อร้ นในการทางาน ผู้ตามมักจะมีความกระตือรื อร้ นด้ วย ซึ่ง มีนกั เรี ยนส่วนน้ อยมากที่รับรู้
ถึงความสาคัญของคุณลักษณะดังกล่าว นอกจากนี ้ สมพงษ์ หงษ์ สาคร[11] ได้ ทาการศึกษาและระบุวา่ ความกระตือรื อร้ น
ยังหมายรวมถึง ความเข้ าใจและเชื่อมัน่ ในงานที่กาลังทาอยู่ ความพอใจในงานที่ทา ความชื่นชมในผลงาน ความมุง่ มัน่ ใน
งานที่ทาและการแบ่งงานให้ เหมาะสมกับเวลา
ตอนที่ 2 สรุปผลการวิจยั แนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยน โรงเรี ยน
รัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึง่ ในจังหวัดระยอง
1. แนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนก่อนการจัดการ
เลือกตังคณะกรรมการสภานั
้
กเรียน
วิธีการที่ใช้ เป็ นแนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนตาม
ความคาดหวังของนักเรี ยน โรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง มีวิธีการสาคัญ ได้ แก่ การสร้ างแรงจูงใจ
ให้ นกั เรี ยนสนใจเข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการสภานักเรี ยน ซึ่งสามารถเพิ่มจานวนนักเรี ยนที่จะได้ รับการฝึ กฝน และพัฒนาให้
เกิ ด คุณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ข องผู้น า ทัง้ นี ้ Prochaska JO และ Velicer WF[12] ได้ ท าการศึ ก ษาพฤติ ก รรมของ
กลุม่ เป้าหมายแล้ วทาการสรุปทฤษฎีขนตอนการเปลี
ั้
่ยนแปลง โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะต้ องผ่านขันตอนตามล
้
าดับ
6 ขัน้ ซึง่ ต้ องอาศัยกระบวนการช่วยในการเปลีย่ นแปลง 10 วิธี ซึง่ ทฤษฎีนี ้ทาให้ เห็นได้ วา่ เมื่อเราสามารถดึงนักเรี ยนให้ เข้ า
ร่ วมเป็ นสมาชิกคณะกรรมการสภานักเรี ยนได้ แล้ ว ย่อมสามารถส่งเสริ มและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธาน
คณะกรรมการสภานักเรี ยนได้ ด้ วยการร่ วมทากิจกรรมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในคณะกรรมการสภานักเรี ยน ส่วนอีก
แนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยน คือ การจัดอบรมค่ายผู้นา
ซึ่งเป็ นการส่งเสริ มให้ ทงั ้ ประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยน สมาชิ กคณะกรรมการสภานักเรี ยน และนักเรี ยนภายใน
โรงเรี ยน ได้ เรี ยนรู้และทาความเข้ าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นา
2. แนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนระหว่างการเลือกตัง้
คณะกรรมการสภานักเรี ยน
วิธีการที่ใช้ เป็ นแนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนตาม
ความคาดหวั ง ของนั ก เรี ยน โรงเรี ยนรั ฐ บาลขนาดกลางแห่ ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด ระยอง มี วิ ธี ก ารส าคั ญ ได้ แก่
การเชิ ญ ชวนนัก เรี ย นที่ มี คุณ สมบัติ เ หมาะสมลงสมัค รเลื อ กตัง้ ประธานคณะกรรมการสภานัก เรี ย น เป็ นการช่ ว ย
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คั ด กรองคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ที่ มี สิ ท ธิ์ ใ นการลงสมั ค รเลื อ กตั ง้ เป็ นประธานคณะกรรมการสภานั ก เรี ย นรู ป แบบหนึ่ ง
โดยเมื่ อ ครู ร่ว มกัน เชิ ญชวนนักเรี ยนที่ มีคุณลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ มาสมั ค รมากขึน้ ก็ สามารถเพิ่ มจานวนผู้สมัครที่มี
คุณลักษณะตรงตามความต้ องการและตรงกับบทบาทหน้ าที่ได้ มากขึ ้น ส่วนอีกแนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยน คือ การตรวจสอบนโยบายที่ใช้ ในการหาเสียง โดยไพเราะ คณะพลู[13]
ได้ เ ขี ย นบันทึ ก เรื่ อ ง วงจรนโยบายสาธารณะ เกี่ ย วกับการพิจารณาตัด สินนโยบาย ซึ่ง หมายถึงการเลือกวิ ถีทางหรื อ
แนวนโยบายที่เหมาะสมที่สดุ ซึ่งสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ ตามต้ องการ ซึ่งหลักจริ ยธรรม หรื อคุณธรรมมีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อค่านิยมที่เป็ นรากฐานสาคัญในการเลือกนโยบาย โดยพิจารณาถึง ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของ
นโยบาย ผลการดาเนินนโยบายมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการลงทุนตามทรัพยากรที่มีอยู่ และมีการกระจายผลการดาเนิน
นโยบายต่อนักเรี ยนภายในโรงเรี ยนอย่างทัว่ ถึง
3. แนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนหลังการเลือกตัง้
คณะกรรมการสภานักเรี ยน
วิธีการที่ใช้ เป็ นแนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนตาม
ความคาดหวังของนักเรี ยน โรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึง่ ในจังหวัดระยอง มีวิธีการสาคัญได้ แก่ การทากิจกรรมตาม
ปฏิทินงานของกลุม่ บริ หารกิจการนักเรี ยน ถือเป็ นการให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกฝนดาเนินกิจกรรม ตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ของ Bloom
[14] ในหัวข้ อ ทักษะพิสยั ซึง่ ประกอบด้ วยพฤติกรรมย่อย 5 ขัน้ โดย 1 ใน 5 ขันนั
้ น้ คือ การกระทาอย่างต่อเนื่อง เมื่อบุคคล
ได้ รั บ การฝึ ก ฝนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและฝึ ก ฝนอย่ า งสม่ า เสมอ ย่ อ มส่ง ผลให้ นัก เรี ย นสามารถปฏิ บัติ ง านได้ ผลัก ดัน ให้
คณะกรรมการสภานักเรี ยนดาเนินกิจกรรมตามนโยบายที่หาเสียงไว้ อีกแนวทางในการส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยน คือ การจัดค่ายผู้นาโดยคณะกรรมการสภานักเรี ยน เป็ นการให้ นกั เรี ยนได้ นาทักษะ
ที่ได้ จากการฝึ กฝนมาใช้ ปฏิบตั ิงานจริ ง

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นข้ อมูลในการพัฒนางานคณะกรรมการสภานักเรี ยน และ
ส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยน โรงเรี ยนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัด
ระยอง ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 โรงเรี ยนควรมีการจัดเก็บสถิตินกั เรี ยนผู้สมัครเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการสภานักเรี ยน เพื่อตรวจสอบ
ระยะเวลาในการเข้ าร่ วมกิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรี ยน เพื่อมอบบัตรเกียรติยศ เพื่อแสดงให้ เห็นว่า นักเรี ยนคน
ดังกล่าวได้ เสียสละทางานเพื่อส่วนรวม เป็ นระยะเวลา 3 ปี พร้ อมทังมอบเกี
้
ยรติบตั รเพื่อแสดงว่านักเรี ยนได้ ดารงตาแหน่งใด
ในคณะกรรมการสภานักเรี ยนของปี การศึกษานัน้ ๆ
1.2 โรงเรี ยนควรสร้ างเครื อข่ายศิษย์เก่าผู้เคยเป็ นสมาชิกคณะกรรมการสภานักเรี ยน เพื่อให้ สามารถส่งต่อ
หรื อถ่ายทอดประสบการณ์สคู่ ณะกรรมการสภานักเรี ยนรุ่นน้ องต่อไปได้
1.3 โรงเรี ยนควรจัดอบรมค่ายผู้นา เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจของนักเรี ยนต่อการเลือกตัง้ ประธาน
คณะกรรมการสภานักเรี ยน โดยนักเรี ยนที่ผ่านการอบรมแล้ วสามารถใช้ ความรู้ เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของ
ประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยนมาประกอบการตัดสินใจ
1.4 โรงเรี ย นควรสร้ างคุณ ค่า ในการด ารงต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการสภานัก เรี ย น โดยการให้
คณะกรรมการสภานักเรี ยนติดเครื่ องหมายซึง่ แสดงถึงการเป็ นสมาชิกคณะกรรมการสภานักเรี ยน
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2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาสาเหตุที่นกั เรี ยนโดยส่วนใหญ่ไม่สนใจเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกคณะกรรมการสภานักเรี ยน
เพื่อให้ ผ้ วู ิจยั สามารถรับรู้ข้อมูลเชิงสาเหตุที่นกั เรี ยนไม่สนใจเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกคณะกรรมการสภานักเรี ยนโดยข้ อมูลดังกล่าว
สามารถนามาใช้ ในการสร้ างแรงจูงใจให้ นกั เรี ยนสนใจเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกคณะกรรมการสภานักเรี ยนเพิ่มมากขึ ้น
2.2 ควรมีการศึกษาทัศนะคติของนักเรี ยนต่องานคณะกรรมการสภานักเรี ยน เพื่อให้ ทราบถึง ทัศนะคติ
ของนักเรี ยนต่องานคณะกรรมการสภานักเรี ยน เพื่อให้ สามารถนาข้ อมูลมาใช้ ในการปรับปรุ งการทางานสภานักเรี ยนให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
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แนวทางการส่ งเสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถด้ า นภาษาอั ง กฤษที่ เป็ นสากล สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ
2 2) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการส่ง เสริ ม การจัด การเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ า น
ภาษาอัง กฤษที่ เป็ น สากลภายในโรงเรี ย นดัง กล่า ว และ 3) เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการส่งเสริ ม การจัด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล ประชากร ได้ แก่ ครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษที่ผา่ น
การอบรมโครงการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ปี การศึกษา 2560 จานวน 29 โรง
รวมจ านวนทัง้ สิ น้ 63 คน กลุ่ม ตัว อย่า ง จ านวน 52 คน จากโรงเรี ย นจ านวน 29 แห่ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จัย ได้ แ ก่
แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ ข้อมูล ด้ วยการหา ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)
ผลการวิ จัย พบว่า 1) สภาพการจัด การเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ า น
ภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจาแนกเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านการสอนการฟั งมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมากที่สดุ 2) สภาพการส่งเสริ มการจัดการ
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เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อจาแนกเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านหลักสูตรมี
การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก และ 3) การส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ าน
ภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2 สรุ ปเป็ นแนวทางได้ ดงั นี ้
แนวทางสาหรั บครู คือ การสร้ างเจตคติ ที่ดี ต่อ การเรี ยนภาษาอังกฤษให้ กับ นักเรี ยน การพัฒ นาตนเองอย่างสม่ าเสมอ
แนวทางส าหรั บ ผู้บ ริ ห าร คื อ สนับ สนุ น ให้ เกิ ด การมี ส่ว นร่ ว มของผู้ ปกครองและชุ ม ชนในการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ การสนับสนุนส่งเสริ มให้ ครูใช้ สอื่ ประกอบการสอนภาษาอังกฤษ การส่งเสริ มการศึกษาและเผยแพร่วิจยั ในชัน้
เรี ยน การจัดสรรงบประมาณในการจ้ างครู พิเศษด้ านภาษาอังกฤษ การเป็ นผู้บริ หารต้ นแบบด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษ และ
แนวทางสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง คือ การกากับติดตามโครงการตามนโยบายตามสภาพจริ ง
คาสาคัญ : ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ, 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

177

178

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

ภูมิหลัง
ปั จจุบนั ในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ อย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ ว ทาให้ การสร้ างความร่ วมมือ
ระหว่างกันหรื อการแข่งขันเพื่อการพัฒนาประเทศนันเป็
้ นไปได้ และเป็ นสิง่ จาเป็ น การสร้ างสัมพันธภาพระหว่างกันในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การดาเนินธุรกิจการค้ า การเจรจาต่อรองและการทาความเข้ าใจ การเข้ าถึงข้ อมูลและการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ล้ วนต้ องอาศัยภาษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเป็ นที่
ยอมรั บ ในฐานะภาษานานาชาติ มิ ใ ช่ เป็ นเพี ย งภาษาที่ เรี ย นกัน เป็ นวิ ช าหนึ่ ง ในหลัก สูต รเท่ า นัน้ ดัง จะเห็ น ได้ จาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 [1] ที่ได้ กาหนดนโยบายเรื่ องการสอนภาษาอังกฤษไว้ อย่างชัดเจนในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปั จจัยสาคัญ ที่ทาให้ ก ารเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษไม่ ป ระสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร คือ ครู ผ้ ูสอน ทัง้ นีเ้ พราะว่า
ครู ผ้ สู อนส่วนใหญ่มกั จะเป็ นครู ประจาชัน้ มีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาอื่นแต่ต้องจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ทาให้
ขาดความแม่นยาในเนื ้อหา ขาดความกล้ าที่จะสอน ขาดความมัน่ ใจ โดยเฉพาะการสอนให้ นกั เรี ยนพูด และไม่มีวิธีการสอน
ที่จูงใจให้ นกั เรี ยนเห็นความสาคัญของการเรี ยนภาษาอังกฤษ ทาให้ นกั เรี ยนเกิดความเบื่อหน่าย ขาดความสนใจ และขาด
แรงจูงใจในการเรี ยน ไม่เห็นประโยชน์ของการเรี ยนภาษาอังกฤษ[2] นอกจากนี ้
ยังพบว่าครูสว่ นใหญ่ยงั คงใช้ วธิ ีการสอนแบบเดิม ครูมีความรู้ไม่เพียงพอเพราะไม่ได้ ฝึกมาโดยตรง การออกเสียงไม่
ถูกต้ อง ทาให้ ไม่กล้ าพูดภาษาอังกฤษกับนักเรี ยน ใช้ วิธีการสอนแบบเก่าไม่ยอมปรับปรุง เข้ มงวดในการสอนมากเกินไป[3]
ด้ วยเหตุนี ้รัฐบาลได้ มีนโยบายเร่ งด่วนในการยกระดับการมาตรฐานการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่ม
ระดับความสามารถให้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิ การได้ กาหนด
นโยบายการปฏิรูปการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ดังนี ้ ใช้ กรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล ได้ แก่ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็ นกรอบ
ความคิดหลักในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ออกแบบหลักสูตร พัฒนาการเรี ยนการสอน การ
ทดสอบ วัดผล พัฒนาครู กาหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้ ปรับจุดเน้ นการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษให้ เป็ นไปตามธรรมชาติของ
การเรี ย นรู้ โดยเน้ น การสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) ปรับ จากการเน้ น ไวยากรณ์ เป็ น เน้ น การ
สือ่ สารเริ่ มจาก ฟั ง พูด อ่าน เขียน ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่มมี าตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก ส่งเสริ มการ
ยกระดับความสามารถการใช้ ภาษาอังกฤษ คือขยายโครงการพิเศษการจัดการเรี ยนการสอน EP/ MEP/ IP/EBE พัฒ นา
ห้ องเรี ยนพิเศษภาษาอังกฤษ (Enrichment Class) เพื่อการสือ่ สารทางสังคม และด้ านวิชาการและการพัฒนาห้ องเรี ยน การ
สนทนาภาษาอังกฤษเน้ นฟั งพูดเพื่ออาชีพอย่างน้ อยสองชั่วโมง (ขยายโอกาส) จัดกิจกรรมและสภาพแวดล้ อมที่ส่งเสริ ม
ความสามารถภาษาอังกฤษ คือการจัดค่ายวิชาการสองถึงสีส่ ปั ดาห์ช่วงปิ ดภาคเรี ยน เพิ่มชัว่ โมงเรี ยนเรี ยนอย่างต่อเนื่อง ครึ่ง
วัน ทังวั
้ น จัดสภาพแวดล้ อมกิจกรรมในโรงเรี ยน สอนภาษาอังกฤษมีวิชาเลือกให้ ผ้ เู รี ยน ยกระดับความสามารถการจัดการ
เรี ย นการเรี ย นการสอนของครู ให้ สอดคล้ อ งกับ วิธีก ารเรี ย นรู้ ที่ เน้ น การสื่อ สาร (CLT) เป็ น ไปตามกรอบหลัก ของ CEFR
ประเมินความรู้ พื น้ ฐานของครู ฝึ กอบรมครู ส่งเสริ มให้ มีการใช้ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒ นา
ความสามารถด้ านภาษาของครูและผู้เรี ยนมีกรอบการจัดการเรี ยนการสอนหกด้ าน คือ แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนการ
ฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน การสอนคาศัพท์ และแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนไวยากรณ์[4]
การยกระดับมาตรฐานการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ได้ มีการจัดอบรมในศูนย์ อบรมครู ภาษาอังกฤษระดับ
ภูมิภาคโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ซึ่งครอบคลุมสีภ่ าค กลุม่ เป้าหมาย คือ
ครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สานักงาน
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คณะกรรมการอาชีวศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งผ่านการทดสอบมาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอังกฤษ (CEFR)
ตังแต่
้ ระดับ A0-C2 เพื่อยกระดับความสามารถด้ านภาษาอังกฤษและเทคนิ คการสอนแบบ Communicative Approach
อย่างเข้ มข้ นจากวิทยากรชาวต่างชาติผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล โดย
การจัดจ้ าง British Council ภายใต้ ความร่ วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการกับสถานฑูตอังกฤษ ประจาประเทศ
ไทย[4]
โรงเรี ยนประถมศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2 มีโรงเรี ยนทังหมด
้
170 โรงเรี ยน จัดการเรี ยนการสอนตังแต่
้ ระดับชันปฐมวั
้
ย–ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในกรณีโรงเรี ยนขยายโอกาส มีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 3,789 คน ซึ่งมีครู ผ้ ูสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) เพี ยง 63 คน จาก 29 โรงเรี ยน (ข้ อมูลมิถุนายน 2560)เป็ น โรงเรี ยนที่ตงั ้ อยู่ในเขต
ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร จานวนครู ที่ผ่านการอบรมดังกล่าว นับว่าเป็ นจานวนที่ค่อนข้ างน้ อยเมื่อเทียบกับจานวน
ครู ผ้ สู อนทังหมด
้
ดังนัน้ ผู้ศึกษาวิจยั ซึ่งเป็ นข้ าราชการครู ในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2 และผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot
Camp) เห็นว่าการอบรมโครงการนี ้มีประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างยิ่ง จึงมีความสนใจศึกษา
เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล ทังนี
้ ้ข้ อมูลจากการวิจยั จะเป็ นประโยชน์แก่
ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เพื่ อ น าไปเป็ น แนวทางการส่งเสริ ม การจัด การเรี ย นการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถด้ านภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และ 2อันจะ
น าไปสู่ก ารส่ง เสริ ม การจัด การเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษให้ ต อบสนองนโยบายการปฏิ รูป การจัด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษสืบไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอังกฤษที่
เป็ นสากล
2. เพื่อศึกษาสภาพการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ าน
ภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล
3. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ าน
ภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ ครู ผ้ สู อนภาษาอังกฤษที่ผา่ นการอบรมโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
(Boot Camp) ปี การศึกษา 2560 จานวน 29 โรง รวมจานวนทังสิ
้ ้น 63 คน
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 52 คน จากโรงเรี ยนจานวน 29 โรงเรี ยนโดยใช้ ตารางสาเร็ จรู ปของเครจซี่และมอร์ แกน[5]
และทาการสุม่ ตัวอย่างแบบมีโควตา (Quota sampling) และสุม่ อย่างง่าย (Simple random sampling)
การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล 5 ด้ าน คือ
1) การจัดการเรี ยนการสอนการฟั ง 2) การจัดการเรี ยนการสอนการพูด 3) การจัดการเรี ยนการสอนการอ่าน 4) การจัดการ
เรี ยนการสอนการเขียน 5) การจัดการเรี ยนการสอนการไวยากรณ์
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การส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอน 7 ด้ าน คือ 1) ด้ านหลักสูตร 2) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน 3) ด้ านการ
นิเทศภายใน 4) ด้ านสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรี ยนรู้ 5) ด้ านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ 6) ด้ านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้ 7) ด้ านการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
การวิจัยในครัง้ นี เ้ ครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ส่วนที่ 1
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list)
จานวน 4 ข้ อ ประกอบด้ วย เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ ทางาน และขนาดของโรงเรี ยนที่ปฏิบตั ิการสอน ตอนที่ 2
สภาพการจัด การเรี ย นการสอน ภาษาอัง กฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอัง กฤษที่ เป็ น สากล เป็ น
แบบสอบถามลักษณะ มาตรา ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert [6] โดยแบ่งระดับของความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ
และตอนที่ 3 สภาพการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนของผู้บริ หารที่ส่งเสริ มให้ การจัดการเรี ยนการ สอนภาษาอังกฤษ
เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล เป็ นแบบสอบถามลักษณะ มาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ของ Likert [6] โดยแบ่งระดับของความคิ ด เห็ น เป็ น 5 ระดับ ส่วนที่ 2 คือ การสนทนากลุ่ม เพื่ อหาแนว
ทางการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอน ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล
ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. วิเคราะห์ข้อมูลและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้ อยละ และนาเสนอใน
รูปตาราง ประกอบความเรี ยง
2. วิเคราะห์สภาพการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอังกฤษที่
เป็ นสากล โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะห์ สภาพการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ าน
ภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของค่าเฉลีย่
4. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการสนทนากลุม่ (Focus group discussion) โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content
Analysis) ซึง่ เป็ นหนึง่ ในวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและนาเสนอในรูปแบบความเรี ยง

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่ อง แนวทางการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ าน
ภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2 สรุปผลได้ 4 ประเด็น ดังนี ้
1. สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถามซึ่ ง ปฏิ บัติ ง านในสถานศึ ก ษา สัง กั ด ส านัก งานเขต พื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ตาแหน่งหรื อรักษาการ
ในตาแหน่งครู คศ.1 ประสบการณ์ ในการทางานไม่เกิน 5 ปี ปฏิบตั ิการสอนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรี ยนมากกว่า
1,500 คน)
2. สภาพการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2 หลังจากครู ได้ ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาครู
ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านการเรี ยนการสอนการฟั งมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับสูงสุด หมายถึง ครูสามารถจัดการเรี ยน
การสอนตามแนวทางที่ได้ รับการอบรมมากที่สุด ด้ านการสอนเขียน มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับรองลงมา และด้ านการสอน
ไวยากรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด หมายถึง ครู ไม่สามารถจับประเด็นการใช้ ไวยากรณ์ ที่อยู่ในบทสนทนามาเป็ นแนวทางการเรี ยน
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การสอนได้ ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ครู มีการนาเสนอคาศัพท์ก่อนการสอนฟั งโดยใช้ รูปภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูงสุด รองลงมา คือ ครูให้ นกั เรี ยนตอบคาถามจากเรื่ องที่ได้ ฟังและครูให้ นกั เรี ยนแสดงบทบาทสมมติจากเรื่ องที่ได้ อา่ น
มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุดเป็ นอันดับสุดท้ าย
3. สภาพการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอังกฤษที่
เป็ นสากล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2 โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้ าน
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า การส่งเสริ มด้ านหลักสูตร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด หมายความว่า ผู้บริ หาร
สนับสนุนส่งเสริ มให้ ครู ผ้ สู อนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
(Boot Camp) ให้ จัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษได้ ดีที่สุดในด้ านหลักสูตร รองลงมาคือ การส่งเสริ มด้ านการวัดและ
ประเมิน ผล ส่วนการส่งเสริ ม ด้ านการมี ส่วนร่ วมของผู้ป กครองและชุม ชนมี ค่าเฉลี่ยต่ าสุด เป็ นอันดับ สุด ท้ าย หมายถึ ง
ผู้บริ หารขาดการสนับสนุนจัดให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญในด้ านภาษาอังกฤษและผู้ปกครองเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า โรงเรี ยนจัดทาโครงสร้ างหลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ อง
กับเป้าหมายของสถานศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรี ยน มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริ หารจัดให้ มีการ
ประชุมวางแผนเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนก่อนเปิ ดภาคเรี ยน และโรงเรี ยนเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญมาให้ ความรู้ใหม่ ๆ
เกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด เป็ นอันดับสุดท้ าย
4. แนวทางการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ าน
ภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริ มาณของสภาพการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอังกฤษที่เป็ น
สากล และสภาพการการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอังกฤษ
ที่เป็ นสากล นามาสูผ่ ลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ จากการการสนทนากลุม่ สามารถสรุปเป็ นแนวทางในการส่งเสริ ม
การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล ได้ ดงั นี ้
4.1 แนวทางสาหรับครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษ
4.1.1 การสร้ างเจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนภาษาอังกฤษให้ กบั นักเรี ยน มีแนวทางดังนี ้
1) ครู ควรมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง เพื่อ
ความเข้ าใจในวิธีการสอนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรี ยน
2) ครู ควรนาเทคนิคจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ ในจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงการสร้ าง
บรรยากาศในชันเรี
้ ยนเพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดความชอบและกระตือรื อร้ นที่จะเรี ยนภาษาอังกฤษ
3) ครูควรเป็ นแบบอย่างที่ดีในการใช้ ภาษาอังกฤษทังในและนอกชั
้
นเรี
้ ยน
4.1.2 การพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ มีแนวทางดังนี ้
1) ครู ควรเข้ ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษทัง้ 5 ด้ าน ได้ แก่ ฟั ง พูด อ่าน เขียน
และไวยากรณ์เพื่อการสือ่ สารอย่างสม่าเสมอ
2) ครู ควรศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น เพื่อนาความรู้ มาต่อยอดการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความพร้ อมของแต่ละบุคคล
3) ครู ควรศึกษาสื่อ วิธีการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษจากแหล่งข้ อมูลที่ ทนั สมัย เช่น เว็บไซต์
ภาษาอังกฤษที่มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ
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4) ครูควรแลกเปลีย่ นข้ อมูลการจัดการเรี ยนการสอนกับเพื่อนร่วมงานเพื่อหา พัฒนาจุดเด่น แก้ ไขจุดด้ อย
ในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างสม่าเสมอ
4.2 แนวทางสาหรับผู้บริ หารสถานศึกษา
4.2.1 การมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองและชุมชน มีแนวทางดังนี ้
1) ผู้บริ หารควรสร้ างเครื อข่ายที่สามารถขอความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษจากชุมชน
และหน่วยงานภายนอก
2) ผู้บริ หารควรส่งเสริ มการเชิญวิทยากรจากภายนอก เช่น ผู้มีความเชี่ยวชาญด้ านภาษาอังกฤษมาให้
ความรู้กบั ครูอย่างสม่าเสมอ
3) ผู้บ ริ หารควรสรรหาและคัด เลือ กสถานที่ ใกล้ เคีย งบริ เวณโรงเรี ย นที่ สามารถเป็ น แหล่งเรี ย นรู้ ทาง
ภาษาอังกฤษให้ กบั ครูและนักเรี ยน
4.2.2 การสนับสนุนส่งเสริ มให้ ครูใช้ สอื่ ประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ดังนี ้
1) ผู้ บริ ห ารควรจั ด ให้ มี สื่ อ อุ ป กรณ์ พื น้ ฐานในห้ องเรี ย นเพื่ อ ให้ เอื อ้ ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ เช่น คอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้ อินเตอร์ เน็ต เครื่ องพิมพ์เอกสาร และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2) ผู้บริ หารควรผลักดันให้ ครู ใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการสอนฟั ง เช่น
แผ่นซีดี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตที่มีความน่าเชื่อถื อ
4.2.3 การส่งเสริ มการศึกษาและเผยแพร่วิจยั ในชันเรี
้ ยน มีแนวทางดังนี ้
1) ผู้บริ หารควรขอความอนุเคราะห์จากเขตพื ้นที่การศึกษาหรื อหน่วยงานภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ ใน
การแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญด้ านการวิจยั ให้ เข้ ามามีบทบาทในการสร้ างมาตรฐานและสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั งานวิจยั ในชันเรี
้ ยน
ของครู
4.2.4 การจัดสรรงบประมาณในการจ้ างครูพิเศษ มีแนวทางดังนี ้
1) ผู้บริ หารควรจัดกิจกรรมการกุศลของโรงเรี ยนเพื่อหางบประมาณในการจ้ างครูพิเศษที่มีความสามารถ
ด้ านภาษาอังกฤษเข้ ามาสอนในโรงเรี ยน สาหรับโรงเรี ยนที่ขาดแคลนครูผ้ ภู าษาอังกฤษ
2) ผู้บริ หารควรจ้ างครูชาวต่างชาติที่มีคณ
ุ ภาพหรื อเทียบเคียงเจ้ าของภาษาเพื่อสอนในทักษะการฟั ง พูด
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ตามศักยภาพของโรงเรี ยน
4.2.5 การเป็ นผู้บริ หารต้ นแบบด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษ มีแนวทางดังนี ้
1) ผู้บริ หารควรสร้ างความตระหนักให้ ครูและนักเรี ยนเห็นความสาคัญการเรี ยนและการใช้ ภาษาอังกฤษ
2) ผู้บริ หารควรเป็ นแบบอย่างที่ดีในการใช้ ภาษาอังกฤษทังในและนอกชั
้
นเรี
้ ยนเพื่อเป็ นแบบอย่างและ
สร้ างความน่าเชื่อถือให้ แก่ครูและนักเรี ยน
4.3 แนวทางสาหรับหน่วยงานต้ นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
4.3.1 การกากับติดตามโครงการตามนโยบาย มีแนวทางดังนี ้
1) ผู้มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งควรก ากับ นิ เทศ ติ ด ตาม สนับ สนุ น และศึ ก ษาวิ จัย การจัด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล ตามสภาพจริ งเพื่อนาผลไปพัฒนานโยบายให้
เกิดประสิทธิผลและคุ้มค่ากับงบประมาณ
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อภิปรายผล
1. จากการวิจยั พบว่า จากการอบรมโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
แล้ วนาไปปฏิบตั ิในห้ องเรี ยนพบว่า ครูสามารถปฏิบตั ิตามแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนการฟั งได้ สงู ที่สดุ ในด้ านแนวคิด
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนการเขียน แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนการอ่านและแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนการพูด
(การอ่านและการพูดอยูใ่ นระดับที่เท่ากัน) อยูใ่ นระดับรองลงมาตามลาดับ ส่ว นแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนไวยากรณ์มี
การน าไปปฏิ บัติ ได้ ต่ า ที่ สุด แสดงให้ เห็ น ว่า สภาพทางการจัด การเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถด้ านภาษาอังกฤษที่เป็ นสากลที่มีการนาไปปฏิบตั ิต่าที่สดุ คือ การจัดการเรี ยนการสอนไวยากรณ์ เนื่องจาก ครู
ยังคงใช้ แนวคิดเกี่ ยวกับการสอนไวยากรณ์ เพื่อการทาข้ อสอบ มากกว่าการสอนไวยากรณ์ เพื่อใช้ สื่อความหมายหรื อเพื่อ
สื่อสารที่เห็นได้ ชดั เจน คือ การให้ นกั เรี ยนนาเสนอรายงานกลุ่มเพื่อการสรุ ปความรู้ เป็ นกิจกรรมที่ได้ ใช้ ความรู้ ที่มีและที่ได้
เรี ยนมาในแต่ละชั่วโมงมาสรุ ปที่ได้ เรี ยนแล้ วนาเสนอ ซึ่งเป็ นการใช้ ภาษาอังกฤษทัง้ ด้ านไวยากรณ์ และการสื่อสารแต่ยัง
ปฏิบตั ิน้อยกว่าด้ านอื่น ๆ ดังที่มีผ้ ทู รงคุณวุฒิกล่าวไว้ ในการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) ว่า Learning English
as a second language นันมี
้ ความแตกต่างกับ Learning English as a first language อย่างเห็นได้ ชดั ด้ วยฐานะของตัว
ภาษา บริ บทการจัดการเรี ยนการสอนซึง่ ในการเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่นนั ้ ครู จะเป็ น model ในการใช้ ภาษาอังกฤษ
เพื่อสื่อสารเป็ นตัวอย่างให้ กบั นักเรี ยนมากกว่าการสอนไวยากรณ์ ในทางกลับกันสาหรับการสอนภาษาอังกฤษในประเทศ
ไทยซึ่งเป็ นการเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง เน้ นการสอนไวยากรณ์ เพื่อการสอบมากกว่าการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ซึ่งค่อนข้ างจะสวนทางกับแนวทางการสอนภาษาอังกฤษ, การบริ หารชัว่ โมงเรี ยนภาษาอังกฤษ 5 คาบ/สัปดาห์
ให้ เป็ นเพิ่มการสอน Phonetics เพลงและเกม 1 คาบ และไวยากรณ์ 4 คาบ เมื่อเทียบกับผลการประเมินการอ่านในปี ก่อน
หน้ านันนั
้ กเรี ยนสามารถออกเสียงได้ ถกู ต้ องมากขึ ้น ในขณะที่ผลสอบด้ านไวยากรณ์ยงั คงอยูใ่ นระดับดี ทังยั
้ งช่วยลดความ
กังวลในการเรี ยนภาษาอังกฤษและเป็ นการสร้ างเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษให้ กบั นักเรี ยน สอดคล้ องกับแนวคิดของ นิธิดา
อดิภทั รนันท์ [7] ในการใช้ กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารต่อการสอน ไวยากรณ์ของผู้เรี ยนระดับวิทยาลัย โดยศึกษา
พัฒนาการของผู้เรี ยนและการใช้ กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการ สือ่ สาร ผู้วิจยั ชี ้ให้ เห็นว่า ไวยากรณ์สาคัญต่อการเรี ยนรู้ เรา
ไม่สามารถเข้ าใจภาษาได้ อย่างถ่องแท้ หากขาด ไวยากรณ์ และการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสามารถเพิ่ มความรู้ ด้ าน
ไวยากรณ์ ได้ นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ อนุศิริ ชิณศรี [8] ได้ ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้ านไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนวิทยาลัยช่างศิลป์ ด้ วยแบบฝึ กทักษะตามกรอบมาตรฐาน CEFR และสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของวรรณา ช่องดารากุล[9] ได้ ศึกษาเรื่ องการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะการฟั งภาษาอังกฤษเทียบกับกรอบ CEFRของครู
สอนสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ปี การศึกษา 2558: พบว่าครูสอน ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษามีความสามารถภาษาอังกฤษระดับ A2 มีจานวนมากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ ระดับ A1 ระดับ B1 ระดับ B2
และระดับ C1 ดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องเร่ งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครู สว่ นใหญ่ที่มีผลการประเมินระดับ A1และ A2จาก
การวิเคราะห์กรอบ CEFR ทักษะการฟั งระดับ A1 และ A2พบว่าเป้าหมายความสามารถภาษาในระดับนี ้ระบุถึงการใช้ ภาษา
ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในแต่ ละระดับ มีความซับ ซ้ อนของเนือ้ หา ความยาว และการพูดของคู่สนทนาหรื อ ผู้พูด ในด้ าน
ความเร็ ว ความ ชัดของการพูด หรื อการเอื ้อของผู้พดู แตกต่างกันหลังจากนันจึ
้ งนาผลการวิเคราะห์มากาหนดเป็ น คาอธิบาย
หลักสูตร โครงสร้ งหลักสูตร ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรม และสือ่ ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการฟั ง
2. จากการวิจยั พบว่า การส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ าน
ภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุม ธานี เขต 1 และ 2 โดยรวมในอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านหลักสูตร ได้ รับการส่งเสริ มสูงที่สดุ ด้ านการวัดและประเมินผล ด้ านการจัดการ

183

184

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
เรี ยนรู้ ด้ านการนิเทศภายใน ด้ านสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรี ยนรู้ ด้ านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้ เรี ยง
ลงมาตามลาดับ และการส่งเสริ มด้ านการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองและชุมชนมีการส่งเสริ มต่าที่สดุ
แสดงให้ เห็ น ว่า การส่งเสริ ม การจัด การเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ า น
ภาษาอังกฤษที่เป็ นสากลที่มีการส่งเสริ มต่าที่สดุ คือ ด้ านการมีสว่ นร่ วมของผู้ปกครองและชุมชน เนื่องจาก ครู เห็นปั ญหาที่
เกิดจากการสนับสนุนจากผู้บริ หารในด้ านการให้ บคุ คลภายนอกมามีสว่ นร่วมในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน ผู้บริ หาร
ยังไม่มีการเชิญบุคคลภายนอก หรื อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านเข้ ามาให้ ความรู้ หรื อมีสว่ นร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนมาก
เท่าที่ควร ดังที่มีผ้ ทู รงคุณวุฒิกล่าวไว้ ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ว่า การจัดการเรี ยนการสอนให้ เกิด
ประสิทธิ ภาพสูงสุดนัน้ ต้ องอาศัย ความร่ วมมื อของ 3 สถาบันคื อ บ้ าน วัด โรงเรี ยน ซึ่งผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นได้ เพื่ อก าหนด
ข้ อตกลงกับโรงเรี ยนนานาชาติในพื ้นที่เดียวกับโรงเรี ยน เพื่อขอให้ ครูตา่ งชาติกบั นักเรี ยนบางส่วน วิทยากรตัวน้ อย มาสอนภา
อังกฤษให้ กับนักเรี ยน ในรู ปแบบของกิจกรรมจิตอาสา อีกทังยั
้ งมีการขอความช่วยเหลือไปยังองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
นนทบุรีเพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษอย่างสม่าเสมอเพื่อเป็ นการ
ส่งเสริ มครู สอดคล้ องกับแนวคิดของ สมชาย เทพแสง และอรจิรา เทพแสง[10] ในการที่ผ้ บู ริ หารในฐานะผู้นายุคใหม่หวั ใจ
ปฏิรูปต้ องมีความสัมพันธ์ กับบุคลากรทุกระดับ ผู้นายุคใหม่ต้องใช้ หลักมนุษยสัมพันธ์ ประสานงาน ประสานสัมพันธ์ ให้
เกิดผลสาเร็ จ โดยมีลกั ษณะการให้ ความไว้ วางใจแก่บคุ ลากรมากกว่าการสร้ างความกลัวในการบริ หารและการจัดการ ซึง่ ใน
การมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองและชุมชนก็ ต้องการคุณ ลักษณะนี ้ของผู้บริ หารสถานศึกษาเช่นเดียวกัน และสอดคล้ องกับ
แนวคิด ของนพพงษ์ บุญ จิ ต ราดุล [11] ที่ ผ้ ูบ ริ ห ารต้ องด าเนิน การเกี่ ยวกับ การแสวงหาจุดประสงค์ ของการจัด การเรี ย น
การศึกษาออกมาให้ ชดั เจน เพื่อเป็ นแนวทางให้ บคุ ลากรได้ ปฏิบตั ิ ผู้บริ หารต้ องมีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการส่งเสริ ม
การจัดการเรี ยนการสอนในด้ านหลักสูตร ด้ านครูผ้ สู อน ด้ านวิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้ านสื่ อการเรี ยนการสอน และ
ด้ านการวัดผลประเมินผล นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ไปรยา ศุภจิตร[12] ได้ ทาการศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วม
ของผู้ปกครองในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนวัดชินวราราม อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
จากการวิจยั พบว่า แนวทางการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ด้ านภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และ 2 ที่ได้ จากผู้เข้ าร่ วม
สนทนากลุม่ ได้ เสนอความคิดเห็นเพื่อเป็ นแนวทางการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถด้ านภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล ใน 3 ประเด็น ได้ แก่ แนวทางสาหรับครู ผ้ สู อนภาษาอังกฤษ แนวทางสาหรับ
ผู้บริ หาร และแนวทางสาหรับเขตพื ้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
แนวทางสาหรับครู ผ้ สู อนภาษาอังกฤษ ได้ แก่ การสร้ างเจตคติที่ดีต่ อการเรี ยนภาษาอังกฤษให้ กับนักเรี ยน โดย
ครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษควรเข้ าใจและเห็นความแตกต่างของ Learning English as a first language กับ Learning English
as a second language ด้ ายฐานะของภาษาเข้ าใจโครงสร้ างหลักสูตรและเข้ าใจบริ บทของห้ องเรี ยน เพื่อจะสามารถนา
เทคนิคและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้ กิจกรรม สือ่ และเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเนื ้อหาและระดับชันของนั
้
กเรี ยนประยุกต์
ให้ เข้ ากับบริ บทของห้ องเรี ยนทาให้ นกั เรี ยนเกิดความสนุก ชอบเรี ยนภาษาอังกฤษ การพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ เช่น การ
สมัครเข้ าอบรมโครงการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรี ย นการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) การอบรมเพื่อทักษะด้ านอื่นที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนการสอน เช่น การอบรมการวัดและประเมินผลสาหรับครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษ การอบรมเพื่อผลิต
สือ่ และการค้ นคว้ าแหล่งข้ อมูลสารสนเทศที่มีประโยชน์กบั การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ทังการอบรมจากหน่
้
วยงาน
ต้ นสังกัดและหน่วยงานภายนอก
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แนวทางสาหรับผู้บริ หาร ได้ แก่ การมีสว่ นร่ วมของผู้ปกครองและชุมชนสอดคล้ องกับแนวคิดของสมชาย เทพแสง
และอรจิรา เทพแสง[13] ที่ผ้ บู ริ หารในฐานะผู้นายุคใหม่หวั ใจปฏิรูปต้ องมีความสัมพันธ์ กบั บุคลากรทุกระดับ ผู้นายุคใหม่
ต้ องใช้ หลักมนุษยสัมพันธ์ ประสานงาน ประสานสัมพันธ์ ให้ เกิดผลสาเร็ จ โดยมีลกั ษณะการให้ ความไว้ วางใจแก่บุคลากร
มากกว่าการสร้ างความกลัวในการบริ หารและการจัดการ ซึง่ ในการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองและชุมชนก็ต้องการคุณลักษณะ
นี ้ของผู้บริ หารสถานศึกษาเช่นเดียวกัน การส่งเสริ มให้ ครู ใช้ สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษสอดคล้ องกับแนวคิดของ
สายัณย์ ผาน้ อย[14] ที่ผ้ บู ริ หารควรจัดวัสดุประกอบหลักสูตรให้ เพียงพอกับความต้ องการของครู ทังจากงบประมาณ
้
และ
วิธีการอื่นๆ จัดหาสื่อการเรี ยนการสอนให้ เพียงพอกับจานวนนักเรี ยนและครู จัดการบริ หารสื่ อการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
โดยจัดเป็ นศูนย์สื่อการเรี ยนการสอน ให้ ความรู้แก่ครูในการผลิตสือ่ และนาไปใช้ ส่งเสริ มการผลิตและการนาสือ่ ไปใช้ รวมทัง้
ประเมินผลการนาสือ่ ไปใช้ อย่างชัดเจน จึงสามารถกาหนดสือ่ การสอนอย่างแท้ จริ ง การส่งเสริ มการศึกษาและเผยแพร่วิจยั ใน
ชันเรี
้ ยนสอดคล้ องกับแนวคิดของรุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ [15] การวิจยั คือ กระบวนการที่เป็ นระบบน่าเชื่อถือ สาหรับใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการค้ นคว้ าหาความรู้ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆที่คนสนใจ การวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้เป็ นภารกิจที่
สาคัญและจาเป็ นในกรณีที่ผ้ สู อน พบว่า กระบวนการพัฒนาการเรี ยนรู้ที่กาลังดาเนินการอยู่มีปัญหามากหรื อมีความจาเป็ น
ต้ อ งการพัฒ นาอย่ า งเร่ ง ด่ ว น การจัด สรรงบประมาณในการจ้ างครู พิ เศษและการเป็ นผู้บ ริ ห ารต้ น แบบด้ า นการใช้
ภาษาอังกฤษ
แนวทางสาหรับ หน่วยงานต้ น สังกัด และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ การก ากับติ ดตามโครงการตามนโยบาย
สถาบันภาษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรกากับ นิเทศ ติดตาม สนับสนุนและศึกษาวิจยั เพื่อนาผลไปพัฒนานโยบายเพื่อ
รายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและสาธารชน เขตพื ้นที่การศึกษาควรกากับ นิเทศ ติดตาม สนับสนุน
ช่วยเหลือ โรงเรี ยนโดยพิจารณาถึ งความเหมาะสม บริ บทของในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของแต่ละโรงเรี ยน
เช่น การจัดค่ายภาษาอังกฤษให้ กบั โรงเรี ยนให้ กบั โรงเรี ยนที่มคี วามพร้ อมน้ อย ส่วนโรงเรี ยนควรจัดการนิเทศติดตาม ประเมิน
จัดระบบการนิเทศภายใน การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความ สามารถด้ านภาษาอังกฤษที่เป็ น
สากลอย่างสม่าเสมอ เพื่อติดตามความคืบหน้ าและการแก้ ปัญหาอย่างตรงจุด

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
1. จากการวิจยั สภาพการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอังกฤษที่
เป็ นสากล พบว่า การสอนไวยากรณ์มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนัน้ ผู้บริ หารควรให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ มให้ ครู จดั กิจกรรมการที่
เน้ นให้ นกั เรี ยนเกิดการใช้ ภาษาในการสื่อสาร เช่น การให้ นกั เรี ยนแสดงบทบาทสมมติ โดยเริ่ มจากการทาให้ นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ ผู้บริ หารและครูเป็ นแบบอย่างให้ กบั นักเรี ยนในการใช้ ภาษาอังกฤษในการสือ่ สาร ผู้บริ หารควรใช้ ทฤษฎี
แรงจูงใจเข้ ามาใช้ ในการเสริ มแรงทางบวกกับครู ที่สามารถพัฒนาตนเองให้ ใช้ ภาษาอังกฤษ พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษในทางที่ดีขึ ้น พร้ อมทังเสริ
้ มแรงทางบวกกับนักเรี ยนที่สามารถใช้ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันตามศักยภาพ
2. จากการวิจัย สภาพการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ าน
ภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล พบว่า การส่งเสริ มด้ านมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองและชุมชนมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ผู้บริ หารควรมีการสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจ เผยแพร่ ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตร สื่อวัสดุและแหล่งเรี ยนรู้ ตลอดจนบทบาทของบุคลากรใน
โรงเรี ยน ให้ ผ้ ูปกครองทราบและเข้ าใจ และพร้ อมให้ ค วามร่ วมมื อ กับ การจัด การเรี ย นการสอน ให้ ค วามสาคัญ กับ การ
ประสานงานคณะบุคคลทังส่
้ วนกลางและส่วนท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ การสนับสนุนในการจัดการเรี ยนการสอน การให้
ความรู้ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนของนักเรี ยน เช่น การเชิญวิทยากร ผู้เชี่ ยวชาญมาให้ ความรู้ ใหม่ ๆ การประชุม

185

186

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
ก่อนเปิ ดภาคเรี ยน โดยผู้บริ หารควรใช้ ทฤษฎีการระดมทรัพยากรเข้ ามาใช้ ในการแก้ ปัญหา ในการทาทะเบียนคุมรายชื่ อ
วิทยากรในท้ องถิ่นปราชญ์ หรื อผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาอังกฤษเพื่อการทาหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ ามาให้ ความรู้กบั นักเรี ยน
ในโรงเรี ยนตามความเหมาะสม
3. จากการวิ จัย เพื่ อ ค้ น หาแนวทางการส่ง เสริ ม การจัด การเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถด้ านภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล พบว่า ปั ญหาหรื ออุปสรรคในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษให้ เป็ นไป
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอังกฤษที่เป็ นสากลในแต่ละโรงเรี ยนมีความแตกต่างกันตามบริ บทของโรงเรี ยน
ดังนัน้ การแก้ ปัญหาให้ ตรงจุด คือ ผู้บริ หารแต่ละโรงเรี ยนจะต้ องรู้และเข้ าใจปั ญหาที่เกิดขึน้ ในแต่ละด้ านพร้ อมทังหาวิ
้ ธีแก้ ไข
ร่วมกับผู้สอนภาษาอังกฤษ ดังที่ผ้ เู ข้ าร่วมการสนทนากลุม่ ได้ แสดงความคิดเห็นและผู้วิจยั สรุปออกมาเป็ นแนวทางข้ างต้ น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
จากผลการวิจัยเพื่ อค้ นหาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ า น
ภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และ 2 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะใน
การทาการศึกษาครัง้ ต่อไป ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่สนใจศึกษาและเกี่ยวข้ องกับการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. จากการวิจยั สภาพการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอังกฤษ
ที่เป็ นสากล พบว่า การสอนไวยากรณ์มีคา่ เฉลีย่ ในลาดับสุดท้ าย จึง ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการผลิตและใช้
สื่อ การเรี ย นการสอนไวยากรณ์ รวมถึงการเข้ า ถึง แหล่งข้ อ มูลที่มีสื่อการเรี ยนการสอนไวยากรณ์ ตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถด้ า นภาษาอัง กฤษที่ เ ป็ น สากล เพื่อ ลดความเหลื่อ มล ้าในโอกาสการใช้ ภาษาอัง กฤษในห้ อ งเรี ย นของ
โรงเรี ยนที่มีความพร้ อมด้ านภาษาอังกฤษสูงกับโรงเรี ยนที่มีความพร้ อมด้ านภาษาอังกฤษน้ อย
2. จากการวิจยั สภาพการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ด้ านภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล พบว่า การส่งเสริ มด้ านการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองและชุมชน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด จึง ควรมี
การวิจยั และพัฒนาปั จจัยที่สง่ เสริ มให้ ผ้ ปู กครอง ผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาอังกฤษและตัวแทนชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัด
กิจกรรมหรื อโครงการทางภาษาอังกฤษตามบริ บทและความสอดคล้ องกับวัฒนธรรมของแต่ละท้ องถิ่น
3. จากการสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถด้ านภาษาอังกฤษที่เป็ นสากล พบว่า การเป็ นผู้บริ หารต้ นแบบด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นประเด็นที่ผ้ เู ข้ าร่วม
สนทนากลุ่มได้ แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายที่ผ้ ูบริ หารควรพัฒ นาตนเองอยู่เสมอเพื่อเป็ นผู้มีความสามารถด้ าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อการใช้ ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารเป็ นแบบอย่างให้ กบั ครูและนักเรี ยน จึง ควรมีการวิจยั เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริ หาร

เอกสารอ้ างอิง
[1] กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที ่ 2) พุทธศักราช 2545 พร้อมกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พุทธศักราช 2545. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ.
[2] ทิพวัลย์ มาแสง. (2532). การสอนภาอังกฤษสาหรับคนไทย. กรุงเทพมหานคร: ทิพย์อกั ษร.
[3] พิตรวัลย์ โกวทีวิท. (2537). ทักษะและเทคนิ คการสอนเขี ยนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา.
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย.
[4] สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. (2557). คู่มือการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ แนวใหม่.
กรุงเทพมหานคร: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
[5] Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities.Educational
and Psychological Measurement. 30(3): 607-610.
[6] Likert, Rensis. (1932). “The Method of Constructing and Attitude Scale”. In Reading in Fishbeic,M
(Ed.), Attitude Theory and Measurement. New York: Wiley & Son.
[7] นิธิดา อดิภทั รนันท์. (2551). สภาพการจัดการเรี ยนรู้หลักสูตรการผลิ ตครู การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเชี ยงใหม่. กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.
[8] อนุศิริ ชิณศรี . (2560). การพัฒนาความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนวิ ทยาลัยช่างศิ ลปะ
ด้วยแบบฝึ กทักษะตามกรอบมาตรฐาน CEFR. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์ มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สือ่ สาร). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. ถ่ายเอกสาร.
[9] วรรณา ช่องดารากุล. (2558). การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษเทียบกับกรอบ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ.
[10] สมชาย เทพแสง และ อรจิรา เทพแสง. (2549). ผูน้ ายุคใหม่: หัวใจปฏิ รูป. นนทบุรี: อัลฟ่ า มิเล็นเนียม.
[11] นพพงษ์ บุญจิตราดุล. (2534). หลักการบริ หารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์.
[12] ไปรยา ศุภจิตร. (2551). การมี ส่วนร่วมของผูป้ กครองในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนวัดชิ นวราราม อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี. ภาคนิพนธ์ครุศาสตร์ มหาบัณฑิต(การบริ หาร
การศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ถ่ายเอกสาร.
[13] สมชาย เทพแสง และ อรจิรา เทพแสง. (2549). ผูน้ ายุคใหม่: หัวใจปฏิ รูป. นนทบุรี: อัลฟ่ า มิเล็นเนียม.
[14] สายัณห์ ผาน้ อย. (2539). การบริ หารงานวิ ชาการในโรงเรี ยนประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร:
ประชาศึกษา.
[15] รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ. (2550). การบริ หารงานวิ ชาการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. สงขลา:
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ.
[16] ทิศากร คาประโคน. (2560). สภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษสู่
ประชาคมอาเซี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้ว สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7. วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา. ปี ที่ 28(ฉบับที่ 1): 168-180

187

188

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

ปั จจัยที่ส่งผลต่ อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขัน้ พืน้ ฐาน (O-NET) ของนักเรี ยน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีความมุ่งหมายของการวิจยั เพื่อศึกษาระดับปั จจัยและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน
(O-NET) ของนักเรี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) ของนักเรี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาส
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2และเพื่อสร้ างสมการพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา
ระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) ของนักเรี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว
เขต 2 กลุ่ม ตัว อย่ า งได้ แ ก่ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นขยายโอกาส สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 274 คน กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์
แกน และนาไปสุม่ แบบหลายขันตอน
้
(Multi-Stage Random) แบ่งประชากรตามกลุม่ โรงเรี ยน 10 กลุม่ จากนันสุ
้ ม่ อย่างง่าย
(Simple Random Sampling) เลือกกลุม่ โรงเรี ยน 5 กลุม่ กลุม่ ละ 1โรงเรี ยน และเทียบสัดส่วนจากกลุม่ ตัวอย่าง เครื่ องมือที่
ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั และวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
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ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยายโอกาส
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
2. นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนขยายโอกาสสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ วเขต
2 โดยรวมมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2559 อยูใ่ นระดับต่ากว่าเกณฑ์
3. ปั จจัยด้ านความรู้ พืน้ ฐานเดิม ด้ านแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู้ ด้ านพฤติ กรรมการเรี ยนด้ านฐานะทางเศรษฐกิ จของ
ครอบครั ว ด้ านส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ของผู้ ปกครองด้ านความสัม พั น ธ์ ภ ายในครอบครั ว ด้ านคุ ณ ภาพการสอนด้ าน
สภาพแวดล้ อมในชันเรี
้ ยนและด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างครู ผ้ สู อนกับนักเรี ยนมีค วามสัมพันธ์ ในทางบวกอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
4. ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ น้ ฐาน (O-NET) ของนักเรี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาส
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 ได้ แก่ ปั จจัยด้ านความรู้พื ้นฐานเดิมด้ านส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ของผู้ป กครองด้ า นพฤติ กรรมการเรี ยนโดยมี อ านาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 65.10 และสามารถพยากรณ์ ผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พื น้ ฐาน (O-NET) ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้ สมการถดถอยในรู ปแบบคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐาน ดังนี ้
Yˆ =

.47 + .31 ( X1 ) + .03 ( X 5 )+ .04 ( X 3 )
Ẑ y = .69 ( Z X 1 ) + .13 ( Z X 5 )+ .11 ( Z X 3 )

คาสาคัญ:ปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) , การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขันพื
้ ้นฐาน (O-NET) ,โรงเรี ยนขยายโอกาส , สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว 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
Yˆ =

Ẑ y =

.47 + .31 ( X1 ) + .03 ( X 5 )+ .04 ( X 3 )
.69 ( Z X 1 ) + .13 ( Z X 5 )+ .11 ( Z X 3 )

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
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรี ยกโดยย่อว่า “สทศ.” และให้ ใช้ ชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า
“National lnstitute of Educational Testing Service (Public Organization)” เรี ย กโดยย่ อ ว่า “NIETS” มี วัต ถุป ระสงค์
เพื่อบริ หารจัดการและดาเนิน การเกี่ ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒ นา และให้ บริ การทางการประเมินผลทางการศึกษาและ
ทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทังเป็
้ นศูนย์กลางความร่ วมมือด้ านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ เพื่อนาผลไปใช้ เป็ นส่วนหนึ่งในการเทียบระดับและการเทียบโอนผลการเรี ยนที่มาจากการศึกษาในระบบ
เดียวกันหรื อการศึกษาต่างระบบ [1]
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนั ้ พื น้ ฐาน (Ordinary National Educational Test) เป็ นการวัดผลการจัด
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยสอบชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3,6 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 ตามตัวชี ้วัด และมาตรฐานการเรี ยนรู้ของ
หลัก สูต รการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ท าการทดสอบความรู้ ในกลุ่ม สาระต่า งๆ รวม 8 กลุ่ม สาระ ได้ แ ก่
ภาษาไทย, คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนพื
ั ้ ้นฐานเป็ นการสอบได้ เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้
สาหรับระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 สามารถนาไปยื่นเข้ าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยได้ ดังนัน้ จึงถือได้ ว่าการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขนพื
ั ้ ้นฐานเป็ นปั จจัยสาคัญในการช่วยพัฒนาการศึกษาประเทศ ช่วยเสริ มสร้ างความเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สังคม และยกระดับมาตรฐานชีวิตของประชาชนในสังคมให้ สงู ขึ ้น [2]
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ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน พบว่า ที่ผ่านมาคุณภาพการศึกษายังไม่เป็ นที่พอใจของสังคม
เด็ ก วัย เรี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในวิ ช าหลัก ของการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน ได้ แก่ ภาษาอัง กฤษ คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยังมีค่ าเฉลี่ยต่ากว่าร้ อยละ 50 ซึ่งจากผลการสอบในปี
การศึกษา 2553 พบว่าคะแนนเฉลี่ยในทุกระดับชัน้ ของภาษาอังกฤษและคณิ ตศาสตร์ ลดลงจากปี การศึกษา 2552 และ
มาตรฐานความสามารถยังได้ คะแนนต่าในเรื่ องของการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณและความคิดสร้ างสรรค์ [3]
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 มีโรงเรี ยนขยายโอกาสจานวน 34 โรงเรี ยน ซึ่งเป็ น
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเป็ นโครงการที่สาคัญโครงการหนึง่ ที่มงุ่ เน้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีคณ
ุ ภาพที่ดี
มีส่วนช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เป็ นโครงการที่มุ่งให้ เยาวชนทุกคนที่เรี ยนจบระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้ มี
โอกาสเรี ยนต่อในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น โดยรัฐบาลเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
เป็ นการเปิ ดโอกาสหรื อขยาย
โอกาสให้ เยาวชนมีพื ้นฐานการศึกษาให้ สงู ขึ ้น[4]
ผลการทดสอบทางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 ตังแต่
้ ปี
พ.ศ. 2555 – 2557ปรากฏว่า ปี การศึกษา 2555 วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลีย่ 51.48 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ย 43.37วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 25.68 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 23.73วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนน
เฉลี่ย 31.93 วิช าสุขศึ ก ษาและพลศึก ษา คะแนนเฉลี่ย 54.86 วิ ชาศิ ลปะ คะแนนเฉลี่ย 41.77 วิ ชาการงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 44.62, ปี ก ารศึ ก ษา 2556 วิช าภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 40.85วิ ช าสัง คมศึก ษา ศาสนาและ
วัฒ นธรรม คะแนนเฉลี่ ย 36.11วิ ช าภาษาอัง กฤษ คะแนนเฉลี่ ย 26.98 วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ คะแนนเฉลี่ ย 22.09 วิ ช า
วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 34.60 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาคะแนนเฉลีย่ 56.84 วิชาศิลปะ คะแนนเฉลี่ย 40.74 วิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 41.01และปี การศึกษา 2557 วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 32.58 วิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 44.53วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย25.37 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ 25.10วิชา
วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ 33.68 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนเฉลี่ย 55.20 วิชาศิลปะ คะแนนเฉลี่ย 39.83 วิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนนเฉลีย่ 42.27[5]
จากข้ อมูลของสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 แสดงถึงจานวนนักเรี ยนที่มีคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานตา่ กว่าเกณฑ์ ตังแต่
้ ปี 2555 – 2557 ปี การศึกษา 2555 จานวน 861คน คิดเป็ นร้ อยละ
39.68 ปี การศึกษา 2556 จานวน 767คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.40 และปี การศึกษา 2557 จานวน 757คน คิดเป็ นร้ อยละ
37.32 จะเห็ น ได้ ว่า ผลการทดสอบการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน ในแต่ ละปี ซึ่ง ส่ง ผลต่ อ ตัว นัก เรี ย นเอง สถาบัน ทดสอบทาง
การศึก ษาแห่ งชาติ ประกาศนโยบาย “การน าคะแนน O-NET เป็ น ส่ว นหนึ่ งการส าเร็ จ การศึก ษาตามหลัก สูต ร (Exit
Examination)” มาใช้ เป็ นเกณฑ์การจบการศึกษาระดับชัน้ ป.6, ม.3 และม.6 โดยประกาศใช้ ในปี การศึกษา 2555 เป็ นต้ นไป
ให้ นาผลการประเมินระดับโรงเรี ยน (School Assessment) ร่ วมกับการประเมินการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และ
ส่งผลต่อสถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2542) กล่าวถึง การนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนั ้
พื ้นฐานไปใช้ ในการประเมินคุณ ภาพภาพนอกไว้ คือ ให้ มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้ อย
หนึ่งครัง้ ในทุกห้ าปี นบั ตังแต่
้ การประเมินครัง้ สุดท้ าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง[6] ได้ กล่าวไว้ ในตัว
บ่งชีท้ ี่5 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระดับดี หมายถึง ร้ อยละของผู้เรี ยนที่ได้ คะแนนการ
ทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (O-NET) มากกว่าขีดจากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบใน
แต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ในระดับชัน้ ป.6 ม.3 และม.6
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จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั พบว่าปั จจัยที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน
(O-NET)แนวความคิด ของBloom [7]ได้ ศึกษาถึงสภาพการเรี ยนรู้ เพื่ อการรอบรู้ ซึ่งมีเนือ้ หาเกี่ ย วกับ องค์ ประกอบ หรื อ
ปั จจัยที่ทาให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ได้ ตรงตามความมุง่ หมายของสถาบันนันๆ
้ หรื อผู้เรี ยนจะต้ องใช้ องค์ประกอบหรื อ
กลุม่ ของตัวแปร 3 ตัวได้ แก่ 1.พื ้นฐานทางความรู้ความคิดหรื อพุทธพิสยั 2.ลักษณะพื ้นฐานด้ านจิตพิสยั และ3. คุณภาพการ
เรี ยนการสอนและฮาร์ วิกเฮิ ร์ส และนิวกราเทน (Harvighurst & Neugratan)[8]ได้ กล่าวว่า องค์ ประกอบที่เป็ นตัวตัดสิน
ระดับ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นมี 4 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ ความสามารถที่ ติ ด ตัว มาตัง้ แต่ก าเนิ ด ชี วิ ต และการอบรมใน
ครอบครัวคุณภาพของการศึกษาในโรงเรี ยน และความเข้ าใจเกี่ยวกับตนเองหรื อระดับความมุง่ หวังในอนาคต
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวผู้วิจยั จึงสนใจที่จะทาวิ จยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขนั ้
พื น้ ฐานของนัก เรี ย นในโรงเรี ย นขยายโอกาส สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระแก้ ว เขต 2 ซึ่ ง
ประกอบด้ วยปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน 3 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้ านนักเรี ยน ปั จจัยด้ าน
ครอบครัว และปั จจัยด้ านสถานศึกษา เพื่ อเป็ นประโยชน์ ต่อโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 ในการวางแผนและช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐานต่ากว่า
เกณฑ์ พัฒนาการจัดการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น อีกทังผลที
้ ่ได้ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ครูผ้ สู อน และผู้ที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปั จจัยด้ านนักเรี ยน ปั จจัยด้ านครอบครัว และปั จจัยด้ านสถานศึกษา ที่ส่งผลต่ อผลสัมฤทธิ์ ทาง
การศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) ของนักเรี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสระแก้ ว เขต 2
2. เพื่ อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ น้ ฐาน (O-NET)ของนักเรี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาส
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสระแก้ ว เขต 2
3. เพื่ อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ระหว่างปั จ จัย ด้ า นนัก เรี ย น ปั จ จัยด้ านครอบครั ว และปั จ จัยด้ านสถานศึก ษากับ
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการศึก ษาระดับ ชาติ ขัน้ พื น้ ฐาน (O-NET)ของนัก เรี ย นโรงเรี ย นขยายโอกาส สังกัด สานัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษาสระแก้ ว เขต 2
4. เพื่อสร้ างสมการพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ น้ ฐาน (O-NET) จากปั จจัยด้ านนักเรี ยน
ปั จจัยด้ านครอบครัว และปั จจัยด้ านสถานศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1โรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 970 คนโดยใช้ ตารางกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างของเครจ
ซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejcie & Morgan)[9]ได้ กลุ่ม ตัว อย่ า งจ านวนทัง้ สิ น้ 274 คน โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ม แบบหลายขัน้ ตอน
(Multi-Stage Random) แบ่งประชากรตามกลุม่ โรงเรี ยน 10 กลุม่ จากนันสุ
้ ม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) เลือก
กลุ่มโรงเรี ยน 5 กลุ่มกลุ่มละ 1 โรงเรี ยน และเทียบสัดส่วนจากกลุ่มตัวอย่างประชากรเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นีค้ ือ
แบบสอบถามมี ลัก ษณะเป็ นมาตรส่ว นประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดับ มี ค่ า ความเที่ ย งตรงของเนื อ้ หา (IOC)
เท่ ากับ .80-1.00 ค่า ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามเท่ า กับ .94 วิ เคราะห์ ข้ อ มูล โดยการหาค่า เฉลี่ย X  ค่า เบี่ ย งเบน

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
มาตรฐาน (SD)ค่า สัม ประสิท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ แ บบเพี ยร์ ส ัน (Pearson product moment correlation coefficient)และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
(Stepwise multiple regression analysis)

สรุปผลการวิจัย
1. ปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยายโอกาส
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้ อย ได้ แก่ ปั จจัยด้ านสถานศึกษา ปั จจัยด้ านครอบครัว และปั จจัยด้ านนักเรี ยนโดยสามารถอธิบาย ปั จจัยแต่ละด้ าน ดังนี ้
1.1 ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET)ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยาย
โอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 ด้ านนักเรี ยน โดยรวมอยูใ่ นระดับน้ อย เมื่อพิจารณา
รายด้ านพบว่า ด้ านพื ้นฐานความรู้ เดิมอยู่ในระดับน้ อยด้ านแรงจู งใจใฝ่ เรี ยนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้ อย 3 อันดับแรก ได้ แก่เมื่อนักเรี ยนมีผลการเรี ยนด้ อยกว่าเพื่อนจะรี บพยายามตังใจเรี
้ ยนนักเรี ยนมีความภาคภูมิใจ
ในผลงานที่ทาและเมื่อมีข้อสงสัยนักเรี ยนจะถามครู หรื อค้ นคว้ าด้ วยตนเองเสมอด้ านพฤติกรรมการเรี ย นอยู่ในระดับ น้ อย
โดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย 3 อันดับแรก ได้ แก่นกั เรี ยนเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ าเรี ยนติดตามงาน ส่งงานครบตาม
กาหนดและนักเรี ยนไม่ขาดเรี ยนถ้ าไม่จาเป็ น
1.2 ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET)ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยาย
โอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2ด้ านครอบครัว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านฐานนะทางเศรษฐกิ จของครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางด้ านการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของ
ผู้ป กครอง อยู่ในระดับ ปานน้ อ ยโดยเรี ย งค่าเฉลี่ย จากมากไปน้ อ ย 3 อัน ดับ แรก ได้ แก่ ผ้ ูป กครองให้ ค าปรึ ก ษา ข้ อ คิ ด
คาแนะนาในการแก้ ไขปั ญหาการเรี ยนและปั ญหาอื่นๆผู้ปกครองให้ คาปรึกษาเรื่ องจากคบเพื่อนและผู้ปกครองเอาใจใส่ดแู ล
ความเป็ นอยู่ของนักเรี ยนด้ านความสัมพันธ์ ภายในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางโดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย 3
อันดับแรก ได้ แก่สมาชิกในครอบครัวเป็ นต้ นแบบที่ดีเรื่ องการเรี ยนบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวรู้สกึ
ปลอดภัยและไว้ วางใจได้ และสมาชิกภายในครอบครัวมีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
1.3 ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาระดับชาติ ขนพื
ั ้ น้ ฐาน (O-NET)ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยาย
โอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2ด้ านสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านคุณภาพการสอนอยู่ในระดับปานกลางโดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย 3 อันดับแรก ได้ แก่
ครู ผ้ สู อนมีประสบการณ์ ความรู้ เกี่ยวกับเนื ้อหาที่สอนอย่างดีครู ผ้ สู อนมีหลักการสอน เทคนิคการสอนที่ดี ไม่น่าเบื่อและ
ครูผ้ สู อนมีการสือ่ การเรี ยนการสอนด้ านสภาพแวดล้ อมในชันเรี
้ ยน อยูใ่ นระดับปานกลางโดยเรี ยงค่าเฉลีย่ จากมากไปน้ อย 3
อันดับแรก ได้ แก่มีสื่อ และอุปกรณ์ นอกเหนือจากการเรี ยนนักเรี ยนรู้ สึกสบาย เมื่ออยู่ในห้ องเรี ยนและครู ให้ คาแนะนาใน
เรื่ องการเรี ยนเมื่อนักเรี ยนไม่เข้ าใจด้ านความสัมพันธ์ระหว่างครูผ้ สู อนกับนักเรี ยน อยู่ในระดับปานกลางโดยเรี ยงค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้ อย 3 อันดับแรก ได้ แก่ครู ผ้ ูสอนให้ ความรักความเอ็นดู เอาใจใส่และมีความเป็ นกันเองกับ นักเรี ยนทุกคน
ครูผ้ สู อนให้ โอกาสเข้ าพบเพื่อให้ คาปรึกษาในการเรี ยนตลอดเวลาและครูผ้ สู อนมีการยกย่องชมเชยเมื่อนักเรี ยนทาดี
2. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)ปี การศึกษา 2559 โดยรวม
พบว่านักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนขยายโอกาสสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ วเขต 2มี
ผลผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2559 อยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์เรี ยงค่าเฉลี่ยจาก
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มากไปน้ อย 3 อันดับ ได้ แก่ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภ าษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยแต่ละด้ านกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET)ของนักเรี ยน
ในโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 โดยทุกปั จจัยมีความสัมพันธ์กนั ใน
ทางบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่าง .16 ถึง .79 โดยมีความสัมพันธ์
กันเองอยูใ่ นระดับต่าถึงสูงมาก และไม่มีตวั แปรใดมีคา่ เกิน .90
4. ปั จจัยในภาพรวมสามารถพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET)ของนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2ได้ โดยพบว่าด้ านความรู้ พื ้นฐานเดิม
ด้ านพฤติกรรมการเรี ยนและด้ านส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของผู้ปกครองโดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ของตัวพยากรณ์ ทัง้
3 ตัว มีค่าเท่ากับ .81 ค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการพยากรณ์ เท่ากับ .22 และ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ
ของตัวแปรพยากรณ์ รวมทังค่
้ าคงที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถทานายผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ
ขันพื
้ ้นฐาน (O-NET) ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2
ได้ ร้อยละ 65.1 แสดงให้ เห็นว่าผลการศึกษาค้ นคว้ านี ้สอดคล้ องกับสมมุติฐานที่ตงไว้
ั ้ สามารถสร้ างสมการพยากรณ์ ในรู ป
สมการคะแนนดิบ ดังนี ้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Yˆ =

.47 + .31 ( X1 ) + .03 ( X 5 )+ .04 ( X 3 )
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Ẑ y = .69 ( Z X 1 ) + .13 ( Z X 5 )+ .11 ( Z X 3 )

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐานของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยาย
โอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2สามารถอภิปรายผลตามความมุ่งหมายของวิจัย
ดังนี ้
1. ปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET)ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยายโอกาส
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยเรี ยงจากค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้ อย ได้ แก่ ปั จจัยด้ านสถานศึกษา ปั จจัยด้ านครอบครัวและปั จจัยด้ านนักเรี ยน ปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET)อยู่ในระดับปานกลาง คือ ปั จจัยด้ านสถานศึกษา โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลีย่ จากมาก
ไปน้ อย ได้ แก่ด้านคุณภาพการสอนความสัมพันธ์ ระหว่างครู ผ้ สู อนกับนักเรี ยน และสภาพแวดล้ อมในชันเรี
้ ย น ทังนี
้ ้อธิบาย
ได้ ว่า คุณภาพการสอนของครู มีบทบาทสาคัญต่อการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน ดังที่ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ [12] กล่าวว่า ในการ
มุ่งสูค่ ณ
ุ ภาพการศึกษา คุณลักษณะของครู ผ้ สู อนที่ต้องการให้ มี ต้ องประกอบด้ วย 1. รักการสอน เข้ าใจผู้เรี ยน มีจิตสานึก
ในหน้ าที่และความรับผิดชอบ 2. มีความคิดสร้ างสรรค์ นักแก้ ปัญหาและสามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 3. มีความเชื่อมัน่
ในตนเอง และมี ทัศ นคติเชิ งบวก 4. รู้ วิธีการเรี ยนรู้ และพัฒ นาตนเองตลอดเวลา 5.มีค วามรู้ ในเรื่ อ งสาระการเรี ย นรู้ ที่
รับผิดชอบ โครงสร้ างและการทางานทางสมองจิตวิทยาการเรี ยนรู้ ฯลฯ 6. มีทกั ษะในการจัดการเรี ยนรู้ เช่น การกระตุ้น
ความสนใจ การอธิบายด้ วยเหตุด้วยผล การรับรู้ ความรู้สกึ ของผู้เรี ยน การทางานเป็ นทีม การฝึ กสมาธิ ฯลฯ 7. สามารถใช้
ยุทธศาสตร์ การจัดการเรี ยนรู้ ได้ สอดคล้ องกับรู ปแบบการเรี ยนรู้ และเทคนิคการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนแต่ละคน 8. มีทกั ษะการ
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ประเมินผลการเรี ยน การซ่อมเสริ ม การวิจัยในชัน้ เรี ยน ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัย ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล [13]ศึกษา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสาธิ ตสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ปั จจัยด้ านโรงเรี ยน ด้ านคุณภาพการสอนของครู อยูใ่ น
ระดับมาก และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ลัดสะหมี คุณพะจันสี [14]ศึกษา ปั จจัยที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา ปี ที่ 4 ในโรงเรี ยน สังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ด้ านพฤติกรรมการสอนของครู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)ปี การศึกษา 2559 โดยรวมพบว่านักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนขยายโอกาสสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ วเขต 2 โดยรวมมีผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2559 อยูใ่ นระดับต่ากว่าเกณฑ์ เรี ยงค่าเฉลีย่ จากมาก
ไปน้ อย 3 อันดับ ได้ แก่ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ โดยจะเห็นได้ ว่ายังไม่ประสบความสาเร็ จของการจัดการเรี ยนการสอน เพราะผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) อยู่ในระดับ ต่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งต้ องการได้ รับ การพัฒ นาและปรับปรุ ง
ทางการจั ด การศึ ก ษา ดั ง ที่ พ วงรั ต น์ ทวี รั ต น์ [10]กล่ า วว่ า ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง ความรู้ ความเข้ า ใจ
ความสามารถและทักษะทางด้ านวิชาการ รวมทังสมรรถภาพทางสมองของบุ
้
คคลอันเป็ นผลมาจากการเรี ยนการสอนหรื อ
มวลประสบการณ์ ทงปวงที
ั้
่บคุ คลได้ รับจากการเรี ยนการสอน ทาให้ บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้ านต่างๆ ซึ่ง
แสดงให้ เห็นได้ ด้วยคะแนนจากแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยผลสัมฤทธิ์ ทางการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET)ซึง่ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ นคร เหมนาค [11] ได้ ทาการศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีพบว่า ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)ปี การศึกษา 2554 โดยรวมพบว่านักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ นสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี อยูใ่ นระดับต่ากว่าเกณฑ์เรี ยงคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้ อย 3 อันดับแรก ได้ แก่ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษา กลุม่ สาระสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย และกลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้การงานอาชีพ
3. ความสัมพันธ์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET)ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยายโอกาส
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2ได้ แก่ ด้ านความรู้ พื ้นฐานเดิมด้ านแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู้ ด้ าน
พฤติกรรมการเรี ยนด้ านฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวด้ านส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของผู้ปกครองด้ านความสัมพันธ์ ภายใน
ครอบครั ว ด้ า นคุณ ภาพการสอนด้ านสภาพแวดล้ อ มในชัน้ เรี ย นด้ า นความสัม พัน ธ์ ร ะหว่างครู ผ้ ูสอนกับ นัก เรี ย นมี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง .16 ถึง .79 โดยปั จจัยด้ านความรู้พื ้นฐานเดิมด้ านแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู้ ด้านพฤติกรรมการเรี ยน
ด้ านฐานะทางเศรษฐกิ จของครอบครั วด้ านส่งเสริ มการเรี ย นรู้ ของผู้ป กครองด้ า นความสัม พัน ธ์ ภายในครอบครั วด้ า น
คุณ ภาพการสอนด้ านสภาพแวดล้ อมในชัน้ เรี ยนและด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างครู ผ้ ูสอนกับนักเรี ยนมีความสัมพันธ์ กับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET)ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2ในทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ อธิบายได้ วา่ ปั จจัยด้ านนักเรี ยน
ปั จจัยด้ านครอบครัว และปั จจัยด้ านสถานศึกษา เป็ นองค์ ประกอบที่สาคัญ และมีบทบาทต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา
ระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET)ทังนี
้ ้จากการศึกษาของอัญชนา โพธิพลากร[15]กล่าวว่า มีองค์ประกอบหลายประการที่ทาให้
เกิดผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คือ ด้ านตัวนักเรี ยน เช่น สติปัญญา อารมณ์ ความสนใจ เจตคติตอ่ การเรี ยน ด้ าน
ตัวครู เช่น คุณภาพของครู การจัดระบบ การบริ หารของผู้บริ หาร ด้ านสังคม เช่น สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว
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ของนักเรี ยน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พิศิษฐ์ ชานาญนา [16] ศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรียน
คณะวิชาการตลาด วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ปั จจัยด้ านผู้เรี ยน และ
ปั จจัยด้ านโรงเรี ยน มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน คณะวิชาการตลาดวิทยาลัยพณิชยการ
ธนบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยของ สุรวิทย์ พลมณี [17]
ศึกษา ปั จจัยที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ปั จจัยระดับครูผ้ สู อน
ทัง้ 5 ปั จจัย และปั จจัยด้ านนักเรี ยน 4 ปั จจัย มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ และงานวิจัยของณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล [18] ศึกษาปั จจัยที่ส่ง ผลต่อ
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ย นระดับ ชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นสาธิ ต สัง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการอุด มศึกษากระทรวงศึกษาธิ การ พบว่า ปั จจัยด้ านโรงเรี ย น ด้ านครอบครัว และด้ านตัวนักเรี ยน มี
ความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. สมการพยากรณ์ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อผลสัม ฤทธิ์ ท างการศึก ษาระดับ ชาติ ขนั ้ พื น้ ฐาน (O-NET)ของนัก เรี ย นใน
โรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2ที่ดีที่สดุ ในรู ปสมการคะแนนดิบ ดังนี ้
Yˆ = .47 + .31 ( X1 ) + .03 ( X 5 )+ .04 ( X 3 ) โดยสมการพยากรณ์ ปั จ จัย ด้ า นความรู้ พื น้ ฐานเดิ ม ด้ า นส่ง เสริ ม การ

เรี ยนรู้ ของผู้ปกครองด้ านพฤติกรรมการเรี ยนสามารถพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET)
ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2ได้ 65.10เปอร์ เซ็นต์
แสดงให้ เห็นว่า ผลการศึกษาค้ นคว้ านี ้สอดคล้ องกับสมมุติฐานที่ตงั ้ ไว้ “ปั จจัยด้ านความรู้ พืน้ ฐานเดิมด้ านแรงจูงใจใฝ่
เรี ย นรู้ ด้ านพฤติ ก รรมการเรี ย นด้ านฐานะทางเศรษฐกิ จ ของครอบครั ว ด้ านส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ของผู้ ปกครองด้ าน
ความสัมพันธ์ ภายในครอบครัวด้ านคุณภาพการสอนด้ านสภาพแวดล้ อมในชันเรี
้ ยนด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างครู ผ้ สู อนกับ
นักเรี ยนสามารถพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ น้ ฐาน (O-NET) ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยายโอกาส
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2ได้ ” โดยปั จจัยด้ านด้ านความรู้ พื ้นฐานเดิมด้ านส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ของผู้ปกครองและด้ านพฤติกรรมการเรี ยนเป็ นพยากรณ์ที่ดีที่สดุ ซึ่งสามารถอธิบายได้ ว่า ทุกปั จจัยนาไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาระดับ ชาติขนั ้ พื น้ ฐาน (O-NET)ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2ได้ ”
4.1 ปั จจัยด้ านความรู้พื ้นฐานเดิมถือว่าเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่มีความสาคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ถ้ านักเรี ยนมี
ความรู้พื ้นฐานเดิมที่ดีก็สามารถจะเรี ยนรู้สิ่งใหม่ได้ เร็ วยิ่งขึ ้น ดังที่ Anderson and Lynch [19] กล่าวว่า พื ้นฐานความรู้ เดิม
เป็ นโครงสร้ างทางความคิด ประกอบด้ วยความรู้ ความทรงจา และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลทาให้ บคุ คลสามารถรวม
โครงสร้ างทางความคิดดังกล่าว ที่สะสมไว้ กบั ข้ อมูลใหม่ที่กาลังเรี ยนรู้ จึงทาให้ เกิดความเข้ าใจในข้ อมูลใหม่ที่กาลังเรี ยนรู้
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศุภร ศรี นตุ [20]ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 สานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า
ความรู้ พื ้นฐานเดิมมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ และงานวิจยั ของเบญจกมล สังข์ศิริ [21]
ได้ ศกึ ษาปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนศรี ราชา
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการศึกษาพบว่าทักษะพื ้นฐานทางคอมพิวเตอร์ มีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4.2 ปั จจัยด้ านส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของผู้ปกครองสามารถพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนได้ ดังที่
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต [22] ได้ กล่าวว่าผู้ปกครองจะช่วยให้ นกั เรี ยนเรี ยนดีขึ ้นได้ โดย วิเคราะห์ปัญหา พูดคุยกับนักเรี ยน
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เพื่อหาข้ อมูล ไปพบครูเพื่อแก้ ปัญหา จัดสิง่ แวดล้ อมที่บ้าน ช่วยจัดตารางเวลา ให้ รางวัลเมื่อทาตามเงื่อนไข ทบทวนความรู้ที่
ได้ เรี ยนมาทังวั
้ นและSimon (2001 อ้ างถึงใน สมศักดิ์ จิหม้ ง[23] กล่าวว่า การมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองช่วยเพิ่มประสิทธิผล
ในการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนทุกระดับการศึกษาให้ สงู ขึ ้น และเมื่อเน้ นความสัมพันธ์ ระหว่างครอบครัวโรงเรี ยน และผลลัพธ์ ของนักเรี ยน ผลที่ได้ หลังจากควบคุมตัวแปรอื่น โดยให้ ผ้ ปู กครองเข้ าร่ ว มในหลายๆ ทาง นักเรี ยนได้
ระดับคะแนนสูงขึ ้นและคะแนนทดสอบมาตรฐานสูงกว่า มีการเข้ าร่วมกิจกรรมและพฤติกรรมที่ดีกว่า และเข้ าห้ องเรี ยนโดย
มีการเตรี ยมความพร้ อมมากกว่าการลงรายวิชาเรี ยนสมบูรณ์ มากขึน้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของสมใจ บุญดี [24] ได้
ศึก ษารู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิ งสาเหตุข องปั จ จัย ที่ ส่งผลต่อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิช าคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ความเอาใจใส่ของผู้ปกครองส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
คณิตศาสตร์ และงานวิจยั ของปิ ยนุช สิงห์สถิตย์ [25] ได้ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเลยพิทยาคม ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของผู้ปกครองส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4.3 ปั จจัยด้ านพฤติกรรมการเรี ยน เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่สามารถพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
โรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต2 ได้ เนื่องจากพฤติกรรมการเรี ยน
สามารถแสดงออกได้ โดยการรู้จกั ใช้ เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรี ยมตัวในการเรี ยน การจดบันทึก การมีสมาธิในการจา
การใช้ เทคนิคต่างๆ การอ่าน การเลือกใจความสาคัญ กระบวนการรวบรวมข้ อมูล หรื อการเตรี ยมตัวก่อนสอบ เกสร พลอย
โพธิ์ [26]ดังที่ Maddox [27] กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน นอกจากจะขึ ้นอยู่กบั ความสามารถของบุคคล
การท างานหนัก หรื อความขยัน แล้ ว ยังขึน้ อยู่กับ วิธี เรี ยนที่มี ป ระสิทธิ ภาพ และยังพบว่า ความแตกต่างระหว่างบุค คล
เกี่ยวกับสมรรถภาพการเรี ยน และการทางานถูกกาหนดด้ วยสติปัญญา และความสามารถเฉพาะประมาณร้ อยละ 50-60
วิธีเรี ยนที่มีประสิทธิภาพประมาณร้ อยละ 30-40 สภาพแวดล้ อมอื่นๆ ประมาณร้ อยละ 10-15 จากการศึกษางานวิจยั พบว่า
นิสยั ในการเรี ยนมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของสมจิตร อุดม [28]ได้ ศึกษาปั จจัยที่
ส่งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารโรงเรี ยนเอกชน ระดับประถมศึกษาในภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมด้ านการ
เรี ยนของนักเรี ยนส่งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารโรงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึกษา ในภาคใต้ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตและงานวิจยั ของ Mzumara [29] ได้ ศึกษาความคาดหวังที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน พบว่า พฤติกรรม
การเรี ยนของนักเรี ยน และทัศนคติตอ่ ความคาดหวังในการเรี ยนมีความสัมพันธ์อย่างมี นยั สาคัญทางสถิติ

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรมีการนาผลการวิจยั เสนอต่อผู้บริ หารสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ วเขต 2 เพื่อให้
เข้ าใจน าไปสู่น โยบายการพัฒ นาที่ส่งผลต่อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการศึก ษาระดับ ชาติ ขนั ้ พื น้ ฐาน (O-NET) ของนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ วเขต 2
1.2 ด้ านนักเรี ยน เป็ นปั จจัยสาคัญที่สดุ ในการพัฒนาตนเองจะต้ องฝึ กฝนการสร้ างความรับผิดชอบที่ทาให้ เกิด
วินยั ในการทางานด้ วยตนเอง เห็นคุณค่าเตรี ยมความพร้ อมในการเรี ยน มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้ สร้ างนิสยั รักการอ่าน รู้ จัก
วางแผนในการทางานประเมินผลงานของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่ออุปสรรคต่างๆ ให้ บรรลุเป้าหมาย
สูงสุด
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1.3 ด้ านครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครองเป็ นครู คนแรกของชีวิต การพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนให้ สามารถเรี ยนรู้ ได้
เต็มที่ ผู้ปกครองมีบทบาทหน้ าที่ในการดูแล ช่วยเหลือนักเรี ยนทังในและนอกสถานศึ
้
กษา จัดสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมใน
การพัฒ นาศัก ยภาพนัก เรี ย นเต็ ม ความสามารถ สร้ างแรงจู งใจให้ เห็ น คุณ ค่า ของตนเอง เพื่ อ กระตุ้น ให้ นัก เรี ย นเห็ น
ความสาคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET)
1.4 ด้ านสถานศึกษา เป็ นหน่วยงานสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูผ้ สู อนจะต้ องมีการพัฒนาตื่นตัว
ในการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมอยู่เสมอ สร้ างบรรยากาศในชัน้ เรี ยนกระตุ้นการเรี ยนรู้ ให้ คาปรึ กษาและสนับสนุนการ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายมีสอื่ นวัตกรรมที่ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั มีการสร้ างขวัญ
และกาลังใจให้ กบั นักเรี ยน
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัย ปั ญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ ไขผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน
(O-NET)ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2
2.2 .ในการศึกษาปั จจัย ที่ มี ผ ลต่อผลสัม ฤทธิ์ ท างการศึกษาระดับ ชาติ ขนั ้ พื น้ ฐาน (O-NET)ของนัก เรี ย นใน
โรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2ครัง้ นี ้ ถึงแม้ ปัจจัยด้ านนักเรี ยน ด้ าน
ครอบครัว ด้ านสถานศึกษาจะสามารถทานายผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET)ได้ แต่ก็ควรศึกษา
ปั จจัยเชิงสาเหตุและมีการวิเคราะห์เส้ นทาง (path analysis)
2.3 ควรศึก ษาปั จจัย ที่ มี ผ ลต่อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการศึก ษาระดับ ชาติ ขัน้ พื น้ ฐาน (O-NET)ด้ านอื่ น ๆ เช่ น การ
บริ หารงานวิชาการของผู้บริ หาร เจตคติต่อการเรี ยน ว่าสามารถทานายผลได้ มากน้ อยเพียงใด อย่างไร เพื่อนาไปใช้ ในการ
ปรับปรุง และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) ให้ มีระดับสูงขึ ้น
2.4 ควรศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) ในรู ปแบบงานวิจยั เชิง
คุณภาพ เพื่อจะได้ ทราบปั ญหาและแนวทางแก้ ไขปั ญหาอย่างชัดเจน นาไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน
(O-NET) ให้ มีระดับสูงขึ ้น
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนารู ปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันตอนที
้
่ 1 การสร้ างรู ปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้ วยการวิเคราะห์เอกสาร และสัมภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ขันตอนที
้
่ 2 การพัฒนา
รูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้ วยการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิง
เนื ้อหา และการสนทนากลุม่ กับผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 10 คน และขันตอนที
้
่ 3 การประเมินรู ปแบบการกากับติดตามการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้ วยการประเมินความเป็ นไปได้ และการนาไปใช้ ประโยชน์ โดยเก็บ
ข้ อมูลจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และผู้อานวยการกลุม่ ของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 197 คน สรุปผลการวิจยั ดังนี ้
1. ผลการสร้ างรู ปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง และสัมภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ สร้ างรู ปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ประกอบด้ วย หลักการกากับติดตามการดาเนินงาน ได้ แก่ 1) หลักความเป็ นเอกภาพ 2) หลักการ มีสว่ นร่วม และ 3) หลัก
ความเสมอภาคและเป็ นธรรม กระบวนการกากับติดตามการดาเนินงาน ได้ แก่ 1) การวางแผนการกากับติดตามการดาเนินงาน 2) การ
ปฏิบตั ิตามแผนการกากับติดตามการดาเนินงาน 3) การประเมินและรายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงาน 4) การนิเทศ
และการเป็ นพี่เลี ้ยง 5) การเสริ มสร้ างขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน และ ประสิทธิผลขององค์การ ได้ แก่ 1) คุณภาพและมาตรฐาน
2) ความพึงพอใจของบุคลากร และ 3) ความผูกพันต่อองค์การ
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2. ผลการพัฒ นารู ปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า
รู ป แบบการก ากับ ติด ตามการดาเนิน งานของสานักงานเขตพื น้ ที่การศึก ษามัธยมศึกษา ประกอบด้ วย องค์ ประกอบหลัก
3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) หลักการกากับติดตามการดาเนินงาน มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ (1) หลักความเป็ นเอกภาพ
มีรายข้ อ จานวน 5 ข้ อ (2) หลักการมีส่วนร่ วม มีรายข้ อ จานวน 5 ข้ อ และ (3) หลักความเสมอภาคและเป็ นธรรม มีรายข้ อ
จานวน 4 ข้ อ 2) กระบวนการกากับติดตามการดาเนินงาน มีองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ (1) การวางแผนการ
กากับติดตามการดาเนินงาน มีรายข้ อ จานวน 6 ข้ อ (2) การปฏิบตั ิตามแผนการกากับติดตาม การดาเนินงาน มีรายข้ อ
จานวน 5 ข้ อ (3) การประเมินและรายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงาน มีรายข้ อ จานวน 6 ข้ อ (4) การนิเทศและการ
เป็ น พี่ เลีย้ ง มี รายข้ อ จ านวน 6 ข้ อ และ (5) การเสริ ม สร้ างขวัญก าลังใจในการปฏิ บัติ งาน มี รายข้ อ จ านวน 4 ข้ อ และ 3)
ประสิทธิผลขององค์การ มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ (1) คุณภาพและมาตรฐาน มีรายข้ อ จานวน 5 ข้ อ (2) ความพึง
พอใจของบุคลากร มีรายข้ อ จานวน 5 ข้ อ และ (3) ความผูกพันต่อองค์การ มีรายข้ อ จานวน 5 ข้ อ รวมเป็ น 56 ข้ อ โดยพบว่า
รูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มี ค วามเหมาะสมทุ ก องค์ ป ระกอบ
หลั ก องค์ ป ระกอบย่ อ ย และรายข้ อทุ ก ข้ อ
3. การประเมินรูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สรุปผลดังนี ้
3.1 ความเป็ นไปได้ พบว่า ความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา องค์ประกอบโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกองค์ประกอบ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย คือ หลักการกากับติดตามการดาเนินงาน กระบวนการกากับ
ติดตามการดาเนินงาน และประสิทธิผลขององค์การ
3.2 การนารูปแบบไปใช้ ประโยชน์ของรูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา องค์ประกอบโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
องค์ประกอบ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ ประสิทธิผลขององค์การ หลักการกากับติดตามการดาเนินงาน
และกระบวนการกากับติดตามการดาเนินงาน
คาสาคัญ : การพัฒนารูปแบบ, รูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงาน, สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

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
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษ าธิ ก าร พ.ศ. 2546 ได้ จั ด ระเบี ย บราชการ
กระทรวงศึกษาธิ การไว้ 3 ส่วน คือ ระเบี ยบบริ หารราชการส่วนกลาง ระเบียบบริ ห ารราชการเขตพื น้ ที่ก ารศึกษา และ
ระเบียบบริ หารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริ ญญาที่เป็ นนิติบุ คคล สาหรับการจัดระเบียบบริ หาร
ราชการเขตพื ้นที่การศึกษา ในมาตรา 33 กาหนดให้ การบริ หารจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานให้ ยดึ เขตพื ้นที่การศึกษา โดยคานึงถึง
ปริ มาณสถานศึกษา จานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมอื่น ๆ และให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มี
อานาจในการประกาศในราชกิจจานุเบกษา กาหนดเขตพื ้นที่การศึกษา [1] ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 ได้ มีการตราพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ได้ มีการแบ่งเขตพื ้นที่การศึกษาเป็ นเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ในมาตรา 33 กาหนดให้ การบริ หารจัดการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน ให้ ยึดเขตพื ้นที่การศึกษา โดยคานึงถึงระดับของ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวนสถานศึกษา จานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้ านอื่น ๆ ปั จจุบนั มีเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต [2]
ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิ น (ฉบับที่ 5) ต้ องการให้ มีการปรับปรุ งระบบ
บริ หารราชการ เพื่อให้ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และให้ บริ การแก่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
โดยก าหนดให้ ก ารบริ ห ารราชการแนวใหม่ ต้ อ งมี การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนปฏิ บัติ งาน เพื่ อให้ สามารถ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละระดับได้ อย่างชัดเจน รวมทังให้
้ มีกรอบการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดีเป็ นแนวทางในการ
กากับนโยบาย และการปฏิบตั ิราชการ ในการปฏิรูประบบราชการที่ผ่านมา จะมีเป้าหมายหลักอยู่ 3 ประการ คือ การจัดส่วน
ราชการใหม่โดยคานึงถึงยุทธศาสตร์ ชาติในแต่ละด้ าน มีการบูรณาการภารกิจเพื่อให้ สามารถบริ หารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และกาหนดอานาจหน้ าที่ของผู้บริ หารในระดับต่าง ๆ ให้ ชัดเจน การพัฒนาการจัดองค์การเพื่อให้ ปฏิบัติราชการและการ
พัฒนาบุคลากร ให้ มีประสิทธิ ภาพ สามารถรองรับการปฏิรูประบบราชการได้ และกาหนดแผนปฏิบตั ิราชการที่นาไปสู่การ
บริ หารราชการที่ดี ซึง่ ผลจากการปฏิรูประบบราชการ จะทาให้ รัฐบาลสามารถกาหนดนโยบาย เป้าหมายการดาเนินงานในแต่ละ
ปี ได้ อย่างชัดเจน กลไกที่จะพัฒนาองค์การของภาครัฐให้ มีประสิทธิภาพ ส่วนราชการและข้ าราชการ มีแนวทางในการปฏิบตั ิ
ราชการที่มีมาตรฐาน ชัดเจน โปร่งใส สามารถวัดผลการปฏิบตั ิ ราชการได้ ประชาชนได้ รับการบริ การที่รวดเร็ ว สามารถเข้ ามา
มีสว่ นร่วมในการบริ หารงานภาครัฐได้ [3]
ระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผล เป็ นกลไกที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ในกระบวนการบริ ห ารจั ด การและ
การดาเนินงานของทุกองค์การ และเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ วดั ความสาเร็ จ หรื อความล้ มเหลวของการพัฒนาประเทศ การพัฒนา
ระบบการติดตามและประเมินผล จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการบริ หารการพัฒนาประเทศ ในภาคของการศึกษา แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 – 2559 เป็ นแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว 15 ปี โดยได้ นาบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญ ญั ติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไปสู่การปฏิ บัติ และเป็ นแผนชี น้ ากรอบแนวทาง ในการจัดท าแผนพัฒ นา
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน แต่ในปั จจุบนั การติดตามและประเมิ นผลด้ านการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ยังไม่ได้ เชื่อมโยงกันทัง้
ระดับส่วนกลาง เขตพื ้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ระบบติดตามและประเมินผลการศึกษา ยังเป็ นระบบที่แยกส่วน ขาด
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ส่งผลให้ การติดตามและประเมินผลทัง้ ระบบ ไม่สามารถตอบโจทย์
ปั ญหาในปั จจุบนั ได้ และยังเป็ นภาระแก่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลโดยเฉพาะสถานศึกษา [4]
สานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน [5] ได้ จัด ท ามาตรฐานสานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาในปี
พ.ศ. 2551 เป็ นเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าสาหรับสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาใช้ เป็ นฐานในการจัดการศึกษา และใช้ เป็ นหลักเทียบเคียง
สาหรับการประสานงาน ส่งเสริ ม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตามประเมินผล และประกันคุณภาพของสถานศึกษา รวมทังเป็
้ น
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เครื่ องมือในการกากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ต่อมาได้ มี
การทบทวน ปรับปรุ ง และพัฒนามาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560 ตามลาดับ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ สอดคล้ องกับความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และบทบาท ภารกิจ
ของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาในปั จจุบนั รวมทังเพื
้ ่อให้ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาได้ ใช้ ประเมินตนเอง ในการพัฒนา
งานให้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขันพื
้ ้นฐานได้ ประกาศใช้ มาตรฐานสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบด้ วย 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี ้ 56 ประเด็น คือ มาตรฐานที่ 1 การบริ หารจัดการองค์การสูค่ วาม
เป็ นเลิศมี 3 ตัวบ่งชี ้ มาตรฐานที่ 2 การบริ หารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มี 5 ตัวบ่งชี ้ มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิ์ผลการ
บริ หารและการจัดการศึกษา มี 6 ตัวบ่งชี ้ ซึง่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ ้นพื ้นฐาน โดยสานักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเป็ นหน่วยงานหลักในการติดตามและประเมินผลการบริ หารและจัดการศึกษาในภาพรวม ในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลตามมาตรฐานสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา กาหนดให้ มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลติดตามและประเมินผล 2
วิธี ได้ แก่ 1) การเก็บข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e – MES และ 2) การเก็บข้ อมูล
เชิ งประจั ก ษ์ (Empirical Monitoring and Evaluation System) เพื่ อ น าข้ อมู ล มาวิ เคราะห์ ป ระมวลผลการด าเนิ น งาน
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยแบ่งระยะเวลาการรายงาน เป็ น 3 ช่วง คือ
การรายงานในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน และกาหนดระยะเวลาให้ เข้ าไปกรอกข้ อมูล ในระบบครัง้
ละประมาณ 15 วัน พร้ อมทัง้ แนบเอกสารประกอบในรู ปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในทุกประเด็น ปั ญหาของการรายงานผ่านใน
ระบบ e- MES คือ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหลายแห่ง ไม่ได้ เข้ าไปกรอกข้ อมูลภายในระยะเวลาที่กาหนด
หรื อกรอกข้ อมูลไม่ครบถ้ วนตามประเด็น รวมทังไม่
้ มีการแนบเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิง ทาให้
ไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้ วนสาหรับการประเมินผล และเมื่อมีการเปิ ดระบบให้ กรอกข้ อมูลในรอบถัดไปก็ไม่สามารถที่จะไป
แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมข้ อมูลในรอบที่ผา่ นมาได้ ปั ญหาที่เกิดขึ ้นอาจเป็ นผลเนื่องมาจาก กระทรวงศึกษาธิการได้ กาหนดเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องการกาหนดเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (2553) ได้ กาหนด
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต ซึ่งจาแนกความแตกต่างได้ 5 ประเภท ดังนี ้ ประเภทที่หนึ่ง 1 เขตพืน้ ที่
การศึกษา รับผิดชอบ 1 จังหวัด ประเภทที่สอง 1 เขตพื ้นที่การศึกษา รับผิดชอบ 2 จังหวัด ประเภทที่สาม 1 เขตพื ้นที่การศึกษา
รับผิดชอบ 3 จังหวัด ประเภทที่สี่ 1 เขตพื ้นที่การศึกษา รับผิดชอบ 4 จังหวัด และประเภทที่ห้า 2 เขตพื ้นที่การศึกษา รับผิดชอบ
1 จังหวัด ซึ่งในแต่ละเขตพื ้นที่การศึกษามีบริ บทที่แตกต่างกันในเรื่ องของสถานที่ตงั ้ จานวนบุคลากร จานวนจังหวัดในแต่ละเขต
พื ้นที่การศึกษา จานวนสถานศึกษาในสังกัด ระยะทางระหว่างสถานศึกษากับสถานที่ตงส
ั ้ านักงานเขตพืน้ ที่ สิ่งอานวย
ความสะดวก เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ แ ละอุป กรณ์ ต่ าง ๆ รวมทัง้ ระบบการก ากับ ติ ด ตามเป็ น เรื่ อ งที่ ก ระท าได้ ย ากลาบาก
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็ นผู้มีความรับผิดชอบโดยตรง จาเป็ นต้ องค้ นหารู ปแบบวิธีการกากับติดตามที่มี
ประสิทธิผล เพื่อนามาใช้ ในการดาเนินการกากับติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
จากปั ญหาที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะทาการวิจยั การพัฒนารูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อจะได้ รูปแบบที่เหมาะสมสาหรั บนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหาด้ านการ
กากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ถกู ต้ อง เป็ นธรรม และสอดคล้ องตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ผู้วิจยั ได้ สงั เคราะห์แนวคิดในการกากับ
ติดตามการดาเนินงานของ สุเทพ บุญเติม, สุเทพ ชิตยวงษ์ , กาพล วิลาลัย, เคน (Ken) สเตปบินส์ (Stebbins) สภาการศึกษาการ
เรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง (Council for Continuing Learning Education) โคเตวามอจโซวาสกี (KotevaMojsovski) มูเนียร์ (Munir)
เบเยอร์ และคณะ(Beyers and Others) สรุปเป็ นองค์ประกอบของการกากับติดตามการดาเนินงานได้ 3 องค์ประกอบ ได้ แก่
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1) หลักการกากับติดตามการดาเนินงาน 2) กระบวนการกากับติดตามการดาเนินงาน และ 3) ประสิทธิผลขององค์การ โดย
ที่การกากับติดตามการดาเนินงาน ใช้ หลักความเป็ นเอกภาพ ซึง่ เป็ นหลักการที่มงุ่ เน้ นให้ มีการกากับติดตามประเมินผล เป็ น
ระบบครบวงจร เป็ นเอกภาพ ในเรื่ องนโยบาย กระบวนการ วิธีการดาเนินการ มีการนาผลไปใช้ ในการปรับปรุ ง พัฒนางาน ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสมาคมแรงงาน [6] กล่าวถึงหลักความเป็ นเอกภาพในการกากับ ติด ตามว่า เป็ นการตั ้ง
และสร้ างมาตรฐานที่ชัดเจน สอดคล้ องกับแนวคิดของ สุเทพ บุญเติม [7] ที่มงุ่ ให้ การกากับ ติดตาม ประเมินผลเป็ นระบบ
ครบวงจร มีเอกภาพ ทัง้ ด้ านนโยบาย กระบวนการ เครื่ องมือในการประเมินผล มีความชัดเจนในบทบาทหน้ าที่ วิธีการ
ดาเนินการ และการนาไปใช้ ในการปรับปรุ งพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง อีกทังใช้
้ หลักการมีสว่ นร่วม ที่แสดงถึงการยอมรับ และ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ หาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง ทัง้
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา และชุมชน เข้ ามามีส่วน ร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ส่งเสริ ม สนับสนุน ร่ วมดาเนินกิ จกรรม ร่ วมระดม
ทรั พ ยากร ร่ ว มในการตัด สิ น ใจ ร่ ว มรั บ รู้ ผลการด าเนิ น กิ จ กรรม และร่ ว มแก้ ไขให้ บังเกิ ด ผลดี โดยรวม [1] นอกจากนี ้
องค์ ป ระกอบของรู ป แบบการก ากับ ติ ด ตามที่ สาคัญ ยังประกอบด้ ว ย กระบวนการก ากับ ติ ด ตามการด าเนิ น งาน ซึ่ ง
ประกอบด้ วย การวางแผนการกากับติดตามการดาเนินงาน ซึ่งการวางแผนกากับติดตามการดาเนินงาน เป็ นกระบวนการ
ตัดสินใจ เลือกวิธีดาเนินงานที่ดีที่สดุ ล่วงหน้ าด้ วยความมีเหตุมีผล เพื่อให้ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ หรื อผลลัพธ์ที่ต้องการ ดังที่
บาร์ รอน (Barron) [8] กล่าวถึงขันตอนของกระบวนการวางแผนก
้
ากับติดตามเป็ นการจัดทาแผนการกากับติดตาม โดยมีการ
มอบหมายงาน การสร้ างความตระหนักและความเข้ าใจให้ แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิ และการสร้ างเครื่ องมือในการกากับติดตาม รวมถึงการ
ปฏิบตั ิตามแผนการกากับติดตามการดาเนินงาน เป็ นขันตอนที
้
่สาคัญ เป็ นการนาแผนไปปฏิบตั ิเพื่อให้ บุคลากรทาหน้ าที่อย่าง
เหมาะสม ทาให้ กระบวนการกากับติดตามบรรลุเป้าหมายที่กาหนด ที่สาคัญการประเมินและรายงานผลการกากับติดตาม
การดาเนินงาน จะช่วยตรวจสอบ และประเมินผลของการปฏิบตั ิตามแผน ดังที่ เบเคอร์ (Baker) [9] สรุ ปว่า การประเมินผล
เป็ นการเก็ บรวบรวมข้ อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานสรุ ป เพื่อให้ ผ้ ูมีอานาจใช้ ตัดสินใจสิ่งสาคัญ คือ ประสิทธิ ผลของ
องค์ การ ถื อเป็ นปั จจัยบ่งชี ถ้ ึงความสาเร็ จเน้ นไปที่ผลรวมขององค์ การ ได้ แก่ คุณภาพและมาตรฐาน ความพึงพอใจของ
บุคลากร และความผูกพันต่อองค์ การ เป็ นตัวที่ก่อให้ เกิ ดความสามัคคี และ เสริ มสร้ างมนุษย-สัมพันธ์ ในองค์การ เพื่อการ
พัฒนาขององค์การ และทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเกิดความเชื่อมัน่ ต่อองค์การ ซื่อสัตย์ต่อองค์การ มีความภาคภูมิใจในงานที่ตน
รับผิดชอบ มีความเต็มใจทุม่ เทในการปฏิบตั ิงาน ขับเคลือ่ นองค์การให้ ไปถึงเป้าหมาย ผลที่ตามมาคือ ความสาเร็ จของงานที่
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล [10]
จากเหตุผลที่ได้ กล่าวมา ผู้วิจยั จึงสนใจทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อให้ ได้ รูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาไปใช้ ในการดาเนินงานกากับติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี ้วัดและโครงการของสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้ เกิดประสิทธิ ผลและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ที่มีบริ บทการ
บริ หารงานลักษณะใกล้ เคียงกัน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อสร้ างรูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
3. เพื่อประเมินรูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั ดาเนินการวิจยั 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันตอนที
้
่ 1 การสร้ างรูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยศึกษาเอกสาร และวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิด และงานวิจัยของการบริ หาร และการ
กากับติดตามทางการศึกษา การพัฒนารู ปแบบทังในและต่
้
างประเทศ รวมถึงสัมภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิเกี่ยวกับรู ปแบบการกากับ
ติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยผู้วิจยั ไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ขันตอนที
้
่ 2 การพัฒนา
รูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้วิจยั นาข้ อมูลและแนวทางจากขันตอนที
้
่1
น ามาจัดท าเป็ นแบบสอบถามไปหาความเที่ ยงตรงเชิ งเนื อ้ หา CVI (Content Validity Index) กับ ผู้เชี่ ย วชาญที่ มี คุณ วุฒิ
การศึกษาระดับปริ ญญาเอก และเป็ นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ในเรื่ องการบริ หารและการจัดการศึกษา เป็ นอาจารย์ด้านการ
บริ หารการศึกษา มีความรู้ และประสบการณ์ในเรื่ องการวิจยั และวัดผลประเมินผล จานวน 7 คน พบว่า มีค่า CVI = 0.71-1.00
จานวน 59 ข้ อ ต่อจากนัน้ ผู้วิจยั นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา มาสร้ างประเด็นการสนทนากลุม่ เพื่อ
ใช้ ในการดาเนินการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ ในด้ านการกากับติดตามทางการศึกษา เป็ นผู้บริ ห ารการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นอาจารย์
มหาวิทยาลัยด้ านการบริ หารการศึกษา มี วุฒิ การศึกษาระดับปริ ญ ญาเอก เป็ นผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียงและได้ รับการยอมรับในวงการศึกษา จานวน10 คน ประเด็นในการสนทนากลุม่ คือ การ
พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผลการ
สนทนากลุม่ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้ องกันว่า รู ปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่
การศึก ษามัธยมศึกษา มี ความเหมาะสมทุกองค์ ป ระกอบ และขัน้ ตอนที่ 3 การประเมิ นรู ปแบบการกากับ ติด ตามการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้วิจยั นารู ปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ได้ จากการสนทนากลุม่ มาประเมินรู ปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากับกลุม่ ตัวอย่าง คือ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษา และผู้อานวยการกลุม่ จานวน 201 คน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างได้ มาจากการเปิ ดตารางสาเร็ จรู ปของ เครจซี
และ มอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608) ต่อจากนันท
้ าการสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดย
ใช้ ตาแหน่งเป็ นชัน้ (Strata) และสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้ วยวิธีจับสลาก ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามตามวัน
เวลาที่กาหนดและเก็บรวบรวมด้ วยตนเอง นามาวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่า ร้ อยละ (Percentage : %) ค่าเฉลี่ย (Mean : X )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD )

สรุปผลวิจัย
ผู้วิจยั สรุปผลการวิจยั ดังนี ้
1. ผลการสร้ างรู ปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องและสัมภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ พบว่า รู ปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้ วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) หลักการกากับติดตามการดาเนินงาน
มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ (1) หลักความเป็ นเอกภาพ (2) หลักการมีสว่ นร่วม และ (3) หลักความเสมอภาคและ
เป็ นธรรม 2) กระบวนการกากับติดตามการดาเนินงาน มีองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ (1) การวางแผนการกากับ
ติดตามการดาเนินงาน (2) การปฏิบตั ิตามแผนการกากับติดตามการดาเนินงาน (3) การประเมินและรายงานผลการกากับ
ติ ด ตามการด าเนิ น งาน (4) การนิ เทศ และการเป็ นพี่ เลีย้ ง และ (5) การเสริ มสร้ างขวัญก าลังใจในการปฏิ บัติ งาน และ 3)
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ประสิทธิ ผลขององค์ การ มีองค์ ประกอบย่อย 3 องค์ ประกอบ ได้ แก่ (1) คุณ ภาพ และมาตรฐาน (2) ความพึงพอใจของ
บุคลากร และ (3) ความผูกพันต่อองค์การ จานวนข้ อคาถามรวม 59 ข้ อ
2. การพัฒนารูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า รูปแบบ
การกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้ วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ
ได้ แก่ 1) หลักการกากับติดตามการดาเนินงาน มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ (1) หลักความเป็ นเอกภาพ มีรายข้ อ
จานวน 5 ข้ อ (2) หลักการมีส่วนร่ วม มีรายข้ อ จานวน 5 ข้ อ และ (3) หลักความเสมอภาคและเป็ นธรรม มีรายข้ อ จานวน 4
ข้ อ 2) กระบวนการกากับติดตามการดาเนินงาน มีองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ (1) การวางแผนการกากับติดตาม
การดาเนินงาน มีรายข้ อ จานวน 6 ข้ อ (2) การปฏิบตั ิตามแผนการกากับติดตามการดาเนินงาน มีรายข้ อ จานวน 5 ข้ อ (3)
การประเมินและรายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงาน มีรายข้ อ จานวน 6 ข้ อ (4) การนิเทศ และการเป็ นพี่เลี ้ยง มี
รายข้ อ จานวน 6 ข้ อ และ (5) การเสริ มสร้ างขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน มีรายข้ อ จานวน 4 ข้ อ และ 3) ประสิทธิผลของ
องค์การ มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ ประกอบ ได้ แก่ (1) คุณภาพ และมาตรฐาน มีรายข้ อ จานวน 5 ข้ อ (2) ความพึงพอใจของ
บุคลากร มีรายข้ อ จานวน 5 ข้ อ และ (3) ความผูกพันต่อองค์การ มีรายข้ อ จานวน 5 ข้ อ รวมเป็ น 56 ข้ อ โดยพบว่ารู ปแบบการ
กากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มี ค วามเหม าะสมทุ ก องค์ ป ระ กอบหลั ก
องค์ ป ระกอบย่ อ ย และรายข้ อทุ ก ข้ อ
3. ผลการประเมินรูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สรุปผล
ดังนี ้
3.1 ความเป็ นไปได้ พบว่า ความเป็ นไปได้ ของรูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่
̅= 4.33, SD = 0.45) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น ราย
การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา องค์ ป ระกอบโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับ มาก (X
องค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ หลักการกากับติดตามการ
̅= 4.34, SD = 0.50) กระบวนการกากับติ ดตามการด าเนิ นงาน (X
̅= 4.33, SD = 0.51) และประสิท ธิ ผลของ
ดาเนิ นงาน (X
̅= 4.32, SD = 0.51) ดังตาราง
องค์การ (X
รูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
1. หลักการกากับติดตามการดาเนินงาน
2. กระบวนการกากับติดตามการดาเนินงาน
3. ประสิทธิผลขององค์การ
รวม

ของ

ความเป็ นไปได้
̅X
SD ระดับ
4.34 0.50 มาก
4.33 0.51 มาก
4.32 0.51 มาก
4.33 0.45 มาก

3.2 ผลการประเมินการนารู ปแบบไปใช้ ประโยชน์ของรู ปแบบการกากับติดตามการดาเนินงาน ของสานักงานเขต
̅=4.36, SD =0.39) เมื่ อพิจารณาเป็ นราย
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา องค์ ป ระกอบโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (X
องค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อยคือ ประสิทธิผลขององค์การ
̅= 4.37, SD = 0.42) หลักการกากับติดตามการดาเนินงาน (X
̅= 4.36, SD = 0.45) และกระบวนการกากับติดตามการ
(X
̅= 4.34, SD = 0.47) ดังตาราง
ดาเนินงาน (X
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รูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1. หลักการกากับติดตามการดาเนินงาน
2. กระบวนการกากับติดตามการดาเนินงาน
3. ประสิทธิผลขององค์การ
รวม

การนารูปแบบไปใช้
ประโยชน์
̅X
SD ระดับ
4.36 0.45 มาก
4.34 0.47 มาก
4.37 0.42 มาก
4.36 0.39 มาก

อภิปรายผล
ผู้วิจยั อภิปรายผลของการวิจยั ดังนี ้
1. ผลการสร้ างรู ปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง และสัมภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณ วุฒิ พบว่า รู ปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้ แก่ 1) หลักการกากับติดตาม ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ
ได้ แก่ (1) หลักความเป็ นเอกภาพ (2) หลักการมีสว่ นร่วม และ (3) หลักความเสมอภาคและเป็ นธรรม 2) กระบวนการกากับติดตาม ซึง่ มี
องค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ (1) การวางแผนการกากับติดตาม (2) การปฏิบตั ิตามแผนการกากับติดตาม (3) การประเมิน
และรายงานผลการกากับติดตาม (4) การนิเทศ และการเป็ นพี่เลี ้ยง และ (5) การเสริ มสร้ างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน และ 3)
ประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ (1) คุณภาพและมาตรฐาน (2) ความพึงพอใจของบุคลากร
และ (3) ความผูกพันต่อองค์การ ที่เป็ นเช่นนี ้เป็ นเพราะ การกากับติดตามการดาเนินงาน เป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยให้ สามารถ
ตรวจสอบผลของการดาเนินงานว่า เป็ นไปตามพันธกิจ หรื อ เป้าหมายที่วางไว้ มีผลต่อการขับเคลื่อนองค์การไปสู่วิสยั ทัศน์ ช่วย
ควบคุม ตรวจสอบ เร่ งรัด ให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิ หรื อผู้รับผิดชอบ ได้ ปฏิบตั ิ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ ทันตามกาหนดเวลา
อีกทังการก
้
ากับติดตามทาให้ เกิดการประสานงานและเร่งรัดให้ องค์การนานโยบายของรัฐบาล กระทรวง และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ไปจัดทาแผนงาน งานและโครงการให้ ครบถ้ วน ช่วยกาหนดนโยบาย วางแนวทางการปฏิบตั ิงานให้
สอดคล้ องกับแผนงาน ให้ ดาเนินการไปตามมาตรฐานงาน รวมทังมี
้ ผลด้ านจิตวิทยา ทาให้ บคุ ลากรมีความรู้สกึ ว่าผู้บริ หารให้
ความใกล้ ชิดสนิทสนม เป็ นกาลังใจให้ การทางานเกิดประสิทธิผล สอดคล้ องกับแนวคิดของ บาเลียน เนลสันและคณะ [11]
กล่าวถึงลัก ษณะของการก ากับติด ตามที่ ดีช่วยการเตรี ยมการเป็ น ระยะ ๆ และสามารถย้ อนกลับ ได้ ทันต่อสถานการณ์
กาหนดวิธีการแก้ ไข และการปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม ตลอดจนมีการแก้ ปัญหาที่มีประสิทธิผล โดยเฉพาะองค์ประกอบหลัก
ความเป็ นเอกภาพนับว่ามีความสาคัญ ดังที่ ครรชิต พุทธโกษา [12] สรุปว่า การกากับติดตาม ช่วยให้ บคุ ลากรในองค์การมี
ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ในทิศทางเดียวกัน ทาให้ เกิดการปฏิสมั พันธ์ กนั เกิดการแลกเปลีย่ นความคิดและประสบการณ์
และเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะขับเคลื่อนความเป็ นหนึ่งเดียวกันให้ บรรลุตามเป้าหมายของกลุ่ม อีกทัง้ องค์ ประกอบหลักการ
มีสว่ นร่วมเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการกากับติดตาม เพราะช่วยเปิ ดโอกาสให้ ทกุ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง เข้ ามามีบทบาทร่วม
แสดงความคิดเห็น ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ช่วยเหลือสนับสนุน และร่วมรับผิดชอบ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนาผลที่
ได้ มาปรับปรุ งแก้ ไข พัฒนางานให้ มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ ้น สอดคล้ องกับกิ๊บสันและคณะ (Gibson, and others) [13] กล่าวถึง
หลักการมีสว่ นร่ วมเป็ นการช่วยเหลือโดยสมัครใจ การให้ บคุ ลากรเกี่ยวข้ องกับกระบวนการตัดสินใจ และกระบวนการดาเนินงาน
ของโครงการ ตลอดจนการร่ วมรับผลประโยชน์ จากโครงการ นอกจากนี ้ องค์ประกอบหลักความเสมอภาคและเป็ นธรรม
นับว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ เพราะทาให้ บคุ ลากรได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรม ทังทางหลั
้
กของสิทธิมนุษยชน
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หลักกฎหมาย ตามระบอบประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิด้วย
เหตุแห่งความแตกต่างกันในเรื่ องเชื ้อชาติ ศาสนา ภาษา และถิ่นกาเนิด ยังช่วยให้ มีการปฏิสมั พันธ์กนั อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้
มีการแลกเปลีย่ นและพัฒนาทางความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ทาให้ เกิดความรัก และพึงพอใจในงาน [14]
นอกจากรูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จะประกอบด้ วยหลักการ
กากับติดตามแล้ ว ยังประกอบด้ วยกระบวนการกากับติดตามการดาเนินงาน กระบวนการกากับติดตามการดาเนินงาน
นับว่ามีความสาคัญ เพราะช่วยกากับติดตามให้ บคุ ลากรในองค์การนานโยบาย และวัตถุป ระสงค์ไปปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ อง
กับแผนปฏิบตั ิงาน โครงการ และดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยการมีสว่ นร่ วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นแนวทางและกรอบ
การดาเนินการให้ เกิดประสิทธิ ผลมากยิ่งขึ ้น สอดคล้ องกับแนวคิดของแคมเมรอน และ ควีนน์ (Cameron and Quinn) [15]
กล่าวถึงกระบวนการกากับติดตามการดาเนินงานช่วยกาหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ รายละเอียดของแผนเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ ทา
ให้ การดาเนินงานต่อเนื่อง และกระทาอย่างเป็ นระบบ ช่วยในการวางแผนที่ดี อานวยประโยชน์แก่การบริ หารงานขององค์การ การ
ทางานเป็ นไปโดยประสานกัน สอดคล้ องกัน การทางานเป็ นคณะ (Team work) ก่อให้ เกิดความสามัคคีธรรมในหมู่คณะ
และช่ ว ยให้ ก ารตรวจสอบและการควบคุ ม งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ น้ องค์ ป ระกอบประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร นับ ว่า มี
ความสาคัญ เพราะเป็ นกรอบ หรื อทิศทางในการกากับติดตามการดาเนินงาน ของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ช่วย
ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน ทาให้ เห็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน เพื่อดาเนินงานให้ เป็ นไปตามความ
ต้ องการ ประเมินผลการดาเนินงานกับแผนงานที่กาหนด ประเมินผลสาเร็ จกับวัตถุประสงค์ เปรี ยบเทียบผลงานที่ดาเนินการไว้ ได้ ตาม
แผนงาน และวัตถุประสงค์ที่ องค์การคาดหวัง สอดคล้ องกับแนวคิดของ กรชนก แย้ มอุทยั [16] กล่าวถึงความสาคัญของ
ประสิทธิผล มีความสาคัญต่อองค์การ เพราะเป็ นตัวชี ้วัดความสาเร็ จขององค์การ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสุเทพ บุญเติม
[7] ศึก ษาเรื่ องการพัฒ นารู ป แบบการกากับ ติดตามสถานศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน ผลการวิจัย พบว่า รู ปแบบการกากับติดตาม
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ประกอบด้ วยหลักการกากับติดตาม กระบวนการกากับติดตามและประสิทธิผล
2. ผลการพัฒนารู ปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า รู ปแบบการ
กากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีความเหมาะสมทุกองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย
และรายละเอียดทุกข้ อ ที่เป็ นเช่นนี ้ อาจเป็ นเพราะรูปแบบที่ ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเป็ นรู ปแบบเชิงระบบ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ กนั ตังแต่
้
ปั จจัยนาเข้ าที่เน้ นหลักการของรู ปแบบ ทังหลั
้ กความเป็ นเอกภาพ ที่เน้ นความสามัคคีกลมเกลียวในการทางาน โดยมีเป้าหมาย
ร่ วมกัน เป็ นหนึ่งเดียวโดยใช้ สานึกของบุคลากรในองค์การ ให้ เกิดความสัมพันธ์ ร่ วมมือ ช่วยเหลือ เกือ้ กูล เห็นพ้ องไปใน
ทิศทางเดียวกัน สอดคล้ องกับแนวคิดของครรชิต พุทธโกษา [12] กล่าวถึงองค์ประกอบของความเป็ นเอกภาพ เป็ นการ
กาหนดเป้าหมายร่ วมกัน มองเห็นจุดหมายในอนาคตร่ วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม มีความเข้ าใจไปในทิศทางเดียวกัน
ส่งผลให้ การขับเคลือ่ นความเป็ นหนึง่ เดียวอย่างมีพลัง เกิดเอกภาพและลดความขัดแย้ งที่เกิดจากการมีความเข้ าใจที่ต่างกันได้
สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร [1] กล่าวถึ งการมี ส่วนร่ วมเป็ น ความสาเร็ จในการก ากับ ติ ด ตาม
ประเมินผล ผู้ติดตาม ผู้ถูกติดตาม และผู้เกี่ยวข้ องจะต้ องมีส่วนร่ วม การสร้ างความสานึกความรับผิดชอบ การยอมรับ
ความพึงพอใจ และการร่ วมมืออย่างจริ งจัง สอดคล้ องสัมพันธ์ กันทัง้ ระบบ ในด้ านนโยบาย อานาจหน้ าที่ขององค์ การ
มาตรการในการดาเนินงาน โดยมีการสื่อสาร ทังในแนวตั
้
งและแนวนอน
้
เพื่อสร้ างความเข้ าใจและความร่ วมมือในการ
ดาเนินงาน รวมทังสื
้ อ่ ประชาสัมพันธ์สปู่ ระชาชน ผู้รับบริ การ ให้ บงั เกิดผลในการตรวจสอบงานโดยรวม และหลักความเสมอ
ภาคและเป็ นธรรมที่เน้ นให้ ทุกคนมีสิทธิ เสรี ภาพและความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งชนชัน้ วรรณะ สอดคล้ องกับแนวคิดของจารี
และจารี (Jary and Jary) [17] กล่าวถึงความเสมอภาค และเป็ น ธรรมของบุคคลภายในสังคมเดีย วกันย่อมมีสิทธิ ท าง
กฎหมายที่เท่าเทียมกัน รวมถึงการได้ รับการรับรองการคุ้มครอง และการปฏิบตั ิจากผู้บงั คับใช้ กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่า
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บุคคลผู้นนจะมี
ั้
เชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษาใดก็ตาม ขณะเดียวกัน มีการออกแบบกระบวนการกากับติดตามการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน ทังการวางแผน
้
การปฏิบตั ิตามแผน การประเมินและรายงาน การนิเทศและการเป็ นพี่เลี ้ยง ตลอดจนการ
เสริ มสร้ างขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติงาน จึงทาให้ เกิด ประสิทธิ ผลขององค์ การ คุณภาพและมาตรฐาน ความพึงพอใจของ
บุคลากร และความผูกพันต่อองค์การ สอดคล้ องกับแนวคิดของนาฮาแวนดี และมาเล็ดซาเด (Nahavandi and Malekzade)
[18] สรุปว่า การออกแบบระบบการบริ หารจัดการที่ดีจะช่วยให้ เกิดประสิทธิผลขององค์การ ทังคุ
้ ณภาพของงาน ความภักดี
ของลูกค้ าหรื อผู้รับบริ การ และผูกพันและความประทับใจของบุคลากรที่ทางาน
3. ผลการประเมินรูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
3.1 ผลการประเมินความเป็ นได้ พบว่า รู ปแบบการกากับติดตามการดาเนินงาน ของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขององค์ประกอบโดยรวม มีความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบ พบว่าอยูใ่ นระดับ
มากทุกองค์ประกอบ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ หลักการกากับติดตามการดาเนินงาน กระบวนการ
กากับติดตามการดาเนินงาน และประสิทธิผลขององค์การ ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะ หลักการกากับติดตามการดาเนินงานเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญของรูปแบบการกากับติดตาม เพราะช่วยทาให้ การปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารและผู้เกี่ยวข้ องมีความเป็ นไป
ได้ ในการนารู ปแบบไปใช้ เพราะสามารถกากับ ตรวจสอบวิธีการทางานของบุคลากรให้ ไปสู่นโยบายและแผน ช่วยวางแนว
ทางการทางานให้ เกิดเอกภาพ นาไปสูผ่ ลงานที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน ตรงตามที่กาหนดไว้ ทาให้ บคุ ลากรเกิดความมัน่ ใจในการ
ทางาน โดยเฉพาะ หลักความเป็ นเอกภาพเป็ นหลักที่สาคัญเป็ นหลักที่องค์การมุ่งเน้ นความเป็ นเอกภาพในเรื่ องนโยบาย การ
ดาเนินงานและให้ มีความหลากหลายในการปฏิบตั ิ สร้ างความสมานฉันท์ในองค์การให้ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน อีกทังยั
้ งเน้ น
ประเพณี ความเชื่อ คุณธรรมและสานึกของบุคลากรในองค์ การเป็ นแรงดึงดูดเพื่ อให้ เกิ ดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน จึงเป็ นผลให้
บุคลากรในองค์การมีความรัก สามัคคีกนั ในการทางาน สอดคล้ องกับแนวคิดของพาร์ สนั (Parsons) [19] กล่าวถึงหลักความ
เป็ นเอกภาพ ทาให้ สงั คมเกิดความเป็ นหนึ่ง เดียวกัน เกิดความสมานฉันท์ สามัคคีกลมเกลียว ปรองดองและเป็ นปึ กแผ่น ทาให้
สังคมมีความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน (Unity) นอกจากนี ้ กระบวนการกากับติดตามการดาเนินงาน เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่ทา
ให้ มี ค วามเป็ น ไปได้ ในการน าไปปฏิ บัติ เป็ นอย่ างดี เพราะเป็ นวิ ธี การที่ ช่ วยให้ การก ากับติ ดตามงานขององค์ การให้ เกิ ด
ประสิทธิผล โดยเฉพาะ ด้ านการวางแผนการกากับติดตามการดาเนินงาน เป็ นกระบวนการกากับติดตามการดาเนินงานที่สาคัญ ช่วย
ให้ มีความเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบตั ิอย่างแท้ จริ ง ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะการวางแผนจาเป็ นต้ องวิ เคราะห์ปัญหาให้ ชัดเจน
กาหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนในการกากับติดตามการดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ขององค์การ รวมทัง้
กาหนดทางเลือกและวิธีการในการแก้ ปัญหา ให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายของการกากับติดตามการดาเนินงาน เป็ นผลให้ การ
ดาเนินงานเป็ นไปอย่างราบรื่ น สอดคล้ องกับแนวคิดของ เจมส์ และคณะ (James and Others) [20] กล่าวถึงความสาคัญ
ของการวางแผนที่ดี จะช่วยอานวยประโยชน์แก่การบริ หารงาน ช่วยให้ การทางานเป็ นไปโดยประสานกัน ช่ ว ยให้ งานดาเนินไปได้
อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับแนวคิดของรอบบินส์ (Robbins) [21] กล่าวถึงการเสริ มสร้ างขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ช่วยเสริ มสร้ างความมัน่ คงในการทางาน ความเชื่อมัน่ ที่จะปฏิบตั ิงานให้ ลลุ ว่ ง และโอกาสความก้ าวหน้ า ตลอดจน
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ที่มีคณ
ุ ค่า ทาให้ เกิดสัมพันธภาพระหว่างกัน และบุคลากรเกิดความพึงพอใจในหน้ าที่การงานที่
ปฏิบตั ิ
3.2 ผลการประเมินการนาไปใช้ ประโยชน์ พบว่า รู ปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาขององค์ประกอบโดยรวม มีการนาไปใช้ ประโยชน์ อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบ
พบว่าอยู่ในระดับมากทุก องค์ประกอบ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ ประสิทธิผลขององค์การ หลักการกากับ
ติดตามการดาเนินงาน และกระบวนการกากับติดตามการดาเนินงาน ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะ ประสิทธิผลขององค์การ เป็ น
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องค์ประกอบที่สาคัญของรู ปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพราะเป็ น
ผลผลิตตามทฤษฎีระบบ เป็ นเป้าหมายสาคัญที่บคุ ลากรทุกคนปรารถนาและไปสูผ่ ลสาเร็ จ ผู้บริ หารองค์การจึงให้ ความสาคัญเป็ น
อันดับ แรก ในการนารู ป แบบไปใช้ ป ระโยชน์ ในการบริ หารจัดการ สอดคล้ องกับแนวคิดของอินแวนเซวิด (Invancevich) [22]
กล่าวถึง องค์ประกอบของรู ปแบบเชิงระบบ เป็ นรู ปแบบที่แสดงถึงองค์ประกอบย่อยของระบบ ประกอบด้ วย 4 ส่วน คือ 1)
ปั จจัยนาเข้ า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต และ 4) ข้ อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล้ อม โดยเฉพาะประสิทธิผลด้ านความผูกพัน
ต่อองค์ การ ผู้บ ริ หารเห็ นว่าสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ได้ เป็ นอย่างดี ที่เป็ นเช่น นีอ้ าจเป็ นเพราะบุคลากรต่าง ๆ มีความ
เสียสละ ตังใจปฏิ
้
บตั ิงานเต็มกาลังความสามารถ ทุ่มเทให้ กบั งาน มีความรักความผูกพันในงาน ผู้บริ หารจึงใช้ กลยุทธ์ต่าง ๆ
เพื่อให้ บุคลากรทางานด้ วยความรักและความผูกพัน อีกทัง้ ผู้บริ หารมีความเชื่อว่าถ้ าบุคลากรมีความรักความผูกพันใน
องค์การแล้ วผลสาเร็ จอย่างอื่น ๆ ก็จะตามมา เช่น คุณภาพและมาตรฐานของงาน ความเชื่อมัน่ ศรัทธา เป็ นต้ น สอดคล้ องกับ
แนวคิดของอัฟสเนห์ และอาลี (Afsaneh and Ali) [23] กล่าวถึงความสาคัญของความผูกพันต่อองค์การ เป็ นปั จจัยสาคัญใน
การบริ หารงาน เพราะเป็ นแรงผลักดันบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานในองค์การให้ ทางานอย่างมีประสิทธิผล และเป็ นตัวบ่งชี ้ถึงประสิทธิภาพ
ขององค์การได้ เป็ นอย่างดี สอดคล้ องกับแนวคิดของ ซัน และเดจอง (Sun and De Jong) [24] กล่าวถึงความสาคัญของความ
ผูกพันต่อองค์การ ช่วยให้ เกิดมาตรฐานคุณภาพของผลผลิต ประสิทธิผลด้ านความพึงพอใจของบุคลากร สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการบริ หารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ เกิดความสุข ก่อให้ เกิดพลังงานในการทางาน สอดคล้ องกับ
แนวคิดของกิ๊บสัน และคณะ (Gibson, and others) [13] กล่าวถึง ความสาคัญของความพึงพอใจในการทางานมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมของบุคลากร ที่จะปรากฏผลออกมาในการปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคล และผลการปฏิบตั ิงานอาจได้ ตามที่คาดหวัง ผลงานเมื่อ
ถูกประเมินแล้ วจะตามด้ วยการให้ รางวัล หรื อผลตอบแทนสุดท้ ายเป็ นความพึงพอใจในการทางาน

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ควรนารู ปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษานีไ้ ปใช้ เป็ นหลักในการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื น้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง
1.2 ผู้บริ หารสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา ควรกาหนดเป็ นนโยบายนารู ปแบบการกากับติดตามการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาไปใช้ ในการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
1.3 ผู้บริ หารสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ควรกาหนดเป็ นนโยบายนารูปแบบการกากับติดตามการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาไปใช้ ในการกากับติดตามการดาเนินงานของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
สังกัด
1.4 ผู้บ ริ ห ารส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ควรส่งเสริ ม ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารโรงเรี ย นในสังกัด ตลอดจน
เครื อข่ายวิชาการ นารูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาไปใช้ ในองค์การ
ให้ ครอบคลุมทังระบบ
้
ทังหลั
้ กการกากับติดตามการดาเนินงาน กระบวนการกากับติดตามการดาเนินงาน และประสิ ทธิผล
ขององค์การ
1.5 ผู้บ ริ ห ารสานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึ ก ษา ควรให้ ค วามสาคัญ กับ หลัก การก ากับ ติ ด ตามการ
ดาเนินงานหลักการมีส่วนร่ วมเป็ นพิเศษ เนื่องจากการดาเนินงานที่ประสบผลสาเร็ จเกิดขึ ้นได้ ต้องอาศัยความร่ วมมือเป็ น
อันดับแรก
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1.6 ผู้บ ริ ห ารส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา ควรสร้ างให้ บุค ลากรในสัง กัด มี ค วามตระหนัก ใน
กระบวนการปฏิบตั ิตามแผนการกากับติดตามการดาเนินงาน โดยใช้ แผนเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินงานอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ให้ ผลการดาเนินงานสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ ตรงตามเป้าหมาย และเป็ นไปตามระยะเวลากาหนด
1.7 ผู้บริ หารสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ควรเน้ นย ้าในเรื่ องคุณภาพและมาตรฐานเพราะคุณภาพ
และมาตรฐานเป็ นความสมบูรณ์ แบบ ถึงแม้ การดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายแต่คุณภาพและมาตรฐานไม่เป็ นไปตาม
เกณฑ์ ย่อมไม่เป็ นที่ยอมรับ และพึงพอใจแก่ผ้ เู กี่ยวข้ อง และผู้มีสว่ นได้ เสีย ทาให้ องค์การขาดความน่าเชื่อถือซึง่ จะส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การโดยรวม
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงาน ในหน่วยงานการศึกษาในสังกัดอืน่ เช่น
กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เป็ นต้ น
2.2 ควรมีการวิจยั เชิงทดลองในการนารูปแบบการกากับติดตามการดาเนินงานไปใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
2.3 ควรมีการวิจยั การกากับติดตามการดาเนินงานในรูปแบบงานวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึก ทังใน
้
ส่วนของรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ เพื่อนามาใช้ ในการพัฒนาระบบริ หารจัดการและการประเมินผลให้ เกิดคุณภาพ
ต่อไป
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บทคัดย่ อ
การวิ จั ย ครั ง้ นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา
สั ง กั ด ก รุ งเท พ ม ห า น ค ร เพื่ อ วิ เค ราะ ห์ อ งค์ ป ระ ก อ บ ภ า ว ะ ผู้ น า ท างวิ ช าก า รข อ งผู้ บ ริ ห า รส ถ า น ศึ ก ษ า
สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร และเพื่ อ ตรวจสอบองค์ ป ระกอบภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษ า
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีขนตอนการด
ั้
าเนินการวิจยั 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันตอนที
้
่ 1 การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ขันตอนที
้
่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บ ริ ห ารสถานศึกษา สังกัด กรุ งเทพมหานคร และขัน้ ตอนที่ 3 การตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลความสัม พัน ธ์
โครงสร้ างเชิงเส้ นองค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครที่พฒ
ั นาขึ ้นกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ เครื่ องมือที่ใ ช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสัมภาษณ์ แบบปลายเปิ ดและแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้ อง (CVI) ตังแต่
้ 0.86-1.00 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 93.10 การวิเคราะห์ข้อมูล ด้ วย
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor
Analysis : EFA) และวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน (Confirmatory Factor Analysis, CFA) ด้ ว ยโปรแกรมสาเร็ จ รู ป
ผลวิจยั สรุปได้ ดังนี ้
1. ผลจากการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ภาวะผู้น าทางวิ ช าการของผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สัง กัด กรุ ง เทพมหานคร มี อ งค์ ป ระกอบหลัก 7 องค์ ป ระกอบ และ
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องค์ประกอบย่อย 50 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบหลักที่ 1 การมีวิสยั ทัศน์ มี 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักที่ 2
การจัดการด้ านหลักสูตร มี 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักที่ 3 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ มี 8 องค์ ประกอบย่อย
องค์ ป ระกอบหลักที่ 4 การจัด บรรยากาศให้ เอือ้ ต่อการเรี ยนรู้ มี 6 องค์ ป ระกอบย่อย องค์ ประกอบหลักที่ 5 การพัฒ นา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี มี 7 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักที่ 6 การสร้ างแรงจูงใจแก่บุคลากร มี 7 องค์ประกอบย่อย
และองค์ประกอบหลักที่ 7 วัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู้ มี 6 องค์ประกอบย่อย
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัด กรุ งเทพมหานคร พบว่า
องค์ ป ระก อ บ ย่ อ ย จ าน วน 47 อ งค์ ป ระก อ บ มี ค่ าน า้ ห นั ก ผ่ า น เก ณ ฑ์ ทุ ก อ งค์ ป ระก อ บ โด ย มี ค่ าน า้ ห นั ก
ตังแต่
้ .762 - .524
3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ นองค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานครที่พฒ
ั นาขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าโมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ น
องค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครที่พฒ
ั นาขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีความ
สอดคล้ องกันโดยมีค่าดัชนี  /ผ่df
านเกณฑ์ (0.52) ค่าดัชนี  / df ผ่านเกณฑ์ (1.29) ค่าดัชนี GFI ผ่านเกณฑ์ (0.92)
ค่าดัชนี 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) ค่าดัช นี SRMR ผ่านเกณฑ์ (0.016) ค่าดัช นี
RMSEA ผ่านเกณฑ์ (0.041)
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คาสาคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบ ภาวะผู้นาทางวิชาการ 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 openended 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 1visioning 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 4Environmental 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 (  2 /)dfpassing criteria (0.52), relative chi-square (  / df )
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).
2

Keywords : Factors Analysis, academic leadership , Bangkok Metropolitan Administration
ภูมิหลัง
กระแสโลกาภิวตั น์ส่งผลให้ สถานการณ์ โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วกลายเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศในอนาคต จึงจาเป็ นต้ องสร้ างให้ เกิดความสมดุลและยัง่ ยืน มีการพึ่งพาตนเองเพิ่มมากขึ ้น องค์การต่างๆจึงมีการ
เสริ มสร้ างความมัน่ คงให้ กบั ทุนทางสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มีการใช้ การวิจยั และพัฒนาเพื่อ
นาไปสูค่ วามเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ บนพื ้นฐานการสร้ างนวัตกรรมและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปรับตัว
รู้เท่าทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นอยูต่ ลอดเวลา [1]
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ กล่าวถึง ความมุง่ หมาย
และหลักในการจัดการศึกษาไว้ ในมาตรา 6 และมาตรา 7 ว่า การจัดการศึกษาต้ องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ภายใต้ การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข พร้ อมทังส่
้ งเสริ มภูมิปัญญาไทย
และความรู้สากล สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็ นผู้ใฝ่ เรี ยนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา นอกจากนันในแผนการศึ
้
กษาแห่งชาติ ฉบับ
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ปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ได้ ระบุเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี 1้ ) พัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงั ้
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมี
ความสุข 2) พัฒนาสังคมไทยให้ เป็ นสังคมที่ ความเข้ มแข็ง มีการพัฒ นาที่ยงั่ ยืนและมีดุลยภาพใน 3 ด้ าน คือ เป็ นสังคม
คุณภาพ สังคมภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื ้ออาทรต่อกัน [2]
นักวิชาการระบุว่าในทศวรรษแรกของการปฏิรูปการศึกษานันปั
้ ญหาวิกฤตทางการศึกษา ยังไม่ได้ รับการแก้ ไขจึงควร
เป็ นจุดเน้ นของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองต่อไป คือ 1) ปั ญหาการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานให้ ทกุ คนได้ มีโอกาสได้ รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 2) ปั ญหาความด้ อยคุณภาพทัง้ ในการจัดการศึกษาขัน้ พื ้นฐานและระดับอุดมศึกษา 3)
ปั ญหาด้ านนักเรี ยน ในเรื่ องความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ รวมทังปั
้ ญหาคุณธรรม
จริ ยธรรม 4)ปั ญหาเรื่ องการเรี ยนการสอนและเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 5)ปั ญหาการขาดทักษะการสอนของครู การ
สอนให้ จามากกว่าคิด การสอนที่ยงั ไม่เน้ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ 6) ปั ญหาการไม่ใช้ เทคโนโลยีในการสอน ปั ญหาการขาดแคลน
อุปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรี ยนขนาดเล็ก และ 7) ปั ญหาด้ านการบริ หารจัดการและผู้บริ หาร [3] โดยเฉพาะปั ญหา
ด้ านการบริ หารจัดการและผู้บริ หารนับว่ามีความสาคัญ เพราะถ้ าผู้บริ หารสถานศึกษาไม่เน้ นวิสยั ทัศน์ด้านการเรี ยนรู้ แล้ วจะทา
ให้ โรงเรี ย นไม่ได้ มุ่งสู่ก ารเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น และอาจจะหลงทางไปมุ่งแต่งานด้ านอื่น ๆ ท าให้ คุณ ภาพนัก เรี ย นต่ ากว่า
มาตรฐาน [4] ขณะเดียวกันการประเมินคุณ ภาพมาตรฐานโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่าการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ด้ านวิชาการยังมีมาตรฐานในระดับที่ไม่สงู มากนัก คุณภาพการศึกษาของนักเรี ยนยังไม่ได้
เกณฑ์ มาตรฐานที่ควรจะเป็ น ในเรื่ องการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การเรี ยบเรี ยงความคิด กระบวนการต่างๆของ
นัก เรี ยนสาหรั บ มาตรฐานของการศึกษาในระดับ นี ้ ท าให้ มี พื น้ ฐานความรู้ ไม่เหมาะสม ไม่ได้ ม าตรฐานเท่าที่ ค วร เป็ น
สิ่งจาเป็ นสาหรั บการเรี ยนในระดับที่สงู ขึ ้นต่อไป [5] โดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-net) ชัน้
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2558 นัก เรี ย นในสัง กัด ของสานัก การศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร มี ค ะแนนสอบในวิ ช า
ภาษาอังกฤษ (39.03) คณิ ตศาสตร์ (43.96) และวิทยาศาสตร์ (42.42) ซึ่งเป็ นวิชาหลัก นักเรี ยนทาคะแนนได้ ไม่เกิน 50
นอกจากนี ้สถิตินกั เรี ยนที่เรี ยนซ ้าชันในปี
้
พ.ศ. 2557 มีจานวน 1,415 คน ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากในปี พ.ศ. 2556 จานวน 406 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 40.23 สภาพปั ญ หาดังกล่าวข้ างต้ นแสดงให้ เห็น ถึงภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บ ริ ห ารสถานศึกษาที่ ยังไม่
สมบูรณ์ เพราะภาวะผู้นาทางวิชาการจะเป็ นตัวขับเคลือ่ นการบริ หารงานวิชาการให้ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล [6]
ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บริ ห ารนั บ ว่ า มี ค วาม ส าคั ญ ต่ อ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และเอื อ้ อ านวย
ให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของบุคลากรในสถานศึกษาให้ เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และส่งผลต่อความสาเร็ จในการพัฒนา
นักเรี ยนและประสิทธิผลของการบริ หารจัดการสถานศึกษา โดยเน้ นผลสาเร็ จในการบริ หารจัดการ เน้ นการยกระดับการเรี ยนรู้
และคุณภาพการเรี ยนรู้ [7] ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารจึงมีสว่ นสาคัญในการส่งเสริ มให้ ครูจดั การหลักสูตรและการ
สอน พัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ดาเนินการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง อีกทังเป็
้ นผู้สื่อสารให้ เข้ าใจถึง
วิสยั ทัศน์ที่ชดั เจนเกี่ยวกับความเป็ นเลิศทางวิชาการ [8] ภาวะผู้นาทางวิชาการสามารถโน้ มน้ าว จูงใจ หรื อชี ้นาให้ บคุ ลากร
ในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้ องเข้ าใจและตระหนักถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา เกิดการรวมพลัง ประสานสัมพันธ์
เพื่อพัฒนาวิชาชีพและงานวิชาการซึ่งเกี่ยวข้ องโดยตรงกับคุณภาพของการจั ดการเรี ยนการสอน และคุณภาพของนักเรี ยน
รวมทัง้ สร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้ ให้ แก่ ครู และนักเรี ยน เป็ น บุค คลที่ มี ความสาคัญ อย่ างยิ่ งที่ จ ะนาสถานศึก ษาไปสู่การ
เปลีย่ นแปลงตามทิศทางที่ถกู ต้ อง ฉะนันผู
้ ้ นาทางวิชาการจึงเป็ นหัวใจสาคัญในการนาองค์การทางการศึกษา ช่วยสร้ างขวัญ
กาลังใจให้ ครูเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมจากการสอนที่เน้ นครูมาสูก่ ารเน้ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ [9]
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ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ ศกึ ษาองค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานครนาไปใช้ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการให้ กบั ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการสอนเพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่พฒ
ั นาขึ ้น
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร มี
ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาข้ อมูลขันพื
้ ้นฐาน ด้ วยการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ งสัม ภาษณ์ ผ้ ูท รงคุณ วุฒิ ที่ มี ค วามรู้ และประสบการณ์ เกี่ ย วกับ ภาวะผู้น าทางวิ ช าการของผู้บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา จ านวน 5 คน ผู้วิ จัย เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ด้ ว ยตนเอง แล้ ว น าผลจากการวิเคราะห์ เอกสารและผลจากการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) แล้ วนาผลที่ได้ มาใช้ ประกอบการร่างองค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการ
ของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป
ขันตอนที
้
่ 2 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 360 คน จากโรงเรี ยน 109
โรงเรี ยน ได้ มาโดยการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970:
608) ต่อ จากนัน้ น าไปสุ่ม แบบหลายขัน้ ตอน (Multi Stage Random Sampling) เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัย ในครัง้ นี เ้ ป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มี ค่า ความเที่ ย งตรงเชิ งเนื อ้ หา (Content Validity
Index: CVI) ตังแต่
้ .86-1.00 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 93.10 การวิเคราะห์ข้อมูล ด้ วยค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ด้ วยโปรแกรม
สาเร็ จรูป
ขันตอนที
้
่ 3 การตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิ งเส้ น องค์ ประกอบภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานครที่พฒ
ั นาขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้
ได้ แก่ หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังกัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 360 คน จากโรงเรี ยน 109 โรงเรี ยน โดยไม่ซา้ กลุ่ม
ตัวอย่างกับขันตอนที
้
่ 2 ได้ มาจากการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่และมอร์ แกน (Krejcie and
Morgan, 1970: 608) ต่อจากนันน
้ าไปสุ่มแบบหลายขันตอน
้
(Multi Stage Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในครัง้ นี ้เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับชุดเดียวกันกับที่ใช้ ขนตอนที
ั้
่ 2 การวิเคราะห์
ข้ อมู ล ด้ วยค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis, CFA) ด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรูป
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่ ององค์ ป ระกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ ห ารสถานศึก ษา สังกัด กรุ งเทพมหานคร ผู้วิจัย สรุ ป
ผลการวิจยั ดังนี ้
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานครพบว่า ภาวะ
ผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครมีองค์ประกอบหลัก 7 องค์ประกอบ และองค์ประกอบย่อย
50 องค์ ป ระกอบ องค์ ป ระกอบหลักที่ 1 การมีวิสยั ทัศน์ มี 8 องค์ ป ระกอบย่อย องค์ ประกอบหลักที่ 2 การจัดการด้ าน
หลักสูตร มี 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักที่ 3 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ มี 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลัก
ที่ 4 การจัดบรรยากาศให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ มี 6 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักที่ 5 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี มี
7 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักที่ 6 การสร้ างแรงจูงใจแก่บคุ ลากร มี 7 องค์ประกอบย่อย และองค์ประกอบหลักที่ 7
วัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู้ มี 6 องค์ประกอบย่อย
2. ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า
องค์ประกอบย่อย จานวน 47 องค์ประกอบ มีค่าน ้าหนักผ่านเกณฑ์ ทุกองค์ประกอบ โดยมีค่าน ้าหนัก ตังแต่
้ .762 - .524
โดยองค์ประกอบหลักแต่ละองค์ประกอบมีคา่ น ้าหนัก ดังนี ้
2.1 องค์ ป ระกอบหลักที่ 1 การมี วิสยั ทัศน์ มี องค์ ป ระกอบย่อยจานวน 7 องค์ ป ระกอบ และเมื่ อพิจารณาค่า
น ้าหนักองค์ ประกอบ พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษากระตุ้นให้ บุคลากรปฏิบตั ิตามวิสยั ทัศน์ไปสู่การปฏิบตั ิที่เป็ นจริ ง มีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด ผู้บริ หารสถานศึกษากระตุ้นบุคลากรให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์และคิดนอกกรอบในการทางาน
มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริ หารสถานศึกษาสือ่ สารวิสยั ทัศน์และกระจายวิสยั ทัศน์ไปสูบ่ คุ ลากรอย่างทัว่ ถึงมี
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบต่าสุด
2.2 องค์ ประกอบหลักที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี มี องค์ ประกอบย่อย จานวน 7 องค์ ประกอบ
และเมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาคิดค้ นนวัตกรรมทางการบริ หารและนามาใช้ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพ มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด ผู้บริ หารสถานศึกษากากับและติดตามการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้
เกิดการใช้ งานที่ค้ มุ ค่าและมีประสิทธิภาพ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริ หารสถานศึกษาพัฒนาทักษะการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบต่าสุด
2.3 องค์ประกอบหลักที่ 3 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ มี องค์ประกอบย่อยจานวน 8 องค์ประกอบ และเมื่อ
พิจารณาค่านา้ หนักองค์ ประกอบ พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาอานวยความสะดวกให้ แก่นักเรี ยนในการเรี ยนรู้ และการ
ติดตามความก้ าวหน้ าของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง มีค่านา้ หนักองค์ ประกอบสูงสุด ผู้บริ หารสถานศึกษาส่งเสริ มให้ ครู จัด
ประสบการณ์ ให้ นักเรี ยนโดยเน้ นการฝึ กปฏิบัติและเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ จริ ง มี ค่าน า้ หนักองค์ ประกอบรองลงมา และ
ผู้บริ หารสถานศึกษาส่งเสริ มให้ ครูจดั กระบวนการเรี ยนรู้ ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับพัฒนาการของนักเรี ยน มีคา่ น ้าหนัก
องค์ประกอบต่าสุด
2.4 องค์ ป ระกอบหลัก ที่ 4 การจัด การด้ า นหลัก สูตรมี อ งค์ ป ระกอบย่อ ยจ านวน 8 องค์ ป ระกอบ และเมื่ อ
พิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาเพิ่มพูนคุณภาพการใช้ หลักสูตรด้ วยการวิจยั และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด ผู้บริ หารสถานศึกษาบริ หารจัดการหลักสูตรและการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของนักเรี ยน มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริ หารสถานศึกษาประสานการใช้ หลักสูตรโดยมี
การบูรณาการธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม และชุมชนท้ องถิ่นลงในหลักสูตร มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบต่าสุด
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2.5 องค์ประกอบหลักที่ 5 การสร้ างแรงจูงใจแก่บุคลากรมี องค์ประกอบย่อยจานวน 6 องค์ประกอบ และเมื่อ
พิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาใช้ แรงจูงใจเพื่อตอบสนองความต้ องการของบุคลากร มีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด ผู้บริ หารสถานศึกษาสร้ างบรรยากาศแห่งความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจเพื่อให้ บคุ ลากรทางานด้ วย
ความสุขและความเต็มใจ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริ หารสถานศึกษาวิเคราะห์ความต้ องการของบุคลากร
เพื่อค้ นหาวิธีการสร้ างแรงจูงใจอย่างเหมาะสม มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบต่าสุด
2.6 องค์ประกอบหลักที่ 6 การจัดบรรยากาศให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ มี องค์ประกอบย่อยจานวน 5 องค์ประกอบ
และเมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้ อมในการเรี ยนการสอนทังในและนอก
้
ห้ องเรี ยน เพื่อส่งเสริ มให้ นักเรี ยนได้ รับความรู้ และประสบการณ์ อย่างต่อเนื่อง มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด ผู้บริ หาร
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้ อมทางการบริ หารจัดการโดยเน้ นระบบการบริ หารจัดการภายในโรงเรี ยน เพื่อส่งเสริ มให้ บคุ ลากร
ในโรงเรี ย นท างานร่ ว มกัน อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค่ า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบรองลงมา และผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาจั ด
สภาพแวดล้ อมบรรยากาศในชันเรี
้ ยน เพื่อส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบต่าสุด
2.7 อ ง ค์ ป ระ ก อ บ ห ลั ก ที่ 7 ด้ า น วั ฒ น ธ ร รม แ ห่ ง ก า ร เรี ย น รู้ มี อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ย่ อ ย จ า น ว น
6 องค์ประกอบ และเมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษามีความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ อย่างแรง
กล้ า เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง มุง่ สูจ่ ดุ มุง่ หมาย และความสาเร็ จ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด ผู้บริ หารสถานศึกษาจัด
กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ให้ กบั บุคลากร เพื่อนามาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ
รองลงมา และผู้บริ หารสถานศึกษาส่งเสริ มให้ บคุ ลากรศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบต่าสุด
3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นองค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการ
ของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานครที่พฒ
ั นาขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าโมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิง
เส้ นองค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานครที่พฒ
ั นาขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มี
ความสอดคล้ องกัน โดยมี ค่าดัชนี  /ผ่df
านเกณฑ์ (0.52) ค่าดัชนี  / df ผ่านเกณฑ์ (1.29) ค่าดัชนี GFI ผ่านเกณฑ์
(0.92) ค่าดัชนี AGFI ผ่านเกณฑ์ (0.91) ค่าดัชนี IFI ผ่านเกณฑ์ (0.93) ค่าดัชนี RFI ผ่านเกณฑ์ (0.95) ค่าดัชนี CFI ผ่าน
เกณฑ์ (0.98) ค่าดัชนี NNFI ผ่านเกณฑ์ (0.97) ค่าดัชนี NFI ผ่านเกณฑ์ (0.98) ค่าดัชนี SRMR ผ่านเกณฑ์ (0.016) ค่า
ดัชนี RMSEA ผ่านเกณฑ์ (0.041)
2

2

อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ ององค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั อภิปรายผล
ดังนี ้
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานครพบว่า ภาวะ
ผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครมีองค์ประกอบหลัก 7 องค์ประกอบ และองค์ประกอบย่อย
50 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักที่ 1 การมีวิสยั ทัศน์ มี 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักที่ 2 การจัดการด้ าน
หลักสูตร มี 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักที่ 3 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ มี 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลัก
ที่ 4 การจัดบรรยากาศให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ มี 6 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักที่ 5 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
มี 7 องค์ประกอบย่อ องค์ประกอบหลักที่ 6 การสร้ างแรงจูงใจแก่บคุ ลากร มี 7 องค์ประกอบย่อย และองค์ประกอบหลักที่
7วัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู้ มี 6 องค์ประกอบย่อย ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะภาวะผู้นาทางวิชาการเป็ นภาวะผู้นายุคใหม่ที่มี
ความเข้ มแข็งเพื่อปฏิบตั ิการบริ หารโรงเรี ยนไปสูค่ วามมีประสิทธิภาพ ส่งเสริ มให้ การบริ หารสถานศึกษาและการบริ หารงาน
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วิชาการประสบความสาเร็ จ ทังนี
้ ้เพราะภาวะผู้นาทางวิชาการมีอิทธิพลโดยตรงต่อครู และบุคลากร เพื่อส่งเสริ มดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ นกั เรี ยนมีคุณภาพ ขณะเดียวกันสามารถแก้ ปัญหางานอย่างเป็ นระบบ ให้ การ
แนะนาหรื อการสอนแก่ครู และใช้ การเสริ มแรงแก่ครู และนักเรี ยน ที่สาคัญอานวยความสะดวกในการเรี ยนการสอนให้ เกิด
ประสิทธิ ภาพ จากวัฒ นธรรมแบบดังเดิ
้ มสู่วฒ
ั นธรรมสากล และตอบสนองต่อความรับผิดชอบของสังคม สอดคล้ องกับ
แนวคิดของแบสและแบส (Blasé & Blasé)[10] ได้ สรุ ปภาวะผู้นาทางวิชาการประกอบด้ วยการมี วิสยั ทัศน์ การบริ หาร
จัดการหลักสูตร การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ การสร้ างวัฒนธรรมการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ การนิเทศ การแนะนา และการ
พัฒนาความเป็ นมืออาชีพเพื่อนาไปสูก่ ารสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับแนวคิดเชพพาร์ ด (Sheppard) ได้ สรุ ปภาวะ
ผู้นาทางวิชาการประกอบด้ วย การจัดกระบวนการเรี ยนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ การพัฒนาหลักสูตร การจัดบรรยากาศทางวิชาการ
และบริ หารทรัพยากรแหล่งการเรี ยนรู้ สื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยีและการอานวยความสะดวก การกาหนดเป้าหมายและแปลง
วิสยั ทัศน์สกู่ ารปฏิบตั ิ และการส่งเสริ มวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับผลวิจยั ของดวงกมล เปี ยทอง [12]ได้ ศึกษา
รู ปแบบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาภาค
ตะวันออก ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารประกอบด้ วย การบริ หารหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาครู การสร้ างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ การสร้ างสัมพันธภาพของผู้นา และการพัฒนานักเรี ยน
2. ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า
องค์ประกอบย่อยจานวน 47 องค์ประกอบ มีคา่ น ้าหนักผ่านเกณฑ์ทกุ องค์ประกอบ โดยมีคา่ น ้าหนัก ตังแต่
้ .762 - .524 โดย
องค์ประกอบหลักแต่ละองค์ประกอบมีคา่ น ้าหนัก ดังนี ้
2.1 องค์ประกอบหลักที่ 1 การมีวิสยั ทัศน์ มี องค์ประกอบย่อยจานวน 7 องค์ประกอบ และเมื่อพิจารณาค่า
น ้าหนักองค์ ประกอบ พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษากระตุ้นให้ บุคลากรปฏิบัติตามวิสยั ทัศน์ ไปสู่การปฏิบตั ิที่เ ป็ นจริ ง มีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด ผู้บริ หารสถานศึกษากระตุ้นบุคลากรให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์และคิดนอกกรอบในการทางาน
มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริ หารสถานศึกษาสื่อสารวิสยั ทัศน์และกระจายวิสยั ทัศน์ไปสูบ่ คุ ลากรอย่างทัว่ ถึง
มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบต่าสุด ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะ การมีวิสยั ทัศน์เป็ นองค์ประกอบสาคัญของภาวะผู้นาทางวิชาการ
ของผู้บริ หารสถานศึกษาเพราะช่วยกาหนดทิศทางที่จะดาเนินกิจกรรมในองค์ก าร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชดั เจน ทาให้
บุคลากรทุกคนรู้ ว่า แต่ละคนมีความสาคัญต่อการมุ่งไปสูจ่ ุ ดหมายปลายทาง อีกทังยั
้ งช่วยกระตุ้นให้ บุคลากรมีความรู้ สึก
ตื่นเต้ นท้ าทาย มีความผูกพัน มุง่ มัน่ ปฏิบตั ิตามด้ วยความเต็มใจ เกิดความหมายในการทางาน ทางานอย่างมีเป้าหมายด้ วย
ความภูมิใจ สอดคล้ องกับแนวคิดของยุคล์ (Yukl)[13] สรุ ปว่าการมีวิสยั ทัศน์เป็ นองค์ ประกอบสาคัญ ของภาวะผู้นาทาง
วิชาการที่จะช่วยนาองค์ ก ารให้ ก้าวหน้ า โดยกาหนดวิสยั ทัศ น์ ให้ สอดคล้ องกับสมรรถนะหลักในการท างาน โดยมี การ
ปรับเปลีย่ นวิสยั ทัศน์เป็ นระยะๆเพื่อให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคมและโลก
2.2 องค์ประกอบหลักที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี มีองค์ประกอบย่อยจานวน 7 องค์ประกอบ และ
เมื่ อพิจ ารณาค่าน า้ หนัก องค์ ประกอบ พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาคิด ค้ นนวัตกรรมทางการบริ หารและน ามาใช้ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด ผู้บริ หารสถานศึกษากากับและติดตามการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้
เกิดการใช้ งานที่ค้ มุ ค่าและมีประสิทธิภาพ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบรองลงมา และ ผู้บริ หารสถานศึกษาพัฒนาทักษะการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบต่าสุด ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเป็ นองค์ประกอบสาคัญของภาวะผู้นาทางวิชาการเพราะช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ได้ ตลอดเวลา สร้ างเจตคติที่ดีต่อ
การเรี ยนรู้ และการปฏิบตั ิงาน ช่วยให้ การติดต่อสื่อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี ้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาสามารถช่วยให้ ครู สามารถจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ให้ กบั นักเรี ยน สอดคล้ องกับแนวคิดของยืน ภูวรวรรณ และ
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สมชาย นาประเสริ ฐชัย [14] สรุ ปความสาคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยในการจัดระบบข่าวสารจานวนมาก ทาให้
เข้ าถึงสารสนเทศได้ อย่างรวดเร็ วมีประสิทธิ ภาพมากขึน้ ช่วยในการสื่อสารให้ เกิ ดความสะดวก รวดเร็ ว สอดคล้ องกับ
แนวคิดของโกลสมิทธ์และคณะ(Goldsmith & Others)[15] สรุ ปว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับผู้นาเพราะ
ช่วยในการทางานอย่างชาญฉลาด จูงใจในการทางาน และบริ หารจัดการให้ เกิดความรวดเร็ ว
2.3 องค์ประกอบหลักที่ 3 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ มี องค์ประกอบย่อยจานวน 8 องค์ประกอบ และเมื่อ
พิจารณาค่านา้ หนักองค์ ประกอบ พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาอานวยความสะดวกให้ แก่นักเรี ยนในการเรี ยนรู้ และการ
ติดตามความก้ าวหน้ าของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง มีค่าน ้าหนักองค์ ประกอบสูงสุด ผู้บริ หารสถานศึกษาส่งเสริ มให้ ครู จัด
ประสบการณ์ ให้ นกั เรี ยนโดยเน้ นการฝึ กปฏิบตั ิและเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ จริ ง มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบรองลงมา และ
ผู้บริ หารสถานศึกษาส่งเสริ มให้ ครูจดั กระบวนการเรี ยนรู้ ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับพัฒนาการของนักเรี ยน มีคา่ น ้าหนัก
องค์ประกอบต่าสุด ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะการจัดกระบวนการเรี ยนรู้เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของผู้บริ หารเพราะช่วยเร้ า
ความสนใจของนักเรี ยน ทาให้ บทเรี ยนมีความหมายต่อการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ แสดงออกถึงความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ ส่งเสริ ม ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ให้ นัก เรี ย น ช่วยให้ นักเรี ย นขยายความรู้ และประสบการณ์ ให้
กว้ างขวางขึ ้น รวมทังส่
้ งเสริ มให้ นักเรี ยนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ให้ สงู ขึน้ สอดคล้ องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี [16]
สรุปว่าการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ช่วยส่งเสริ มความสนใจและความถนัดของนักเรี ยน นักเรี ยนได้ รับประสบการณ์จริ งจากการ
ฝึ กการปฏิบตั ิ และได้ รับการปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิยมที่ดี
2.4 องค์ประกอบหลักที่ 4 การจัดการด้ านหลักสูตรมีองค์ประกอบย่อยจานวน 8 องค์ประกอบ และเมื่อพิจารณาค่า
น ้าหนักองค์ประกอบ พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาเพิ่มพูนคุณภาพการใช้ หลักสูตรด้ วยการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด ผู้บริ หารสถานศึกษาบริ หารจัดการหลักสูตรและการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
ของนักเรี ยน มีค่าน ้าหนักองค์ ประกอบรองลงมา และผู้บริ หารสถานศึกษาประสานการใช้ หลักสูตรโดยมีการบูรณาการ
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม และชุมชนท้ องถิ่นลงในหลักสูตร มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบต่าสุด ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะการ
จัดการด้ านหลักสูตรเป็ นองค์ประกอบสาคัญของภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารเพราะช่วยในการวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ทกุ ประเภท เพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ ช่วยใน
การวางแผนการประเมินผล ให้ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวนัก เรี ยนว่าได้ บรรลุตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์จริ ง
หรื อไม่ เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารได้ ร้ ู และคิดปรับปรุ งแก้ ไขต่อไป นอกจากนี ้ช่วยกาหนดแนวทางในการจัดการศึกษา ที่สาคัญ การ
จัดการหลักสูตรที่ดีเป็ นสิ่งที่จะช่วยให้ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาติดตามประเมินผลการใช้ หลักสูตรให้ เป็ นไปตามนโยบายการจัด
การศึกษาของรัฐ สอดคล้ องกับแนวคิด ของสานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร [3] กล่าวถึงการจัดการด้ านหลักสูตรช่วย
พัฒนาวิสยั ทัศน์ของโรงเรี ยนโดยเน้ นหลักสูตรให้ มีคณ
ุ ภาพ สนับสนุนพันธกิจตามวิสยั ทัศน์ พัฒนาแผนการเรี ยนรู้ โดยเน้ น
นักเรี ยนเป็ นสาคัญ บูรณาการธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมลงในหลักสูตร อีกทังส่
้ งเสริ ม และพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนและ
บุคลากรให้ ประสบผลสาเร็ จ สอดคล้ องกับแนวคิดของ แมนซ์และซิมส์ (Manz &Sims) [17]ได้ สรุ ปถึงความสาคัญของ
การจัดการด้ านหลักสูตรช่วยในการตัดสินใจในการพัฒ นาการเรี ยนการสอน สร้ างความกระตือรื อร้ นในการทางานและ
ส่งเสริ มให้ เกิดโครงสร้ างการทางานที่มีลกั ษณะเป็ นนวัตกรรม ทาให้ เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษามากขึ ้น
2.5 องค์ประกอบหลักที่ 5 การสร้ างแรงจูงใจแก่บุคลากรมีองค์ประกอบย่อยจานวน 6 องค์ประกอบ และเมื่อ
พิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาใช้ แรงจูงใจเพื่อตอบสนองความต้ องการของบุคลากร มีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด ผู้บริ หารสถานศึกษาสร้ างบรรยากาศแห่งความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจเพื่อให้ บคุ ลากรทางานด้ วย
ความสุขและความเต็มใจ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริ หารสถานศึกษาวิเคราะห์ความต้ องการของบุคลากร
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เพื่อค้ นหาวิธีการสร้ างแรงจูงใจอย่างเหมาะสม มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบต่าสุด ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะการสร้ างแรงจูงใจ
แก่บคุ ลากรช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการทางานของบุคลากรให้ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยเน้ นการทางานอย่างมีทิศทางและ
ต่อเนื่อง นอกจากนี ้ช่วยกระตุ้นให้ บคุ ลากรมีความผูกพันต่อโรงเรี ยน สร้ างความสุขและความพึงพอใจแก่บคุ ลากรทาให้ ทมุ่ เท
เสียสละในการทางานอย่างเต็มความสามารถ สอดคล้ องกับแนวคิดของจีออร์ เกียเดส และแมคโดเนลล์(Georgiades &
Macdonell ) [18] สรุ ปว่าการสร้ างแรงจูงใจในการทางานควรสร้ างความเชื่ อมั่นในการปฏิบัติงานให้ แก่บุคลากรในการ
ทางานและวิเคราะห์ความต้ องการของบุคลากรสอดคล้ องกับแนวคิดของจอห์นส์ (Johns) [19] สรุ ปว่าผู้บริ หารควรสร้ าง
แรงจูงใจเพื่อสร้ างความรักและความผูกพันในงานแก่บุคลากร ทาให้ บุคลากรเกิดความเชื่อมัน่ ในงานที่ทาว่ามีประโยชน์
และสาคัญต่อต่อองค์การและให้ รางวัลอย่างคุ้มค่าโดยเฉพาะบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
2.6 องค์ประกอบหลักที่ 6 การจัดบรรยากาศให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ มี องค์ประกอบย่อยจานวน 5 องค์ประกอบ
และเมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้ อมในการเรี ยนการสอนทังในและนอก
้
ห้ องเรี ยน เพื่อส่งเสริ มให้ นักเรี ยนได้ รับความรู้ และประสบการณ์ อย่างต่อเนื่อง มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด ผู้บริ หาร
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้ อมทางการบริ หารจัดการโดยเน้ นระบบการบริ หารจัดการภายในโรงเรี ยน เพื่อส่งเสริ มให้ บคุ ลากร
ในโรงเรี ย นท างานร่ ว มกัน อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค่ า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบรองลงมา และผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจัด
สภาพแวดล้ อมบรรยากาศในชันเรี
้ ยน เพื่อส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบต่าสุด ที่เป็ น
เช่นนี ้อาจเป็ นเพราะการจัดบรรยากาศให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ เป็ นองค์ประกอบสาคัญของภาวะผู้นาทางวิชาการเพราะผู้บริ หาร
มีบทบาทสาคัญ ในการสร้ างบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสม และปลอดภัย ช่วยส่งเสริ มให้ นักเรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้และพัฒนาตนเองในทุกๆด้ าน ช่วยกระตุ้นส่งเสริ ม สนับสนุนให้ นกั เรี ยนสามารถพัฒนาตนเองให้ ไปสูจ่ ุดมุง่ หมาย อีก
ทังส่
้ งเสริ มให้ บคุ ลากรทางานอย่างอบอุน่ เกิดความสุข สอดคล้ องกับแนวคิดของวัตกินส์และอเบอร์ (Watkins & Aber)[20]
สรุ ปความสาคัญ ของการจัดบรรยากาศให้ เอือ้ ต่อการเรี ยนรู้ ช่วยสนับ สนุนนักเรี ยนให้ มี ความรู้ สึกที่อยากเรี ยนและเกิ ด
ประสิทธิภาพในการเรี ยนรู้ ทาให้ นกั เรี ยนมีความสุขในการเรี ยนรู้ ครูมีความสุขในการสอน ทาให้ การเรี ยนการสอนดาเนินไป
ด้ วยความราบรื่ น สะดวกรวดเร็ ว นักเรี ยนเกิดความประทับใจ กระตุ้นนักเรี ยนให้ มีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการ
เรี ยนรู้ เปลีย่ นเจตคติไปในทางที่ดี ที่สาคัญช่วยให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น
2.7 องค์ประกอบหลักที่ 7 ด้ านวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู้ มี องค์ประกอบย่อยจานวน 6 องค์ประกอบ และเมื่อ
พิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษามีความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้อย่างแรงกล้ า เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ตนเอง มุ่งสู่จุด มุ่งหมาย และความสาเร็ จ มี ค่าน า้ หนัก องค์ ป ระกอบสูงสุด ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาจัด กิ จ กรรมเพิ่ ม พูน
ประสบการณ์ใหม่ให้ กบั บุคลากร เพื่อนามาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบรองลงมา และ
ผู้บริ หารสถานศึกษาส่งเสริ มให้ บคุ ลากรศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบต่าสุด ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะ
วัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู้ เป็ นมาตรฐานในการทางานของบุคลากรเพื่อให้ เกิดความเชื่อถือและความไว้ วางใจ กระตุ้นให้
บุคลากรเปิ ดใจในการทางาน มองความผิดพลาดเป็ นโอกาสในการเรี ยนรู้ อีกทังเอื
้ ้อให้ บคุ ลากรในองค์การยอมรับต่อความ
เสีย่ งในการทาสิง่ ใหม่ๆ กระตุ้นให้ เกิดความกล้ าที่จะยอมรับต่อความสาเร็ จและล้ มเหลว ปลุกจิตวิญญาณขององค์การ ทา
ให้ บุคลากรมีพลังเต็มเปี่ ยม มีความกระตือรื อร้ น มีแรงบันดาลใจ มีความคิดสร้ างสรรค์ และสร้ างบรรยากาศแห่งความ
ไว้ วางใจ สอดคล้ องกับแนวคิดของแบตส์และคาโชเน (Bates & Khasawneh) [21] สรุ ปความสาคัญของวัฒนธรรมแห่ง
การเรี ยนรู้ ช่วยทาให้ บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองได้ ตลอดเวลา ทาให้ มีนิสยั ใฝ่ หาความรู้ รักที่จะเพิ่มพูนความรู้ รักที่จะ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต รู้ จกั ปรับตนไปตามกระแสต่าง ๆในโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา อีกทังช่
้ วยให้ องค์การมีแนวทางใน
การปฏิบตั ิตอ่ บุคลากร ทาให้ บคุ ลากรเกิดความรักสามัคคีในการทางาน และองค์การเกิดความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง
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3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ นองค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานครที่พฒ
ั นาขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าโมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ น
องค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครที่พฒ
ั นาขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีความ
สอดคล้ องกันโดยมีค่าดัชนี  /ผ่df
านเกณฑ์ (0.52) ค่าดัชนี  2 / df ผ่านเกณฑ์ (1.29) ค่าดัชนี GFI ผ่านเกณฑ์ (0.92)
ค่าดัชนี 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) ค่าดัช นี SRMR ผ่านเกณฑ์ (0.016) ค่าดัช นี
RMSEA ผ่ า นเกณฑ์ (0.041) ที่ เ ป็ นเช่ น นี อ้ าจเป็ นเพราะภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา สัง กั ด
กรุ งเทพมหานคร มีแนวคิดและทฤษฎีค่อนข้ างชัดเจน ประกอบกับผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็ นหนังสือ ตารา
งานวิจยั ศึกษาจากออนไลน์ทงในและต่
ั้
างประเทศอย่างกว้ างขวาง ละเอียดลึ กซึ ้ง รวมทังมี
้ ขนตอนการวิ
ั้
จยั ทังเชิ
้ งปริ มาณ
และคุณภาพ มีการสัมภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ รวมทังการหาคุ
้
ณภาพเครื่ องมือด้ วยวิธีการต่างๆ เพื่อนามากาหนดเป็ นกรอบ
แนวคิดของการวิจยั รวมถึงนามาสังเคราะห์เพื่อให้ ได้ องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยที่ครบถ้ วน เพื่อเป็ นประโยชน์
ต่อการนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้ทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร เป็ นผลให้
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ น องค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานครที่
พัฒนาขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีความสอดคล้ องกัน ซึ่งผลวิจยั ดังกล่าวนับว่าสอดคล้ องกับผลวิจยั ของไกศิษฏ์ เปลริ นทร์
[22] ได้ ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี ้ภาวะผู้นาทางวิชาการสาหรับผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) ภาวะ
ผู้นาทางวิชาการประกอบด้ วยการกาหนดวิสยั ทัศน์เป้าหมายและพันธกิจการเรี ยนรู้ การบริ หารจัดการหลักสูตรและการสอน
การพัฒนานักเรี ยน การสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ 2) ผลการทดสอบความสอดคล้ องของโมเดลความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ าง
ภาวะผู้นาทางวิชาการสาหรับผู้บริ หารสถานศึกษา พบว่า มีความสอดคล้ องกับข้ อมู ลเชิงประจักษ์ สอดคล้ องกับผลวิจยั ของ
กมล ตราชู [23] ได้ ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี ้พฤติกรรมภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาเทศบาล ผลการวิจยั
พบว่า 1) ภาวะผู้นาทางวิชาการประกอบด้ วย การกาหนดทิศทางและนโยบาย การสร้ างสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้
การพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากร การบริ หารหลักสูตรและการจัดการเรี ย นรู้ และการส่งเสริ มคุณภาพนักเรี ยน 2) ผลการ
ทดสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลความสัม พัน ธ์ เชิ ง โครงสร้ างตัวบ่ งชี พ้ ฤติ ก รรมภาวะผู้น าทางวิ ช าการของผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษา พบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
2

ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ขอเสนอแนะ ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้บริ หารสถานศึกษาควรกาหนดวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษาให้ ชดั เจนเพื่อกระตุ้นให้
บุคลากรปฏิ บัติตามวิสยั ทัศน์ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็ นจริ ง โดยเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรร่ วมกันกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิ จและ
เป้าประสงค์เพื่อเป็ นทิศทางในการบริ หารงานไปสูค่ วามสาเร็ จ
1.2 ผู้บริ หารสถานศึกษาควรพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยประดิษฐ์ คิดค้ นนวัตกรรมทางการบริ หารและ
นามาใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพ พร้ อมกับกระตุ้นให้ บคุ ลากรตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อนาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ให้ เกิดคุณภาพ
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1.3 ผู้บริ หารสถานศึกษาควรจัดการด้ านหลักสูตร โดยเพิ่มพูนคุณภาพการใช้ หลักสูตรด้ วยการ
วิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้ อมทังสนั
้ บสนุนงบประมาณในการดาเนินการวิจยั ตลอดจนคัดเลือกบุคลากรที่มผี ลงานวิจยั
ดีเด่นเพื่อรับรางวัล
1.4 ผู้บริ หารสถานศึกษาควรสร้ างแรงจูงใจแก่บคุ ลากร โดยใช้ แรงจูงใจเพื่อตอบสนองความต้ องการของบุคลากร
รวมทัง้ ค้ นหาเลือกสรรแรงจูงใจที่สอดคล้ องกับความต้ องการของบุคลากร เพื่อกระตุ้นให้ บุคลากรทุ่มเท เสีย สละในการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง
1.5 ผู้บริ หารสถานศึกษาควรส่งเสริ มวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู้ โดยมีการพัฒนาตนเองสม่าเสมอเพื่อให้ เกิดความ
มุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้อย่างแรงกล้ า อีกทังเพิ
้ ่มศักยภาพของตนเอง มุง่ สูจ่ ดุ มุง่ หมาย และความสาเร็ จ
1.6 สานักงานกรุ งเทพมหานคร ควรนาองค์ ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ ห ารสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานครไปใช้ ในการวางแผน พัฒนา ฝึ กอบรมให้ กบั ผู้บริ หารสถานศึกษาให้ มีภาวะผู้นาทางวิชาการต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรมีการวิเคราะห์ องค์ ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา ในหน่วยงานอื่น อาทิ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน คณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน หรื อองค์การบริ หารส่วนจังหวัด เป็ นต้ น
2.2 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมภาวะผู้นาทางวิชาการในหน่วยงานสานักงาน
กรุ งเทพมหานคร รวมทัง้ หน่วยงานอื่ นๆ อาทิ คณะกรรมการส่งเสริ ม การศึก ษาเอกชน สังกัด สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน หรื อองค์การบริ หารส่วนจังหวัด เป็ นต้ น
2.3 ควรมีการศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการในรูปแบบงานวิจยั อื่นๆ อาทิ การหาปั จจัยเชิงสาเหตุ
หรื อการศึกษาเป็ นรายกรณี เป็ นต้ น
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บทคัดย่ อ
คริ สต์ศตวรรษที่ 21 โลกมีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ ว เทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทในสังคมไทย ทาให้ วิถีชีวิตของคน
ไทยเปลี่ยนแปลง ทาให้ ประชาชนมีการแข่งขันสูง สังคมไทยมีการแย่งชิงทรัพยากรกัน จึงมีผลกระทบต่อระบบการศึกษา ดังนัน้
ผู้นาการศึกษาจึงควรมีกลยุทธ์ การบริ หารความเสี่ยงเพื่อขับเคลื่อนองค์การไปสูค่ วามสาเร็ จ กลยุทธ์ การบริ หารของผู้บริ หารมี
คุณลักษณะที่สาคัญและกาหนดขึ ้นให้ สอดคล้ องตามแนวทางการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เป็ นสากลCOSO ได้
แบ่งกลุม่ วัตถุประสงค์ซงึ่ เป็ นมูลเหตุของการเกิดขึ ้นของความเสีย่ งออกเป็ น 4 กลุม่ และ COSO ได้ ใช้ กลุม่ วัตถุประสงค์เหล่านี ้เป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ แบ่งกลุม่ ความเสี่ยงที่กิจการต้ องเผชิญ ได้ แก่ 1. ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2. ความเสี่ยงด้ านการ
ปฏิ บัติ งาน (OperationalRisk) 3. ความเสี่ย งด้ านการเงิ นและรายงาน (Financial& Reporting Risk) 4. ความเสี่ย งด้ านการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) และปั จจัยที่สาคัญต่อความสาเร็ จในการบริ หารความเสี่ยงองค์การประกอบด้ วย 8
องค์ ประกอบ ได้ แก่ สภาพแวดล้ อมภายใน (Internal Environment) การกาหนดวัตถุป ระสงค์ (Objective Setting) การบ่งชี ้
เหตุการณ์ (Event Identification) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)
กิจกรรมควบคุม (Control Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) และการติดตามประเมินผล
(Monitoring)และกลยุทธ์ การบริ หารความเสี่ยงรู ปแบบของผู้นาในคริ สต์ศตวรรษที่ 21ที่จะนาพาองค์การไปสูค่ วามสาเร็ จ ได้ แก่
1. Competence ผู้นาต้ องมีความรู้ ความสามารถในการบริ หารจัดการ 2.Communication การสื่อสารที่มีประสิทธิผลมีความ
รวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน3.Cancel การบริ หารความเสีย่ งถ้ าเรื่ องใดเสีย่ งมากก็ควรหลีกเลีย่ งหรื อปฏิเสธความเสีย่ งนันๆ
้ 4.Clam
การใช้ สมาธิ ความสงบ สุขุม รอบคอบ5.Consultations การให้ ค าปรึ ก ษาอย่ า งใกล้ ชิ ด 6.Chaperone การสร้ างมิ ต รภาพที่
ดี7.Confirmation การยืนยันข้ อมูลและสามารถแก้ ไขปั ญหาความเสีย่ ง 8.Corrections การทางานเน้ นความถูกต้ องชัดเจนมีการ
วางแผนที่ดี 9.Caution การเพิ่มความระมัดระวังในการดาเนินงาน 10.Contract การติดต่อประสานงาน 11.Common Sense
การใช้ สามัญสานึกในการแก้ ปัญหา 12.Checklist การตรวจสอบและประเมินผลเพื่อแก้ ปัญหาได้ ทนั การณ์ 13.Coordination
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การประสานงานและการใช้ หลักมนุษยสัมพันธ์ 14.Collections การรวบรวมปั ญหาเพื่อนามาแก้ ไข 15.Customer การบริ การที่ดี
และการเน้ นลูกค้ าเป็ นสาคัญ 16.Courage การจูงใจและให้ รางวัลแก่บุคลากรในการทางาน 17.Credentials การสร้ างความ
น่าเชื่อถือในการปฏิบตั ิงาน 18.Confidentiality การสร้ างความเชื่อมัน่ และการยอมรับกับบุคลากรในองค์การ 19.Comments การ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ 20.Current การนาเทคโนโลยี รวมทังแนวคิ
้
ดใหม่ๆ มาปรับใช้ ในการดาเนินงาน
คาสาคัญ: กลยุทธ์การบริ หารความเสีย่ ง, รูปแบบของผู้นาในคริ สต์ศตวรรษที่ 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
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ภูมิหลัง
การปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่กาหนดให้ สว่ นราชการต้ องมีการประเมินความเสีย่ งและ
ปรับปรุ งระบบควบคุมภายใน รวมไปถึงสอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาล สถานศึกษาทุกแห่งจึงจาเป็ นต้ องจัดทาการบริ หาร
ความเสีย่ งในสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อลดมูลเหตุที่จะเกิดความเสีย่ งให้ ระดับและขนาดของความเสีย่ งที่จะเกิดขึ น้ ในอนาคตอยู่
ในระดับ ที่ ย อมรั บ ควบคุม ประเมิ น และตรวจสอบได้ อ ย่า งมี ระบบโดยค านึ ง ถึ ง การบรรลุเป้ า หมายตามภารกิ จ หลัก ของ
สถานศึกษาและเป้าหมายตามแผนปฏิบตั ิการราชการประจาปี ของต้ นสังกัด [1] ซึง่ สถานศึกษาในฐานะหน่วยงานที่มีหน้ าที่หล่อ
หลอมพลเมืองของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงจาเป็ นที่จะต้ องใช้ กระบวนการบริ หารความเสีย่ งในการบริ หารจัดการ
สถานศึกษาให้ ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทังยั
้ งเพื่อให้ สอดรับกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการ
บ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9(1) กาหนดให้ สว่ นราชการต้ องจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการล่วงหน้ า โดยในมิติที่ 4
ด้ าน การพัฒนาองค์การกาหนดให้ “การบริ หารความเสีย่ ง” เป็ นตัวชี ้วัดในการบริ หารจัดการองค์การเพื่อส่งเสริ มและผลักดันให้ มี
การบริ หารความเสี่ยงที่ดี สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบข้ าราชการ. [2] สอดคล้ องกับ กระทรวงศึกษาธิ การได้ จัดทา
แผนพัฒ นาการศึก ษาของกระทรวงศึกษาธิ ก าร ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564) สาหรับ เป็ นเครื่ องมื อในการกากับ ทิ ศทางการ
ปฏิบตั ิงานของกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยได้ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ เป็ นกรอบในการดาเนินงาน เพื่อสร้ างผลผลิต ผลลัพธ์ให้ เกิดกับผู้เรี ยนได้ อย่างมีความสอดคล้ องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี ซึง่ ได้
ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมาย
ของการพัฒนาประเทศได้ ทงมิ
ั ้ ติความมัน่ คง มติเศรษฐกิจ มิติสงั คม และมิติการบริ หารจัดการภาครัฐได้ อย่างเป็ นรูปธรรม [3]และ
หากในสถานศึกษาเกิดการบริ หารความเสีย่ งที่ไม่เป็ นระบบและไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการการดาเนินงานจะส่งผลให้ เกิดปั จจัย
เสีย่ งต่อการบริ หารจัดการสถานศึกษาอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ ง ผู้บริ หารสถานศึกษาจึงเป็ นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการ
ตัด สิ น ใจ การวางแผนและก ากับ การด าเนิ น งานในการบริ ห ารความเสี่ ย งภายในสถานศึ ก ษาให้ ทั่ว ทุก ด้ า นหากผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นย่อมส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการสถานศึกษาในหลายประการซึ่ง
ผู้บริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ องจาเป็ นต้ องมีมาตรการในการรับมืออย่างเร่งด่วนเพราะการศึกษาเป็ นระบบเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาคนให้
เป็ นคนโดยสมบูรณ์ [4] ด้ วยสาเหตุดงั กล่าวนี ้ผู้นาเชิงกลยุทธ์ จึงเป็ นปั จจัยความสาเร็ จประการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริ มให้ การบริ หาร
ความเสีย่ งของสถานศึกษาประสบความสาเร็ จ ทังนี
้ ้จากการศึกษาปั จจัยเสี่ยงที่สร้ างความล้ มเหลวให้ กบั การบริ หารความเสี่ยง
ขององค์การ พบว่า การขาดการสนับสนุนจากผู้บริ หารระดับกลางและระดับสูง การขาดวิสยั ทัศน์ที่ชดั เจนในการวางแผนกลยุทธ์
การขาดการสื่อสารให้ พนักงานทุกคนทราบถึงวิสยั ทัศน์และสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ ้นในอนาคต การขาดการสร้ างทีมสนับสนุน การ
มองทุกอย่างเป็ นอุปสรรค และการกาหนดกลยุทธ์ที่ล้มเหลว ส่งผลให้ การบริ หารความเสีย่ งไม่ประสบความสาเร็ จ [5]นอกจากนี ้
การบริ หารจัดการยุคใหม่ ภายใต้ กระแสโลกที่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว ผู้นาจาเป็ นต้ องตัดสินใจอย่างฉับพลันทันใด เพื่อ
แก้ ไขปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ ให้ ทัน ท่ ว งที เพราะถ้ า รอค าสั่ง หรื อ นโยบายจากหน่ ว ยเหนื อ อาจจะไม่ ทัน การ และอาจเกิ ด
ข้ อผิดพลาดขึ ้นได้ ดังนันผู
้ ้ นาจึงต้ องอาศัยการบริ หารความเสี่ยงในการวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ปัญหาเพื่อประเมินความ
เสีย่ งแล้ วตัดสินใจในการดาเนินงาน การบริ หารความเสีย่ งหรื อการดาเนินงานนอกกรอบจึงมีความจาเป็ นและถือว่าเป็ นสิง่ สาคัญ
[6] สอดคล้ อ งกับ โลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว เทคโนโลยี เข้ ามี บ ทบาทในสัง คมไทยท าให้ วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทย
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เปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพมีการแข่งขันสูงสังคมไทยมีการแย่งชิงทรัพยากรกันตลอด จนสื่อมวลชนโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
อินเตอร์ เน็ต ข่าวสาร ได้ แทรกซึมมาในกิจวัตรประจาวันของคนไทยอย่างแยกไม่ออกมีการนาระบบคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมโยงระบบ
โทรศัพ ท์ โทรสารติด ต่อทั่วโลกเป็ นยุคโลกไร้ พรมแดน การติดต่อสื่อสารรวดเร็ วเป็ นยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากมายจนคนในสังคมปรับตัวไม่ทนั กับคลื่นการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจากการแข่งขันของคนในสังคมดังกล่าว จึงทาให้
สังคมไทยมีการแข่งขันมีความแตกแยกทางความคิด[7] ซึ่งสอดคล้ องกับสานักงานส่งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์ เด็ก เยาวชน
ผู้ด้ อ ยโอกาส และผู้สูงอายุให้ ความหมายของความเสี่ย งว่า หมายถึง เหตุก ารณ์ /การกระท าใดๆ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึน้ ภายใต้
สถานการณ์ ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรื อสร้ างความเสียหาย (ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัว เงิน) หรื อก่อให้ เกิ ดความ
ล้ มเหลวหรื อลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและเป้าหมายตามแผนปฏิบตั ิราชการของส่วนราชการทังในด้
้ านกล
ยุท ธ์ ด้ านยุท ธศาสตร์ ก ารปฏิ บัติ งานการเงิ น และการบริ ห าร ซึ่งอาจเป็ นผลกระทบทางบวกด้ วยก็ ได้ โดยวัด จากผลกระทบ
(Impact) ที่ได้ รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ [8] ซึ่งสอดคล้ องกับการประเมินความเสี่ยงตามแนวความคิด
ของกรี กอท เอช. ดัคเคิร์ค (Gregort H.Duckert) คือ กิจกรรมหรื อวัตถุประสงค์ที่อยูบ่ นพื ้นฐานการประเมินหรื อการคาดการณ์ มัน
สาคัญมากที่จะต้ องทราบว่า การประเมิ นความเสีย่ งนันไม่
้ สามารถทาการประเมินได้ อย่างถูกต้ องถ้ าไม่มีข้อมูลที่มากพอ เพื่อให้
การประเมินความเสี่ยงมีความถูกต้ อง ต้ องทาการประเมินความเสี่ยงตามเงื่อนไข 3 ข้ อ ดังนี ้ 1. ระบุความเสี่ยงที่จะเกิ ดขึน้
(Identifytherisk) 2. คานวณโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Calculatetheprobabilityofoccurrence) และ 3. กาหนดขนาดความ
สูญเสียและผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น (Determinetheimpact / exposure) Gregoiy H. Duckert, [9]
แนวคิดของ Jasmine : กลยุทธ์ ของผู้นาในคริสต์ ศตวรรษที่ 21
สังคมไทยเข้ าสูใ่ นคริ สต์ ศตวรรษที่ 21 ดังนัน้ ผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการนาองค์การไปสูค่ วามสาเร็ จและทาให้ องค์การ
สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นได้ คือผู้นาจึงต้ องปรับตัวให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของโลกมีกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนองค์การสู่
ความสาเร็ จจึงเสนอ Jasmine กลยุทธ์ของผู้นาในคริ สต์ศตวรรษที่ 21 ดังนี ้
J: Just in time การทางานเน้ นการตรงเวลาและทันเวลาและพัฒ นาตนเองให้ ทันสมัยตลอดเวลาผู้นาต้ องไม่ตกยุค
Update อยูเ่ สมอ
A : Archievementการท างานมุ่งผลสาเร็ จของงานโดยให้ ม องไปที่ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลผลิต (Output) ก่ อนแล้ ว
นามาวางแผนเตรี ยมกระบวนการที่มีประสิทธิ ภาพ (Process) รวมทังเตรี
้ ยมปั จจัยนาเข้ าที่มีคุณ ภาพ (Input) โดยมองทฤษฎี
ระบบแบบBackword Design แต่ไม่ใช่ถอยหลังลงคลอง
S : Satisfaction การสร้ างความพึงพอใจแก่บคุ ลากรและลูกค้ าตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าภายในและภายนอก
องค์การโดยยึดคาคมที่วา่ “สร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ าอย่าสร้ างความทุกข์เวทนาแก่เขา”
M : Moral ยึดหลักคุณธรรมจริ ยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่าเพียงแต่ให้ คณ
ุ นะ
ทาแต่ฉนั ไม่ทาจะกลายเป็ น “ว่าแต่เขาอิเหนาเป็ นเอง”
I: Imagine ความคิดสร้ างสรรค์จินตนาการเป็ นคุณลักษณะสาคัญของผู้นาเพื่อค้ นหาความแปลกใหม่และความท้ าทาย
สิง่ ใหม่ๆโครงการใหม่ๆจะเป็ นจุดขายขององค์การจึงระลึกถึงเสมอว่า “ความรู้ซื ้อหาได้ แต่จินตนาการต้ องสร้ างเอง”
N: Network การสร้ างเครื อข่ายและความร่วมมือกับบุคลากรโดยเฉพาะประเทศไทยจะก้ าวเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนผู้นา
จึงจาเป็ นต้ องผูกมิตรกับคนทุกคนเพื่อเป็ นการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และนามาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การสืบไป
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E: Equality การสร้ างความเสมอภาคและเป็ น ธรรมโดยไม่รังเกี ย จเดี ยดฉัน ท์ ไม่เลือกที่ รักมัก ที่ ชังถื อ ว่าทุก คนเป็ น
ทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าควรแก่การบารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง [10]
กลยุทธ์ 20 C กับการบริหารความเสี่ยง
การบริ หารความเสีย่ งเพื่อให้ ประสบผลสาเร็ จ ผู้นาควรมีกลยุทธ์ 20 C ดังนี ้
1.Competence ผู้ น าต้ องมี ศัก ยภาพและความสามารถในการบริ ห ารจั ด การ เน้ นคุ ณ ภาพของผู้ น า ความรู้
ความสามารถและพฤติ ก รรมเพี่ อ สร้ างการยอมรั บ ศรั ท ธา รวมทัง้ สนับ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมี ค วามสามารถใกล้ เคี ย งกั น
2.Communicationการสื่อสารที่มีประสิทธิ ผลจะช่วยให้ บุคลากรเกิดความเข้ าใจและยอมรับในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างดีเกิ ด
ความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน และเข้ าใจตรงประเด็น 3.Cancelการบริ หารความเสี่ยงที่ควรยึดถือคือ ถ้ าเรื่ องใดเสี่ยงมากก็ควร
หลีกเลี่ยงหรื อปฏิเสธความเสี่ยงนันๆ4.Clamความสงบ
้
สุขมุ รอบคอบ และการใช้ สมาธิตงใจอย่
ั้
างแน่วแน่จะช่วยการปฏิบตั ิงาน
เกิดข้ อผิดพลาดน้ อย5.Consultations การให้ คาปรึกษาอย่างใกล้ ชิด และนิเทศการทางาน ช่วยให้ บคุ ลากรเกิดความมัน่ ใจในการ
ปฏิบัติงาน ผู้นาควรเป็ นที่ปรึ กษาและให้ ความสะดวกแก่บุคคลากร6.Chaperoneการสร้ างมิตรภาพและความเป็ นเพื่อนพ้ อง
ติดตามช่วยเหลือและให้ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง7.Confirmation การยืนยันข้ อมูลหรื อผลที่ยอมรับได้ รวมทัง้ มาตรฐานที่
สามารถแก้ ไขปั ญหาความเสีย่ ง สามารถนาเป็ นเกณฑ์หรื อตัวบ่งชี ใ้ นการปรัปรุงในครัง้ ต่อไป8.Correctionsการทางานเน้ นความ
ถูกต้ องชัดเจน โดยเฉพาะประเภทของความเสีย่ ง ต้ องระบุให้ ชดั เจน การวางแผนแก้ ไขจะได้ แก้ ปัญหาได้ ตรงจุด 9.Cautionในการ
ปฏิบตั ิงานควรเพิ่มความระมัดระวังและความรอบคอบในการดาเนินงาน โดยเฉพาะการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากร
และลูกค้ า10.Contractการติดต่อประสานงานและความเชื่ อมโยงการทางาน เพื่ อให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน 11.Common
Senseการใช้ สามัญสานึกในการแก้ ปัญหา12.Checklistการตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่องทาให้ ทราบผลที่รวดเร็ วและ
แก้ ปัญหาได้ ทนั การณ์13.Coordinationการประสานงาน การใช้ หลักมนุษยสัมพันธ์ เพื่อให้ ทกุ คนร่วมมือกันทางานอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ14.Collectionsการรวบรวมปั จจัยเสี่ยงหรื อปั ญหาให้ ครบถ้ วนเพื่อนามาแก้ ไข รวมถึงข้ อมูลสารสนเทศที่ใช้ ในการ
ตัดสินใจ15.Customerการเน้ นลูกค้ าเป็ นสาคัญ สร้ างความพึงพอใจและความประทับใจ รวมทังค
้ านึงถึงผลผลิตและการบริ การที่
ดี16.Courage จูงใจและให้ รางวัลแก่บุคลากรหรื อทีมงานที่ประสบผลสาเร็ จในการทางาน17.Credentialsการอ้ างอิง การสร้ าง
ความน่า เชื่ อถื อในการปฏิ บัติ งาน18.Confidentiality การสร้ างความเชื่ อมั่น ในตนเองและให้ เกิ ดการยอมรั บ กับ บุคลากรใน
องค์ ก าร19.Comments เปิ ดโอกาสให้ บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุ งพัฒ นาระบบการบริ หารจัดการ20.Current
กระแสโลก และความเจริ ญก้ าวหน้ า ควรนาเทคโนโลยี รวมทังแนวคิ
้
ดใหม่ๆ มาปรับใช้ ในการดาเนินงาน[6]
แนวคิดการบริหารความเสี่ยง
แนวคิ ด การบริ ห ารความเสี่ย งเป็ น แนวทางการบริ หารความเสี่ยงองค์ ก าร COSO-Enterprise Risk ManagementIntegratedFramework (COSO-ERM) จะใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างความเชื่อมัน่ ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ได้ กาหนดไว้
ซึง่ ประกอบไปด้ วย 4 ด้ านหลัก ได้ แก่วตั ถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives) เป็ นวัตถุประสงค์ในระดับสูง ซึ่งเชื่อมโยง
และสนับสนุนภารกิจขององค์ กร โดยองค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ด้านกลยุทธ์ เพื่อแสวงหาทางเลือก หรื อวิธีการในการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียวัตถุประสงค์ ด้านการปฏิบตั ิงาน (Operations Objectives) เป็ นวัตถุประสงค์ในระดับของการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้ นการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลวัตถุประสงค์ ด้านการเงินและรายงาน (Finance &
Reporting Objectives) เป็ นวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้ นการบริ หารงบประมาณและการเงิ น เช่น อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยนและ
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สภาพคล่อง การจัดสรรงบประมาณ รวมทังประสิ
้
ทธิภาพของการดาเนินการอันเนื่องมาจาก ข้ อมูลที่ถกู ต้ อง สมบูรณ์และทันเวลา
ซึง่ จาเป็ นต้ องใช้ ในการตัดสินใจต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสมวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)
เป็ นวัตถุประสงค์ที่ม่งุ เน้ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง [11]และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
ได้ สรุปไว้ ว่าความเสีย่ งจาแนกได้ เป็ น 4 ลักษณะ ดังนี ้1) ความเสี่ยงทางด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)2) ความเสี่ยงทางด้ าน
การเงิน (Financial Risk: FR)3) ความเสีย่ งทางด้ านการปฏิบตั ิงาน (Operational Risk: OR)4) ความเสีย่ งทางด้ านกฎหมายและ
ข้ อกาหนดผูกพันธ์ องค์การ (Compliance Risk: CR)[12]ซึ่งสอดคล้ องกับสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ได้ กาหนดความ
เสี่ยงทุกประเภท โดยจาแนกไว้ 4 ประเภท คือ ความเสี่ยงทางด้ านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิงาน ความเสี่ยงทางด้ าน
การเงิน ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ [13] หากองค์การเข้ าใจถึงบริ บทของการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิงานก็ควรที่จะมีการตังรั
้ บกับสถานการณ์ ต่างๆ ด้ วยการอาศั ยหลักการการบริ หารความเสี่ยงมาเป็ นเครื่ องมือในการ
วิเคราะห์ความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นกับองค์การ โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวตั น์นนั ้ องค์การต้ องพยายามหาหนทางจัดการความเสีย่ งที่
อาจเกิดขึ ้นกับองค์การ ท่ามกลางสถานการณ์ แห่งการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจเกิดความเสี่ยงในด้ านการเงิ น ความเสี่ยงในด้ าน
ปฏิบตั ิการความเสี่ยงในด้ านอานวยการ และความเสี่ยงในด้ านกลยุทธ์ ตามแนวทางของโคโซ่ (COSO) [14] ทังนี
้ ้แนวทางการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง มาตรฐานในระดั บ สากล COSO ย่ อ มาจาก Committee of Sponsoring Organizations of Treadway
Commission เป็ นองค์การในสหรัฐอเมริ กาที่ได้ พฒ
ั นาแนวทางการบริ หารความเสี่ยงมาตรฐานในระดับสากล เพื่อให้ องค์การ
ต่างๆ ใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิและได้ ประกาศใช้ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 โดย COSO กล่าวถึงความเสีย่ งคือ เหตุการณ์ที่มีความไม่
แน่นอนซึ่งหากเกิดขึ ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายขององค์การ โดยการจัดการความเสีย่ งนัน้
อาจมีวิธีหลายๆ แบบ แต่ที่นิยมจัดการความเสี่ยงในยุคปั จจุบัน คือ การตังเกณฑ์
้
และวิธี การที่มาบรรเทาสถานการณ์ ให้ เกิ ด
กระบวนการปฏิบตั ิงานในด้ านการยอมรับความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การหลีกเสี่ยงความเสี่ยง และการถ่ายโอนความ
เสี่ยงโคโก้ [14] นอกจากนี ้ แนวคิดการบริ หารจัดการความเสี่ยงหรื อการลดความสูญเสียมีต้นกาเนิดมาจากคุณภาพของผลผลิต
หรื อคุณ ภาพการบริ การไม่ได้ มาตรฐาน และการบริ หารจัดการความเสี่ยงแบบเดิมไม่สามารถประยุกต์ ใช้ ได้ กับลักษณะการ
ปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันได้ ในปั จจุบนั มาตรฐานของระบบการจัดการรูปแบบต่างๆ ต้ องสามารถประยุกต์ใช้ ได้ อย่างหลากหลาย
กล่าวคือ ต้ องสามารถช่วยให้ องค์การจัดการกับความเสี่ยงเชิงปฏิ บตั ิการในลักษณะที่แตกต่างกันได้ [15] ซึ่งกระบวนการบริ หาร
จัดการความเสี่ยงไว้ มีหลากหลาย แต่ก็มีจุดร่ วมกันคือ การยึดตามกรอบการวางแผนการปฏิบตั ิตามแผนการตรวจสอบ การ
ปรับปรุง กระบวนการบริ หารความเสีย่ ง ประกอบด้ วย 4 ขันตอนคื
้
อ 1) การค้ นหาความเสีย่ ง (Risk Identification) เป็ นการค้ นหา
ปั ญหาต่างๆ ที่ทาให้ เกิดความเสีย่ งกับผู้ใช้ บริ การที่มผี ลกระทบต่อทังทางด้
้
านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยการค้ นหานัน้
สามารถที่จะหาข้ อมูลได้ จากคาร้ องเรี ยนจากผู้ใช้ บริ การ การสัมภาษณ์ ผ้ ูดาเนินงาน การทารายงานอุบัติการณ์ ที่เกิดขึ น้ การ
ออกแบบสอบถาม การศึกษาจากเอกสารและตาราต่างๆ 2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ความถี่
ความรุนแรงและความสาคัญของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์วา่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นมีความถี่และรุนแรงมากน้ อยเพียงใด 3) วิธีการ
จัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) เป็ นการหากลยุทธ์ เพื่อนามาใช้ ในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ ้น โดยกลยุทธ์ ต่างๆที่
นามาใช้ จดั การความเสีย่ งนันจะต้
้ องสอดคล้ องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์การ และ 4) การประเมินผล (Risk Evaluation)
เป็ นการประเมิ นผลการจัด การความเสี่ยงว่าสามารถลดอุบัติการณ์ ห รื อความเสี่ยงได้ หรื อไม่ โดยศึกษาเหตุการณ์ ที่ เกิ ด ขึน้
ย้ อนหลังเพื่อดูผลสาเร็ จของการบริ หารความเสีย่ ง ตลอดจนพิจารณาว่าเหตุการณ์นนยั
ั ้ งคงอยู่ เพื่อปรับมาตรการการป้องกันหรื อ
ลดความเสี่ยงขึ ้นใหม่ให้ เหมาะสมกับหน่วยงาน [16]นอกจากนี ้ เกรและลอร์ สนั ต์ (Gray & Larson) ได้ สรุ ปกระบวนการบริ หาร
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ความเสี่ยงไว้ 4 ขันตอน
้
คือ 1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เป็ นการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ ้นในการดาเนินงานแต่ละช่วงของแผนโครงการ สมาชิกในทีมต้ องระดมสมองหรื อค้ นหาปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้น 2) การประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็ นการประเมินในรู ปของเหตุการณ์ ที่ไม่ปรารถนาที่อาจเกิดขึ ้น ความรุ นแรงของผลกระทบที่
เกิดขึ ้น ความเป็ นไปได้ ของโอกาสที่จะเกิดขึ ้น เหตุการณ์นนจะเกิ
ั้
ดขึ ้นเมื่อไร และจะไปกระทบกับส่วนอื่นๆ ของแผนงานโครงการ
หรื อไม่ 3) การรับมือกับความเสี่ยง (Risk Response Development) เป็ นการตัดสินใจว่าจะรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นอย่างไร
จึงจะเหมาะสม ซึ่งจะทาได้ โดยทาให้ เบาบางลง หรื อการหลบเลี่ยง หรื อการส่งต่อหรื อ การแบ่งปั นหรื อคงไว้ เหมือนเดิม และ 4)
การควบคุมความเสีย่ ง (Risk Response Control) เป็ นกระบวนการสุดท้ ายของการบริ หารความเสีย่ ง คือ การควบคุมความเสีย่ ง
โดยการวางแผนกลยุทธ์ การดาเนินงานและเฝ้าระวังความเสีย่ งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ ้น [17] สอดคล้ องกับแนวความคิดของ Joint and
Michalko, Malpas, and Arcolio จาแนกได้ เป็ น 5 ลักษณะ ดังนี ้ 1. ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็ นความเสี่ยงที่
เกิดจากการกาหนดกลยุทธ์ และนโยบายการบริ หาร เช่น การกาหนดยุทธศาสตร์ ให้ มีมาตรฐานที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนการ
ดาเนินงาน ได้ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็ นต้ น 2. ความเสีย่ งด้ านการดาเนินงาน (Operational Risk) เป็ นความเสีย่ งที่
เกิ ด จากการปฏิ บัติ งานทุก ๆ ขัน้ ตอน ครอบคลุม ถึ งการบริ ห ารจัด การ กระบวนการท างาน บุค ลากร ทรั พ ยากรสารสนเทศ
เครื่ องมือ วัสดุอปุ กรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ และอาคารสถานที่ กระบวนการปฏิบตั ิงานที่ต้องใช้ ความละเอียดรอบคอบ 3. ความเสี่ยงด้ าน
การเงิน (Financial Risk) เป็ นความเลี่ยงที่เกิดจากงบประมาณ เช่น การจัดสรรงบประมาณในการบริ หารจัดการให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐาน 4. ความเสี่ยงด้ านกฎระเบียบข้ อบังคับและกฎหมาย (Compliance Risk) เป็ นความเลีย่ งที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามกฎฺ
ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมาย 5. ความเสี่ยงด้ านเหตุการณ์ (Event Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิดขึ ้น
เช่น อุทกภัยที่ก่อให้ เกิดความเสียหายจนต้ องปิ ดการให้ บริ การ [18] [19]การสร้ างมนุษย์สมั พันธ์กบั บุคลากร ช่วยทาให้ สามารถ
ปรับปรุงโรงเรี ยนให้ เกิดความก้ าวหน้ า ทันต่อการเปลีย่ นแปลงและนาไปสูค่ ริ สต์ศตวรรษที่ 21 [20]
สรุ ปได้ ว่า การบริ หารความเสี่ยง มีคณ
ุ ลักษณะและพฤติกรรมที่สาคัญ ได้ แก่ ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ย งด้ านการปฏิ บัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้ านการเงิน และรายงาน (Financial & Reporting Risk) และ
ความเสีย่ งด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) มีรายละเอียดแต่ละด้ าน ดังนี ้
ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
กลยุทธ์ การบริ หารความเสี่ยงของผู้บริ หารที่สาคัญประการแรกคือ ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการกาหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้ องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้ างองค์ก าร ภาวการณ์ แข่งขันทรัพยากร และสภาพแวดล้ อม อันส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์หรื อ
เป้าหมายขององค์การซึ่งสอดคล้ องกับสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ให้ ความหมายของ
ความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ เป็ นความเสีย่ งเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นเป็ นความ
เสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และเหตุการณ์ ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่กาหนดไว้ ไม่สอดคล้ องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ วิสยั ทัศน์หรื อเกิดจากการกาหนดกลยุทธ์ที่ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนหรื อการร่วมมือกับองค์การอิสระ ทาให้
โครงการไม่ได้ นาไปสูก่ ารแก้ ปัญหาหรื อการตอบสนองอย่างแท้ จริ ง [ 21] ซึง่ สอดคล้ องกับแนวความคิดของนฤมลสอาดโฉม [22]
กล่าวถึง ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิด จากการกาหนดแผนกลยุทธ์ และการนาไปปฏิบตั ิไม่เหมาะสม อันส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อ เป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งมีที่มาจากปั จจัยความเสี่ยงภายนอกและปั จจัยความเสี่ยงจาก

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
ภายในองค์การสอดคล้ องกับสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ กาหนดความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เกี่ยวข้ องกับ
การบรรลุเป้ าหมายและพันธกิ จในภาพรวม โดยความเสี่ย งที่ อาจจะเกิ ดขึน้ เป็ น ความเสี่ย ง เนื่ องจากการเปลี่ย นแปลงของ
สถานการณ์ และเหตุการณ์ ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่กาหนดไว้ ไม่สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ / วิสยั ทัศน์ หรื อเกิดจาก
การกาหนดกลยุทธ์ ที่ขาดการมีส่วนร่ วมจากภาคประชาชนหรื อการร่ วมมือกับองค์กรอิสระทาให้ โครงการขาดการยอมรับและ
โครงการไม่ได้ นาไปสูก่ ารแก้ ไขปั ญหาหรื อการตอบสนองต่อความต้ องการของผู้รับบริ การหรื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่างแท้ จริ งหรื อ
เป็ นความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรื อการนาการตัดสินใจนันมาใช้
้
อย่างไม่ถกู ต้ อง [13] และในการบริ หารงานใน
ปั จจุบนั ต้ องยอมรับว่า เหตุผลเบื ้องต้ นที่สนับสนุนให้ มีการบริ หารความเสีย่ งในองค์การก็คือ การที่ทกุ องค์การต้ องพยายามสร้ าง
หรื อเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสีย แม้ ว่าความไม่แน่นอนหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานมูลค่าขององค์การ
จะเกิดขึ ้นเพียงใดขึ ้นอยู่กบั ความสามารถของผู้บริ หารในการตัดสินใจและการกาหนดกลยุทธ์การบริ หารงานในองค์การนัน้ ๆ ซึ่ง
ความไม่แน่นอนของการดาเนินงานในองค์การเป็ นเสมือนดาบสองคม คืออาจก่อให้ เกิดผลลัพธ์ ในทางบวกถื อว่าเป็ นการให้
โอกาสแก่ องค์การ หรื ออาจก่อให้ เกิดทางลบ ซึ่งถือว่าเป็ นความเสี่ยง ดังนัน้ ผู้บริ หารจะต้ องใช้ โอกาสให้ เป็ นประโยชน์ ในการ
กาหนดกลยุทธ์องค์การหรื อกาหนดระดับความเสีย่ งที่เหมาะสมที่องค์การสามารถยอมรับได้ [23]สอดคล้ องกับสมิทและเมอร์ ริท
(Smith &Merrit) ได้ สรุ ปการแบ่งกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ยงเป็ น 5 ขันตอน
้
คือ 1) ระบุความเสีย่ งโดย พิจารณาจากผลกระทบ
และโอกาส 2) วิเคราะห์ความเสีย่ งโดยพิจารณาความน่าจะเป็ นและผลรวมของความเสียหาย 3)จัดลาดับความเสีย่ งและทาแผน
ที่ความเสี่ยง 4) การแยกวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยวางแผนในการแยก ประเภทความเสี่ยงต่อการหลีกเสี่ยงความเสี่ยงถ่ายโอน
ความเสี่ยง ความเสี่ยงส่วนที่เหลือการลดความเสี่ยงหรื อทาความเสี่ยงให้ เบาบางลง และ 5) การกากับหรื อดูแลความเสี่ยงโดย
การประเมิ น สถานภาพและความเสี่ย งในการยกเลิก เป้า หมาย [24] ทัง้ นี ้ การบริ ห ารจัด การความเสี่ย งกั บ การบริ ห ารการ
เปลีย่ นแปลงองค์การในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ให้ ประสบความสาเร็ จนัน้ ผู้บริ หารจะต้ องมีความรู้ความเข้ าใจในการจัดการความเสีย่ งกับ
การเปลี่ยนแปลงขององค์การเพื่อที่จะนาองค์การไปในทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งจะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในกลยุทธ์ การบริ หาร
จัดการความเสีย่ ง [25]
ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
กลยุทธ์ การบริ หารความเสี่ยงของผู้บริ หารที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิงานหมายถึง ความ
เสีย่ งที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานทุกๆ ขันตอนอั
้
นเนื่องมาจากขาดการกากับดูแลที่ดีหรื อขาดการควบคุมภายในที่ดีโดยครอบคลุมถึง
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการ/อุปกรณ์ /เทคโนโลยี สารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของทรัพย์สิน
สอดคล้ องกับสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กล่าวถึงความเสี่ยงด้ านการดาเนินงานว่า คือ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรื อการดาเนินงาน ปฏิบตั ิงานโดยความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นเป็ นความเสีย่ งเนื่องจากกระบวนการภายใน
ขององค์การ กระบวนการเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมที่ใช้ บุคลากรความเพียงพอของข้ อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ [21] สอดคล้ องกับแนวความคิดของดีนิซิฮิตและดรักเกอร์ (DeNisiHitt&Drucker) สรุ ปอีกว่า
ความสาเร็ จขององค์การต้ องประกอบด้ วยปั จจัยสองประการ คือ ชัยชนะของกลยุทธ์ทางการแข่งขันและการปฏิบตั ิงานอย่างดีเลิศ
ขององค์การนันจะปรากฏให้
้
เห็นช่องว่างแห่งความไม่ไว้ วางใจหรื อความวางเฉยต่อสถานการณ์ที่องค์การอาจบริ หารจัดการได้ จะ
กลายเป็ นสี่งที่อนั ตรายสูงสุดขององค์การ[26] สอดคล้ องกับแนวความคิดของเจมส์ (James et al) ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ ้นจาก
ปั ญหาต่างๆ ในทางธุรกิจและทางส่วนตัวสาหรับอาชีพทุกสาขา ไม่วา่ จะเป็ นอาชีพผู้บริ หาร พนักงาน นักลงทุน นักศึกษา เจ้ าของ
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บ้ าน นักเดินทาง และชาวไร่ชาวนาต่างต้ องเผชิญกับความเสี่ยงด้ วยกันทังนั
้ นและจะต้
้
องจัดการด้ วยวิธีการต่างๆ บางครัง้ ความ
เสี่ยงเฉพาะอย่างจะต้ องได้ รับการวิเคราะห์และจัดการ บางครัง้ ก็มีการละเว้ นความเสี่ยงเพราะอาจไม่ร้ ู ว่ามันจะมีผลตามมา
อย่างไร อาจจะต้ องมีการวางแผนรับมือไว้ ลว่ งหน้ าและจะต้ องได้ รับการจัดการเป็ นการเฉพาะโดยการรู้สงิ่ ที่เกิดขึ ้นที่แน่นอน เมื่อมี
ความไม่แน่นอนว่าจะเกิดความสูญเสียที่จะกลายเป็ นปั ญหาสาคัญ [27]สอดคล้ องกับแนวความคิดของอมร มะลาศรี กล่าวถึง
การประเมินความเสี่ยงก็ เป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ยงด้ วย ซึ่งจะประกอบไปด้ วย ความหมายและ
ประเภทของความเสี่ยง ระบบการบริ หารจัดการความเสี่ยง กระบวนการในการบริ หารจัดการความเสีย่ ง หลักการในการบริ หาร
จัดการความเสีย่ ง การประเมินความเสีย่ ง และการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ระดับความสาเร็ จของการจัดทาระบบบริ หารจัดการ
ความเสีย่ ง [28]สอดคล้ องกับปั จจัยความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk) เกี่ยวข้ องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรื อผล
การปฏิบตั ิงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นเป็ นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์การ/กระบวนการ /เทคโนโลยีหรื อ
นวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร/ความเพียงพอของข้ อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ [13] สอดคล้ อง
กับไมล์และเบียร์ (Mike & Beer)กล่าวถึงหลักการของการบริ หารการเปลีย่ นแปลงว่า ผลลัพธ์จากการบริ หารการเปลีย่ นแปลง คือ
การเปลี่ยนแปลงด้ านการปฏิบตั ิงาน จากการใช้ ความรู้ ของการบริ หารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานในการ
ประยุกต์และรับเทคนิควิธีตา่ งๆ เพื่อพัฒนาด้ านการปฏิบตั ิงาน [29] นอกจากนี ้ ดวงใจ ช่วยตระกูล กล่าวถึงความเสี่ยงด้ านการ
ดาเนินงาน ได้ แก่ สภาพแวดล้ อม ความปลอดภัย พนักงาน บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยธรรมชาติ การดาเนินกิจการ
ขณะเดียวกัน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กล่าวถึ งความเสี่ยงด้ านการดาเนินงานว่าเป็ นการไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ทนั
ตามเวลาที่กาหนดภายใต้ งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรรไว้ แล้ ว ซึ่งเกี่ยวข้ องกับทัง้ เวลา คน เงินและวัสดุ ความเสี่ยงประเภทนี ้
คล้ ายกับความเสี่ยงด้ านระบบการจัดการแต่มีจุดเน้ นมากกว่า เช่น จะร่ วมมือกันแก้ ปั ญหาในขันตอนสุ
้
ดท้ ายของกาหนดการ
ปฏิบตั ิงาน เมื่อสิง่ ที่หลีกเลีย่ งไม่ได้ เกิดขึ ้น คือ เวลาและทรัพยากรลดน้ อยลงได้ อย่า งไร [30]
ความเสี่ยงด้ านการเงินและรายงาน (Financial & Reporting Risk)
กลยุทธ์ การบริ หารความเสี่ยงของผู้บริ หารที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ ความเสี่ยงด้ านการเงินและรายงาน หมายถึง
ความเสีย่ งเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินความสามารถในการทากาไร และการจัดทารายงานทังรายงานทางการเงิ
้
น (Financial
reporting) และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-financial reporting) ซึ่งนาเสนอต่อผู้ใช้ ทงภายในและภายนอกสอดคล้
ั้
องกับ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้ นิยามปั จจัยความเสี่ยงด้ านความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk) ว่าเป็ นความเสี่ยง
เกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริ หารการเงินไม่ถกู ต้ องไม่เหมาะสมทาให้ ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทนั ต่อ
สถานการณ์หรื อเป็ นความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้ องกับ
ขันตอนการด
้
าเนินการ เป็ นต้ น เนื่องจากขาดการจัดหาข้ อมูล การวิเคราะห์การวางแผน การควบคุมและการจัดทารายงานเพื่อ
นามาใช้ ในการบริ หารงบประมาณและการเงินดังกล่าว [13]ซึง่ สอดคล้ องกับแนวความคิดของดวงใจ ช่วยตระกูลที่ศกึ ษาเรื่ อง การ
บริ หารความเสีย่ งในสถานศึกษาระดับการศึกษาชันพื
้ ้นฐานที่กล่าวถึงงบประมาณที่ได้ รับไม่สอดคล้ องกับสถานการณ์ของภารกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้ การจัดสรรไม่เพียงพอ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็ นไปตามแผนที่กาหนด[30]สอดคล้ องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 2554 หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามาตร 58 (2) ให้ บคุ คล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาโดยเป็ นผู้จดั และมีสว่ นร่ วมในการจัดการศึกษา บริ จาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้ แก่สถานศึกษา และมีสว่ นร่วมใน
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ค่าใช้ จ่ายตามความเหมาะสม[31]และสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กล่าวถึงความเสี่ยง
ด้ านการเงินว่าเป็ นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริ หารงานงบประมาณและการเงิน เช่น การบริ หารการเงินไม่ถกู ต้ องไม่เหมาะสม ทา
ให้ ข าดประสิท ธิ ภ าพและไม่ทัน ต่อ สถานการณ์ หรื อ เป็ น ความเสี่ย งที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การเงิ น ขององค์ ก าร เช่ น การประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้ องกับขันตอนการด
้
าเนินการ เนื่องจากขาดการจัดหาข้ อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน
การควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ ในการบริ หารงานงบประมาณและการเงิน เช่นเดียวกับสานักงานประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวถึง ความเสี่ยงด้ านการเงิน คือ ความเสี่ ยงที่เกิดจากความไม่พร้ อมในเรื่ องงบประมาณ
การเงินและการควบคุมรายจ่ายที่เกินความจาเป็ นต่างๆ[21]นอกจากนี ้ ธนรัตน์ แต้ วฒ
ั นา กล่าวถึงความเสีย่ งด้ านการเงินว่า คือ
ความเสีย่ งที่เกิดจากความไม่พร้ อม ความขาดสภาพคล่องในเรื่ องงบประมาณการเงิน และการควบคุมรายจ่ายที่เกินความจาเป็ น
แผนการบริ หารความเสีย่ งด้ านการเงินงบประมาณ [32]สอดคล้ องกับดวงใจ ช่วยตระกูล ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยความเสี่ยง
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านการเงิน ด้ านความมัน่ ใจ
ทางการศึกษา ด้ านสิ่งแวดล้ อมและด้ านการบริ หารจัดการความปลอดภัย โดยปั จจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาในเมือง นอก
เมืองและในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน แนวทางการบริ หารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพบว่า
ปั จจัยความเสีย่ งด้ านการเรี ยนการสอนควรใช้ วิธีการบริ หารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเสีย่ ง
รวมไปถึงถ่ายโอนความเสี่ยง ปั จจัยความเสี่ยงด้ านการเงินควรใช้ วิธีการบริ หารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการ ใน
การป้องกันความเสีย่ ง ปั จจัยความเสีย่ งด้ านความมัน่ ใจทางการศึกษาควรใช้ วิธีการควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความ
เสีย่ งรวมถึงการมีสว่ นร่วมของภาคีคือชุมชน ผู้ปกครองและผู้ประกอบการ ปั จจัยความเสีย่ งด้ านสิง่ แวดล้ อมควรใช้ วิธีการบริ หาร
ความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงรวมไปถึงถ่ายโอนความเสี่ยง ปั จจัยความเสี่ยงด้ านการ
บริ หารจัดการความปลอดภัยควรใช้ วิธีการควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเสีย่ งรวมไปถึงการมีสว่ นร่วมของนักเรี ยน
ผู้ปกครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้ อง[33]สอดคล้ องกับงานวิจยั ของประกอบ กุล
เกลี ้ยงและคณะพบว่า การคอรัปชัน่ ในสังคมอื่นๆ พฤติกรรมคอรัปชัน่ ที่นิยามในงานวิจยั ครัง้ นี ้คือ การทาหรื อใช้ เอกสารปลอมการ
ใช้ เวลาราชการไปหาประโยชน์แก่ ตนเอง การออกคาสัง่ สถานศึกษาที่ขดั ต่อระเบียบกฎหมาย การปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิ
หน้ าที่โดยมิชอบหรื อโดยทุจริ ต การละทิ ้งหรื อการทอดทิ ้งหน้ าที่ การพิจารณาความดีความชอบขัดต่อหลักเกณฑ์วิธีการที่กาหนด
การล่วงละเมิดสิทธิเด็ก การประพฤติมิชอบในการคัดเลือกบุคคลเข้ ารับราชการการประพฤติมิชอบในการคัดเลือกนักเรี ยนเข้ า
เรี ยน การเรี ยกการรับหรื อยอมจะรับเงินหรื อทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ การเบียดบังยักยอกหรื อนาทรัพย์สนิ ของทาง
ราชการไปใช้ สว่ นตัวโดยทุจริ ต การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่โปร่งใส การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณไม่โปร่งใส การดาเนินการ
จัดซื ้อจัดจ้ างไม่โปร่งใส การใช้ ข้อสอบเอื ้อเฉพาะผู้ที่ตนหรื อคณะสอนพิเศษ การเสนอผลงานทางวิชาการเป็ นเท็จ และการตัดสิน
ผลการเรี ยนโดยไม่เป็ นธรรมแก่นกั เรี ยน และการจัดโครงสร้ างสถานศึกษาไม่สอดคล้ องต่อภารกิจที่เปลีย่ นไปสูก่ ารกระจายอานาจ
รูปแบบการบริ หารความเสี่ยงเพื่อป้องกันคอรัปชัน่ ในสถานศึกษาพบว่า มีองค์ประกอบต่างๆ คือ 1) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ 2)
ดัชนีชี ้วัดรู ปแบบ 3) แนวคิดพื ้นฐานของรูปแบบประกอบด้ วย หลักการจัดการความเสีย่ ง หลักการกระจายอานาจแบบการมีสว่ น
ร่วม หลักการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และหลักการควบคุมองค์การ [34]
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ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
กลยุท ธ์ การบริ ห ารความเสี่ยงของผู้บ ริ หารที่สาคัญ อี กประการหนึ่งคือ ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติต ามกฎระเบีย บ
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานทุกๆ ขันตอนอั
้
นเนื่องมาจากขาดการกากับดูแลที่ดีหรื อขาดการควบคุมภายในที่ดี
โดยครอบคลุมถึงปั จจัยที่ เกี่ยวข้ องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบตั ิงาน และความปลอดภัย
ของทรัพย์สนิ สอดคล้ องกับแนวความคิดของธนรัตน์ แต้ วฒ
ั นา กล่าวถึงเป็ นความเสีย่ งด้ านนโยบายการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบที่
เกิดจากการไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ตามกฎหรื อวางกฎไม่ชดั เจนเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานจึงควรให้ ความสาคัญต่อการบริ หาร
ความเสี่ยงในด้ านการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบระดับมากควบคู่ไปกับการบริ หารความเสี่ยงด้ านอื่นๆ [32] ซึ่งสอดคล้ อง
กับ สานัก งานปลัดกระทรวงศึก ษาธิ ก ารกล่าวถึง ความเสี่ย งด้ า นการปฏิ บัติ ตามกฎหมาย/กฎระเบี ย บ (Compliance Risk)
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ โดยความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ เป็ นความเสีย่ งเนื่องจากความไม่ชดั เจน ความไม่
ท้ นสมัย หรื อความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญ ญา การร่ างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุม การด าเนินงาน [13]ซึ่งสอดคล้ องกับ ดวงใจ ช่วยตระกูล กล่าวถึงความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติงานให้ สอดคล้ องกับ
กฎระเบียบ ได้ แก่ กฎหมาย ระเบียบ พระราชบัญญัติ หลักการบัญชีแนวการตรวจสอบ [30] ซึ่งสอดคล้ องกับปั จจัยเสี่ยงด้ านการ
ปฏิ บัติต ามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เปี น ความเสี่ยงที่เกิ ดจากการไม่สามารถปฏิบัติต ามกฎระเบียบหรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องได้ ทาให้ เกิดความเสียหายต่อองค์การหรื อเปี น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ความเสีย่ งนี ้ได้ จากการสัมภาษณ์กบั ผู้มีสว่ น
เกี่ ย วข้ อ งของ สสปน.ที่ จ ะเปี น ผู้ป ระสานงานกับ หน่ ว ยงานภายนอกต่ า งๆ ที่ สสปน. ต้ อ งส่ง รายงานหรื อ ได้ รับ ข้ อ แนะน า
ข้ อเสนอแนะต่างๆ รวมทังเป็
้ นหน่วยงานเจ้ าของกฎระเบียบที่ สสปน. อยูใ่ นขอบข่ายที่ต้องปฏิบตั ิ อันได้ แก่ สานักนายกรัฐมนตรี ที่
เป็ นต้ นสังกัดของ สสปน. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็ นหน่วยงานที่ดแู ลองค์การมหาซน และหน่วยงานอิสระ
ภายนอก ได้ แก่ สานัก งบประมาณ, สานักงานตรวจเงิน แผ่น ดิ น , กรมบัญ ชี กลางและสานักงานคณะกรรมการป้องกัน และ
ปราบปรามทุจริ ตแห่งชาติ เป็ นต้ น โดยมีเอกสารที่ศกึ ษาพิจารณาเบื ้องต้ น ได้ แก่ รายงานผลการปฏิบตั ิงานจากสานักงาน ก.พ.ร.
รายงานของผู้ตรวจสอบ สตง. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงาน ป.ป.ช. เป็ นต้ น [11]นอกจากนี ้ สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์กล่าวถึงความเสีย่ งด้ านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ เกี่ยวข้ อง
กับการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นเป็ นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชดั เจน ความไม่ ทนั สมัยหรื อ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่ างสัญญาที่ ไม่ครอบคลุมการ
ดาเนินงาน[21]
การบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประกอบด้ วย 8 องค์ ประกอบที่ มีค วามเกี่ ยวข้ องซึ่งกัน และกัน ทัง้ นี ้
องค์ ประกอบเหล่านีไ้ ด้ มาจากการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายปฏิบัติงาน และฝ่ ายสนับสนุนครอบคลุมทุก หน่วยงานใน
องค์การ ผสมผสานเข้ ากับกลยุทธ์ ในการบริ หารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับจากระดับ องค์ก ารสู่ระดับฝ่ ายที่
ดาเนินกิจกรรม และเป็ นกระบวนการที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์ก าร 8 องค์ประกอบการบริ หารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ได้ แก่ 1. สภาพแวดล้ อมในองค์ก าร แนวนโยบายโดยทัว่ ไปของ สสปน. ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานที่สาคัญของกรอบการ
บริ หารความเสีย่ งและการจัดการคับความเสีย่ ง 2. การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ สสปน. 3. การระบุเหตุการณ์ การบ่งชี ้และเข้ าใจความเสีย่ งทังหมดที
้
่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้ 4. การประเมินความเสี่ยง พิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง 5. การตอบสนองความเสี่ยงกาหนดการจัดการ
ความเสีย่ ง 6. กิจกรรมควบคุม พิจารณาถึงการควบคุมเพิ่มเติมรวมทังความสั
้
มพันธ์ของต้ นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้น ผู้บริ หาร
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ควรนาวิธีการจัดการความเสี่ยงไปปฏิบตั ิและติดตามเพื่อให้ มัน่ ใจได้ ว่ามิการดาเนินการตามวิธีการที่กาหนดไว้ กิจกรรมการ
ควบคุม คือ นโยบายและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานเพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ มีการจัดการความเสี่ยง 7. สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และเจ้ าหน้ าที่มีความตระหนักและเข้ าใจในนโยบาย แนวปฏิบตั ิและกระบวนการบริ หารความเสี่ยง 8.
การติ ด ตามผลและประเมิ น ผลติ ด ตามผลและรายงานความมี ป ระสิท ธิ ผ ลของกระบวนการและระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง
[35]นอกจากนี ้ การบริ หารความเสีย่ งองค์การประกอบด้ วย 8 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้ องซึง่ กันและกัน ทังนี
้ ้ซึง่ องค์ประกอบ
ทัง้ 8 ได้ แก่ 1. สภาพแวดล้ อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้ อมภายในครอบคลุมถึง แนวนโยบายโดยทัว่ ไปของ
องค์การ ซึ่งเป็ นพื ้นฐานของการมองความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงโดยบุคลากรทังหมดในองค์
้
การ รวมไปถึงปรัชญา
การบริ หารความเสี่ยงกับระดับความเสี่ยงที่องค์ก ารยอมรับได้ ความซื่อสัตย์กบั คุณค่าทางจริ ยธรรม และสภาพแวดล้ อมในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรเหล่านัน2.
้ การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) วัตถุประสงค์ ต้องมีอยู่ก่อนที่ฝ่ายบริ หารจะ
สามารถระบุ เหตุก ารณ์ ซึ่ งมี ผลต่อ การบรรลุวัต ถุป ระสงค์ การบริ ห ารความเสี่ย งขององค์ ก ารท าให้ มั่น ใจว่า ฝ่ ายบริ ห ารมี
กระบวนการกาหนดวัตถุประสงค์อยู่พร้ อมแล้ ว และวัตถุประสงค์ที่เลือกจะเป็ นสิง่ สนับสนุนและไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจ
ขององค์ ก ารและสอดคล้ องกับระดับความเสี่ยงที่องค์ การยอมรับได้ 3. การบ่งชีเ้ หตุการณ์ (Event Identification) เหตุการณ์
ภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์ก ารต้ องได้ รับการระบุและการแยกแยะความเสี่ยงกับโอกาส
ออกต่ า งหากจากกัน ส าหรั บ โอกาสนัน้ ฝ่ ายบริ ห ารจะน าไปพิ จ ารณาในการก าหนดกลยุท ธ์ ห รื อ ในกระบวนการก าหนด
วัตถุประสงค์ต่อไป4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) จะต้ องมีการวิเคราะห์ความเสีย่ ง พิจารณาโอกาสที่จะเกิดและ
ผลกระทบเพื่อเป็ นพื ้นฐานในการตัดสินใจว่าจะบริ หารความเสี่ยงนันอย่
้ างไร การประเมินความเสี่ยงจะประเมินทังความเสี
้
ย่ งที่มี
อยู่ตามธรรมชาติ (Inherent risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual risk) 5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)
ฝ่ ายบริ หารเลือกวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงได้ หลายวิธี เช่น หลีกเสี่ยง ยอมรับ ลด หรื อหาผู้ร่วมรับความเสีย่ งโดยการพัฒนา
กระบวนการบริ หารความเสี่ยงให้ มีความสอดคล้ องกับระดับความเสี่ยงที่องค์ก ารยอมรับได้ (Risk appetite) และระดับความ
เบี่ ย งเบนจากระดับ ความเสี่ยงที่ ย อมรั บ ได้ (Risk tolerance) 6. กิ จ กรรมควบคุม (Control Activities) จะต้ อ งมี การก าหนด
นโยบายและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิไว้ และนาไปดาเนินการเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่ามีการดาเนินการตามวิธีการตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหล่านัน้ อย่างมีป ระสิท ธิ ผล 7. สารสนเทศและการสื่อ สาร (Information & Communication) สารสนเทศที่ มีนัยสาคัญ
เกี่ยวข้ องควรได้ รับการระบุจดั เก็บและนามาสื่อสารในรู ปแบบและในเวลาที่กาหนด ช่วยให้ บุคลากรสามารถปฏิบตั ิตามหน้ าที่
ความรับผิดชอบของของตนให้ ลลุ ว่ งไปได้ และการสื่อสารที่มีประสิทธิผลต้ องทาให้ ได้ รับรู้ กันในวงกว้ างมีการสื่อสารระดับล่าง
ระดับ บนทั่วทัง้ องค์ ก าร 8. การติ ด ตามประเมิ น ผล (Monitoring) การบริ ห ารความเสี่ย งขององค์ ก ารต้ อ งได้ รับ การติ ด ตาม
ประเมินผล และได้ รับการปรับเปลี่ยนตามความจาเป็ นการติดตามประเมินผลอาจจะกระทาได้ โดยการดูแลอย่างต่อเนื่องของ
ฝ่ ายบริ หารหรื อการประเมินแยกต่างหากหรื อทาทังสองวิ
้
ธี [11] ดังภาพประกอบด้ านล่าง
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ภาพประกอบที่ 1การบริ หารความเสีย่ งองค์การประกอบด้ วย 8 องค์ประกอบ
กลยุทธ์การบริ หารความเสี่ยง จึงเป็ นรูปแบบของผู้นาในคริ สต์วรรษที่ 21 ที่สามารถนาพาสถานศึกษาไปสูค่ วามสาเร็ จ
โดยมีคุณลักษณะและพฤติกรรม ได้ แก่ ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิงาน (Operational
Risk) ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น และรายงาน (Financial & Reporting Risk) และความเสี่ย งด้ า นการปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บ
(Compliance Risk) สามารถสร้ างเป็ นรูปแบบดังภาพประกอบด้ านล่าง
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ภาพประกอบที่ 2 กลยุทธ์การบริ หารความเสีย่ ง: รูปแบบของผู้นาในคริ สต์ศตวรรษที่ 21
จากที่ ก ล่า วมาข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่า การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุม ภายในที่ เป็ นสากล COSO ได้ แ บ่ ง กลุ่ม
วัตถุประสงค์ซงึ่ เป็ นมูลเหตุของการเกิดขึ ้นของความเสีย่ งออกเป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่ 1. ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ 2. ความเสีย่ งด้ านการ
ปฏิ บัติ ง าน 3. ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น และรายงาน 4. ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บ และปั จ จัย ที่ สาคัญ ต่ อ
ความสาเร็ จในการบริ หารความเสี่ยงองค์ การประกอบด้ วย 8 องค์ ประกอบ ได้ แก่ 1. สภาพแวดล้ อมภายใน 2. การกาหนด
วัตถุประสงค์ 3. การบ่งชี ้เหตุการณ์ 4. การประเมินความเสี่ยง 5. การตอบสนองต่อความเสีย่ ง 6. กิจกรรมควบคุม 7. สารสนเทศ
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และการสื่อสาร และ 8. การติดตามประเมินผล และกลยุทธ์ การบริ หารความเสี่ยงรู ปแบบของผู้นาในคริ สต์ศตวรรษที่ 21ที่จะ
นาพาองค์การไปสูค่ วามสาเร็ จ ได้ แก่ 1.ผู้นาต้ องมีความรู้ความสามารถในการบริ หารจัดการ 2. การสือ่ สารที่มีประสิทธิผลมีความ
รวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน 3. การบริ หารความเสีย่ งถ้ าเรื่ องใดเสี่ยงมากก็ควรหลีกเลี่ยงหรื อปฏิเสธความเสี่ยงนันๆ
้ 4. การใช้ สมาธิ
ความสงบ สุขมุ รอบคอบ5. การให้ คาปรึ กษาอย่างใกล้ ชิด 6. การสร้ างมิตรภาพที่ดี 7. การยืนยันข้ อมูลและสามารถแก้ ไขปั ญหา
ความเสี่ยง 8. การทางานเน้ นความถูกต้ องชัดเจนมีการวางแผนที่ดี 9. การเพิ่มความระมัดระวังในการดาเนินงาน 10. การติดต่อ
ประสานงาน 11. การใช้ สามัญ สานึกในการแก้ ปัญ หา 12. การตรวจสอบและประเมินผลเพื่อแก้ ปัญ หาได้ ทันการณ์ 13.การ
ประสานงานและการใช้ หลักมนุษยสัมพันธ์ 14. การรวบรวมปั ญ หาเพื่อนามาแก้ ไข 15. การบริ การที่ดีและการเน้ นลูกค้ าเป็ น
สาคัญ 16. การจูงใจและให้ รางวัลแก่บคุ ลากรในการทางาน 17. การสร้ างความน่าเชื่อถือในการปฏิบตั ิงาน 18. การสร้ างความ
เชื่อมัน่ และการยอมรับกับบุคลากรในองค์การ 19. การปรับปรุ งพัฒ นาระบบการบริ หารจัดการ 20. การนาเทคโนโลยี รวมทัง้
แนวคิดใหม่ๆ มาปรับใช้ ในการดาเนินงาน
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รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่ งตีพมิ พ์ วารสารบริหารการศึกษา มศว
คาแนะนาการเตรียมต้ นฉบับ
บทความที่รับตีพิมพ์ลงวารสารได้ แก่ 1) นิพนธ์ต้นฉบับที่เป็ นบทความวิจยั 2) นิพนธ์ปริ ทศั น์3) บทความวิชาการ
4) บทวิจารณ์เชิงวิชาการ โดยให้ พิมพ์ผลงานด้ วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้ าเดียว) จานวน10-12 หน้ า
ส่วนประกอบของบทความวิจยั ประกอบด้ วยบทคัดย่อ บทนา วัตถุประสงค์การวิจยั วิธีดาเนินการวิจยั
ผลการวิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล ข้ อเสนอแนะ และเอกสารอ้ างอิง
หมายเหตุ : ทุกบทความต้องมี บทคัดย่ อเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีทีต่ ีพิมพ์บทความเป็ น
ภาษาต่างประเทศ ต้องมี บทคัดย่อเป็ นภาษาไทยด้วย
ข้ อกาหนดในการเตรียมต้ นฉบับบทความ
 ขนาดกระดาษเอ 4
 กรอบของข้ อความในแต่ละหน้ าให้ มีขอบเขตดังนี ้จากขอบบนของกระดาษ1.25 นิ ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ ้วขอบ
ซ้ าย 1.25 นิ ้ว และ ขอบขวา 1.0 นิ ้ว
 ระยะห่ างระหว่ างบรรทัดหนึง่ ช่วงบรรทัดของเครื่ องคอมพิวเตอร์
 ตัวอักษร ใช้ บราววัลเลียนิว(Cordia New)และพิมพ์ตามที่กาหนดดังนี ้
o ชื่อเรื่อง (Title)
- ภาษาไทย ขนาด18point,กาหนดชิดซ้ าย, ตัวหนา
- ภาษาอังกฤษ (ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่) ขนาด18point,กาหนดชิดซ้ าย, ตัวหนา
o ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)
- ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย– อังกฤษ ขนาด 14 point, กาหนดชิดซ้ าย
- ที่อยูผ่ ้ เู ขียน ภาษาไทย– อังกฤษขนาด 14 point, กาหนดชิดซ้ าย
o บทคัดย่ อ
- ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด16 point, กาหนดชิดซ้ าย ,ตัวหนา
- ข้ อความบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, กาหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา
- ข้ อความบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, กาหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา
- ย่อหน้ า 0.5 นิ ้ว
o คาสาคัญ(Keyword)ให้ พิมพ์ตอ่ จากส่วนของบทคัดย่อ (Abstract) ควรเลือกคาสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับ
บทความ ประมาณ 4-5 คา ใช้ ตวั อักษรภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ ขนาด 14point
o รายละเอียดบทความ
- หัวข้ อใหญ่ขนาด 16 point, กาหนดชิดซ้ าย, ตัวหนา
- หัวข้ อรองขนาด 14 point, กาหนดชิดซ้ าย, ตัวหนา
- ตัวอักษรขนาด 14 point, กาหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา
- ย่อหน้ า 0.5 นิ ้ว
 คาศัพท์ ให้ ใช้ ศพั ท์บญ
ั ญัติของราชบัณฑิตยสถาน
 ภาพและตาราง กรณีมีภาพและตารางประกอบ ชื่อภาพให้ ระบุคาว่า ภาพประกอบไว้ ใต้ ภาพประกอบ
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และจัดข้ อความบรรยายภาพให้ อยูก่ ึ่งกลางหน้ ากระดาษชื่อตารางให้ ระบุคาว่า ตารางพร้ อมทังข้
้ อความบรรยายตาราง หัว
ตารางให้ จดั ชิดซ้ ายของหน้ ากระดาษ และใต้ ภาพประกอบหรื อตารางให้ บอกแหล่งที่มาโดยพิมพ์หา่ งจากชื่อภาพประกอบ
หรื อเส้ นคัน่ ใต้ ตาราง1 บรรทัด (ใช้ ตวั อักษรขนาด 14point,ตัวปกติ)

ตัวอย่ างภาพประกอบที่นามาอ้ างและการบอกแหล่งอ้ างอิง

ภาพประกอบ1แสดงโครงร่างของตู้เย็นด้ วยเทอร์ โมอิเล็กตริ ก
ที่มา: Min, G.; & Rowe, D.M. (2006).Experimental evaluation of prototype thermoelectric domestic
refrigerators.Applied Energy. 83: 133-152.
ตัวอย่ างตารางที่นามาอ้ างและการบอกแหล่งอ้ างอิง
ตาราง 1แสดงคุณสมบัติของการกันแดดของอุปกรณ์ในห้ องสมุด
รูปแบบอุปกรณ์ กนั แดด
1. อุปกรณ์กนั แดดติดตังภายในอาคาร
้
: มูลสี่ เี งิน
(Inside Venetian Blind Reflective Aluminum)
2. อุปกรณ์กนั แดดติดตังภายนอกอาคาร
้
: แบบเกล็ด
(Outside Venetian Blind )

ค่ า Transmitted
Radiation Impact
0.45

0.15

หมายเหตุ
ติดตังเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว

ดาเนินการติดตังในงานวิ
้
จยั

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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 การพิมพ์ อ้างอิงที่แทรกในเนือ้ หาของบทความ
1) ใช้ การอ้ างอิงระบบลาดับหมายเลขโดยระบุลาดับหมายเลขอ้ างอิงท้ ายข้ อความหรื อชื่อบุคคลที่นามา
อ้ างอิง ให้ เริ่ มจากหมายเลข 1,2,3ไปตามลาดับที่อ้างอิงก่อน-หลัง โดยใช้ เลขอารบิคอยูใ่ นวงเล็บใหญ่ เช่น มีค่า OTTV ไม่
เกิน 50วัตต์ตอ่ ตารางเมตร[1]ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535[2]
2) ทุกครัง้ ที่มีการอ้ างอิงซ ้าจะต้ องใช้ หมายเลขเดิมในการอ้ างอิง
3)การอ้ างอิงแทรกในตารางหรื อในคาอธิบายตารางให้ ใช้ หมายเลขที่สอดคล้ องกับที่ได้ อ้างอิงมาก่อนแล้ วในเนื ้อเรื่ อง
4)การอ้ างอิงจากเอกสารมากกว่า 1 ฉบับ ถ้ ามีการอ้ างอิงต่อเนื่องกันจะใช้ เครื่ องหมายยติภงั ค์
(hyphenหรื อ -) เชื่อมระหว่างฉบับแรกถึงฉบับสุดท้ ายเช่น [1-5] แต่ถ้าอ้ างอิงเอกสารที่มีลาดับไม่ตอ่ เนื่องกันจะใช้
เครื่ องหมายจุลภาค (comma หรือ ,) เช่น [4,8,12]
การพิมพ์ เอกสารอ้ างอิงท้ ายบทความ
1) เอกสารอ้ างอิงทุกลาดับจะต้ องมีการอ้ างอิงหรื อกล่าวถึงในบทความ
2) ต้ องพิมพ์เรียงลาดับการอ้ างอิงตามหมายเลขที่กาหนดไว้ ภายในวงเล็บใหญ่ที่ได้ อ้างอิงถึง
ในบทความโดยไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้ างอิง
3) หมายเลขลาดับการอ้ างอิงให้ พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้ านซ้ ายถ้ ารายละเอียดของเอกสารอ้ างอิงมีความยาวมากกว่าหนึง่
บรรทัดให้ พิมพ์ตอ่ บรรทัดถัดไปโดยย่อหน้ า (โดยเว้ นระยะ 7 ช่วงตัวอักษรหรื อเริ่ มพิมพ์ช่วงตัวอักษร
ที่ 8
การจัดพิมพ์เอกสารอ้ างอิงท้ ายบทความจะแตกต่างกันตามชนิดของเอกสารที่นามาอ้ างอิงให้ จดั พิมพ์ตาม
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[4] Doran, Kirk. (1996, January).Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing.Computer
in Libraries. 16(1): 39-42.
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ชื่อผู้เขียน.//(ปี ที่พิมพ์).//ชื่อบทความหรื อชื่อตอน.//ใน//ชื ่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรื อชื่อผู้รวบรวม
(ถ้ ามี).//หน้ าที่ตีพิมพ์บทความหรื อตอนนัน.//ครั
้
ง้ ที่พิมพ์.//สถานที่พิมพ์:/ชื่อสานักพิมพ์หรื อผู้จดั พิมพ์.
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Britannica, Macropedia, V.1. pp. 1018-1023. Chicago: Encyclopedia Britannica.
4. อ้ างอิงจากปริญญานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ใช้ รูปแบบดังนี ้
ชื่อผู้แต่ง.//(ปี ที่พิมพ์).//ชื ่อเรื ่อง.//ชื่อปริ ญญา (สาขาหรื อวิชาเอก).//เมืองที่พิมพ์:/หน่วยงาน.//ถ่ายเอกสาร.
ตัวอย่ าง
[7]สิริสมุ าลย์ ชนะมา. (2548). การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ต วิ ชาสังคมศึกษา
สาหรับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที ่ 6. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
[8] PatamapornYenbamrung. (1992). The Emerging Electronic University: A Study of Student
Cost-Effectiveness.Dissertation, Ph.D. (Library and Information Science). Austin: Graduate school
The University of Texas at Austin.Photocopied.
5. อ้ างอิงจากแหล่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ใช้ รูปแบบดังนี ้
ข้ อมูลจากหนังสือออนไลน์
ผู้แต่ง.//(ปี ที่พิมพ์หรื อปี ที่สบื ค้ น).//ชื ่อเรื ่อง.//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.//สืบค้ นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี (หรื อ Retrieved/
เดือน/วัน/ปี ),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์
ตัวอย่ าง
[9] ทบวงมหาวิทยาลัย. (2544). กรอบแนวทางการประเมิ นคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา.สืบค้ นเมื่อ 15
พฤศจิกายน 2544, จาก http://www.qa.mua.go.th/Thai/seminar_document.htm
[10] Davies, J. Eric; Wisdom, Stella; & Creaser, Claire. (2000). Out of Sight but Not Out of Mind:
Visually Impaired People's Perspectives of Library and Information Services.
Loughborough: LISU. Retrieved September 20, 2003, from www.lboro.ac.uk/departments/
dils/lisu/public.html
ข้ อมูลที่เป็ นบทความจากวารสารออนไลน์
ผู้แต่ง.//(ปี ที่พิมพ์,/วันเดือนของวารสารหรื อปี ที่สบื ค้ น).//ชื่อบทความ.//ชื ่อวารสาร.//ปี ที่(ฉบับที่):/หน้ า(ถ้ ามี).//
สืบค้ นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี (หรื อ Retrieved/เดือน/วัน,/ปี ),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์
ตัวอย่ าง
[11] พิษณุกล้ าการนา. (2545,พฤษภาคม-มิถนุ ายน).เตรี ยมรับมือกับภาวะโลกร้ อน. หมออนามัย. 11(6).
สืบค้ นเมื่อ 13 ตุลาคม 2546, จาก http://moph.go.th/ops/doctor/backreport.htm
[12] Bearman, David. (2000, December).Intellectual Property Conservancies.D-Lib Magazine.
6(12). Retrieved June 30, 2002, from http://www.dlib.org/dlib/december/bearman/
12bearman.html

249

250

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

ใบนาส่งบทความ
(โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
เรียน บรรณาธิ การวารสารบริ หารการศึกษา มศว
ข้าพเจ้า  นาย
 นาง  นางสาว
 อืน่ ๆ (โปรดระบุ)........................................
ชือ่ – สกุล .......................................................................................................................................
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัย ................................................................. คณะ .......................................................
หลักสูตร ......................................................................... ระดับการศึกษา ......................................
สถานที่ ทางาน
........................................................................................................................................................
ตาแหน่ง .........................................................................................................................................
โทรศัพท์ทท่ี างาน................................................ โทรศัพท์มอื ถือ......................................................
โทรสาร......................................E-mail…………………………………..Line ID……………………..
มีความประสงค์ขอส่งบทความเรื่อง
ชื่อบทความ.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร
 วารสารบริหารการศึกษา มศว
กองบรรณาธิ การสามารถติ ดต่อข้าพเจ้าได้ที่ สถานทีท่ างานทีร่ ะบุขา้ งต้น  ทีอ่ ยูด่ งั ต่อไปนี้
........................................................................................................................................................
โทรศัพท์............................................................. โทรศัพท์มอื ถือ......................................................
โทรสาร.............................................................. E-mail ……………………………………...............
และในกรณี ที่ไม่สามารถติ ดต่อข้าพเจ้าได้ กองบรรณาธิ การสามารถติ ดต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ชือ่ – สกุล ........................................................................................................................................
โทรศัพท์...........................................................................................................................................
โทรสาร........................................................ E-mail……………………………………………………
มีความเกีย่ วข้องเป็ น.........................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้ไม่เคยตีพมิ พ์และเผยแพร่ทใ่ี ดมาก่อนและไม่อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของวารสารฉบับอืน่
ลงชือ่ .........................................................เจ้าของบทความ
(......................................................)
วัน............เดือน........................ปี ...............
กรุณาส่งใบสมัคร
ไปยัง กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขมุ วิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทรศัพท์ 081-3165572, 02-6495000 ต่อ 15280
หรือทาง e-mail :somburak62@gmail.com

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

ตัวอย่างแบบฟอร์มบทความวิ จยั
การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมสาหรั บครู ผ้ ูช่วย
โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา(18)
THE DEVELOPMENT OF TRAININGCURRICULUMTO
STRENGTHENETHICALLEADERSHIP FOR ASSISTANT TEACHER IN
SECONDARY SCHOOLS
(ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่)(18)
ธัญมัย แฉล้ มเขตต์ 1, สมชาย เทพแสง2,สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ 3, ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล4(14)
Tanyamai Chalamkate1, Somchai Thepsaeng2, Somboon Burasirirak3,Theeraphab Phetmalaikul4(14)
1

นิสติ การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (14)
อาจารย์ ภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ(14)
3
อาจารย์ ภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ(14)
4
อาจารย์ ภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ(14)
2

บทคัดย่ อ(16)

เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

(14)……………………………………………………………………..……………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………………………………….…….
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

คาสาคัญ:(14)………………………………………………………………………………………..….……
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

Abstract (16)
(14).........................................................................................................................................

……………………....………………………………………………………………………………………
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด
…
Keywords:(14)……………………………………………...……………………………………………….…
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

ภูมิหลัง/Backgrop (16)
.

(14)........................................................................................................................................
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

251

252

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

วัตถุประสงค์ การวิจัย/Aims (16)
(14)........................................................................................................................................

วิธีดาเนินการวิจัย/Methods(16)
(14)........................................................................................................................................
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

สรุปผลการวิจัย/Conclusions(16)
(14)........................................................................................................................................
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

อภิปรายผล/Discussion (16)
(14)........................................................................................................................................
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

ข้ อเสนอแนะ/Suggestion(16)
(14)........................................................................................................................................
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

เอกสารอ้ างอิง/References (16)
(14)........................................................................................................................................

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

ตัวอย่างแบบฟอร์มบทความวิ ชาการ
ภาวะผู้นาสมดุล : รู ปแบบของผู้นาในคริสต์ ศตวรรษที่ 21(18)
Balance Leadership : LeadershipModel in 21th Century
(ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่)(18)
สมชาย เทพแสง1,(14)
SomchaiThepsaeng, (14)
1

หัวหน้ าภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (14)
1
Head Department of Educational Administration Faculty of Education Srinakharinwirot University(14)
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

บทคัดย่ อ (16)
(14)…………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………….…….
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

คาสาคัญ:(14)………………………………………………………………………………………..….……
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

Abstract (16)

(14)........................................................................................................................................

……………………....………………………………………………………………………………………
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

Keywords:(14)……………………………………………...…………………………………………………
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

บทนา/Introduction (16)
(14)........................................................................................................................................
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

เนือ้ เรื่อง ทฤษฎี(ในส่วนนี ้ควรสรุปเป็ นกรอบทฤษฎีให้ ได้ ) (16)
(14)........................................................................................................................................

253

254

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

การปฏิบัติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง(16)
(14)........................................................................................................................................
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

การนาไปใช้ /การบูรณาการ/แนวคิด/บทวิเคราะห์ (16)

(14)........................................................................................................................................
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

สรุปและอภิปราย
(14)........................................................................................................................................

ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ (16)

เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

(14)........................................................................................................................................
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

เอกสารอ้ างอิง/References (16)

(14)........................................................................................................................................

การส่ งบทความ
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พิจารณาบทความเบือ้ งต้ น ทัง้ ในเรื่ องของรู ปแบบบทความตามแบบฟอร์ มของวารสาร จานวนหน้ า 10-12 หน้ า และ
เนื อ้ หาของบทความ ที่ ส อดคล้ อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ ข องบทความ (นอกเหนื อ จากนัน้ ให้ ขึน้ อยู่กับ ดุลยพิ นิ จ ขอ งกอง
บรรณาธิการเป็ นผู้พิจารณา) หลังจากได้ รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสารแล้ ว ให้ ผ้ เู ขียนได้ กรอกใบนาส่งบทความ
มาทางอีเมล์ somburak62@gmail.comก่อนล่วงหน้ า หลังจากนัน้ ให้ ส่งใบนาส่งบทความฉบับจริ ง มาที่ บรรณาธิ การ
วารสารบริ หารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สุขมุ วิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพ ท์ 02-6495264, 02-6495000 ต่ อ 15536 หรื อ 081-3165572 ทัง้ นี ้ สามารถติ ด ต่ อ ขอทราบรายละเอี ย ดและ
แบบฟอร์ มได้ ที่ ภาควิชาการบริ หารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กรุงเทพฯ

หลักเกณฑ์ การพิจารณาบทความ
1. บทความนัน้ ต้ องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรื ออยูใ่ นระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร หรื อสิง่ พิมพ์
อื่นใดมาก่อน
2. ต้ องระบุชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุลจริ งของผู้เขียนบทความ เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เบอร์ โทรศัพท์ พร้ อมวุฒกิ ารศึกษา ตาแหน่ง และสถานที่ทางานของผู้เขียนอย่างชัดเจน
3. เนื ้อหา บทความ หรื อข้ อคิดเห็นที่พิมพ์ในวารสารเป็ นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านัน้ กองบรรณาธิการไม่
จาเป็ นต้ องเห็นด้ วย

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 30 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
4. ผู้สง่ บทความต้ องชาระเงินค่าธรรมเนียมในการส่งบทความ 3,000 บาท ต่อ 1 บทความ พร้ อมกับส่งต้ นฉบับ
บทความมาที่อีเมล์ somburak62@gmail.com พร้ อมใบนาส่งบทความ ซึง่ จะไม่มกี ารคืนเงินไม่วา่ บทความจะได้ รับการ
ตีพิมพ์หรื อไม่
5. บรรณาธิการจะออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ก็ตอ่ เมื่อบทความผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer
Review) โดยใช้ Double-blind peer-review และผู้สง่ บทความได้ ปรับแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
6. บทความที่ไม่ผา่ นการพิจารณาให้ ตีพมิ พ์ กองบรรณาธิการจะแจ้ งให้ ผ้ เู ขียนทราบและจะไม่สง่ ต้ นฉบับคืน
ผู้เขียน
7. เพื่อแสดงให้ เห็นว่าวารสารบริหารการศึกษา มศว มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาในการเป็ นแหล่งเผยแพร่
บทความ จึงเป็ นอีกหนึง่ ทางเลือกในการพิจารณาอ้ างอิงบทความที่ตีพิมพ์จากวารสารบริ หารการศึกษา มศว
ทังนี
้ ้ เมื่อผู้เขียนได้ รับการตีพมิ พ์บทความแล้ วจะได้ รับวารสารฉบับที่บทความนันตี
้ พิมพ์ จานวน 1 ฉบับ
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จริยธรรมในการตีพมิ พ์ ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
(Publication Ethics)
ในวารสารบริหารการศึกษา มศว

……………………………………..
จากการที่วารสารบริ หารการศึกษา มศว เป็ นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ใน
ลักษณะของบทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ าวิจัยจนได้ ข้อค้ นพบใหม่ๆ และองค์ความรู้
ใหม่ๆ ในทางวิชาการ ดังนัน้ เพื่อให้ การสื่อสารทางวิชาการเป็ นไปอย่างถูกต้ อง มีคุณ ภาพ โปร่ งใส และสอดคล้ องกับ
มาตรฐานการตี พิ มพ์ ข องนานาชาติ และนโยบายของศูนย์ ดัช นีก ารอ้ างอิ งวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index
Centre) จึงได้ กาหนดแนวทาง วิธีปฏิบตั ิที่ดี และจริ ยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจยั และบทความวิชาการ ไว้
สาหรับเป็ นแนวทางในการดาเนินงานของวารสารบริ หารการศึกษา มศว อย่างเคร่งครัดต่อไป
กองบรรณาธิการวารสารบริ หารการศึกษา มศว ได้ กาหนดนโยบายจริ ยธรรมในการตีพิมพ์ บทความวิจัยและ
บทความวิชาการ (Publication Ethics) ในวารสารบริ หารการศึกษา มศว ให้ ครอบคลุมบุคคลทัง้ 3 กลุม่ ที่อยูใ่ นวงจรการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ประกอบด้ วย ผู้นิพนธ์ (Author) บรรณาธิการวารสาร (Editor) และผู้ประเมินบทความ (Reviewer)
ซึ่งได้ มีข้อก าหนดเพื่ อการกากับ ให้ บุคคลทัง้ 3 กลุ่ม ดังกล่าว ได้ ศึกษาและปฏิ บัติ ตามข้ อกาหนดอย่างเคร่ งครั ดเพื่ อ
ประโยชน์ตอ่ ผู้เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วนตลอดจน ผู้อ่าน ในแวดวงวิชาการและสังคมโดยรวม มีรายละเอียดของบทบาทหน้ าที่
ของบุคคลทัง้ 3 กลุม่ มีรายละเอียด ดังนี ้
1. บทบาทและหน้ าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors) ประกอบด้ วย
1.1 ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าบทความที่สง่ มานันเป็
้ นผลงานใหม่และไม่เคยตีพมิ พ์ที่ใดมาก่อน
1.2 ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้ อเท็จจริ งทีเ่ กิดขึ ้นจากการทาวิจยั ไม่บิดเบือนข้ อมูล หรื อให้ ข้อเท็จจริงที่เป็ น เท็จ
1.3 ผู้นิพนธ์ต้องอ้ างอิงผลงานของผู้อื่นหากมีการนาผลงานเหล่านันมาใช้
้
ในผลงานของตนเอง รวมทังจั
้ ดทา
รายการอ้ างอิงท้ ายบทความ
1.4 ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิจยั และบทความวิชาการให้ ถกู ต้ องตามรูปแบบที่วารสารบริ หารการศึกษา
มศว กาหนดไว้ ใน “คาแนะนาผู้เขียน”
1.5 ผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคนต้ องเป็ นผู้มีสว่ นในการดาเนินการวิจยั จริง
1.6 ผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทาการวิจยั นี ้
1.7 ผู้นิพนธ์ต้องระบุผลประโยชน์ทบั ซ้ อน (ถ้ ามี)
2. บทบาทและหน้ าที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors) ประกอบด้ วย
2.1 บรรณาธิการมีหน้ าที่พิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ตนรับผิดชอบ
2.2 บรรณาธิการต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความแก่บคุ คลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องในช่วง
ระยะเวลาของการประเมินบทความ
2.3 บรรณาธิการต้ องตัดสินใจคัดเลือกบทความตีพิมพ์หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้ วโดย
พิจารณาจากความสาคัญ ความใหม่ ความชัดเจน และความสอดคล้ องของเนื ้อหากับนโยบายของวารสารเป็ นสาคัญ
2.4 บรรณาธิการต้ องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ ว

2.5 บรรณาธิการต้ องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความเพราะความสงสัยหรื อไม่แน่ใจ ควรให้ โอกาสผู้นิพนธ์ หา
หลักฐานมาพิสจู น์ข้อสงสัยนันๆ
้ ก่อน
2.6 บรรณาธิการต้ องไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และทีมผู้บริ หาร
2.7 บรรณาธิการต้ องมีการตรวจสอบบทความในด้ านการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) อย่างจริ งจังโดย
ใช้ โปรแกรมที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ แน่ใจว่าบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
2.8 หากตรวจพบการคัด ลอกผลงานของผู้อื่ น ในกระบวนการประเมิ น บทความ บรรณาธิ ก ารต้ อ งหยุด
กระบวนการประเมินและติดต่อผู้นิพนธ์ หลักทันทีเพื่อขอคาชีแ้ จงเพื่อประกอบการ “ตอบรับ” หรื อ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์
บทความนันๆ
้
3. บทบาทและหน้ าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers) ประกอบด้ วย
3.1 ผู้ประเมินบทความต้ องรักษาความลับและไม่เปิ ดเผยข้ อมูลบางส่วนหรื อทุกส่วนของบทความที่สง่ มาเพื่อ
พิจารณาแก่บคุ คลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ (Confidentiality)
3.2 หลังจากได้ รับบทความจากบรรณาธิการวารสาร และผู้ป ระเมินตระหนักว่าตัวเองอาจมีผลประโยชน์ทบั
ซ้ อนกับผู้นิพนธ์ เช่น เป็ นผู้ร่วมโครงการ หรื อรู้จกั ผู้นิพนธ์เป็ นการส่วนตัวหรื อเหตุผลอื่นที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ข้อคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ผู้ประเมินบทความควรแจ้ งให้ บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนันๆ
้
ทันที
3.3 ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาที่ตนมีความเชี่ยวชาญโดยพิจารณาความสาคัญของ
เนื ้อหาในบทความที่จะมีต่อสาขาวิชานันๆ
้ คุณภาพของการวิเคราะห์และความเข้ มข้ นของผลงานไม่ควรใช้ ความคิดเห็น
ส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็ นเกณฑ์ในการตัดสินบทความวิจยั
3.4 ผู้ประเมินบทความต้ องระบุผลงานที่สาคัญๆ และสอดคล้ องกับบทความที่กาลังประเมินแต่ผ้ นู ิพนธ์ ไม่ได้
อ้ างถึงเข้ าไปในการประเมินบทความด้ วย นอกจากนี ้ หากมีสว่ นใดของบทความที่มีความเหมือนหรื อซ ้าซ้ อนกับผลงานชิ ้น
อื่นๆ ผู้ประเมินบทความต้ องแจ้ งให้ บรรณาธิการทราบด้ วย
อนึ่ง วารสารบริ หารการศึกษา มศว เปิ ดรับบทความวิจยั และบทความวิชาการด้ วย ดังนัน้ หลักจริ ยธรรมใน
การตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) ให้ ใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาบทความวิชาการของ
วารสารบริ หารการศึกษา มศว ด้ วย

