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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
นางสาวจิราภรณ์ ปกรณ์
นางสาวสมวรรณ เอี่ยมวิจิตร์
นางสาวปาริฉตั ร นอกตาจัน่
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

ค

ง

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 31 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

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
ปั จจุบนั โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วด้ วยอิทธิ พลของเทคโนโลยี ส่งผลให้ ทุกหน่วยงานทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนต้ องปรับตัวเองด้ วยเช่นกัน ด้ วยอิทธิพ ลของเทคโนโลยี ยังมี
ปั จจัยอื่นๆ อีกที่มีผลกระทบและการปรับตัวของมวลมนุษย์ใ นโลกใบนี ้ อาทิ การเกิดโรคอุบตั ิใหม่ เหตุการณ์
ความรุ นแรงต่างๆ ที่เกิดขึ ้น อาทิ การกราดยิง การขับรถพุ่งชน การก่อวินาศกรรม ทาให้ ประชาชนผู้บริ สทุ ธิ์
จานวนมากเกิดการสูญเสียทังชี
้ วิตและทรัพย์สินของตนเอง ปัญหาสิ่งแวดล้ อมที่รุกคืบใกล้ ตวั เราเข้ ามาทุกวัน
อาทิ ปั ญหาฝุ่ นจิ๋ว PM 2.5 เป็ นต้ น สิ่งที่ทาได้ คือ การวางแผนเตรี ยมการป้องกันไว้ ลว่ งหน้ าน่าจะเป็ นหนทางที่
ดีที่สุดที่จะช่วยลดความรุนแรงของปั ญหาดังกล่าวได้ และเครื่ องมือสาคัญในการแก้ ปัญหา คือ การบริ หาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่ ต้ องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในสังคมมาร่วมมือ
ช่ว ยกัน ป้ อ งกัน และแก้ ไขปั ญ หาร่ ว มกัน จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ท้ า ทายความสามารถของผู้บ ริ ห ารเป็ น อย่า งยิ่ ง
โดยเฉพาะผู้บริหารทางการศึกษาที่มีหน้ าที่โดยตรงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ หวังเป็ นอย่าง
ยิ่งว่า วารสารฉบับ นี จ้ ะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้บริ หารและผู้สนใจทุกระดับในการนาความรู้ ที่ ได้ รับไปพัฒ นา
หน่วยงานและพัฒนาตนเองต่อไป

ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
บรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว
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บรรณาธิการแถลง
ภาควิชาการบริ หารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ได้ จัดทาวารสารบริ หารการศึกษา มศว โดยออกปี ละ 2 ฉบับ ปั จ จุบันการดาเนินการจัดทาวารสารมาถึง
ปี ที่ 16 แล้ ว โดยที่วารสารฉบับนีเ้ ป็ นปั กษ์ สอง ฉบับที่ 31 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เป็ นแหล่งค้ นคว้ าหาความรู้ ของนักวิชาการ ศิษย์เก่ า 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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ช

สารบัญ
เรื่อง

ชื่อผู้วิจัย

หน้ า

การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

ว่าที่ ร.อ. สมชาย แก้ วเจริ ญ

1

รูปแบบการบริ หารนวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัด

สันติชยั ใจชุ่มชื่น

13

ปณิชา ม่วงภูเขียว

27

ฉวีวรรณ เฟื่ องทอง

40

การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการสอนของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร

นพมาศ พุม่ ฉวี

53

การพัฒนารูปแบบการจัดการด้ านความปลอดภัยแบบมีสว่ นร่วมในสถานศึกษา สังกัด

อดิศร ดีปานธรรม

66

ฉวีวรรณ แผ่วตะคุ

76

อรอุษา วงศ์จรัสเกษม

88

วรพล เจริ ญวัย

101

อนาคตภาพความเป็ นผู้กากับการสถานีตารวจไทยในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2561-2571)

วงเดือน มุง่ ชู

115

ภาวะผู้นาทางวิชาการและวัฒนธรรมองค์การโรงเรียนที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยน

ปวีณา คามูล

126

วิกร ยิ ้มย่อง

139

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
กลยุทธ์การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากล ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
รูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็ นเลิศของการบริ หารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภาคตะวันออก
ทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัด
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2

สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
การบริ หารงบประมาณในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5

ซ
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สารบัญ (ต่ อ)
เรื่อง
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่สง่ ผลต่อการบริ หารงานวิชาการของ

ชื่อผู้วิจัย

หน้ า

ปิ ยธิดา ทาปลัด

149

สุจิตรา เพียรรุ่งเรื อง

163

เริ งรณ ล้ อมลาย

176

ปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ

ธัญญรัตน์ คาเพราะ

189

สมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

พิชญประไพ ทิพากรเกียรติ

202

โรงเรี ยน กลุม่ โรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1
ความภักดีตอ่ องค์การที่สง่ ผลต่อการบริ หารงานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน สังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้
อิทธิพลของปั จจัยที่สง่ ผลต่อการจัดการเรี ยนรู้ของครูในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยน ตามความคิดเห็นของครู ศึกษาเฉพาะกรณี : โรงเรี ยน วีรกิจ ยอดนาม

218

สาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย
องครักษ์
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูทสี่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขต

สาวิตรี เพ็ชรรัตน์

231

ชนินนั ท์ ยอดนาม

245

พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
สภาพการบริ หารงานวิชาการ ตามการรับรู้ของครูโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์
ภาคผนวก

257
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การพัฒนารู ปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
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บทคัดย่ อ
การวิจัย เรื่ อง การพัฒ นารู ปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒ นารู ป แบบภาวะผู้น าเชิ งกลยุท ธ์ ข องผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานและประเมิ น ความเป็ น ไปได้ และการนาไปใช้
ประโยชน์ ของรู ปแบบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีวิธีการดาเนินการวิจัย 4 ขันตอน
้
ได้ แก่
ขันตอนที
้
่ 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ขันตอนที
้
่ 2 ร่างรู ปแบบภาวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ผู้วิจัยนาแนวทางจากขันตอนที
้
่ 1มาร่ างรู ปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของ
ผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาของรู ปแบบได้ ค่าดัชนี
ความสอดคล้ องตังแต่
้ 0.80 – 1.00 ขันตอนที
้
่ 3 พัฒนารู ปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้ บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
ผู้วิจยั จัดการสนทนากลุม่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 10 คน เพื่อหาความถูกต้ องและความเหมาะสมของรู ปแบบภาวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน นาผลการสนทนากลุม่ มาปรับปรุงรูปแบบให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ ้นขันตอนที
้
่
4ประเมินความเป็ นไปได้ และการนาไปใช้ ประโยชน์ของรู ปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดย
เก็ บ ข้ อมูลจากกลุ่ม เป้าหมาย ได้ แก่ผ้ ูบ ริ ห ารสถานศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน สังกัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ก ารศึก ษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 2 จานวน 30 คน ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และนามาวิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วยค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ป แบบภาวะผู้น าเชิ ง กลยุท ธ์ ข องผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐานมี ค วามถูก ต้ อ งและความเหมาะสม
ประกอบด้ วย 6 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การใช้ ความคิดเชิงกลยุทธ์ จานวน 10 ข้ อ 2) การวางแผนกลยุทธ์ จานวน 9 ข้ อ 3)

1

2
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การมีวิสยั ทัศน์ จานวน 9 ข้ อ 4) การสื่อสาร จานวน 8 ข้ อ 5) การสร้ างวัฒนธรรมองค์การ จานวน 10 ข้ อ 6) การมีมนุษย
สัมพันธ์ จานวน 9 ข้ อ รวมข้ อย่อย 55 ข้ อ
2. การประเมิ น ความเป็ นไปได้ แ ละการน าไปใช้ ประโยชน์ ข องรู ป แบบภาวะผู้น าเชิ ง กลยุท ธ์ ข องผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มีความเป็ นไปได้ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่ สุด ทุก ด้ าน โดยเรี ย งลาดับ ค่าเฉลี่ย จากมากไปน้ อย ดังนี ้ การใช้ ค วามคิ ด เชิ งกลยุท ธ์ การมี ม นุษ ยสัม พัน ธ์ การสร้ าง
วัฒนธรรมองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสยั ทัศน์ และการสือ่ สาร สาหรับการนาไปใช้ ประโยชน์คา่ เฉลีย่ โดยรวม มีการ
นาไปใช้ ประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ทุกด้ านโดยเรี ยงลาดับค่าเฉลีย่ จาก
มากไปน้ อย ดังนี ้ การใช้ ความคิดเชิ งกลยุทธ์ การมีมนุษยสัมพันธ์ การสร้ างวัฒ นธรรมองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การ
สือ่ สาร และการมีวิสยั ทัศน์
คาสาคัญ : การพัฒนารูปแบบ, ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์

Abstract
The research entitled “The Development of Strategic Leadership Model of Basic Education School
Administrators” had the objectives to develop a strategic leadership model of basic education School
administrators and assess the feasibility and utilization of the strategic leadership model of basic education
School administrators. The research was conducted in 4 steps as follows. Step 1: Studying related document
and research and interviewing with 5 experts. Step 2: Drafting a strategic leadership model of basic education
School administrators. The researcher used the guidelines for building the model from Step 1 to drafting the
strategic leadership model of basic education School administrators. Then 5 experts were asked to examine
the content validity of the model. It yielded the Index of Item–Objective Congruence : IOC of 0.80 – 1.00. Step 3:
Developing the strategic leadership model of basic education School administrators. The research arranged for
a Focus Group Discussion in which 10 experts participated to find the accuracy and appropriateness of the
strategic leadership model of basic education School administrators. The results of the focus group discussion
were used to improve the model to make itmore appropriate. Step 4: Assessment feasibility and utilization of
strategic leadership model of basic education School administrators. Data were collected from the target
group, i.e. 30 basic education School administrators under PhraNakhon Si Ayutthaya Primary Educational
Service Area Office 2. They were selected by purposive sampling. The data were analyzed with mean and
standard deviation.
The research results found as follows.
1. The strategic leadership model of basic education School administrators found that the model was
accurate and appropriate, consisting of 6 factors: 1) Using strategic thinking,10 items, 2) Strategic planning, 9
items, 3) Having visions, 9 items 4) Communication, 8 items, 5) Building organizational culture, 10 items, 6)
Having human relationships, 9 items; totally 55 items.
2. The assessment of the feasibility and utilization of the strategic leadership model of basic education
School administrator found that the feasibility as a whole was at the highest level. When considered as individual
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aspects found that all were at the highest level. They were arranged in descending order of mean as follows:
Using strategic thinking, Having human relationships, Building organizational culture, Strategic planning,
Communication and Having visions respectively.
Keywords: The Development of Model ; Strategic Leadership

ภูมิหลัง
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็ นหัวใจสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้
เจริ ญรุ่ งเรื อง ดังนัน้ การที่จะพัฒนาประเทศชาติ ต้ องพัฒนาประชาชน โดยให้ การศึกษาเพื่อให้ คนในชาติมีคุณภาพตามที่
ต้ องการ การจัดการศึกษาจึงต้ องเป็ นไปเพื่อพัฒนาบุคคลให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทงร่
ั ้ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม องค์การหลักที่มีหน้ าที่ในการจัดการศึกษา ต้ องมีกลยุทธ์ ในการบริ หารจัดการศึกษา เพื่อมุ่งไปสูค่ วามสาเร็ จคือ
คุณภาพของการศึกษา [1] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ มีบทบัญญัติไว้ ในมาตรา 54 ว่า รัฐต้ อง
ดาเนินการให้ เด็กทุกคนได้ รับการศึกษาเป็ นเวลา 12 ปี ตังแต่
้ ก่อนวัยเรี ยนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้ จ่าย และคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่ องให้ จดั การศึกษา 15 ปี ให้ มีมาตรฐานและ
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้ จ่าย ได้ มีคาสัง่ ไว้ ในข้ อ 3 ว่า “ให้ สว่ นราชการที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานดาเนินการ
จัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 15 ปี ให้ มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้ จ่าย” [2] พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 กาหนดให้ กระทรวงศึกษาธิ การ
กระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาทังด้
้ านการบริ หารวิชาการ การบริ หารงบประมาณ การบริ หารงานบุคคล
และการบริ หารงานทัว่ ไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงโดยให้ ความสาคัญกับการปฏิ รูป
ด้ านต่างๆ โดยการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป 4 ด้ าน คือ การปฏิรูปโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา การปฏิรูปครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนการสอน [3]
ผลการพัฒนาการศึกษาไทยในการปฏิรูปการศึกษาที่ผา่ นมา ขีดความสามารถด้ านการศึกษาของประเทศไทย เมื่อ
เทียบกับนานาประเทศและกลุม่ ประเทศอาเซียน ประเทศไทยมีอนั ดับลดลง (IMD)และผลการจัดอันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของไทยในเวทีโลก (WFF) สมรรถนะด้ านการศึกษาของประเทศไทยในเวทีสากล ยังอยูใ่ นระดับที่ไม่นา่ พึงพอใจ ซึง่
จากผลการประเมินความสามารถด้ านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ และผลสัมฤทธิ์ ระดับชาติ (O-NET)อยูใ่ น
เกณฑ์ ต่ า ยัง ไม่เป็ น ที่ น่ า พอใจนอกจากนี ้ สมาคมนานาชาติ เพื่ อ ประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษา (The International
Association for Evaluation of Educational Achievement: IEA) ได้ ศึ ก ษาแนว โน้ มของการศึ ก ษาคณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (Trends in International Mathematics and Science Study: TIMSS 2015) โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างปี 2011-2015 มีสมาชิกเข้ าร่ วม 49 ประเทศ คะแนนเฉลีย่ นานาชาติกาหนดไว้
ที่ 500 คะแนน สรุ ป ผลประเทศไทย คือ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่อนั ดับที่ 26 และเมื่อเปรี ยบเทียบ กับผล
การประเมินโครงการ TIMSS 2011 คะแนนลดลงทังสองวิ
้
ชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ จาก 458 คะแนนเหลือ 431 คะแนน และ
วิชาวิทยาศาสตร์ จาก 472 คะแนน เหลือ 456 คะแนน [4]
จากปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานได้ กาหนดนโยบาย ปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยได้ ทาการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ.2561-2580 ซึง่
จะต้ องนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิเพื่อให้ ประเทศไทยบรรลุวิสยั ทัศน์ “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ ว
ด้ วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
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2560–2564) ได้ กาหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ 5 ปี ด้ านการศึกษาไว้ ดังนี ้ 1) ให้ มีการ
ยกระดับคุณ ภาพการศึกษาและการเรี ยนรู้ ให้ มีคุณ ภาพ เท่าเทีย มและทั่วถึง 2) การพัฒ นาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้
สนับสนุนการเจริ ญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป็ นการสร้ างความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒ นาคนและแรงงาน แผนการศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2560–2579ซึ่ง ยึด หลัก สาคัญ ในการจัด การศึก ษา
ประกอบด้ วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทัว่ ถึงทุกภาคส่วนของสังคม อีก
ทังยึ
้ ดตามเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ประเด็นภายในประเทศ เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้ างประชากรของประเทศ ความเหลือ่ มล ้าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิง่ แวดล้ อมโดยนายุทธศาสตร์ ชาติมา
เป็ นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา[5]
จากที่กล่าวมานัน้ จะเป็ นไปไม่ได้ หากสถานศึกษานัน้ ยังขาดผู้บริ หารสถานศึกษาที่มีศกั ยภาพในการบริ หารงาน
จนประสบความสาเร็ จให้ ถึงเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
โรงเรี ยนหรื อสถาบัน การศึก ษา จึงเป็ น หน่วยงานทางการศึกษาที่สาคัญ ที่สุด ในการขับเคลื่อนให้ เกิ ด การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ผู้บริ หารสถานศึกษาเป็ นบุคคลที่ต้องใช้ ภาวะผู้นาในการดาเนินภารกิจให้ ประสบความสาเร็ จ ผู้บริ หารจะประสบ
ความสาเร็ จหรื อล้ มเหลวในการบริ หาร เพียงใดนัน้ จะต้ องมีพฤติกรรมการบริ หารที่เหมาะสมสอดคล้ องกับ ทัศนา แสวง
ศักดิ์[6] ที่สรุ ปว่า ภาวะผู้นาเกี่ยวข้ องกับผู้นามีความสาคัญในการทางาน ผู้นาพร้ อมที่จะนาทุกคนให้ ก้าวไปข้ างหน้ า ปรับตัว
เข้ ากับทุกสถานการณ์ได้ อย่างเหมาะสมและถูกต้ อง เข้ าใจหน่วยงาน เห็นใจผู้ร่วมงาน ประสานประโยชน์ของหน่วยงานและ
ผู้ร่วมงานได้ เป็ นอย่างดี เช่นเดียวกับสมชาย เทพแสง[7] ได้ สรุปว่า ภาวะผู้นาเป็ นความสามารถในการเผชิญกับภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงได้ อย่างมัน่ คง โดยผู้นาจะสร้ างวิสยั ทัศน์ให้ เป็ นตัวกากับทิศทางขององค์การในอนาคต จากนันจึ
้ งจัด วางคน
พร้ อมทังสื
้ ่อความหมายให้ เข้ าใจวิสยั ทัศน์และสร้ างแรงดลใจให้ แก่บุคลากรเหล่านัน้ ให้ สามารถเอาชนะอุปสรรค เพื่อไปสู่
วิสยั ทัศน์ อย่างชัดเจนและประสบผลสาเร็ จ สอดคล้ องกับ สรายุทธ์ เศรษฐขจร[8] สรุ ปว่า ภาวะผู้นาในองค์ การ มีความ
จาเป็ นอย่างยิ่งในยุคการเปลี่ยนแปลงนี ้ เพราะการบริ หารงานให้ เกิ ดประสิทธิ ผลสูงสุดได้ นนต้
ั ้ องได้ รับความร่ วมมือจาก
ทีมงานเป็ นอย่างดี ซึง่ ผู้นาจะต้ องใช้ ทงศาสตร์
ั้
และศิลป์ ในการโน้ มน้ าวจูงใจให้ ทีมงามปฏิบตั ิงานด้ วยความเต็มใจ
ผู้บริ หารในยุคปั จจุบนั จึงต้ องมีรูปแบบของความเป็ นผู้นาที่เปลีย่ นแปลงไปและภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ เป็ นรู ปแบบ
ของผู้นาชนิดหนึ่งที่นาความเจริ ญก้ า วหน้ ามาสูอ่ งค์การผู้นาหลายแห่งที่ประสบความสาเร็ จล้ วนแต่มีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
ทังสิ
้ ้น ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ เริ่ มจากการมีคณ
ุ สมบัติสาคัญคือ เป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ กว้ างไกล และนาวิสยั ทัศน์มาสูก่ ารปฏิบตั ิได้
อย่างเป็ นผลสาเร็ จตามขันตอน[9]ดั
้
งนันผู
้ ้ บริ หารจาเป็ นต้ องมีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ที่ต้องปรับเปลีย่ นทิศทางวิธีการคิด และ
การบริ หารแบบใหม่ที่สอดคล้ องทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีความพยายามในการวางแผนกลยุ ทธ์ อย่างสมบูรณ์ ที่ครอบคลุม
ภารกิจและขอบข่ายทังหมดของสถานศึ
้
กษาทาให้ มีการนาเอาเรื่ องของกระบวนการบริ หารงานโดยเฉพาะการนากลยุทธ์ ไป
ปฏิบัติ ภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ เป็ นภาวะผู้นาที่ทาการบริ หารจัดการโดยมีความยืดหยุ่นและเสริ มอานาจให้ กับเพื่อนร่ วม
อุดมการณ์ในการสร้ างสรรค์การเปลีย่ นแปลงอย่างมีกลยุทธ์ [10]ซึง่ ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์จะมีบทบาทหลายหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริ หารจัดการ โดยผ่านผู้เกี่ยวข้ องอื่น ๆ และช่วยให้ องค์ก ารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตั น์ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ[11] ซึง่ ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์นนต้
ั ้ องการความสามารถที่จะปรับสภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกองค์
้
การ
มาบริ หารจัดการให้ งานราบรื่ นโดยผ่านกระบวนการสื่อสารที่ซับซ้ อน ช่วยพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรให้ เข้ มแข็ง [12]
ส่งเสริ มให้ มีการแก้ ปัญหาและการตัดสินใจที่ชดั เจน สอดคล้ องกับนโยบายของหน่วยเหนือ มีการนาหลักมนุษย์สมั พันธ์ ใน
การสร้ างเครื อข่ายการทางาน [13] สนับสนุนให้ การทางานเน้ นการมีสว่ นร่ วมและสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างบุคคลใน
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องค์การและนอกองค์การ[14] โดยเฉพาะมีการใช้ ความคิดเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนพัฒนาการปฏิบตั ิงาน [15] และเน้ นการ
บริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพเพื่อให้ ผ้ รู ับบริ การเกิดความประทับใจ [16]
ด้ วยเหตุผลดังกล่าว ท าให้ ผ้ ูวิจัยตระหนักและเห็ นความสาคัญ ของภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ เพื่ อก าหนดทิศ ทาง
วิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก มีการใช้ ความคิดเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกล
ยุทธ์ มีวิสยั ทัศน์ มีความสามารถในการสื่อสารการสร้ างวัฒ นธรรมองค์ การที่มีคุณภาพและการมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี และ
สามารถบริ หารสถานศึกษาให้ ประสบผลสาเร็ จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิ ภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงมุ่ง
วิจัย เรื่ อง การพัฒ นารู ปแบบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐานเพื่อเป็ นข้ อมูลสารสนเทศในการ
วางแผนพัฒนาตนเองของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อวงการบริ หารการศึกษาจะได้ ข้อ
ค้ นพบและช่วยให้ ได้ แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึกษาอันเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับ
การบริ หารการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2. เพื่อประเมินความเป็ นไปได้ และการนาไปใช้ ประโยชน์ของรูปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริ หารสถานศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้ บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานครั ง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการ
วิจยั 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันตอนที
้
่ 1 การศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและสัมภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ ผู้วิจยั ศึกษาเอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับข้ อมูลพื ้นฐานของการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 เอกสารงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบสาคัญและการนาไปใช้ ในสถานศึกษา ศึกษารายงานกรณีตวั อย่าง(ศึกษา
สภาพจริ ง) จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ นาข้ อมูลที่ศึกษา
วิเคราะห์ รวมทัง้ สัมภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณ วุฒิ จานวน 5 คน นามาเป็ นแนวทางในการสร้ างรู ปแบบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของ
ผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูลครัง้ นี ้เป็ นแบบสัมภาษณ์ แบบปลายเปิ ด (Open
Ended) ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ ด้วยตนเอง โดยมีการบันทึกเสียงด้ วยเครื่ องบันทึกเสียง และจดบั นทึกใช้ เวลาในการ
สัมภาษณ์ คนละ 60 นาที ต่อจากนันจั
้ ดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั วิเ คราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) สรุ ปผลจาก
การศึกษาเอกสาร งานวิจัย และสัมภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณ วุฒิ ขนั ้ ตอนที่ 2 การร่ างรู ปแบบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้บ ริ หาร
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ผู้วิจยั นาแนวทางของการร่ างรูปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จาก
ขันตอนที
้
่ 1 มาร่ างเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับรู ปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่ร่างขึ ้นมี 6
องค์ประกอบ ดังนี ้ 1) การใช้ ความคิดเชิงกลยุทธ์ 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมีวิสยั ทัศน์ 4) การสือ่ สาร 5) การสร้ างวัฒนธรรม
องค์ การ และ 6) การมี มนุษยสัมพันธ์ ต่ อจากนัน้ น าไปให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื อ้ หา
(Content Validity) และนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC)
ผลจากการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา พบว่าได้ ค่า IOC = .80 – 1.00 ขันตอนที
้
่ 3 การพัฒนารู ปแบบภาวะ
ผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ผู้วิจยั นาร่ างรู ปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึกษาขัน้
พื ้นฐานมากาหนดเป็ นประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 10 คน เพื่อหาความ
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เหมาะสมและความถูกต้ องของรูปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน นาผลการสนทนากลุม่ มา
ปรับปรุงรูปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ ้น ขันตอนที
้
่ 4 การประเมิน
ความเป็ นไปได้ และการนาไปใช้ ประโยชน์ของรู ปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ผู้วิจัยนา
แบบสอบถามไปให้ กบั กลุม่ เป้าหมายซึง่ เป็ นผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึก ษาประถมศึกษา
พระนครศรี อ ยุธยาเขต 2 จานวน 30 คน และน ามาวิเคราะห์ ข้ อมูลด้ วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนารู ปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พบว่ารู ปแบบภาวะผู้นาเชิงกล
ยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานมีความเหมาะสม ถูกต้ องประกอบด้ วย 6 องค์ประกอบ 55 ข้ อย่อยได้ แก่ 1) การใช้
ความคิดเชิงกลยุทธ์ จานวน 10 ข้ อ 2) การวางแผนกลยุทธ์ จานวน 9 ข้ อ 3) การมีวิสยั ทัศน์ จานวน 9 ข้ อ 4) การสื่อสาร
จานวน 8 ข้ อ 5) การสร้ างวัฒนธรรมองค์การ จานวน 10 ข้ อ และ 6) การมีมนุษยสัมพันธ์ จานวน 9 ข้ อ
2. ผลการประเมิ น ความเป็ นไปได้ แ ละการน าไปใช้ ประโยชน์ ของรู ป แบบภาวะผู้น าเชิ ง กลยุท ธ์ ข องผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับความเป็ นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า
อยู่ในระดับมากที่สดุ ทุกด้ าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้ อย ดังนี ้ ด้ านการใช้ ความคิดเชิงกลยุทธ์ ด้ านการมีมนุษย
สัมพันธ์ ด้ านการสร้ างวัฒนธรรมองค์การ ด้ านการวางแผนกลยุทธ์ ด้ านการมีวิสยั ทัศน์ ด้ านการสื่อสาร สาหรับการนาไปใช้
ประโยชน์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าอยู่ในระดับมากที่ สุดทุกด้ าน โดยเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย ดังนี ้ ด้ านการใช้ ความคิดเชิงกลยุทธ์ ด้ านการมีมนุษยสัมพันธ์ ด้ านการสร้ างวัฒนธรรมองค์การ
ด้ านการวางแผนกลยุทธ์ ด้ านการสือ่ สารและด้ านการมีวิสยั ทัศน์

อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนารู ปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พบว่ารู ปแบบภาวะผู้นาเชิงกล
ยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มีความถูกต้ องและความเหมาะสม ประกอบด้ วย 6 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การใช้
ความคิดเชิงกลยุทธ์ 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมีวิสยั ทัศน์ 4) การสือ่ สาร 5) การสร้ างวัฒนธรรมองค์การ และ6) การ
มีมนุษยสัมพันธ์ ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะในยุคของการบริ หารโรงเรี ยนสมัยใหม่ จาเป็ นที่ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาต้ องมีภาวะ
ผู้นาเชิงกลยุทธ์ ในการบริ หารสถานศึกษา สามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก จุดแข็ ง จุดอ่อนของโรงเรี ยนนามา
วางแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาโรงเรี ยนให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริ หารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์จะมี
การใช้ ความคิดเชิงกลยุทธ์ คิดค้ นหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ในการพัฒนาโรงเรี ยนสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับ
บุค ลากรได้ เป็ นอย่างดี มี ม นุษ ยสัม พัน ธ์ สามารถสื่อ สารได้ อ ย่างมี ป ระสิท ธิ ภาพ สร้ างวัฒ นธรรมองค์ การที่ มี คุณ ภาพ
นอกจากนี ้ ผู้บริ หารสถานศึกษาต้ องมีวิสยั ทัศน์ สามารถมองเห็นภาพรวมและมองเห็นภาพอนาคต ของโรงเรี ยนว่าจะไปใน
ทิศทางใด เพื่อพัฒนาโรงเรี ยนให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก สอดคล้ องกับแนวคิดของกัณฑ์กณัฐ
สุวรณรัชภูม์[17]ที่สรุปว่า ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ เป็ นภาวะผู้นาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพขององค์การ เพราะผู้บริ หาร
ต้ องมีวิสยั ทัศน์มีการกาหนดทิศทางขององค์ การ มีการวางแผนกลยุทธ์ และมีการใช้ ความคิดเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนมีการ
ควบคุมอย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งจะทาให้ เป้าหมายขององค์การสาเร็ จลงได้ จาเป็ นต้ องมีทกั ษะในการติดต่อสื่อสารมีการสื่อสาร
อย่างสม่าเสมอใช้ ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและเน้ นแบบสองทางเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของการทางาน มีการนาหลัก
มนุษยสัมพันธ์ มาใช้ ในการสร้ างเครื อข่ายในการทางาน สนับสนุนให้ การทางานเน้ นการมีส่วนร่ วมและการสร้ างวัฒนธรรม
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องค์การที่มีคณ
ุ ภาพ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สมชาย เทพแสง และ ทัศนา แสวงศักดิ์ [18] ที่สรุปว่า ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริ หารสถานศึกษา ประกอบด้ วย 6 ด้ าน ได้ แก่ การวางแผนกลยุทธ์ การใช้ ความคิดเชิงกลยุทธ์ การมีมนุษยสัมพันธ์
การสือ่ สารและการเจรจาต่อรอง การแก้ ปัญหาและการตัดสินใจ โดยผู้บริ หารสถานศึกษาจะให้ ความสาคัญของการวางแผน
กลยุทธ์ และการใช้ ความคิดเชิงกลยุทธ์ ในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ รวมถึงเป้าหมาย เพื่อนาบุคลากรในโรงเรี ยนไปสู่
ความสาเร็ จตามเป้าหมายขณะเดียวกันมีการใช้ แรงจูงใจเป็ นกลยุทธ์ในการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคลากร โดยใช้ เทคนิค
อย่างหลากหลาย เพื่อให้ บคุ ลากรเกิดความประทับใจ รวมถึงเทคนิคในการสือ่ สาร การเจรจาต่อรอง และการแก้ ปัญหาต่าง ๆ
จากความสามารถในการใช้ ภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึกษาดังกล่าว เป็ นผลให้ การบริ หารงานในโรงเรี ยน
ประสบผลสาเร็ จ เป็ น อย่า งดี สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ ประภาพรรณ รั ก เลี ย้ ง [19] ที่ ส รุ ป ว่า ภาวะผู้น าเชิ ง กลยุท ธ์ มี
คุณลักษณะด้ านการคิดเชิงกลยุทธ์ รอบรู้ สถานการณ์ ภายนอกองค์การ รู้จุดแข็งจุดอ่ อน มองเห็นทังภาพกว้
้
างและภาพลึก
การสือ่ สาร ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 6 ด้ านได้ แก่ 1) การใช้ ความคิดเชิงกลยุทธ์ 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมีวิสยั ทัศน์
4) การสือ่ สาร 5) การสร้ างวัฒนธรรมองค์การ และ6) การมีมนุษยสัมพันธ์
อีกทังภาวะผู
้
้ นาเชิงกลยุทธ์ ด้ านการใช้ ความคิดเชิงกลยุทธ์ นับว่ามีความสาคัญเพราะการใช้ ความคิดเชิงกลยุทธ์
จะท างานในลักษณะบูรณาการโดยมีการคิ ดอย่ างเป็ น กระบวนการครบทุกขัน้ ตอนจนถึงเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ สามารถคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์การทางานอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบนั และอนาคต สามารถกาหนดกลยุทธ์
หรื อทางเลือกที่ดีที่สดุ สร้ างสรรค์และค้ นหาแนวทางหลาย ๆ ด้ าน ตลอดจนกระตุ้นและใช้ แรงจูงใจให้ บคุ ลากรคิดกิจกรรม
และโครงการใหม่ ๆ มาใช้ ในการบริ หารโรงเรี ยน สร้ างพลัง ร่ วมคิดร่ วมทางานกับบุคลากรให้ เกิดความคล่องตัวและความ
ยืดหยุ่นโดยมุ่งความสาเร็ จ ของงาน เพื่อให้ บ รรลุเป้าหมายที่ ต้องการสอดคล้ องกับแนวคิ ดของ เทื อ้ น ทองแก้ ว [20] ได้
กล่าวถึงความสาคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์วา่ ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสาเร็ จ ส่งเสริ มการพัฒนาการทาสิง่ ต่าง ๆ โดยมีการ
กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ลว่ งหน้ าอย่างชัดเจน เรี ยนรู้ที่จะมองอนาคตของตนเองและสภาพแวดล้ อม ทาให้ สามารถ
รับมือกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่ ช่วยลดการกระทาที่ไม่จาเป็ น การเสียพลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ ไปโดยเปล่า
ประโยชน์ ช่วยทาให้ มีโอกาสประสบความสาเร็ จได้ มากกว่าคนที่ไม่ร้ ูจกั การคิดเชิงกลยุทธ์
นอกจากนี ้ ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐานที่ มี ภ าวะผู้ น าเชิ ง กลยุท ธ์ ด้ านการวางแผนกลยุท ธ์ นับ ว่ า มี
ความสาคัญที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะการวางแผนกลยุทธ์ สามารถนาไปใช้ ในการบริ หารสถานศึกษา เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ต้องการได้ โดยนาข้ อมูลมาวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อนามากาหนดวิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์และ
พัน ธกิ จของสถานศึก ษาและวางแผนกลยุทธ์ ระยะสัน้ ระยะปานกลาง ระยะยาวอย่างมีป ระสิท ธิ ภาพ มีก ารตัด สินใจ
คาดการณ์ ผลลัพธ์ มีประเมินทางเลือก และมีการเตรี ยมการป้องกันในการวางแผนกลยุทธ์ ได้ อย่างถูกต้ อง เพื่อให้ บรรลุ
ความสาเร็ จตามเป้าหมายที่ กาหนดไว้ สอดคล้ องกับแนวคิดของพระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ์ [21] สรุ ปว่า การวางแผนกล
ยุทธ์ มีความสาคัญต่อการบริ หารงานในปั จจุบนั เนื่องจากการที่องค์การต้ องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทังสภาพแวดล้
้
อม
ภายนอกและสภาพแวดล้ อมภายใน ผู้บริ หารที่มีประสิทธิภาพจะต้ องมีวิธีการที่จะทาให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา ทางานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ ้นในอนาคตส่งผลให้ ผ้ บู ริ หารปรับเปลี่ยนวิธีการบริ หารงานให้ ทนั ต่อสถานการณ์
สามารถกาหนดทิศทางขององค์การในอนาคตได้ อย่างชัดเจน เพื่อให้ องค์การได้ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด โดยมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกองค์
้
การอย่างใกล้ ชิด เพื่อกาหนดกลยุทธ์ และนากลยุทธ์ ที่วางไว้ ไปปฏิบตั ิ
พร้ อมทังประเมิ
้
นและควบคุมกลยุทธ์ที่เกิดจากกระบวนการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องที่สมั พันธ์ กบั สภาพแวดล้ อม ทา
ให้ องค์การบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กาหนด
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ผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่มีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ด้ านการมีวิสยั ทัศน์ ทาให้ การบริ หารงานมีการเชื่อมโยง
วิสยั ทัศน์ไปสูเ่ ป้าหมายที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจนมีความมุง่ มัน่ ตังใจในการปฏิ
้
บตั ิงานอย่างต่อเนื่องมองภาพอนาคตมากาหนด
วัตถุประสงค์และพันธกิจ เพื่อให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ ตลอดจนเผยแพร่ และถ่ายทอดวิสยั ทัศน์เพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิที่เป็ น
รู ปธรรมอย่างชัด เจน เพื่ อให้ โรงเรี ยนประสบความสาเร็ จ สอดคล้ องกับแนวคิ ดของ ธัญ ยธรณ์ สุภัคเลิศ [22] ที่ สรุ ป ว่า
ผู้บริ หารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นาวิสยั ทัศน์สามารถมองการณ์ ไกลอย่างสร้ างสรรค์ โดยวิเคราะห์ปัจจัยและสภาพแวดล้ อม
และนาสิ่งที่ได้ จากการสังเคราะห์ผ่านการวิเคราะห์นนมาคาดการณ์
ั้
อนาคตได้ อย่างแม่นยา อีกทังมี
้ การกาหนดทิศทาง ระบุ
เป้าหมายที่ชัดเจนโดยคานึงถึงความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต รวมทังการด
้
าเนินการตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
ผู้บริ หารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานที่มีภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ด้ านการสื่อสารนับว่ามีความสาคัญ ต่อการบริ หารงาน
เพราะการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน ตรงประเด็นจะช่วยทาให้ บคุ ลากรเกิดความเข้ าใจตรงกัน นอกจากนี ้การสือ่ สารที่มี
ประสิทธิภาพจะส่งต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้ มีแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนทาให้ การบริ หารงานประสบความสาเร็ จ
ผู้บริ หารสถานศึกษาต้ องตระหนักถึงความสาคัญของการสื่อสาร เพราะการสื่อสารนับว่าเป็ นเครื่ องมือสาคัญของผู้บริ หารที่
ใช้ ในการบริ หารงานให้ ประสบผลสาเร็ จ โดยเฉพาะในปั จจุบันเป็ นยุคข้ อมูลข่าวสารที่เรี ยกว่ายุคโลกาภิวตั น์ หรื อโลกไร้
พรมแดน ผู้บริ หารสถานศึกษาจึงจาเป็ นต้ องพัฒนาตนเองให้ ทนั กับสังคมโลกที่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วสอดคล้ องกับ
แนวคิดของธนาชัย สุขวณิช และพรชัย อรัณยกานนท์ [23] สรุปว่า การสื่อสารมีความสาคัญในการบริ หาร เนื่องจากในการ
บริ หารนันผู
้ ้ บริ หารจะต้ องดาเนินงานมอบหมายงานให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานปฏิบัติงานให้ สาเร็ จและในการปฏิบัติงานนันจ
้ าเป็ น
จะต้ อ งใช้ ก ารติ ดต่อสื่อสารที่ มีป ระสิท ธิ ภาพ เพื่ อให้ บุค คลได้ รับ ทราบวัต ถุป ระสงค์ และวิธีการปฏิบัติ งานอย่างถูก ต้ อ ง
นอกจากนี ้ การสื่อสารจะช่วยสร้ างความเข้ าใจระหว่างผู้ปฏิบตั ิงานกับผู้บริ หารรวมทังบุ
้ คคลต่าง ๆในองค์การอันจะทาให้
สามารถขจัดปั ญหาระหว่างบุคคลในองค์การและช่วยสร้ างประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลการประเมิ น ความเป็ น ไปได้ และการน าไปใช้ ป ระโยชน์ ข องรู ป แบบภาวะผู้น าเชิ งกลยุท ธ์ ข องผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พบว่ารู ปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับ
ความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ทุกด้ าน โดยเรี ยงระดับจากมากไปน้ อย
ที่สดุ ดังนี ้ ด้ านการใช้ ความคิดเชิงกลยุทธ์ ด้ านการมีมนุษยสัมพันธ์ ด้ านการสร้ างวัฒนธรรมองค์การ ด้ านการวางแผนกล
ยุทธ์ ด้ านการมีวิสยั ทัศน์ ด้ านการสื่อสาร สาหรับการนาไปใช้ ประโยชน์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณา
รายด้ านพบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ทุกด้ าน โดยเรี ยงระดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้ อยที่สดุ ดังนี ้ ด้ านการใช้ ความคิดเชิงกลยุทธ์
ด้ านการมีมนุษยสัมพันธ์ ด้ านการสร้ างวัฒนธรรมองค์การ ด้ านการวางแผนกลยุทธ์ ด้ านการสือ่ สาร ด้ านการมีวิสยั ทัศน์ที่
เป็ นเช่นนี ้ อาจเป็ นเพราะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ เป็ นภาวะผู้นายุคใหม่ที่สอดคล้ องกับการปฏิรูปขององค์การให้ มีความทันสมัย
ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก จาเป็ นที่ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาต้ องพัฒนาและปรับปรุงภาวะผู้นา โดยเน้ นความเป็ นผู้นา
เชิ งกลยุท ธ์ สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ เนตร์ พัณ ณา ยาวิ ราช [24] สรุ ป ว่า ในยุค ปั จ จุบัน มี รูป แบบของความเป็ น ผู้น าที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ เป็ นรู ป แบบของผู้นาชนิดหนึ่งที่นาความเจริ ญ ก้ าวหน้ ามาสู่องค์ การ ผู้นาของ
องค์การหลายแห่งที่ประสบความสาเร็ จล้ วนแต่มีความเป็ นผู้นาเชิงกลยุทธ์ สามารถสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน สร้ าง
ความเป็ นผู้นาเชิงกลยุทธ์ โดยเริ่ มจากการมีคณ
ุ สมบัติ คือเป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ กว้ างไกล และนาวิสยั ทัศน์มาสูก่ ารปฏิบตั ิได้ อย่าง
เป็ นผลสาเร็ จ สอดคล้ องกับแนวคิดของ วูทตันและฮอร์ น (Wootton& Horne)[25] สรุ ปว่า ปั จจัยความสาเร็ จในการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญที่สดุ คือ ความรู้ความสามารถของผู้บริ หาร เช่น ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์
และการคิดอื่น ๆ ความสามารถในการบริ หารการเปลี่ยนแปลง การมีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกลเป็ นต้ นและที่มีความสาคัญมาก
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ที่สุด 2 ประการคือภาวะผู้น าเชิ งกลยุท ธ์ และการคิ ดเชิ งกลยุทธ์ สอดคล้ องกับ แนวคิ ดของประยงค์ เนาวบุต ร [26] ได้
กล่าวถึง ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์เป็ นความสามารถในการดาเนินกิจการให้ บรรลุผลสาเร็ จโดยใช้ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
ประกอบด้ วยการกาหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ในการดาเนินงานที่ชดั แจ้ งและเหมาะสม การสร้ างแรงบันดาลใจให้ แก่สมาชิก
เพื่อให้ เกิดความมุง่ มัน่ ในการทางานที่ก่อให้ เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผ้ รู ับบริ การเพื่อทาให้ การดาเนินกิจการบรรลุผลสาเร็ จ
สูงสุดและได้ เปรี ยบคูแ่ ข่ง
โดยเฉพาะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ด้านใช้ ความคิดเชิงกลยุทธ์ มีค่าเฉลีย่ ความเป็ นไปได้ และการนาไปใช้ ประโยชน์
อยู่ในลาดับมากที่สดุ เป็ นลาดับแรกที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะผู้บริ หารสถานศึกษาให้ ความสาคัญกับการใช้ ความคิดเชิงกล
ยุทธ์ ซึ่งเป็ นการคิดที่เป็ นระบบและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ถือเป็ นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพและเป็ นองค์ประกอบแห่ง
ความสาเร็ จของคนและองค์การในยุคการแข่งขันสอดคล้ องกับแนวคิดของเกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ [27] ได้ ให้ ความเห็นว่า
การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็ นทักษะของการคิดที่เน้ นแข่งขัน โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่เส้ นชัยภายใต้ ความไม่แน่นอน ความสามารถใน
การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ที่เป็ นอยู่ เพื่อกาหนดแนวทางที่เหมาะสมที่สดุ ในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ดังนี ้
การคิดเชิงกลยุทธ์จะเกิดขึ ้นได้ ต้องเกิดจากบุคลากรนันต้
้ องมีเป้าหมายที่ชดั เจนและมีแรงปรารถนาในการบรรลุเป้าหมาย อีก
ทังภาวะผู
้
้ นาเชิงกลยุทธ์ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยของความเป็ นไปได้ และการนาไปใช้ ประโยชน์ในระดับมากที่สดุ
รองลงมาที่เป็ นเช่นนีอ้ าจเป็ นเพราะผู้บริ หารสถานศึกษาตระหนักและให้ ความสาคัญ ในการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีกับ
บุคลากร มีความสุภาพ อ่อนโยน ยิ ้มแย้ มแจ่มใส แสดงความจริ งใจ ให้ การช่วยเหลือบุคลากร สร้ างขวัญและกาลังใจ ยกย่อง
เชิดชูบุคลากร ซึ่งเป็ นการสร้ างพลังเชิงบวกใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม ทาให้ เป็ นที่
ยอมรับนับถือของบุคลากร ผู้บริ หารจาเป็ นจะต้ องใช้ มนุษยสัมพันธ์ ในการบริ หารงาน เพราะมนุษยสัมพันธ์ มีความสาคัญ
มากในการทางานร่ วมกัน และจะทาให้ การบริ หารงานเกิดความราบรื่ น บุคลากรร่ วมมือกันทางานอย่างลงตัว เพื่อให้ งาน
ประสบผลสาเร็ จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ สอดคล้ องกับแนวคิดของ ประภาพรรณ รักเลี ้ยง [28] สรุ ปว่า มนุษยสัมพันธ์
จัดเป็ นทังศาสตร์
้
และศิลป์ เนื่องจากมีหลักการและทฤษฎีที่เป็ นข้ อความรู้ และการนาหลักการหรื อทฤษฎีไปปฏิบตั ิให้ ประสบ
ความสาเร็ จได้ นนั ้ ต้ องอาศัยเทคนิควิธีการซึ่งถือเป็ นศิลปะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล การที่ผ้ นู าจะมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีกับ
บุคคลอื่น จาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ ทงภาคทฤษฎี
ั้
และหมั่นฝึ กฝนเพื่อให้ เกิดความเชี่ยวชาญจนสามารถนาหลักการที่เป็ นข้ อความรู้
ทางทฤษฎีไปใช้ ได้ อย่างเป็ นธรรมชาติ ดังนัน้ การมีม นุษยสัมพันธ์ ที่ดีกับบุคคลโดยทั่วไป จึงทาให้ การบริ หารราบรื่ น และ
ก่อให้ เกิดความสงบสุขในองค์การ
ตลอดจนภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ด้านการสร้ างวัฒนธรรมองค์การมีค่าเฉลี่ยของความเป็ นไปได้ และการนาไปใช้
ประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สดุ ลาดับที่สาม ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะผู้บริ หารสถานศึกษาตระหนักและให้ ความสาคัญใน
การสร้ างวัฒนธรรมองค์การท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวตั น์ในปั จจุบนั ผู้บริ หารสร้ างความเชื่อ หรื อ
ค่านิยมให้ บุคลากรยึดถื อไว้ เป็ นเป้าหมายร่ วมกันเพื่อมุ่งไปสู่ความสาเร็ จตามวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ผู้บริ หารกระตุ้นแล ะ
ผลักดันเพื่อส่งเสริ มความเชื่อ ค่านิยมขององค์การ ส่งเสริ มให้ บุคลากรกล้ าตัดสินใจ สร้ างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้ เกิดการ
เรี ยนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์การร่วมกันจนเกิดวัฒนธรรมองค์การคุณภาพในสถานศึกษา บุคลากรทางานด้ วยความสุข
และความเต็ม ใจน าไปสู่ค วามสาเร็ จและเป้าหมายที่ ตัง้ ไว้ สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ เมธี ปิ ลนั ธนานนท์ [29]กล่าวถึ ง
ความสาคัญของวัฒนธรรมองค์การว่าเป็ นสิง่ สาคัญที่ทาให้ องค์การประสบความสาเร็ จ เพราะมีเหตุผลหลายประการ เช่น ทา
ให้ บุคคลในองค์การได้ เห็นถึงความเป็ นเอกลักษณ์ขององค์การ เป็ นตัวแสดงให้ เห็นถึงความมัน่ คงและความคงอยู่ต่อเนื่อง
ขององค์การได้ การเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมองค์การจะช่วยให้ บคุ คลในองค์การ สามารถรู้ความเป็ นมาและเป็ นไปขององค์การ เมื่อมี
ความสับสนเกิดขึ ้นแก่องค์การและที่สาคัญที่สดุ คือ วัฒนธรรมองค์การ จะมีสว่ นกระตุ้นให้ บุคคลในองค์การมีความสนใจ
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กระตือรื อร้ นในการทางานของตนได้ เช่น วัฒนธรรมองค์ การที่ให้ ความสนใจและมีความประทับใจต่อความตังใจในการ
้
ทางานของบุคคลในองค์การก็ดีหรื อการมีวิสยั ทัศน์ของบุคคลก็ตาม ตลอดจนการให้ เกียรติยกย่องแก่บคุ คล การมีวฒ
ั นธรรม
เช่น นี ย้ ่อ มแสดงถึ งองค์ ก ารมี วัฒ นธรรมที่ ให้ ค วามสาคัญ และให้ รางวัลต่อ คนเหล่านัน้ นอกจากนัน้ ความสาคัญ ของ
วัฒนธรรมองค์การ ยังใช้ เป็ นหลักที่ชี ้นาพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การได้ เพราะวัฒนธรรมองค์การจะเป็ นค่านิยมหลักที่
สมาชิกขององค์การส่วนใหญ่เชื่อถือและปฏิบตั ิตาม

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลในการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาในหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ได้ แก่ โรงเรี ย นในสัง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึก ษา ควรมี การส่งเสริ มภาวะผู้น าเชิ งกลยุทธ์ ด้านการใช้ ความคิ ดเชิ งกลยุท ธ์ โดย การกาหนด
ทางเลือกที่ดีที่สดุ หรื อกลยุทธ์ ที่หลากหลายเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ กระตุ้นและใช้ แรงจูงใจให้ บคุ ลากรคิดกิจกรรม
และโครงการใหม่ ๆ เพื่อนามาใช้ ในการปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงผลประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน
1.2 ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาในหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ได้ แก่ โรงเรี ย นในสัง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ควรมีการส่งเสริ มภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ควรมีการสร้ างขวัญ และ
กาลังใจยกย่องเชิ ด ชูบุค ลากร สร้ างความสุขและความพึ งพอใจสร้ างพลังเชิ งบวก สร้ างความเข้ าใจให้ เกิ ด ขึน้ อย่า งมี
ประสิทธิภาพ ให้ การช่วยเหลือบุคลากรตลอดจนประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่บคุ ลากร
1.3 ผู้บริ หารสถานศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ แก่ โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ควรมีการส่งเสริ มภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ด้านการสร้ างวัฒนธรรมองค์การ ควรมีการกาหนดบทบาทหน้ าที่
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ให้ เกิดความเข้ าใจตรงกัน จัดบรรยากาศของการทางานเป็ นทีมอย่างอบอุ่น
และเป็ นกันเอง สร้ างวัฒนธรรมองค์การที่มีคณ
ุ ภาพให้ เกิดขึ ้นภายในสถานศึกษา
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรมีการพัฒนารู ปแบบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัด
อืน่ เช่น อาชีวศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น กรุงเทพมหานคร เป็ นต้ น
2.2 ควรมี การวิจัยเชิ งทดลองในการน ารู ปแบบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ไปพัฒ นาเป็ น หลักสูตรฝึ กอบรมเพื่ อ
เสริ มสร้ างภาวะผู้นาให้ กบั ผู้บริ หารสถานศึกษา
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ างและตรวจสอบรู ปแบบการบริ หารนวัตกรรมสู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
เอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน โดยมีวิธีดาเนินการวิจัย 2 ขัน้ ตอน คื อ
1) สร้ างรู ปแบบการบริ หารนวัตกรรมสู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการศึกษาเอกชนโดยใช้ เทคนิคเดลฟายจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 17 คน 2) ตรวจสอบรู ปแบบการบริ หารนวัตกรรมสู่
ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนโดยกลุม่ ผู้บริ หาร
และครู ในโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญด้ วยการสนทนากลุม่ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่ามัธยฐาน
และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบการบริ หารนวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการศึกษาเอกชนมีองค์ประกอบ 7 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านการพัฒนาผู้เรี ยนโดยมุง่ เน้ นผลลัพธ์ มี 50 ประเด็น 2) ด้ านการ
พัฒนาภาวะผู้นาและธรรมาภิบาลของผู้บริ หาร มี 45 ประเด็น 3) ด้ านการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร มี 45 ประเด็น 4)
ด้ านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มี 45 ประเด็น 5) ด้ านการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการของโรงเรี ยน
มี 45 ประเด็น 6) ด้ านการพัฒ นาสภาพแวดล้ อมที่เกื อ้ หนุนต่อการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม มี 45 ประเด็น และ 7) ด้ านการ
พัฒนาความร่ วมมือกับเครื อข่ายในการจัดการศึก ษา มี 45 ประเด็น โดยในองค์ประกอบแต่ละด้ านมีกระบวนการบริ หาร
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จัดการตามหลักวงจรคุณภาพ 4 ขันตอน
้
และ 15 ขันย่
้ อย ประกอบด้ วย 1) การวางแผน มี 6 ขันย่
้ อย 2) การนากลยุทธ์สกู่ าร
ปฏิบตั ิ มี 4 ขันย่
้ อย 3) การตรวจสอบผลการดาเนินงาน มี 2 ขันย่
้ อย และ 4) การแก้ ไขพัฒนาระบบ มี 3 ขันย่
้ อย รวมทังหมด
้
320 ประเด็น
2. ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริ หารนวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน พบว่า รูปแบบที่สร้ างขึ ้นมีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบตั ิ
คาสาคัญ : รูปแบบ, การบริ หารนวัตกรรม, ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ

Abstract
This study aimed to develop and validate the model of innovation management for excellence in
general education private schools under The Office of Private Education Commission. The method of this study
comprised of two steps; 1) Design the model of innovation management for excellence in general education
private schools under The Office of Private Education Commission using Delphi Technique to get results from
opinions of seventeen experts; and 2) Validating the model of innovation management for excellence in general
education private schools under The Office of Private Education Commission using Focus Group Technique. The
statistics used for this study were Percentage, Median, Interquartile Range.
The findings were found that;
1. The model of innovation management for excellence in general education private schools under The
Office of Private Education Commission consist of 7 elements: 1) Development of students outcome, with 50
issues; 2) Development of administrators’ leadership and good governance, with 45 issues; 3) Development of
teachers and staffs, with 45 issues; 4) Development of curriculums and learning activities, with 45 issues; 5)
Development of school management, with 45 issues; 6) Development of supporting environment for learning and
innovation, with 45 issues; and 7) Development of academic cooperation network, with 45 issues, while each
element consist of 4 steps with 15 sub-steps of Quality Cycle process: 1) Plan, with 6 sub-steps; 2) Do, with 4
sub-steps; 3) Check, with 2 sub-steps; and 4) Act, with 3 sub-steps, in total 320 issues.
2. The model of innovation management for excellence in general education private schools under The
Office of Private Education Commission validation result was found that this model was suitable and possible for
implementation.
Keywords : model, innovation management, excellence in general education private school

ภูมิหลัง
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 มีความจาเป็ นที่จะต้ อง
บริ หารนวัตกรรมสูค่ วามสาเร็ จและความเป็ นเลิศในโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สอดคล้ องกับประเทศไทยที่จาเป็ นต้ องก้ าวเข้ า
สูก่ ระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งต้ องให้ ความสาคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์
การใช้ และต่อยอดองค์ความรู้ การให้ ความสาคัญกับการวิจยั และพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม [1]
โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มีจดุ มุ่งหมาย คือ การมุ่งเน้ นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
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การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้ างงานได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ภายใต้ บริ บทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขบั เคลื่อนด้ วยนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ รวมทังมี
้
ความเป็ นพลวัต ภายใต้ สงั คมแห่งปั ญญา สังคมแห่งการเรี ยนรู้ และการสร้ างสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ [2] ภาคีเพื่อ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ มีข้อเสนอแนะว่ากรอบความคิดเพื่อการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ วิชา
แกนและแนวคิดสาคัญในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้ านการเรี ยนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้ านสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี ทักษะชีวิต
และอาชีพ และระบบสนับสนุน [3] ลักษณะเด่นของกระบวนการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้ องกับบริ บทการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ
ที่ 21 ได้ แก่ การสอนให้ น้อย เรี ยนรู้ ให้ มาก การไปไกลกว่าสาระวิชา การเรี ยนรู้ด้วยตัวผู้เรี ยนโดยตรง การร่ วมมือกันมากกว่าการ
แข่งขัน การเรี ยนรู้ ด้วยการทางานเป็ นทีมมากกว่าการเรี ยนรู้เฉพาะคน และกระบวนทัศน์ใหม่แห่งการประเมินผล [4] จากกระแส
การเปลี่ยนแปลงที่ม่งุ เข้ าสู่ยุคนวัตกรรม สอดคล้ องกับแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 มาตรา 64 และมาตรา 65 ที่สนับสนุนการนาเทคโนโลยีมา
พัฒนาระบบและบุคลากรทางการศึกษา จากความสาคัญของนวัตกรรมดังกล่าวมาแล้ วข้ างต้ นนัน้ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่
สถานศึกษาจะต้ องพัฒนานวัตกรรม หรื อนานวัตกรรมมาใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา [5]
สาหรับการบริ หารจัดการสู่ความเป็ นเลิศในระดับมาตรฐานโลก ซึ่งมีรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริ กา ได้
กาหนดกรอบแนวคิดด้ านการจัดการศึกษาเพื่ อผลงานที่เป็ นเลิศ Baldrige Education Criteria for Performance Excellence
(EdPEx) เพื่อช่วยให้ มีการทาความเข้ าใจและปรับใช้ ในวงการศึกษาเพื่อการปรับปรุ งคุณภาพของโรงเรี ยน โดยยึดหลักการ
ดาเนินงานเชิงระบบสูค่ วามเป็ นเลิศและได้ มาตรฐานสากล [6] มีค่านิยมหลักและแนวคิดที่เป็ นความเชื่อและพฤติกรรมที่ฝังลึก
ในองค์การที่มีผลการดาเนินการที่เป็ นเลิศ ภายใต้ กรอบการจัดการที่เน้ นผลลัพธ์ ซึ่งเป็ นรากฐานสาคัญของการปฏิบตั ิ การให้
ข้ อมูลป้อนกลับ และความสาเร็ จอย่างต่อเนื่อง สร้ างวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ และการสร้ างนวัตกรรมโดยบรู ณาการเข้ าไว้ ในการ
ปฏิบัติงานประจาวัน โดยมีระบบการปรับปรุ งผลการดาเนินการช่วยเกื อ้ หนุน จนเกิ ดผลงานที่โดดเด่น มีคุณภาพยอดเยี่ยม
เหนือกว่าธรรมดา สามารถเป็ นแบบอย่างแก่โรงเรี ยนอื่นได้
การศึกษาเอกชนได้ เป็ นส่วนหนึง่ ในการจัดการศึกษาของประเทศ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนได้
จัดให้ มีการประเมินโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูม่ าตรฐานสากล โดยมีการบริ หารด้ านการพัฒนาหลักสูตร
และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริ หารที่เน้ นคุณภาพของความเป็ นเลิศ และคานึงถึงผลลัพธ์ ที่
เกิดกับนักเรี ยนในการพัฒนาศักยภาพให้ เป็ นพลโลกที่สมบูรณ์ [7] จากแนวโน้ มการบริ หารสถานศึกษาเอกชนสูม่ าตรฐานสากล
เน้ นคุณภาพที่มีความเป็ นเลิศ สู่การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ด้ วยแนวคิดเชิงนวัตกรรม โดยใช้ หลักการ แนวคิด
วิธีการ หรื อสิ่งใหม่ๆ ที่ยงั ไม่เคยมีใช้ มาก่อน หรื อพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิม ในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนเอกชนให้ บรรลุ
เป้าหมายที่ระดับคุณภาพสูงสุด สามารถเป็ นต้ นแบบที่ดีแก่โรงเรี ยนอื่นได้ ซึ่งในปั จจุบนั ยังไม่พบการวิจยั เพื่อสร้ างรู ปแบบการ
บริ หารนวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ ผู้วิจยั จึงศึกษาและสร้ างรูปแบบการบริ หารนวัตกรรมสูค่ วาม
เป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน เพื่ อให้ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ ได้ ในวงกว้ างต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อสร้ างรู ป แบบการบริ ห ารนวัต กรรมสู่ค วามเป็ น เลิศ ของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัด สานัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
2. เพื่อตรวจสอบรู ปแบบการบริ หารนวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน

15

16

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 31 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้มุ่งศึกษาการสร้ างรู ปแบบการบริ หารนวัตกรรมสู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้ เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
มีขนตอนการด
ั้
าเนินการ ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องเพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยศึกษาหนังสือ วารสาร เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารนวัตกรรมสู่ความเป็ นเลิศทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เพื่อนามาสังเคราะห์และกาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพประกอบ 1
- แนวคิด Baldrige Education Criteria for Performance Excellence Framework: EdPEx [8]
- แนวคิดการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน [9]
- แนวคิดการประเมินโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล [7]
- แนวคิดการจัดระบบสนับสนุนการเรี ยนรู้ สาหรั บศตวรรษที่ 21 [10]
- แนวคิดการดาเนินงานโรงเรียนประชารัฐ [11]
องค์ ประกอบของการบริ หารนวัตกรรมสู่ความเป็ นเลิศ
1) การพัฒนาผู้เรียนโดยมุง่ เน้ นผลลัพธ์
2) การพัฒนาภาวะผู้นาและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
3) การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
4) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน
6) การพัฒนาสภาพแวดล้ อมที่เกื ้อหนุนต่อการเรียนรู้และนวัตกรรม
7) การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดการศึกษา
- แนวคิดการบริหารจัดการตามหลักวงจรคุณภาพ [12-16]
กระบวนการบริ หารจัดการตามหลักวงจรคุณภาพ
P: การวางแผน
1) วิเคราะห์สถานะของโรงเรียน
2) กาหนดวิสยั ทัศน์และเป้าหมาย
3) พิจารณากลยุทธ์การบริหาร
4) วางแผนปฏิบตั ิ
5) กาหนดแนวทางติดตามประเมินผล 6) กาหนดตัวชี ้วัดความสาเร็จ
D: การนากลยุทธ์ ส่ กู ารปฏิบัติ
1) จัดโครงสร้ างการปฏิบตั ิงาน
2) จัดทีมงานรับผิดชอบ
3) จัด KM และพัฒนาบุคลากร
4) ดาเนินงาน
C: การตรวจสอบผลการดาเนินงาน
1) ติดตามความก้ าวหน้ า
2) ประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
A: การแก้ ไขพัฒนาระบบ
1) สรุปผลการดาเนินงาน
2) กาหนดวิธีการปรับปรุง
3) ดาเนินการปรับปรุง

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

รูปแบบการบริหารนวัตกรรม
สู่ความเป็ นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริมการศึกษาเอกชน
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ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้ างรู ปแบบการบริ หารนวัตกรรมสู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชนโดยใช้ เทคนิคเดลฟาย มีองค์ประกอบดังนี ้
1. ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ในการวิจยั ขันตอนนี
้
้ คือ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 คน ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้ อยที่สดุ คงที่
[17] ด้ วยการเลือกแบบเจาะจง โดยมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อใดข้ อหนึ่ง ดังนี ้ 1) เป็ นผู้มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ ้นไป 2)
เป็ นผู้มีบทบาทและหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายด้ านการบริ หารนวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามั ญ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน 3) เป็ นผู้มีประสบการณ์ในการบริ หารนวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศของ
โรงเรี ย นเอกชนประเภทสามัญ สัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการส่ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน 5 ปี ขึน้ ไป 4) เป็ นผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาหรื อครูที่รับผิดชอบการบริ หารนวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศ และ 5) เป็ นผู้มีงานวิจยั หรื อผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับ
การบริ หารนวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศ
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีทงหมด
ั้
3 ชุด ดังต่อไปนี ้
2.1 แบบสอบถามรอบที่ 1 ผู้วิ จั ย น ากรอบแนวคิ ด การวิ จั ย และทฤษฎี ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งมาสร้ างเป็ น
แบบสอบถามปลายเปิ ด โดยมีข้อคาถามการบริ หารนวัตกรรมสู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน 7 ด้ าน ภายใต้ กระบวนการบริ หารจัดการตามหลักวงจรคุณภาพ 4 ขันตอน
้
ซึง่ ผู้วิจยั จัดทาเป็ นแบบสอบถามรอบที่ 1 จานวน 8 ข้ อ โดยแจ้ งผู้เชี่ยวชาญทราบล่วงหน้ าและจัดส่งหนังสือขอความร่ วมมือ
ไปยังผู้เชี่ยวชาญจานวน 17 คน
2.2 แบบสอบถามรอบที่ 2 ผู้วิจยั นาคาตอบที่ได้ จากแบบสอบถามในรอบที่ 1 มาจัดเป็ นหมวดหมู่วิเคราะห์
สังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ โดยพยายามคงรู ปภาษาสานวนเดิมไว้ จากนันจ
้ าแนกเป็ นรายข้ อ หากข้ อความใดมีเนื ้อความที่
ใกล้ เคียงกันนามาไว้ ในข้ อเดียวกัน แล้ วนามาสร้ างเป็ นแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยใช้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึง่
ผู้วิจยั กาหนดช่องเหตุผลเพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จากนันน
้ าแบบสอบถามฉบับที่ 2 จานวน 320 ข้ อ
ส่งกลับไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญกลุม่ เดิมจานวน 17 คน
2.3 แบบสอบถามรอบที่ 3 ผู้วิจยั ได้ นาคาตอบที่ได้ รับจากแบบสอบถามในรอบที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน
(Median) และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) ของแต่ละข้ อ โดยคัดเลือกข้ อความที่ค่ามัธยฐาน ตังแต่
้ 3.50
ขึ ้นไป และมีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ 1.5 ลงมา [18] ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จากนันน
้ าแบบสอบถามรอบที่ 3 จานวน 320
ข้ อ ส่งกลับไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญกลุม่ เดิม จานวน 17 คน โดยระบุค่ามัธยฐาน และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ไว้ ในแบบสอบถาม
พร้ อมทังระบุ
้ ตาแหน่งที่ผ้ เู ชี่ยวชาญตอบ เพื่อให้ ทราบความสอดคล้ องระหว่างคาตอบของกลุม่ และคาตอบของตนเอง และให้
ผู้เชี่ ยวชาญได้ พิจารณาทบทวนคาตอบของตนเองอีกครัง้ ว่า จะเปลี่ยนหรื อยังยืนยันคาตอบเดิม โดยเขียนอธิ บายเหตุผล
ประกอบ ผู้วิจยั เก็บรวบรวมและตรวจสอบความครบถ้ วนแบบสอบถามรอบที่ 3 และนาความคิดเห็นมาวิเคราะห์หาค่ามัธย
ฐาน และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ แล้ วเลือกข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้ องกันตามเกณฑ์ ที่กาหนดสรุ ปเป็ น
รู ปแบบการบริ หารนวัตกรรมสู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม
การศึกษาเอกชน
ขัน้ ตอนที่ 3 การตรวจสอบรู ปแบบการบริ หารนวัตกรรมสู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภท
สามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน โดยใช้ เทคนิคการสนทนากลุ่ม
1. ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ในการวิจยั ขันตอนนี
้
้ คือ คณะผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุม่ จานวน 10 คน ด้ วยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง โดยเป็ นกลุ่มผู้บริ หารและครู ในโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญที่มีคุณสมบัติตามข้ อใดข้ อหนึ่ง ดังนี ้ 1) เป็ นผู้มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ ้นไป 2) เป็ นผู้มีบทบาทและหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายด้ านการบริ หารของโรงเรี ยนเอกชน
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ประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน และ3) เป็ นผู้มีประสบการณ์ ในการบริ หารโรงเรี ยน
เอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน 5 ปี ขึ ้นไป
2. ประเด็นสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยสรุ ปแนวทางคาถามไปใช้ ในการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยจัดขึน้ เพื่อตรวจสอบ
รูปแบบ โดยคณะผู้ร่วมสนทนาเป็ นกลุม่ ผู้บริ หาร และครู ที่รับผิดชอบการบริ หารนวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศในโรงเรี ยนเอกชน
ประเภทสามัญ จานวน 10 คน ผู้วิจยั ได้ รวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยสรุ ปข้ อมูลและนามาเขียนวิเคราะห์ตรวจสอบความ
ถูกต้ องและความสมบูรณ์

สรุปผลการวิจัย
1. รู ปแบบการบริ หารนวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการศึกษาเอกชน สามารถสรุปได้ ดงั ภาพประกอบ 2

ความเป็ นเลิศ
ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
องค์ประกอบที่ 7 ด้ านการพัฒนาความร่ วมมือกับเครือข่ ายในการจัดการศึกษา
มี 4 ขันตอน
้
15 ขันย่
้ อย (45 ประเด็น)

องค์ประกอบที่ 6 ด้ านการพัฒนาสภาพแวดล้ อมที่เกือ้ หนุนต่ อการเรียนรู้และนวัตกรรม
มี 4 ขันตอน
้
15 ขันย่
้ อย (45 ประเด็น)
องค์ประกอบที่ 5 ด้ านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน
มี 4 ขันตอน
้
15 ขันย่
้ อย (45 ประเด็น)
องค์ประกอบที่ 4 ด้ านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มี 4 ขันตอน
้
15 ขันย่
้ อย (45 ประเด็น)
องค์ประกอบที่ 3 ด้ านการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
มี 4 ขันตอน
้
15 ขันย่
้ อย (45 ประเด็น)
องค์ประกอบที่ 2 ด้ านการพัฒนาภาวะผู้นาและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
มี 4 ขันตอน
้
15 ขันย่
้ อย (45 ประเด็น)
องค์ประกอบที่ 1 ด้ านการพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งเน้ นผลลัพธ์
มี 4 ขันตอน
้
15 ขันย่
้ อย (50 ประเด็น)

รู ปแบบการบริ หารนวัตกรรม
ภาพประกอบ 2 รูปแบบการบริ หารนวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
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โดยมีองค์ประกอบ 7 ด้ าน คือ 1) ด้ านการพัฒนาผู้เรี ยนโดยมุ่งเน้ นผลลัพธ์ มี 50 ประเด็น 2) ด้ านการพัฒนาภาวะผู้นาและ
ธรรมาภิบ าลของผู้บ ริ หาร มี 45 ประเด็น 3) ด้ านการพัฒ นาคุณ ภาพครู และบุคลากร มี 45 ประเด็น 4) ด้ านการพัฒ นา
หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มี 45 ประเด็น 5) ด้ านการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการของโรงเรี ยน มี 45 ประเด็น
6) ด้ านการพัฒนาสภาพแวดล้ อมที่เกื ้อหนุนต่อการเรี ยนรู้และนวัตกรรม มี 45 ประเด็น และ 7) ด้ านการพัฒนาความร่วมมือ
กับเครื อข่ายในการจัดการศึกษา มี 45 ประเด็น รวมทังหมด
้
320 ประเด็น ซึง่ ในองค์ประกอบแต่ละด้ านมีกระบวนการบริ หาร
จัดการตามหลักวงจรคุณภาพ 4 ขันตอน
้
และ 15 ขันย่
้ อย ประกอบด้ วย 1) การวางแผน มี 6 ขันย่
้ อย คือ (1) วิเคราะห์สถานะ
ของโรงเรี ยน (2) กาหนดวิสยั ทัศน์และเป้าหมาย (3) พิจารณากลยุทธ์ การบริ หาร (4) วางแผนปฏิบตั ิ (5) กาหนดแนวทาง
ติดตามประเมินผล และ (6) กาหนดตัวชี ้วัดความสาเร็ จ 2) การนากลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ มี 4 ขันย่
้ อย คือ (1) จัดโครงสร้ างการ
ปฏิ บัติ งาน (2) จัด ที ม งานรั บ ผิ ด ชอบ (3) จัด KM และพัฒ นาบุค ลากร และ (4) ด าเนิ น งาน 3) การตรวจสอบผลการ
ดาเนินงาน มี 2 ขันย่
้ อย คือ (1) ติดตามความก้ าวหน้ า และ (2) ประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย และ 4) การแก้ ไขพัฒนาระบบ
มี 3 ขันย่
้ อย คือ (1) สรุปผลการดาเนินงาน (2) กาหนดวิธีการปรับปรุ ง และ (3) ดาเนินการปรับปรุง สามารถสรุปเป็ นรูปแบบ
การบริ หารนวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษา
เอกชน
2. ผลตรวจสอบรู ปแบบการบริ หารนวัตกรรมสู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน พบว่า คณะผู้ร่วมสนทนากลุม่ เห็นด้ วยกับทุกประเด็นของรูปแบบที่สร้ างขึ ้น โดยเห็น
ว่ารู ปแบบการบริ หารนวัตกรรมสู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม
การศึกษาเอกชนมีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบตั ิ

อภิปรายผล
การสร้ างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารนวัตกรรมสู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้วิจยั อภิปรายผลตามรายองค์ประกอบทัง้ 7 ด้ าน ดังนี ้
1. ด้ านการพัฒนาผู้เรี ยนโดยมุ่งเน้ นผลลัพธ์ ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้ องกันในการมุ่ง
พัฒ นาผลลัพธ์ ให้ เกิดกับผู้เรี ยนสูงสุดด้ วยกลยุทธ์ วิธีการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งควรสอดคล้ องกับบริ บทปั จจุบนั และที่
คาดการณ์ ในอนาคตของผู้เรี ยนที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดี ต การพัฒนาผู้เรี ยนมีความสอดคล้ องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ
และผ่านการประชุมระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องโดยร่ วมกันกาหนดเป้าหมายในการพัฒ นาผู้เรี ยนโดยรักษาอัต
ลักษณ์ตามจุดเน้ นที่แตกต่างกันของแต่ละโรงเรี ยน มีการติดตามประเมินผล รายงานผล และให้ ความช่วยเหลือผู้เ รี ยนอย่าง
ใกล้ ชิดเป็ นรายบุคคล กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ ให้ ข้อคิดไปในทางเดียวกันว่า การบริ หารนวัตกรรมในโรงเรี ยนเอกชนประเภท
สามัญที่มีความเป็ นเลิศ ผลลัพธ์ของผู้เรี ยนเป็ นผลมาจากความสัมพันธ์ ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม
และสุขภาพพลานามัย อีกทังจากผลการตรวจสอบรู
้
ปแบบโดยคณะผู้ร่วมสนทนากลุม่ มีความเห็นด้ วยกับรู ปแบบการบริ หาร
นวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน คณะผู้
ร่ วมสนทนากลุม่ มีความเห็นสอดคล้ องกันว่าการพัฒนาผู้เรี ยนเป็ นหัวใจสาคัญที่สดุ ของการจัดการศึกษา เห็นสมควรให้ มี
ลาดับความสาคัญในการพัฒนาในลาดับแรก โรงเรี ยนจะต้ องระดมความคิดเห็นจากผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทังหมดในการร่
้
วมกัน
กาหนดผลลัพธ์ ของผู้เรี ยนที่คาดหวัง ซึ่งควรจะสอดคล้ องกับปรัชญา ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ และจุดเด่นของโรงเรี ยนนัน้ ๆ
โดยใช้ นวัตกรรม วิธีการ หรื อรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้ องกับบริ บทของผู้เรี ยนที่เปลี่ยนไป คณะผู้ร่วมสนทนากลุม่ ได้ ให้ ข้อคิด
ไปในทางเดียวกันว่า การบริ หารนวัตกรรมของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญที่มีความเป็ นเลิศจาเป็ นต้ องสร้ างผลลัพธ์ ของ
ผู้เรี ยนให้ มีความโดดเด่น นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการแล้ ว ยังรวมไปถึงพฤติกรรม คุณ ธรรมจริ ยธรรม ทัศนคติ
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ค่านิยม สุขภาพพลานามัย ที่หล่อหลอมให้ ผ้ เู รี ยนมีความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แบบ ทังนี
้ ้ มีความสอดคล้ องกับแนวคิดตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579 [2] แนวคิดการประเมินโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสู่
มาตรฐานสากล [7] แนวคิดการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน [9] และมีความสอดคล้ องกับผลวิจยั ของศุภ
ลักษณ์ เศธะพานิช [19] สุนิสา วิทยานุกรณ์ [20] วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์ [21] ตะวัน สือ่ กระแสร์ [22] และ Fulston Schools
[23]
2. ด้ านการพัฒนาภาวะผู้นาและธรรมาภิบาลของผู้บริ หาร ผลวิจยั พบว่า กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในการพัฒนาผู้บริ หารให้ มีภาวะผู้นาเชิงวิชาการเพื่อมุ่งสร้ างผลลัพธ์ ที่ดีให้ กบั ผู้เรี ยนไปพร้ อมกับภาวะผู้นาเชิงธรรมาภิบาล
ที่มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม ความโปร่ งใส เป็ น แบบอย่างที่ ดี ทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรี ยนมี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ ในการ
ประยุกต์ใช้ วิธีการ รูปแบบ หรื อนวัตกรรมใหม่ ๆ ในโรงเรี ยน โดยเน้ นการมีสว่ นร่วมของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องด้ วยการทางานเป็ น
ทีม ตัง้ แต่การวางแผน การปฏิบตั ิงาน การประเมินผล และการแก้ ไขพัฒ นาระบบ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ ให้ ข้อคิดไปในทาง
เดียวกันว่า การบริ หารนวัตกรรมในโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญที่มีความเป็ นเลิศ ผู้บริ หารจะต้ องมีความคิดเชิงบวก เป็ น
ผู้สร้ างแรงจูงใจและแรงผลักดันให้ กับผู้ใต้ บงั คับบัญชา มีส่วนร่ วมใช้ ความคิดสร้ างสรรค์และมีความมุ่งมัน่ ในการนาการ
เปลี่ยนแปลงมาสูโ่ รงเรี ยน อีกทังจากผลการตรวจสอบรู
้
ปแบบโดยคณะผู้ร่วมสนทนากลุ่มมีความเห็นด้ วยกับรู ปแบบการ
บริ หารนวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
คณะผู้ร่วมสนทนากลุม่ มีความเห็นสอดคล้ องกันว่าภาวะผู้นาและธรรมาภิบาลของผู้บริ หารเป็ นหัวใจและกลไกขับเคลื่อน
เริ่ มแรกในการผลักดันให้ ทกุ หน่วยภายในโรงเรี ยนมุง่ พัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรี ยนสูเ่ ป้าหมาย คณะผู้ร่วมสนทนากลุม่ ได้ ให้ ข้อคิด
ไปในทางเดียวกันว่า การบริ หารนวัตกรรมในโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญที่มีความเป็ นเลิศ ภาวะผู้นาและธรรมาภิบาลของ
ผู้บริ หารเป็ นสิ่งสะท้ อนถึงความสามารถประสบการณ์ ความคิดสร้ างสรรค์ และความรู้ความเข้ าใจในบริ บทของผู้บริ หาร ที่มี
ความรู้ สึกของการเป็ นเจ้ าของ มีความมุ่งมัน่ พยายามก้ าวไปข้ างหน้ า รักษาเป้าหมาย มีความเป็ นตัวของตนเอง มีความ
เด็ดขาด เด็ดเดี่ยว ไม่ตามกระแส แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเมตตากรุณา ใจกว้ างและรับฟั งบุคคลรอบข้ าง รักษาสมดุลใน
ตนเองและการบริ ห ารงาน มี ค วามพยายามในการพัฒ นาผู้ช่ วยผู้บ ริ ห ารให้ เข้ า มาร่ ว มเป็ น คณะผู้บ ริ ห าร อีก ทัง้ ค้ น หา
ปรับเปลี่ยน หรื อประยุกต์วิธีการ รู ปแบบ และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ ภายในโรงเรี ยน ทังนี
้ ้ มีความสอดคล้ องกับแนวคิดของ
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน [9] แนวคิดการดาเนินงานโรงเรี ยนประชารัฐ [11] และมีความสอดคล้ อง
กับผลวิจยั ของสุกญ
ั ญา แช่มช้ อย [5] ชลกร ตันประภัสร์ [24] กมลทิพย์ ใจดี [25] ธันฐกานต์ ทองสินเกียรติ [26] วชิน อ่อน
อ้ าย [27] และ Alvarez [28]
3. ด้ านการพัฒ นาคุณ ภาพครู และบุคลากร ผลวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้ องกัน ในการให้
ความสาคัญกับการมุ่งพัฒนาครู และบุคลากรให้ สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการพัฒนาผลลัพธ์ ของ
ผู้เรี ยนซึ่งเป็ นหน้ าที่หลักโดยตรง ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพ เสริ มแรงจูงใจ สร้ างขวัญและกาลังใจ รวมไปถึงการสร้ าง
บรรยากาศของความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ ให้ ข้อคิดไปในทางเดียวกันว่า การบริ หารนวัตกรรมใน
โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญที่มีความเป็ นเลิศ ควรมีรูปแบบ วิธีการ หรื อนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเสริ มสร้ างและเน้ นย ้าใน
เรื่ องของจรรยาบรรณวิชาชีพครูซงึ่ เป็ นสิง่ จาเป็ นลาดับต้ น มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม ให้ ความรัก ความห่วงใย และเป็ นแบบอย่างที่
ดีแก่ศิษย์และบุคคลรอบข้ าง อีกทังจากผลการตรวจสอบรู
้
ปแบบโดยคณะผู้ร่วมสนทนากลุม่ มีความเห็นด้ วยกับรูปแบบการ
บริ หารนวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
คณะผู้ร่วมสนทนากลุม่ มีความเห็นสอดคล้ องกันว่า ครูและบุคลากรเป็ นอีกหนึง่ กลไกสาคัญในการพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรี ยน
เนื่องจากมี ความใกล้ ชิดกับผู้เรี ยนมากที่สุด และสัมผัสกับผู้เรี ยนโดยตรง คณะผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้ ให้ ข้อคิ ดไปในทาง
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เดียวกันว่า การบริ หารนวัตกรรมในโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญที่มีความเป็ นเลิศ ควรมีรูปแบบ วิธีการ หรื อนวัตกรรมใหม่
ๆ ในการสร้ างวัฒนธรรมองค์การ ซึง่ จะหล่อหลอมให้ ครูมีความเก่ง มีความสุข และมีความมัน่ คง โดยอาจใช้ หลักการสร้ างให้
ครู และบุคลากรมีความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของ (Sense of ownership) ทาให้ ครู มีความพร้ อมในการพัฒนาผลลัพธ์ ของผู้ เรี ยนใน
ลาดับต่อไป ทังนี
้ ้ มีความสอดคล้ องกับแนวคิดการประเมินโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูม่ าตรฐานสากล
[7] แนวคิดการจัดระบบสนับสนุนการเรี ยนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 [10] และมีความสอดคล้ องกับผลวิจยั ของ วิภาวดี ชีวะผลา
บูรณ์ [21] กมลทิพย์ ใจดี [25] ธันฐกานต์ ทองสินเกียรติ [26] Fulston Schools [23] BULBUL [29] และ Taylor [30]
4. ด้ านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ผลวิจยั พบว่า กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในการใช้ วิธีการ รู ปแบบ หรื อนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มี
การออกแบบหลักสูตร วางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ รวมถึงการออกแบบวิธีและรูปแบบของการประเมินผลสัมฤทธิ์ เจต
คติ หรื อพฤติกรรมของผู้เรี ยน ให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรแกนกลาง และเสริ มสร้ างทักษะในศตวรรษที่ 21 กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญได้
ให้ ข้อคิดไปในทางเดียวกันว่า การบริ หารนวัตกรรมในโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญที่มีความเป็ นเลิศ คือ การมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย สามารถพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อสนองวิสยั ทัศน์และจุดเน้ น
เฉพาะของโรงเรี ยน อัน จะสร้ างความพึ งพอใจให้ เกิ ด ขึน้ กับ ผู้เรี ย น ผู้ป กครอง และผู้มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ ง อี กทัง้ จากผลการ
ตรวจสอบรู ปแบบโดยคณะผู้ร่วมสนทนากลุ่มมีความเห็นด้ วยกับรู ปแบบการบริ หารนวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
เอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน คณะผู้ร่วมสนทนากลุม่ มีความเห็นสอดคล้ อง
กันว่า หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เป็ นเครื่ องมือสาคัญของครูในการพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรี ยน ดังนันในการพั
้
ฒนา
หลักสูตรและจัดการเรี ยนรู้ จะต้ องเกิ ดจากความเข้ าใจที่ตรงกันของทัง้ ผู้พัฒ นาและผู้นาไปใช้ แต่จะดีที่สุดเมื่อ ครู ผ้ ูสอน
สามารถพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนและนาไปใช้ ให้ ประสบผลสาเร็ จได้ ด้วยตนเอง คณะผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้ ให้
ข้ อคิดไปในทางเดียวกันว่า การบริ หารนวัตกรรมในโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญที่มีความเป็ นเลิศ ควรมีวิธีการ รูปแบบ และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้ ตามปรัชญา ค่านิยม อัตลักษณ์ และจุดเน้ นของโรงเรี ยนให้ มี
ความโดดเด่น อีกทังในกระบวนการพั
้
ฒนาหลักสูตรและการเรี ยนรู้ ควรเน้ นไปที่กระบวนการตรวจสอบและประเมินผล กับ
การแก้ ไขปรับปรุ งระบบเพื่อยืนยันผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยน ซึ่งอาจเห็นผลช้ าแต่มีความมัน่ คง ทังนี
้ ้ มีความสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ Baldrige Education Criteria for Performance Excellence Program [8] แนวคิดการจัดระบบสนับสนุนการ
เรี ยนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 [10] และมีความสอดคล้ องกับผลวิจยั ของ ศุภลักษณ์ เศธะพานิช [19] สุนิสา วิทยานุกรณ์ [20]
ตะวัน สือ่ กระแสร์ [22] และ Cozzolino [31]
5. ด้ านการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการของโรงเรี ยน ผลวิจยั พบว่า กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้ องกันใน
การใช้ วิธีการ รู ปแบบ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดทาระบบข้ อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางการบริ หาร โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ปรับให้ เข้ ากับบริ บทของที่ตงั ้ และขนาดของแต่ละโรงเรี ยน มีระบบการบริ หารภายในโรงเรี ยนที่ไม่
ซับซ้ อน เน้ นการบริ หารในแนวราบมากกว่าแนวดิ่ง มีสายการบังคับบัญชาที่สนลง
ั ้ อาจผสมผสานให้ มีโครงสร้ างขนาดเล็กอยู่
ในขนาดใหญ่ หรื อโครงสร้ างแบบ Matrix เพื่อความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญได้ ให้ ข้อคิดไป
ในทางเดียวกันว่า การบริ หารนวัตกรรมในโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญที่มีความเป็ นเลิศ ควรจะมีความความยืดหยุน่ และ
ความคล่องตัวของระบบการบริ หารทางการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้ างความโดดเด่นและความเป็ น
เลิศให้ กับโรงเรี ยนในการพัฒ นาด้ านต่าง ๆ ได้ อย่างรวดเร็ ว มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล อีกทังจากผลการตรวจสอบ
้
รู ปแบบโดยคณะผู้ร่วมสนทนากลุ่มมีความเห็น ด้ วยกับรู ปแบบการบริ หารนวัตกรรมสู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชน
ประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน คณะผู้ร่วมสนทนากลุม่ มีความเห็นสอดคล้ องกันว่า
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ระบบการบริ หารจัดการของโรงเรี ยนมีความสาคัญสาหรับโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญซึง่ มีลกั ษณะเป็ นนิติบคุ คล จึงควรมี
การปรับเปลีย่ นรู ปแบบการบริ หารตามบริ บทของแต่ละโรงเรี ยนด้ วยรูปแบบ วิธีการ หรื อ นวัตกรรมใหม่ ๆ คณะผู้ร่วมสนทนา
กลุม่ ได้ ให้ ข้อคิดไปในทางเดียวกันว่า การบริ หารนวัตกรรมในโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญที่มีความเป็ นเลิศ ควรมีระบบการ
บริ หารจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณอย่างทัว่ ถึงและเพียงพอในการสร้ างผลลัพธ์ ที่เป็ นเลิศ ทังนี
้ ้ มีความสอดคล้ องกับ
แนวคิ ด จากแผนการศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2560-2579 [2] แนวคิ ด ของ Baldrige Education Criteria for Performance
Excellence Program [8] แนวคิดการดาเนินงานโรงเรี ยนประชารัฐ [11] และมีความสอดคล้ องกับผลวิจยั ของของ กมลทิพย์
ใจดี [25] ธันฐกานต์ ทองสินเกียรติ [26] Yoshida [32] และ Wong-Kam [33]
6. ด้ านการพัฒนาสภาพแวดล้ อมที่เกื ้อหนุนต่อการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม ผลวิจยั พบว่า กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้ องกันว่า โรงเรี ยนควรจัดสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้และสร้ างนวัตกรรมทังภายในและภายนอก
้
ห้ องเรี ยน มีแหล่งเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย เสริ มด้ วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญได้ ให้ ข้อคิดไปในทางเดียวกันว่า การ
บริ หารนวัตกรรมในโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญที่มีความเป็ นเลิ ศ จะต้ องใส่ใจในการปรับปรุง พัฒนา และหมัน่ ดูแลรักษา
สภาพแวดล้ อมภายในโรงเรี ยนให้ มีการเปลี่ยนแปลง มีสภาพใหม่ สะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และพร้ อมใช้ งานอยู่เสมอ
ด้ วยวิธีการ รู ปแบบ หรื อนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ที่ดี น่าอยู่น่าเรี ยน และส่งแสริ มภาพลักษณ์ ให้ กับ
โรงเรี ยนได้ อีกทางหนึง่ อีกทังจากผลการตรวจสอบรู
้
ปแบบโดยคณะผู้ร่วมสนทนากลุม่ มีความเห็นด้ วยกับรูปแบบการบริ หาร
นวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน คณะผู้
ร่วมสนทนากลุม่ มีความเห็นสอดคล้ องกันว่า บรรยากาศและสภาพแวดล้ อมที่ดีภายในห้ องเรี ยนและบริ เวณโรงเรี ยนไม่วา่ เป็ น
วัตถุหรื อบุคคล มีผลเกื ้อหนุนต่อการเรี ยนรู้และการสร้ างสรรค์นวัตกรรม คณะผู้ร่วมสนทนากลุม่ ได้ ให้ ข้อคิดไปในทางเดียวกัน
ว่า การบริ หารนวัตกรรมในโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญที่มีความเป็ นเลิศ ควรจะเน้ นให้ สิ่งแวดล้ อมภายในโรงเรี ยนและ
ห้ อ งเรี ย นดูส วยงามอยู่ต ลอดเวลา ด้ ว ยวิ ธี ก าร รู ป แบบ หรื อ นวัต กรรมใหม่ ๆ โดยครู ก็ มี ส่ว นสาคัญ ในการสร้ างสรรค์
สิ่งแวดล้ อมที่สวยงาม และสร้ างบรรยากาศให้ น่าอยู่น่าเรี ยน ซึ่งการสร้ างบรรยากาศที่ ดีสามารถประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยเป็ นสื่อทังกั
้ บนักเรี ยนและผู้ปกครอง ทังนี
้ ้ มีความสอดคล้ องกับแนวคิดจากรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ โครงการวิจยั เรื่ องกาหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรี ยมความพร้ อมสูศ่ ตวรรษที่ 21 [1] แนวคิด
การจัดระบบสนับสนุนการเรี ยนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 [10] และมีความสอดคล้ องกับผลวิจยั ของ วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์ [21]
ชลกร ตันประภัสร์ [24] วชิน อ่อนอ้ าย [27] BULBUL [29] และ Wong-Kam [33]
7. ด้ านการพัฒ นาความร่ วมมื อกับ เครื อ ข่ายในการจัด การศึก ษา ผลวิจัย พบว่า กลุ่ม ผู้เชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น
สอดคล้ องกันว่าเครื อข่ายความร่ วมมือทางการศึกษามีความจาเป็ นต่อการพัฒนาโรงเรี ยน ครู และนักเรี ยนสูค่ วามเป็ นเลิศ
กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญได้ ให้ ข้อคิดไปในทางเดียวกันว่า การบริ หารนวัตกรรมในโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญที่มีความเป็ นเลิศ ควร
มีวิธีการ รูปแบบ หรื อนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาความร่วมมือกับเครื อข่ายโดยมุง่ เน้ นไปในด้ านการจัดการศึกษามากกว่า
ด้ านอื่น อีกทังจากผลการตรวจสอบรู
้
ปแบบโดยคณะผู้ร่วมสนทนากลุ่มมีความเห็นด้ วยกับรู ปแบบการบริ หารนวัตกรรมสู่
ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน คณะผู้ร่วมสนทนา
กลุ่มมีความเห็นสอดคล้ องกันว่า เครื อข่ายในการจัดการศึกษาสามารถช่วยพัฒ นาผู้บ ริ หาร ครู และบุคลากร รวมไปถึง
ผลลัพธ์ ของผู้เรี ยนได้ จริ ง คณะผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้ ให้ ข้อคิดไปในทางเดียวกันว่า การบริ หารนวัตกรรมในโรงเรี ยนเอกชน
ประเภทสามัญที่มีความเป็ นเลิศ ควรมีวิธีการ รู ปแบบ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการสร้ างเครื อข่ายทางการศึกษา ควรจะมี
ความกล้ าเข้ าไปสร้ างเครื อข่ายทังในประเทศและระดั
้
บสากลโดยมุ่งเน้ นความร่ วมมือเพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาไปพร้ อม ๆ
กัน ไม่ใช่เพื่อการแข่งขัน ซึง่ บารมีและประสบการณ์ของผู้บริ หารมีสว่ นสาคัญในการสร้ างเครื อข่าย และความร่วมมือให้ เป็ นที่
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ยอมรับ อันจะส่งผลดีกลับมายังโรงเรี ยนและผลลัพธ์ของผู้เรี ยน ทังนี
้ ้ มีความสอดคล้ องกับแนวคิดการประเมินโรงเรี ยนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูม่ าตรฐานสากล [7] แนวคิดการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน [9] และมี
ความสอดคล้ องกับผลวิจยั ของสุนิสา วิทยานุกรณ์ [20] ตะวัน สือ่ กระแสร์ [22] Price [34] และ Nelson [35]

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สานักคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนควรนารู ปแบบการบริ หารนวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
เอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนไปสูก่ ารดาเนินงานจริ งในการบริ หารนวัตกรรม
สูค่ วามเป็ นเลิศ
2. สานักคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนควรกาหนดทิศทางการดาเนินงานบริ หารนวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศ
ของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ ให้ มีความชัดเจนอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนให้ เกิดความเป็ นไปได้ ในการดาเนินงาน
การบริ หารนวัตกรรมสูค่ วามเป็ นเลิศ โดยคานึงถึงขนาด ระดับชันที
้ ่เปิ ดสอน เป็ นต้ น
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้ านการพัฒนาผู้เรี ยนโดยมุง่ เน้ นผลลัพธ์ โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม
การศึกษาเอกชน ควรมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ ให้ เกิดกับผู้เรี ยนสูงสุด มีความสอดคล้ องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และผ่านการ
ประชุมระดมความคิดจากผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องเพื่อร่วมกันกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรี ยน โดยรักษาอัตลักษณ์ตามจุดเน้ น
ที่แตกต่างกันของแต่ละโรงเรี ยน ด้ วยวิธีการ รูปแบบ และนวัตกรรมใหม่ ๆ มีการติดตามประเมินผล รายงานผล และให้ ความ
ช่วยเหลือผู้เรี ยนอย่างใกล้ ชิดเป็ นรายบุคคล มุ่งสร้ างผลลัพธ์ ของผู้เรี ยนให้ มีความโดดเด่น นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ ทาง
วิชาการ ยังรวมไปถึงพฤติกรรม คุณธรรม จริ ยธรรม ทัศนคติ ค่านิยม สุขภาพพลานามัย ที่หล่อหลอมให้ ผ้ เู รี ยนมีความเป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์
2. ด้ า นการพัฒ นาภาวะผู้น าและธรรมาภิ บ าลของผู้บ ริ ห าร โรงเรี ย นเอกชนประเภทสามัญ สังกัด ส านัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน ควรมุ่งพัฒนาผู้บริ หารให้ มีภาวะผู้นาเชิงวิชาการ ไปพร้ อมกับภาวะผู้นาเชิงธรรมาภิ
บาลที่มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ความโปร่งใส เป็ นแบบอย่างที่ดีทงภายในและภายนอกโรงเรี
ั้
ยน เน้ นการมีสว่ นร่วมของผู้ที่มีสว่ น
เกี่ยวข้ องด้ วยการทางานเป็ นทีมในทุกกระบวนการ มีความรู้ สึกของการเป็ น เจ้ าของ มีความมุ่งมัน่ ก้ าวไปข้ างหน้ า รักษา
เป้าหมาย เป็ นตัวของตนเอง มีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ย ว แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเมตตากรุ ณา ใจกว้ างและรับฟั งบุคคล
รอบข้ าง มีความพยายามในการพัฒนาผู้ช่วยผู้บริ หารให้ เข้ ามาร่วมเป็ นคณะผู้บริ หาร อีกทังค้
้ นหา ปรับเปลีย่ น หรื อประยุกต์
วิธีการ รูปแบบ และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้
3. ด้ านการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม
การศึกษาเอกชน ควรให้ ความสาคัญกับการมุง่ พัฒนาครูและบุคลากรให้ สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะ
การพัฒนาผลลัพธ์ ของผู้เรี ยน ผ่านรู ปแบบ วิธีการ หรื อนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการอบรมพัฒนาศักยภาพ เสริ มแรงจูงใจ สร้ าง
ขวัญและกาลังใจ รวมไปถึงการสร้ างบรรยากาศของความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน ควรมีการเสริ มสร้ างและเน้ นย ้าในเรื่ อง
ของจรรยาบรรณวิชาชีพครู อีกทังควรสร้
้
างวัฒนธรรมองค์การในการหล่อหลอมให้ ครูมีความเก่ง มีความสุข และมีความ
4. ด้ า นการพัฒ นาหลัก สูต รและการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โรงเรี ย นเอกชนประเภทสามัญ สัง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน ควรพัฒ นาโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มีการออกแบบหลักสูตร วางแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ รวมถึงการออกแบบวิธีและรูปแบบของการประเมินผลสัมฤทธิ์ เจตคติ หรื อพฤติกรรมของผู้เรี ยน โดยใช้ วิธี
รู ป แบบ หรื อ นวัต กรรมใหม่ ๆ ให้ สอดคล้ อ งกับ หลัก สูต รแกนกลาง และเสริ ม สร้ างทัก ษะในศตวรรษที่ 21 มี ห ลัก สูต ร

23

24

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 31 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562
สถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย สามารถพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อสนองวิสยั ทัศน์และจุดเน้ น
เฉพาะของโรงเรี ยน
5. ด้ านการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การของโรงเรี ย น โรงเรี ย นเอกชนประเภทสามัญ สัง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน ควรใช้ วิธี รู ปแบบ หรื อนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดทาระบบข้ อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจทางการบริ หาร โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ปรับให้ เข้ ากับบริ บทของที่ตงั ้ และขนาดของแต่ละโรงเรี ยน มีระบบการ
บริ หารภายในโรงเรี ยนที่ไม่ซบั ซ้ อน อีกทังควรจะมี
้
ความความยืดหยุน่ และความคล่องตัวของระบบการบริ หารทางการเงินและ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้ างความโดดเด่นและความเป็ นเลิศในการพัฒนาโรงเรี ยนด้ านต่าง ๆ ได้ อย่างรวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ด้ านการพัฒ นาสภาพแวดล้ อมที่เกือ้ หนุนต่อการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน ควรจัดสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศที่เอือ้ ต่อ การเรี ยนรู้ และสร้ าง
นวัตกรรมทังภายในและภายนอกห้
้
องเรี ยน มีแหล่งเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย เสริ มด้ วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ด้ วยวิธี รูปแบบ หรื อ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ใส่ใจในการปรับปรุ ง พัฒนา และหมัน่ ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมภายในโรงเรี ยนให้ มีการเปลี่ยนแปลง มี
สภาพใหม่ สะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และพร้ อมใช้ งานอยูเ่ สมอ โดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเป็ นสื่อกลาง
ทังกั
้ บนักเรี ยนและผู้ปกครอง
7. ด้ านการพัฒนาความร่ วมมือกับเครื อข่ายในการจัดการศึกษา โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน ควรพัฒนาความร่ วมมือกับเครื อข่ายโดยมุ่งเน้ นไปในด้ านการจัดการศึกษา ควรมี
วิธีการ รูปแบบ นวัตกรรมใหม่ ๆ และมีความกล้ าเข้ าไปสร้ างเครื อข่ายทังในประเทศและระดั
้
บสากล โดยมุง่ เน้ นความร่วมมือ
เพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาไปพร้ อม ๆ กัน ไม่ใช่เพื่อการแข่งขัน
ข้ อแสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการนารู ปแบบการบริ หารนวัตกรรมสู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนไปใช้ ในโรงเรี ยนที่เป็ นประเภทหรื อสังกัดอื่น โดยมุ่งเน้ นการบริ หารนวัตกรรมสูค่ วาม
เป็ นเลิศ
2. ควรมี ก ารวิจัยรู ป แบบการบริ ห ารนวัตกรรมสู่ความเป็ น เลิศ ของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ ในลัก ษณะ
เฉพาะเจาะจง เช่น โรงเรี ยนเอกชนคาทอลิก โรงเรี ยนเอกชนเจ้ าของเดี่ยว โรงเรี ยนเอกชนรู ปแบบบริ ษัท เป็ นต้ น เพื่อสร้ าง
รูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญแต่ละแบบ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อ 1) ศึกษาการบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนและ การสร้ างกลยุทธ์ การบริ หารจัดการ
คุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) เพื่อสร้ างกลยุทธ์ การบริ หารจัดการ
คุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ3) เพื่อประเมินความเป็ นไปได้
ของกลยุทธ์ การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง การ
ดาเนินงานวิจยั มี 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันตอนที
้
่ 1 ศึกษาการบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนและการสร้ างกลยุทธ์ การบริ หาร
จัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ขันตอนที
้
่ 2 สร้ างกลยุทธ์ การ
บริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และขันตอนที
้
่ 3 ประเมิน
ความเป็ นไปได้ ของกลยุทธ์ การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ผู้วิจยั นากลยุทธ์ การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง มาสร้ างเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับแล้ วนาไปแจกกับกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ ผู้บริ หารโรงเรี ยน หัวหน้ า
ฝ่ ายแผนงาน และหัวหน้ าฝ่ ายมาตรฐานสากล ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง จานวน 39 คน ได้ มาจากการสุม่ แบบหลายขันตอน
้
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลจากการศึกษาการบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนและการสร้ างกลยุทธ์การบริ หาร จัดการคุณภาพโรงเรี ยน
ประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปรากฏผล ดังนี ้
1.1 การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยน ประกอบด้ วย 1) การเน้ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ 2) การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 3) การสร้ างทีมงาน และ 4) การจัดการกระบวนการภายใน
1.2 การสร้ างกลยุทธ์ประกอบด้ วย 4 ขันตอนได้
้
แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม 2) การกาหนดทิศทางของ
องค์กร 3) การกาหนดกลยุทธ์ และ 4) การประเมินความเป็ นไปได้ ของกลยุทธ์
2. กลยุทธ์ การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ที่สร้ างขึ ้นประกอบด้ วย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หลัก จานวน 4 กลยุทธ์ ได้ แก่ 1) การยกระดับคุณภาพของ
นักเรี ยนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล 2) การส่งเสริ มนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ มีคุณภาพและมาตรฐาน 3) การพัฒนา
ทีมงานให้ เกิดความเข้ มแข็ง 4) การเร่ งรัดปรับปรุ งการจัดกระบวนการภายในให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ และกลยุทธ์ ขบั เคลื่อน
จานวน 39 กลยุทธ์
3. ผลการประเมินความเป็ นไปได้ ของกลยุทธ์การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากล ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า องค์ประกอบของกลยุทธ์ ได้ แก่ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หลัก และ
กลยุทธ์ขบั เคลื่อนมีความเป็ นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยความเป็ นไปได้ ของกลยุทธ์ หลักจากมากไป
น้ อย ดังนี ้ 1) การยกระดับคุณภาพของนักเรี ยนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล 2) การพัฒนาทีมงานให้ เกิดความเข้ มแข็ง
3) การส่งเสริ มนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน และ 4) การเร่งรัดปรับปรุงการจัดกระบวนการภายในให้
เอื ้อต่อการเรี ยนรู้
คาสาคัญ: กลยุทธ์, การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยน, มาตรฐานสากล

Abstract
The purposes of this research were to 1) study quality management in schools and create quality
management strategies toward world -class standard elementary schools in Lower North -Eastern Provincial
Cluster 2) create quality management strategies toward world –class standard elementary schools in Lower
North -Eastern Provincial Cluster, and 3) analysis the feasibility of quality management strategies toward world –
class standard elementary schools in Lower North -Eastern Provincial Cluster. There were 3 steps for
conducting research as following: Step 1 Study quality management in schools and create quality management
strategies toward world – class standard elementary schools in Lower North -Eastern Provincial Cluster. Step 2
Create quality management strategies toward world –class standard elementary schools in Lower North Eastern Provincial Cluster, and Step 3 Analysis the feasibility of quality management strategies toward world –
class standard elementary schools in Lower North -Eastern Provincial Cluster. The researcher applied quality
management strategies toward world –class standard elementary schools in Lower North -Eastern Provincial
Cluster to 5 point-rating scale questionnaires which were distributed to sample group. The samples used in this
research were 39 school administrators, chief of planning division and chief of world – standard division in world
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–class standard elementary schools in Lower North -Eastern Provincial Cluster by multi- stage random sampling.
The data analysis was done by percentage, mean and standard deviation.
The research results revealed as following;
1. The result from study quality management in schools and create quality management strategies
toward world – class standard elementary schools in Lower North -Eastern Provincial Cluster found as follows;
1.1 Quality management in elementary schools were consisted of 1) student focus
2) innovation and technology development 3) team building, and 4) internal process management.
1.2 The study of create quality management strategies found that the creating strategies consisted
of 4 steps as follows; 1) environmental analysis 2) organization direction 3) strategy formulation, and 4)
assessing the feasibility of the strategies
2. The quality management strategies toward world –class standard elementary schools in Lower
North -Eastern Provincial Cluster created including vision, mission, objective, four main strategies and thirty-nine
driving strategies.
3. The elements of the strategies included vision, mission, objective, main strategies and driving
strategies revealed the highest level of feasibility. The list of main strategies in descending order of the average
as follow; 1) enhancing quality of students toward world –class standard 2) strengthen team work 3) promotion
of innovation and technology to meet quality and standard, and 4) accelerating the improvement of internal
processes to facilitate learning
Keywords: Strategies, Quality Management, World class – Standard

ภูมิหลัง
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวตั น์ทาให้ ประเทศต่างๆ
ต้ องเผชิญกับภาวการณ์ แข่งขันสูงและต้ องเร่ งพัฒนาคนให้ เป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ สามารถรับมือกับสิ่ง
ท้ าทายดังกล่าวได้ การจัดการศึกษาของประเทศต่างๆรวมทังประเทศไทยมี
้
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพ
ของการศึกษาของนักเรี ยน เพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดความก้ าวหน้ าเท่าเทียมประเทศอื่นๆ ทาให้ ประเทศสามารถแข่งขันบนเวทีโลก
ได้ ในยุค โลกาภิ วัตน์ ด้ วยสภาพสัง คมที่ เปลี่ย นแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ท าให้ การศึก ษาของไทยจ าเป็ น ต้ องปรั บ เปลี่ย น
กระบวนการเรี ยนรู้ ให้ เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงตามสภาพสังคม [1]
การบริ ห ารจัด การการศึ ก ษาของไทยในปั จ จุ บัน ได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นบริ บ ทโครงสร้ างตามรู ป แบบใหม่ ที่ ใ ห้
ความสาคัญต่อการปฏิรูปการศึกษา โดยมีความมุง่ หมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็ นคน
ดี มีปัญญา มีความสุขและมีศกั ยภาพ พร้ อมที่จะแข่งขันและให้ ความร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์บนเวทีโลก ซึง่ มุง่ เน้ นคุณภาพ
ของนักเรี ยนเป็ นสาคัญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จึงกาหนดให้ กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจการ
บริ หารและการจัดการศึกษาไปยังเขตพื ้นที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยยึดหลักการจัดระบบโครงสร้ างและกระบวนการจัด
การศึ ก ษาให้ มี ค วามเป็ น เอกภาพในด้ า นนโยบาย และมี ค วามหลากหลายในการปฏิ บัติ ทัง้ ด้ า นวิ ช าการ การบริ ห าร
งบประมาณ การบริ ห ารงานบุค คลและการบริ ห ารทั่ว ไป เพื่ อ ให้ เกิ ด ความคล่อ งตัว มี อิ สระในการบริ ห ารจัด การที่ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เน้ นให้ มีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ สงู ขึ ้น ด้ วยการปฏิรูป
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หลักสูตร กระบวนการเรี ยนการสอน การพัฒนาครู บุคลากรและการบริ หารจัดการ ซึ่ งการยกระดับคุณภาพการศึกษานัน้
ต้ องเป็ นแนวทางที่สอดคล้ องกับความเปลีย่ นแปลงและความต้ องการของสังคมปั จจุบนั [2]
ดังนันการจั
้
ดการศึกษาของสถานศึกษาจึงมุ่งเน้ นด้ านคุณภาพมากขึ ้น หลักสูตรการเรี ยนการสอนต้ องปรับให้ มี
ความเป็ นสากลมากขึ ้น โดยเฉพาะด้ านภาษาทังนี
้ ้ก็เพื่อความได้ เปรี ยบในการติดต่อสื่อสาร และการเจรจาต่อรองในสังคม
โลก ตลอดจนการประกอบอาชีพ [3] ส่งผลให้ การจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรี ยนการสอนจาเป็ นต้ องมีการปรับเปลีย่ นให้
มีความเป็ นพลวัตและก้ าวทันกับความเปลีย่ นแปลงที่เกิดในยุคปั จจุบนั
เมื่อพิจารณาสภาพการดาเนินงานของสถานศึกษาตามบทบาทหน้ าที่ของกระทรวงศึกษาธิการกาหนดแล้ วพบว่าใน
ปั จจุบนั โรงเรี ยนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษายังไม่สามารถปฏิบตั ิงานให้ บรรลุผลสาเร็ จตามที่กาหนดไว้ ได้ อีกทังยั
้ ง
ไม่ ส ามารถน านโยบายไปสู่ก ารปฏิ บัติ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ทัง้ นี เ้ ป็ น ผลมาจาก
กระบวนการบริ ห ารจัด การของโรงเรี ย นยังขาดประสิทธิ ภาพในการบริ ห ารจัด การ ยังไม่ต อบสนองความต้ องการของ
ผู้รับบริ การ ขาดความเป็ นเอกภาพในการบริ หารงาน ซึ่งผลการดาเนินงานดังกล่าวได้ รับความสาเร็ จในระดับหนึ่งเพียง
บางส่วนเท่านัน้ [2]
โดยเฉพาะการดาเนินการโครงการยกระดับมาตรฐานโรงเรี ยนสู่มาตรฐานสากลในระดับประถมศึกษาที่ผ่านมา
ทาให้ โรงเรี ยนต่างๆยังไม่ประสบความสาเร็ จในด้ านการดาเนินการเท่าที่ควร จึงได้ มีการติดตามและประเมินผล นามา
วิเคราะห์ ผลและได้ พ บปั ญ หาต่า งๆ อาทิ 1) การขาดแคลนครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษาที่ มี คุณ ภาพ 2) การจัด สรร
งบประมาณที่ไม่ทวั่ ถึงตามโรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดาร 3) ขาดสื่ออุปกรณ์ การสอนและเทคโนโลยีการสอน 4) การบริ หารจัด
การศึกษายังไม่เน้ นที่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน 5) ขาดการทางานเป็ นทีมและการมีสว่ นร่ วมอย่างจริ งจั งในการบริ หารจัดการ
จากทุกภาคส่วน 6) ขาดประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา 7) ขาดการมีสว่ นร่ วมของประชาชน และ 8) ขาด
การพัฒนานโยบายอย่างต่อเนื่อง [3]
นอกจากปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ างต้ นยั ง พบว่ า การด าเนิ น การของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในโครงการโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลยังมีปัญหาด้ านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนยังไม่เป็ นไปตามเป้าหมายของ
หลัก สูต ร โรงเรี ย นส่ว นใหญ่ ยังขาดการเน้ น นัก เรี ย นเป็ น สาคัญ โดยเฉพาะการน านวัต กรรมและเทคโนโลยี ม าใช้ ใ น
การพัฒ นาการเรี ยนการสอน อีกทังยั
้ งพบปั ญ หาเกี่ยวกับ 1) โรงเรี ยนขาดความคล่องตัวในการบริ หารเนื่องจากระเบียบ
ด้ านการเบิกจ่ายงบประมาณและบุคลากร 2) การสร้ างความเข้ าใจในการสื่อสารทัง้ สองทางกับทุกฝ่ ายให้ มีส่วนร่ วมใน
การดาเนินงาน 3) ความขัดแย้ งจากความไม่เข้ าใจในนโยบายและความต่อเนื่องในการทางานและ 4) ข้ อจากัดด้ านจานวน
สือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อนักเรี ยน [4]
จากปั ญหาดังกล่าวผู้บริ หารสถานศึกษาจาเป็ นต้ องมีกลยุทธ์ ในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนให้ เกิดคุณภาพ เพราะ
กลยุทธ์ เป็ นแนวคิดสาคัญ ที่ช่วยให้ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาบริ หารจัดการได้ ประสบผลสาเร็ จ โดยเฉพาะกลยุทธ์ การบริ หาร
จัด การคุณ ภาพเป็ น แนวคิ ด ใหม่ ท างการบริ ห าร ในการยกระดับ คุณ ภาพของนัก เรี ย น มี ค วามสาคัญ ต่ อ การพัฒ นา
สถานศึกษาในยุคโลกาภิวตั น์ ปรับปรุ งการจัดกระบวนการภายในให้ ดาเนินงานอย่างเป็ นระบบและเกิดประสิทธิ ภาพ ที่
สาคัญช่วยตอบสนองความต้ องการของนักเรี ยน และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการทางาน[5] กลยุทธ์ การบริ หาร
จัดการคุณ ภาพ เน้ นการกากับ ติ ดตามอย่างต่อเนื่ อง เน้ นการทางานเป็ นที มที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ปรั บ ปรุ งระบบเทคโนโลยี
ตอบสนองการบริ หารและการบริ การ และพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กร [6]
ผู้วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาสู่ม าตรฐานสากล ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง เพื่อนากลยุทธ์ การบริ หารจัดการคุณภาพมาใช้ เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการ นามาใช้
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พัฒนาโรงเรี ยนประถมศึกษาให้ เป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานสากล เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพ ตลอดจน
สถานศึกษาอื่นในระดับต่างๆนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาระบบการบริ หารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาการบริ หารจัดการคุณภาพและการสร้ างกลยุทธ์ การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษา
สูม่ าตรฐานสากล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
2. เพื่อสร้ างกลยุทธ์การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากล ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
3. เพื่อประเมินความเป็ นไปได้ ของกลยุทธ์การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากล
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาสู่ ม าตรฐานสากล ในภาค
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ผู้วิจัยด าเนิน การวิจัย สามขัน้ ตอน ได้ แก่ ขันตอนที
้
่ 1 ศึกษาการบริ ห ารจัดการคุณ ภาพ
โรงเรี ยนและการสร้ างกลยุทธ์ การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ด้ วยการวิเคราะห์เอกสาร หนังสือ ตารา งานวิจยั ทังภาษาไทยและต่
้
างประเทศเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และผลวิจยั ของการบริ หารจัดการคุณภาพ และการสร้ างกลยุทธ์เพื่อกาหนดเป็ นแนวทางในการร่างกลยุทธ์ การบริ หารจัดการ
คุณ ภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง อีกทัง้ ศึกษาการบริ หารจัดการ
คุณ ภาพโรงเรี ย นและการสร้ างกลยุท ธ์ การบริ ห ารจัด การคุณ ภาพโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาสู่ม าตรฐานสากล ในภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่าง ด้ ว ยการสัม ภาษณ์ ผ้ ูเชี่ ย วชาญ จ านวน 10 คน ซึ่ง ได้ ม าโดยการคัด เลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ผู้วิจยั สัมภาษณ์ตามประเด็นที่กาหนดไว้ นามาวิเคราะห์ข้อมูล ด้ วยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content
Analysis) โดยนาข้ อมูลจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญมาเป็ นแนวทางในการร่ างกลยุทธ์ การบริ หาร
จัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ขันตอนที
้
่ 2 การสร้ างกลยุทธ์
การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้วิจยั ร่ างกลยุทธ์
การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการ
นาข้ อมูลในขันตอนที
้
่ 1 ที่ได้ จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ และมากาหนดเป็ นกลยุทธ์ ประกอบด้ วย การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อม (SWOT Analysis) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หลัก และกลยุทธ์ ขบั เคลื่อน ต่อจากนัน้
นาไปพิจารณาความเหมาะสมของร่ างกลยุทธ์ การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด้ วยการจัดสนทนากลุม่ กับผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 10 คน และนามาวิเคราะห์ข้อมูล ด้ วยวิธีการ
วิเคราะห์ เนื อ้ หา (Content Analysis) ขัน้ ตอนที่ 3 การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ของกลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารจัด การคุณ ภาพ
โรงเรี ยนประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้วิจยั ประเมินความเป็ นไปได้ ของกลยุทธ์ การ
บริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด้ วยการแจกแบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ผู้บริ หารโรงเรี ยนจานวน 13 คน ครู แผนงาน 13 คน ครู มาตรฐานสากล 13 คน รวมจานวนทังสิ
้ ้น 39 คน จานวน
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โรงเรี ยน 13 โรงเรี ยน โดยผู้วิจยั สุม่ แบบสองขันตอน
้ (Two Stage Random Sampling) เก็บรวบรวมข้ อมูลและนามาวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่า
ร้ อยละ (Percentage: %) ค่าเฉลีย่ (Mean: X ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD )

สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจยั มีสรุปผล ดังนี ้
1. ผลจากการศึกษาการบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนและการสร้ างกลยุทธ์ การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยน
ประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปรากฏผล ดังนี ้
1.1 การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาประกอบด้ วย 1) การเน้ นนักเรี ยน
เป็ นสาคัญ 2) การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 3) การสร้ างทีมงาน และ 4) การจัดการกระบวนการภายใน
1.2 การสร้ างกลยุทธ์ประกอบด้ วย 4 ขันตอนได้
้
แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
2) การกาหนดทิศทางขององค์กร 3) การกาหนดกลยุทธ์ และ 4) การประเมินความเป็ นไปได้ ของกลยุทธ์
2. กลยุทธ์การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากล ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่สร้ างขึ ้นประกอบด้ วย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก จานวน 4 กลยุทธ์ และ
กลยุทธ์ขบั เคลือ่ น จานวน 39 กลยุทธ์
3. องค์ประกอบของกลยุทธ์ ได้ แ ก่ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หลัก และกลยุทธ์ ขบั เคลื่อนมีความ
เป็ นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยความเป็ นไปได้ ของกลยุทธ์ หลักจากมากไปน้ อย ดังนี ้ 1) การยกระดับ
คุณภาพของนักเรี ยนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล 2) การพัฒนาทีมงานให้ เกิดความเข้ มแข็ง 3) การส่งเสริ มนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีให้ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน และ 4) การเร่งรัดปรับปรุงการจัดกระบวนการภายในให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้

อภิปรายผล
ผู้วิจยั อภิปรายผลของการวิจยั ดังนี ้
1. ผลจากการศึกษาการบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนและการสร้ างกลยุทธ์ การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยน
ประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปรากฏผล ดังนี ้
1.1 การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษา พบว่า การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประกอบด้ วย
1) การเน้ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ 2) การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 3) การสร้ างทีมงาน และ4) การจัดการกระบวนการ
ภายใน ที่ เ ป็ นเช่ น นี อ้ าจเป็ นเพราะการบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพเป็ นแนวคิ ด ส าคั ญ ของการบริ ห ารจั ด การยุ ค ใหม่
ที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าเป็ นสาคัญ ในโรงเรี ยนลูกค้ าได้ แก่ นักเรี ยน ดังนันผู
้ ้ บริ หารสถานศึกษาจึงวางแผนพัฒนา
นักเรี ยนให้ เกิดความก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการกระบวนภายในให้ ครอบคลุมการพัฒนานักเรี ยนทุกด้ าน ตลอดจน
ส่งเสริ มการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย ที่สาคัญกระตุ้นให้ บคุ ลากรทางานเป็ นทีมอย่างเข้ มแข็งสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ สุวรรณี แสงมหาชัย [7] สรุปว่า การบริ หารจัดการคุณภาพมีแนวคิดที่สาคัญ ได้ แก่ การมุ่งเน้ นความต้ องการ
ของลูกค้ าเป็ นศูนย์กลางในการบริ หารและดาเนินการ การปรับปรุ งกระบวนการในการผลิต ต้ องเน้ นคุณภาพของงานจึงต้ อง
อาศัยบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพและทางานเป็ นทีม ตลอดจนการปรับปรุงการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้ เกิดความรวดเร็ ว
ในการทางานและที่สาคัญทุกคนในองค์กรมีสว่ นร่ วมในการดาเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ เกิดคุณภาพ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของ แบ็งค์ [8] ให้ ความสาคัญของการบริ หารจัดการคุณภาพ เป็ นปรัชญารากฐานขององค์กรที่มีพื ้นฐานมาจาก
ความพึงพอใจของลูกค้ า กระบวนการทุกอย่างเริ่ มต้ นที่ลกู ค้ าการบริ หารจัดการคุณภาพจึงเป็ นเรื่ องการออกแบบองค์กรให้
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ลูกค้ าพึงพอใจโดยเน้ นการทางานเป็ นทีมและการมีสว่ นร่วมของบุคลากร การปรับปรุ งการจัดการกระบวนการภายในอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทังการใช้
้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริ หารจัดการ
1.2 ก า รศึ ก ษ า ก า รส ร้ า ง ก ล ยุ ท ธ์ พ บ ว่ า ก า รส ร้ า ง ก ล ยุ ท ธ์ ป ระ ก อ บ ด้ ว ย 4 ขั ้น ต อ น ได้ แ ก่
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม 2) การกาหนดทิศทางขององค์กร 3) การกาหนดกลยุทธ์ และ4) การประเมินความเป็ นไปได้
ของกลยุทธ์ ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะการสร้ างกลยุทธ์ จาเป็ นต้ องวิเคราะห์สิ่งแวดล้ อมเพื่อตรวจสอบสภาพปั จจุบนั และ
ปั ญหาขององค์กรว่าอยูต่ รงจุดใด เพื่อจะได้ วางแผนพัฒนาองค์กรได้ อย่างถูกต้ อง ตลอดจนสามารถกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์ให้ สอดคล้ องกันได้ อย่างชัดเจน อีกทังการก
้
าหนดกลยุทธ์เป็ นหัวใจสาคัญ เพราะเป็ นวิธีการแก้ ปัญหาและ
พัฒนางานไปสูค่ วามสาเร็ จโดยเฉพาะการประเมินความเป็ นไปได้ ของกลยุทธ์ เป็ นการตรวจสอบกลยุทธ์วา่ มีความเป็ นไปได้
ไปสู่การปฏิบตั ิมากน้ อยเพียงใด เพื่อหาทางมาปรับปรุ งแก้ ไขต่อไป สอดคล้ องกับแนวคิดของเนตร์ พณ
ั ณา ยาวิราช [9]
กล่าวถึงกระบวนการสร้ างกลยุทธ์ ประกอบด้ วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม การกาหนดทิศทางขององค์กร และ การ
กาหนดกลยุทธ์ สอดคล้ องกับแนวคิดของสตริ คแลนด์ และแกมบี [10] สรุ ปกระบวนการสร้ างกลยุทธ์ ประกอบด้ วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อม การกาหนดทิศทางขององค์กร และ การกาหนดกลยุทธ์ และการประเมินความเป็ นไปได้ ของกลยุทธ์
2. ผลการสร้ างกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่สร้ างขึ ้นประกอบด้ วย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หลัก จานวน 4 กลยุทธ์
ได้ แก่ 1) การยกระดับคุณ ภาพของนักเรี ยนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล 2) การส่งเสริ มนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ มี
คุณภาพและมาตรฐาน 3) การพัฒนาทีมงานให้ เกิดความเข้ มแข็ง และ 4) การเร่งรัดปรับปรุ งการจัดกระบวนการภายในให้
เอื อ้ ต่ อ ก า รเรี ย น รู้ แ ล ะ ก ล ยุ ท ธ์ ขั บ เค ลื่ อ น จ า น ว น 39 ก ล ยุ ท ธ์ ที่ เป็ น เช่ น นี ้อ าจ เป็ น เพ รา ะ ก ารจั ด ท า
กลยุทธ์ มีความสาคัญ ต่อการบริ หารงานให้ เกิ ดคุณ ภาพ ช่วยให้ องค์ กรพัฒ นาได้ ทนั กับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้ อย่าง
เหมาะสมเป็ นแนวทางที่ให้ ผ้ บู ริ หารองค์กรดาเนินการได้ อย่างมีทิศทาง มุง่ สูค่ วามสาเร็ จขององค์กรได้ อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิท ธิ ภาพ ตลอดจนผู้บ ริ ห ารสามารถน าพาองค์ ก ร มุ่งสู่เป้ า หมายภายใต้ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่อ ย่า งคุ้ม ค่ า
โดยเฉพาะกลยุทธ์การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมี
องค์ประกอบที่สาคัญได้ แก่ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ เพราะองค์ประกอบเหล่านี ้เป็ นการกาหนดทิศทาง
ของสถานศึกษาว่าจะไปทิศทางใด โดยเฉพาะวิสยั ทัศน์เป็ นภาพอนาคตที่ผ้ บู ริ หารจะนาพาองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย และเป็ นสิง่
ท้ าทายให้ บคุ ลากรฟั นฝ่ าอุปสรรคต่างๆในการปฏิบตั ิงาน อีกทังช่
้ วยกาหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ช่วยกระตุ้นให้
บุคลากรมีความตระหนัก ผูกพัน และมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิงาน ผลักดันให้ องค์กรบรรลุเป้าหมาย สาหรับพันธกิจเป็ นข้ อผูกพัน
ของผู้บริ หารเพื่อจัดทาภารกิจต่างๆในองค์กร อีกทังช่
้ วยทาให้ วตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการมีความชัดเจน
ยิ่งขึ ้น เพื่อสามารถวัดความสาเร็ จได้ อย่างชัดเจน สนับสนุนการทางานเป็ นกลุ่มด้ วยการมุ่งเน้ นเป้าหมาย สนับสนุนให้ มี
แนวความคิดนอกกรอบ (Out-of-the-box) เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่ง สอดคล้ องกับแนวคิดของ ร็ อบบินส์ และ
เคาล์เตอร์ [11] สรุ ปว่า กลยุทธ์ ควรประกอบด้ วย วิสยั ทัศน์ พันธกิ จ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ สอดคล้ องกับแนวคิด
ของกอร์ ด อน และคนอื่ น ๆ [12] ให้ แ นวคิ ด ว่าการสร้ างกลยุท ธ์ ให้ มี คุณ ภาพควรก าหนดทิ ศ ทางขององค์ ก รให้ ชัด เจน
โดยเริ่ มต้ นให้ บุคลากรทุกคนร่ วมกันกาหนดวิสยั ทัศน์ จัดทาพันธกิจ สอดคล้ องกับผลวิจัยของบอททอมส์ [13] ได้ ศึกษา
กลยุทธ์ การบริ หารที่ทาให้ โรงเรี ยนประสบความสาเร็ จสูม่ าตรฐานสากล ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การบริ หารที่ทาให้ โรงเรี ยน
ประสบความสาเร็ จ สูม่ าตรฐานสากล ได้ แก่ การปรับปรุงกระบวนการภายในทังด้
้ านหลักสูตร การเรี ยนการสอน การพัฒนา
ครู และผู้บริ หาร รวมทัง้ การเน้ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ตลอดจนการฝึ กปฏิบัติในสภาพจริ งและเชื่ อมโยงระหว่างผลสัมฤทธิ์
การบริ หารของผู้บริ หารกับใบประกอบวิชาชีพ
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โดยเฉพาะกลยุทธ์ หลัก การยกระดับคุณ ภาพของนักเรี ยนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล เป็ นกลยุทธ์ ที่สาคัญ
ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนเป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนาโรงเรี ยนเป็ นลูกค้ าที่ผ้ บู ริ หารต้ องเอาใจใส่ดแู ลเป็ นพิเศษ
โรงเรี ยนจึงต้ องทาความเข้ าใจกับความต้ องการของนักเรี ยน ทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต และต้ องพยายามดาเนินการ ให้ บรรลุ
ความต้ องการของนักเรี ยน รวมทังพยายามท
้
าให้ เหนือความคาดหวัง ตอบสนองความต้ องการและความพึงพอใจแก่นกั เรี ยน
รวมทังมี
้ การพัฒนานักเรี ยนให้ เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้ านักเรี ยนมีคณ
ุ ภาพที่ดีจะช่วยสร้ างชื่อเสียงให้ กบั โรงเรี ยน
ทาให้ ป ระชาชนมี ความเชื่ อมั่นศรัท ธาโรงเรี ยน สอดคล้ อ งกับแนวคิด ของฮราเดสกี [14] กล่าวถึ งการยกระดับคุณ ภาพ
ของนัก เรี ยนให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล ช่วยพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ และท าให้ ผ้ ูป กครองและนัก เรี ยนเกิ ดความพึงพอใจ
พัฒ นาความรู้ ความสามารถของนัก เรี ย นเป็ น ไปตามความต้ องการของตลาดแรงงาน พัฒ นาประสบการณ์ การเรี ย นรู้
ของนักเรี ยน และส่งเสริ มนวัตกรรมในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนให้ เกิดคุณภาพสอดคล้ องกับแนวคิด ของแคปแลนและนอร์ ตนั

[15] กล่าวถึงการเน้ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ช่วยค้ นหาวิธีการเพื่อสร้ างความพึงพอใจแก่นกั เรี ยนเพื่อให้ เกิดการภักดี คานึงถึง
ผลประโยชน์ของนักเรี ยนให้ ค้ มุ ค่า ทาให้ เกิดคุณภาพนักเรี ยนและการบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ
อีกทังกลยุ
้ ทธ์หลัก การส่งเสริ มนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานเป็ น กลยุทธ์ การบริ หารจัดการ
คุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากลที่สาคัญ ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือ
สาคัญและเป็ นสิ่งที่จาเป็ นและเป็ นที่ยอมรับในยุคปั จจุบนั และเป็ นยุคที่องค์กรต่าง ๆ เห็นความจาเป็ นและใช้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการดาเนินงาน การบริ หารงานและการตัดสินใจ อีกทังยั
้ งช่วยอานวยความสะดวกให้ การบริ หารและการจัด
การเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ รวดเร็ ว ทันใจ และเกิดประสิทธิ ผล ช่วยในการปรับปรุ งกระบวนการทางาน
ทังระบบการติ
้
ดต่อสื่อสารและการให้ บริ การที่ผ้ รู ับบริ การประทับใจและพึงพอใจต่อการได้ รับการบริ การ ก่อให้ เกิดประโยชน์
ด้ านการประหยัดเวลา กาลังคน และค่าใช้ จ่ ายใช้ เป็ นสื่อการเรี ยนการสอนที่จูงใจให้ นกั เรี ยนสนใจและใฝ่ รู้ อีกทังส่
้ งเสริ ม
บรรยากาศแห่งองค์การแห่งการเรี ยนรู้ และบริ การให้ เกิดการเข้ าถึงอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน สอดคล้ องกับแนวคิดของ
เดสส์และมิลเลอร์ [16] กล่าวถึง นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็ นปั จจัยสาคัญในการบริ หารจัดการคุณภาพช่วยให้ การบริ หาร
จัดการและการเรี ยนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ สอดคล้ องกับแนวคิดของเฮนส์ [17] ได้ ให้
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาและปรับปรุ งการบริ หารจัดการและการเรี ยนการ
สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
กลยุท ธ์ ห ลัก การพัฒ นาที ม งานให้ เกิ ด ความเข้ ม แข็ง นับ ว่าเป็ น กลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารจัด การคุณ ภาพ ที่ สาคัญ
ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะการพัฒ นาทีมงานนับว่ามีความสาคัญช่วยให้ การบริ หารจัดการคุณภาพ ประสบความสาเร็ จ
ทาให้ บคุ ลากรเกิดความรู้สกึ ภาคภูมิใจ มีความภักดีตอ่ องค์กรและเกิดความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของช่วยสร้ างสรรค์ความคิดใหม่ๆขึ ้น
ในการทางาน ทาให้ บคุ ลากรมีความกระตือรื อร้ น สร้ างความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความสามัคคี ช่วยทาให้ บคุ ลากรมีความมัน่ ใจ
ในการทางาน นอกจากนี ้ยังเกิดความร่ วมมือร่วมใจกันทางาน ในองค์กร ทาให้ บรรลุผลสาเร็ จ ขณะเดียวกันทาให้ บคุ ลากร
ทุกคนเห็ นความสาคัญ ของกระบวนการทางานอย่างเป็ นระบบ ส่งผลให้ บรรลุวตั ถุป ระสงค์ ขององค์ กรอย่างมีคุณ ภาพ
สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ รังสรรค์ ประเสริ ฐ ศรี [18] กล่าวถึ งความสาคัญ ของการพัฒ นาการสร้ างที ม งานให้ เข้ ม แข็ ง
ช่วยกาหนดจุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์ในการทางานเป็ นไปในทางเดียวกัน ทาให้ ทีมงานรับรู้จดุ มุง่ หมาย และวัตถุประสงค์
ในการทางานอย่างทัว่ ถึงด้ วยความเข้ าใจตรงกัน ตลอดจนทุกคนมีส่วนร่ วมในการแก้ ปัญหาและตัดสินใจ สอดคล้ องกั บ
แนวคิ ด ของเซนคอล โลเฮดและบลูม [19] ได้ ก ล่าวถึ ง ความสาคัญ ของการพัฒ นาที ม งาน ช่ ว ยก าหนดเป้า หมายและ
วัตถุประสงค์ในการทางานเป็ นไปในทางเดียวกัน แก้ ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน สร้ างบรรยากาศแบบเปิ ด ลดความขัดแย้ ง
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เป็ นสิ่งที่เป็ นประโยชน์ มีบทบาทสาคัญในการบริ หารจัดการคุณภาพภายในองค์กรให้ รุดหน้ าก้ าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้นได้ อย่างรวดเร็ ว และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ ทางานต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ หลักการเร่ งรัดปรับปรุงการจัดกระบวนการภายในให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ นับว่าเป็ นกลยุทธ์ การบริ หารจัดการ
คุณ ภาพที่สาคัญ อีกกลยุทธ์ เช่นกัน ที่เป็ น เช่นนีอ้ าจเป็ นเพราะ การจัดการกระบวนการภายในนับว่า มีความสาคัญ ต่อ
การบริ หารจัดการคุณภาพให้ ประสบความสาเร็ จขององค์กร ทาให้ การใช้ ทรัพยากรมีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลใน
การผลิต นอกจากนี ้ยังช่วยให้ คุณภาพชีวิตของบุคลากรดีขึ ้น มีการจัดการที่ดี องค์กรประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ทาให้ บคุ ลากรในองค์กรเกิดจิตสานึกร่วมกันในการปฏิบตั ิงาน มีความตังใจปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่เต็มกาลังความสามารถ
ช่วยกาหนดขอบเขตการทางานของบุคลากรในองค์ กร สอดคล้ องกับแนวคิดของ เซสิเนียส์และคนอื่นๆ [20] กล่าวถึง
ความสาคัญ ของการจัดการกระบวนการภายใน ช่วยระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้ งานบรรลุเป้าหมายตอบสนองความ
ต้ องการของนักเรี ยน และเสริ มสร้ างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน สอดคล้ องกับแนวคิดของ คาร์ โมนา
ไลเออร์ และเรคเคอร์ ส [21] กล่าวถึงความสาคัญ ของการจัดการกระบวนการภายใน ท าให้ การด าเนิน งานเป็ นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ช่วยทาให้ บคุ ลากรสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อม ผู้บริ หาร
สามารถกาหนดทิศทางและวัตถุประสงค์การดาเนินงานขององค์กรอย่างเป็ นรูปธรรมสอดคล้ องกับสภาวการณ์เปลีย่ นแปลง
ได้ ที่สาคัญบุคลากรค้ นหาแนวทางในการพัฒนาระบบงาน วิธีการทางานที่เหมาะสมทาให้ บคุ ลากรสร้ างสรรค์นวัตกรรมใน
การทางาน องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ผลการประเมินความเป็ นไปได้ ของกลยุทธ์ การบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษาสูม่ าตรฐานสากล
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง พบว่า องค์ประกอบของกลยุทธ์ ได้ แก่ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หลัก
และกลยุทธ์ขบั เคลื่อนมีความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ เมื่อเรี ยงลาดับค่าเฉลีย่ ความเป็ นไปได้ ของกลยุทธ์ หลักจากมาก
ไปน้ อย ดังนี ้ 1) การยกระดับคุณภาพของนักเรี ยนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล 2) การพัฒนาทีมงานให้ เกิดความเข้ มแข็ง
3) การส่งเสริ มนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน และ 4) การเร่งรัดปรับปรุงการจัดกระบวนการภายในให้
เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะวิสยั ทัศน์ เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สดุ ของกลยุทธ์ เพราะเป็ นทิศทางขององค์กร
ไปสูค่ วามสาเร็ จ ช่วยกากับทิศทางการทางานของผู้บริ หารและบุคลากรในการทางาน ช่วยกาหนดอนาคตขององค์กรที่ทกุ คน
ศรัทธา กระตุ้นบุคลากรให้ ฟันฝ่ า ท้ าทายใหม่ โดยไม่หลงกับความสาเร็ จในอดีต ทาให้ เกิดการทางานเป็ นทีม (Teamwork)
โดยมีความมุ่งมัน่ ไปสูจ่ ุดหมายเดียวกัน อีกทังสร้
้ างความแปลกใหม่ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ และวิสยั ทัศน์ยงั เป็ นศูนย์รวม
แห่งความเชื่ อ และไว้ วางใจของบุค ลากร จูงใจและท้ าทายให้ บุคลากรทางานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ข องานและ เกิ ด ความ
ภาคภูมิใจในการทางาน ส่งเสริ มให้ แสวงหาโอกาสในการพัฒนาตนเอง สอดคล้ องกับแนวคิดของ เซอร์ โตและปี เตอร์ [22]
วิสยั ทัศน์ช่วยให้ บคุ ลากรมองเห็นภาพในอนาคตขององค์กรที่ผ้ นู าและบุคลากรทุกคนร่ วมกันจินตนาการขึ ้น ทาให้ เกิดความ
เชื่ อ มโยงพั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์ เข้ า ด้ วยกัน แสดงทิ ศ ทางขององค์ ก รอย่ า งชัด เจน ท าให้ บุ คลากรเกิ ด ความท้ าทาย
ทะเยอทะยาน เกิดความเชื่อมัน่ ว่าวิสยั ทัศน์มีความเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบตั ิจริ ง บุคลากรเกิดความมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินงาน
ไปสูว่ ิสยั ทัศน์อย่างมีคณ
ุ ภาพ อีกทังวิ
้ สยั ทัศน์ช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อการอยูร่ อดขององค์กร สร้ างความมัน่ ใจให้
ผู้บริ หารและบุคลากรในการปฏิบตั ิงานและทาให้ เกิดความภักดีขององค์กรอย่างต่อเนื่อง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของมารศรี
สุธานิธิ [23] กล่าวถึงความสาคัญของวิสยั ทัศน์เมื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิแล้ วจะทาให้ การบริ หารจัดการองค์กรเกิดประสิทธิผล
อีกทังพั
้ นธกิจเป็ นองค์ประกอบของกลยุทธ์ ที่สาคัญช่วยกาหนดขอบเขตของบทบาทหน้ าที่ของบุคลากรในองค์กร
เป็ นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริ หาร ทาให้ บคุ ลากรในองค์กรตระหนักถึงภารกิจ บทบาทหน้ าที่ สอดคล้ องกับแนวคิด
ของกิลล์ [24] ) สรุ ปว่าการนาพันธกิจไปใช้ ในการปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดความเป็ นไปได้ จะต้ องกาหนดขอบเขตบทบาทหน้ าที่ให้
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ชัดเจน เพื่อช่วยให้ ผ้ ูบริ หารมีแนวปฏิบตั ิ และทาให้ การบริ หารงานเป็ นมาตรฐาน ทาให้ บุคลากรมีแนวทางและข้ อตกลง
ร่วมกันในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนสอดคล้ องกับแนวคิดของ สตริ คแลนด์และแกมบี[10] ให้ ความสาคัญของพันธกิจว่า ช่วย
ยกระดับการทางานให้ สงู กว่ามาตรฐานและเกิดความดีเลิศ เพราะพันธกิจเป็ นข้ อตกลงร่วมกันของบุคลากรในองค์กร ทาให้
ผู้บริ หารสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการบริ หารงานให้ เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์
โดยเฉพาะกลยุท ธ์ ห ลัก การยกระดับ คุณ ภาพของนัก เรี ย นให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล เป็ น กลยุท ธ์ ห ลัก
ที่มีค่าเฉลี่ยความเป็ นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สดุ เป็ นอันดับแรก ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะ คุณภาพของนักเรี ยนเป็ นหัวใจ
สาคัญของการบริ หารจัดการคุณภาพ เพราะนักเรี ยนเป็ นลูกค้ าคนสาคัญที่ต้องเอาใจใส่ดูแลเป็ นพิเศษ การบริ หารจัดการ
จึงต้ องเน้ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ สามารถตอบสนองความต้ องการของนักเรี ยน สร้ างความสัมพันธ์กบั นักเรี ยน สร้ างวัฒนธรรม
ที่ม่งุ เน้ นนักเรี ยน รับฟั งความคิดเห็นความต้ องการของนักเรี ยน รวมทังให้
้ บริ การด้ วยมาตรฐานสูงเป็ นเลิศ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของริ จินเดอรส์ และโบร์ [25] ให้ ความสาคัญของการพัฒ นาคุณภาพนักเรี ยน ช่วยสร้ างความมัน่ ใจในการจัดการ
เรี ยนรู้ แก่นกั เรี ยน ขจัดอุปสรรคในการเรี ยนรู้ที่สามารถส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการสร้ างบรรยากาศแบบเปิ ด เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ สอดคล้ องกับแนวคิดของ แสงและแอนโทนี [26] กล่าวถึงความสาคัญของการพัฒนา
คุณภาพนักเรี ยน ช่วยเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ โดยปราศจากการควบคุม เกิดความใกล้ ชิดและให้ กาลังใจแก่นกั เรี ยน
ค้ นหาวิธีการใหม่ๆ จูงใจนักเรี ยน บริ การให้ นกั เรี ยนเกิดความประทับใจ กระจายอานาจในการตัดสินใจแก่นกั เรี ยน ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน
กลยุทธ์หลัก การพัฒนาทีมงานให้ เกิดความเข้ มแข็ง เป็ นกลยุทธ์ ที่มีค่าเฉลี่ยความเป็ นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สดุ
เป็ นอันดับสอง ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนประถมศึกษายึดความสามัคคี การช่วยเหลือเกื ้อกูล
กัน โดยเฉพาะนโยบายขององค์กรที่สาคัญ คือการพัฒ นาระบบบริ หารจัดการที่เน้ นการมีส่วนร่ วม เพื่อเสริ มสร้ างความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ คุณ ภาพการศึ ก ษา และบูรณาการการจัด การศึก ษาเป็ น ผลท าให้ ก ารพัฒ นาที ม งานเกิ ด ความเข้ ม แข็ ง
เป็ นกลยุทธ์ ที่มีค่าเฉลี่ยความเป็ นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สดุ เป็ นอันดับสอง อีกทังการพั
้
ฒนาทีมงานนับว่ามีความสาคัญ
ทาให้ สมาชิกในทีมมีสว่ นร่วม ยึดหลักความร่ วมมือ เน้ นกระบวนการกลุม่ ในการทางานให้ บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ยอมรับ
ฟั งความคิดเห็นของกันและกัน มีโอกาสแสดงออกและใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อมี สว่ นร่วมในกิจกรรมของทีมอย่างเต็มที่
ทางานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทุ่มเทเสียสละ จริ งใจ และ มีอิสระในการทางาน สอดคล้ องกับแนวคิดของสุพานี สฤษฎ์วานิช
[27] กล่าวถึงความสาคัญ ของการพัฒ นาทีมงานเป็ นสิ่งที่เป็ นประโยชน์ มีบทบาทสาคัญ ในการบริ หารจัดการคุณ ภาพ
ภายในองค์กรให้ รุดหน้ าก้ าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นได้ อย่างรวดเร็ ว และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ ทางาน
ต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุท ธ์ ห ลัก การส่ง เสริ ม นวัต กรรมและเทคโนโลยี ใ ห้ มี คุณ ภาพและมาตรฐาน เป็ น กลยุท ธ์ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย
ความเป็ น ไปได้ อ ยู่ ใ นระดับ มากที่ ส ุด เป็ น อัน ดับ สาม ที่ เ ป็ น เช่ น อาจเป็ น เพราะ การส่ง เสริ ม นานวัต กรรมและ
เทคโนโลยี ไ ปใช้ ในการบริ ห ารจัด การและการเรี ย นรู้ นับ ว่ า มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จ ะนาไปใช้ อย่ า ง แพร่ ห ลาย เพราะ
นวัต กรรมและเทคโนโลยี เ ป็ น ทรั พ ยากรที่ สาคัญ ต่ อ ความสาเร็ จ ของการบริ ห ารจัด การและการจัด การเรี ย นรู้ ที่ มี
คุณ ภาพเช่ น เดี ย วกับ การจัด การทรั พ ยากรอื่ น ๆ อี ก ทั ง้ การส่ง เสริ ม นวัต กรรมและเทคโนโลยี ใ ห้ มี ค ุณ ภาพและ
มาตรฐานนัน้ มี ค วามเป็ น ไปได้ เ ป็ น อย่ า งมากที่ ช่ ว ยให้ การบริ ห ารงานตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสัง คม
และโลกาภิ วัต น์ เป็ น การบริ ห ารที่ ทัน สมัย และเกิ ด ความรวดเร็ ว และทัน ต่ อ เหตุก ารณ์ สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ
เดลและคูเ ปอร์ [28] กล่า วถึ ง การนานวัต กรรมและเทคโนโลยี ม าใช้ ในบริ ห ารจัด การ ช่ ว ยการเปลี่ ย นแปลงระบบ
การบริ ก ารให้ เ กิ ด ความสะดวก รวดเร็ ว และทัน ใจ การตัง้ เป้ า หมายในการทางาน โดยใช้ ในการบริ ห ารจัด การ
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และพัฒ นาผลผลิ ต และการบริ ก ารพัฒ นาสมรรถภาพของบุค ลากรและ วิ ธี ก ารทางานให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ทาให้
การสื่ อ สารเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ จู ง ใจ กระตุ้น ให้ บุค ลากรเกิ ด ความสนใจในการสร้ างงาน
กลยุท ธ์ ห ลัก การเร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง การจัด กระบวนการภายในให้ เ อื อ้ ต่ อ การเรี ย นรู้ เป็ น กลยุท ธ์ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย
ความเป็ น ไปได้ อ ยู่ ใ นระดับ มากที่ ส ุด เป็ น อัน ดับ สุด ท้ า ย ที่ เ ป็ น เช่ น นี อ้ าจเป็ น เพราะ การจัด การกระบวนภายใน
ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมต่ า งๆหลายด้ า นทัง้ การวางแผน การจัด องค์ ก ร การชัก นา และการควบคุม รวมถึ ง ระบบ
การบริ ห ารงานให้ เ กิ ด คุณ ภาพภายใน ตลอดจนการจัด ท าหลัก สูต ร การจัด การเรี ย นการสอน การพัฒ นา
บุค ลากร ดัง นัน้ การจัด กระบวนการภายในให้ เ อื อ้ ต่ อ การเรี ย นรู้ จึ ง เป็ น กิ จ กรรมหลากหลายซ ้าซ้ อ น เป็ น ผลทาให้
ความเป็ น ไปได้ ใ นการจัด กระบวนการภายในให้ เ อื อ้ ต่ อ การเรี ยนรู้ อาจจะไม่ ค รอบคลุม ครบถ้ วนเท่ า ที่ ค วร แต่
อย่ า งใดก็ ต ามนับ ว่ า การจัด กระบวนการภายในให้ เ อื อ้ ต่ อ การเรี ย นรู้ นับ ว่ า มี ค วามสาคัญ และ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
จัด เรี ย นรู้ เพราะช่ ว ยทาให้ ก ารดาเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายและวัต ถุป ระสงค์ ข ององค์ ก ร ผู้ บ ริ ห ารสามารถ
ก า ห น ด ทิ ศ ท า ง แ ล ะ วัต ถุป ระ ส ง ค์ ก า รด า เนิ น งา น ข อ งอ งค์ ก รอ ย่ า ง เป็ น รู ป ธ รรม ส อ ด ค ล้ อ ง กับ ส ภ า ว ะ
การเปลี่ ย นแปลงได้ ครู ค้ น หาแนวทางในการพัฒ นาระบบงาน วิ ธี ก ารทางานที่ เ หมาะสม สร้ างสรรค์ น วัต กรรมใน
การทางาน และนาเทคโนโลยี ม าประยุก ต์ ใ ช้ ในการจัด การเรี ย นรู้ ทาให้ บ รรลุเ ป้ า หมายของหลัก สูต ร สอดคล้ อ ง
กับ แนวคิ ด ของนิ โ คลิ ก ดากี แ ละรู ซิ ก [29] กล่า วถึ ง ความสาคัญ ของการจัด การกระบวนการภายใน ทาให้ ค รู เ กิ ด
ความพึ ง พอใจและประทับ ใจในการจัด การเรี ย นรู้ เกิ ด ความมั ่น ใจในการปฏิ บ ัต ิ ง าน ท าให้ ม ี ก ารพัฒ นา
ทรั พ ยากรมนุษ ย์ ด้ า นการฝึ ก อบรม เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพให้ ทางานได้ ทางานเป็ น ทางานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาก
ขึ น้ และทางานได้ ส อดคล้ อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงของปั จ จัย ต่ า ง ๆ ในการบริ ห ารองค์ ก ร เกิ ด ความสัม พัน ธ์ อ ัน ดี
ระหว่ า งบุค ลากร ทาให้ เ กิ ด บรรยากาศที่ ดี ในการทางาน และเป็ นการลดความขัด แย้ ง และกรณี พิ พ าทต่ า ง ๆ ที่
จะส่ง ผลลบต่ อ องค์ ก ร

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริ หารสถานศึกษาควรนากลยุทธ์ การยกระดับคุณภาพของนักเรี ยนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพ ของนั ก เรี ย นให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนสู ง ขึ น้ จั ด การเรี ยนรู้ เพื่ อส่ ง เสริ มนั ก เรี ยนให้ มี ศั ก ยภาพ
เป็ นพลโลก เพื่อทาให้ เกิดการยอมรับศรัทธาแก่ผ้ ปู กครองและประชาชนโดยทัว่ ไป
2. ผู้บริ หารสถานศึกษาควรนากลยุทธ์ การพัฒนาทีมงานให้ เกิดความเข้ มแข็ ง โดยบูรณาการให้ สมาชิกในทีมงาน
ทางานแทนกันได้ รวมทังจั
้ ดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานเพื่อใช้ เป็ นแนวทาง ในการทางานของบุคลากรเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจใน
การทางาน
3. ผู้บริ หารสถานศึกษาควรนากลยุทธ์การส่งเสริ มนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน โดยจัดทา
ระเบียนควบคุม และจัดทาคูม่ ือการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ เป็ นมาตรฐาน เพื่อให้ การใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกิด
ความคุ้มค่าและมีคณ
ุ ภาพ
4. ผู้บริ หารสถานศึกษาควรนากลยุทธ์การเร่งรัดปรับปรุ งการจัดกระบวนการภายในให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ โดยมีการ
เร่งรัดการจัดตังเครื
้ อข่ายพัฒนาโรงเรี ยนทังในและต่
้
างประเทศให้ เข้ มแข็งยัง่ ยืนเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการและการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยนและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานควรนากลยุทธ์ การบริ หารจัดการคุณภาพไปสร้ างเป็ นหลักสูตร
ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษาให้ สามารถนากลยุทธ์ การบริ หารจัดการคุณภาพไปใช้ ในการบริ หารจัดการให้ เกิด
คุณภาพต่อไป
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครัง้ ต่ อไป
1. ค วรมี การจั ด ท ากลยุ ท ธ์ ก ารบ ริ หารจั ด การคุ ณ ภาพ ใน หน่ วย งาน ก ารศึ ก ษ าใน สั ง กั ด อื่ น เช่ น
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด สานักงานตารวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เป็ นต้ น
2. ควรมีการนากลยุทธ์การบริ หารจัดการคุณภาพไปทดลองใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
3. ค วรมี ก ารวิ จั ย ก ลยุ ท ธ์ ก ารบ ริ หารจั ด ก ารคุ ณ ภ าพ ใน รู ป แบ บ งาน วิ จั ย เชิ งคุ ณ ภ าพ เพื่ อ ให้ ได้
ข้ อมูลเชิงลึก ทังได้
้ รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบเพื่อนามาใช้ ในการพัฒนาการบริ หารสถานศึกษาให้ เกิดคุณภาพต่อไป
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบ สร้ าง และยืนยันรูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นผู้บริ หารสถานศึกษาและครูวิชาการ จานวน
864 คน จากโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ได้ มาโดยการสุม่ แบบเป็ นระบบ เครื่ องมือที่
ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจยั พบว่า
1. องค์ประกอบรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็กสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขันพื
้ ้นฐาน
มีจานวน 5 องค์ ประกอบ ตัวแปรในแต่ละองค์ ประกอบมี ค่านา้ หนักองค์ ประกอบอยู่ระหว่าง 0.34-0.93 เรี ยงตามลาดับค่า
น ้าหนักองค์ประกอบรวม ได้ แก่ ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม มี 39 ตัวแปร ด้ านการจัดการ
เรี ยนรู้ มี 16 ตัวแปร ด้ านการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา มี 12 ตัวแปร ด้ านการส่งเสริ มการพัฒนา
การใช้ สอื่ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา มี 9 ตัวแปร และด้ านการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรี ยนรู้ มี 9 ตัวแปร
2. รูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ประกอบด้ วย
5 องค์ประกอบ คือ ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริ มการมีสว่ นร่วม ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ด้ านการพัฒนาระบบ
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ด้ านการส่งเสริ มการพัฒนา การใช้ สอื่ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และด้ าน
การพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรี ยนรู้ โดยเรี ยงลาดับน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานจากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ ด้ านการ
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จัด การเรี ย นรู้ ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริ มการมี ส่วนร่ วม ด้ านการพัฒ นาระบบการนิ เทศ ติ ด ตามและ
ประเมิน ผลการศึกษา ด้ านการส่งเสริ ม และพัฒ นาการใช้ สื่อ นวัต กรรม เทคโนโลยี ทางการศึก ษา และด้ านการพัฒ นา
หลักสูตรและออกแบบการเรี ยนรู้ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.95 0.87 0.82 0.79 และ 0.77 ตามลาดับ
3. รูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มีความ
สอดคล้ อ งกลมกลื น กั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ (  =1.69, df=1, p=0.19, GFI= 1.00, AGFI=0.98, RMSEA=0.04 และ
RMR=0.003)
2

คาสาคัญ: รูปแบบการบริ หารงานวิชาการ, โรงเรี ยนขนาดเล็ก

Abstract
The purpose of this research were to study the factors, to create and to confirm the model for academic
administration of small-sized schools under the Office of Basic Education Commission. The 864 samples
consisted of administrator and head of academic affairs from small-sized schools under the Office of Basic
Education Commission, selected by systematic random sampling. The instrument was a questionnaire with the
content validity of item objective congruence of 0.60-1.00 and the reliability of 0.96. The data were analyzed by
exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis.
Research findings:
1. The factors of the administration of small-sized schools under the Office of Basic Education
Commission consisted of 5 factors, each variables with factor loading 0.34 - 0.93, as respectively written in
order of sum of factor loading: quality assurance of education and encourage participation 39 variables,
learning management 16 variables, the development of supervision, follow-up and evaluation system of
education 12 variables, the promotion of the use of media, innovation and educational technology 9 variables,
curriculum development and learning design 9 variables.
2. The model for academic administration of small-sized schools under the Office of Basic Education
Commission consisted of 5 factors; i.e., quality assurance of education and encourage participation, learning
management, the development of supervision, follow-up and evaluation system of education, the promotion of
the use of media, innovation and educational technology and curriculum development and learning design
written in descending order of the standardized factor loading: learning management, curriculum development
and learning design, quality assurance of education and encourage participation, the development of
supervision, follow-up and evaluation system of education and the promotion of the use of media, innovation
and educational technology. The standardized factor loading were 0.95 0.87 0.82 0.79 and 0.77 respectively.
3. The results of model confirmation found that the model for academic administration of small-sized
2
schools under the Office of Basic Education was fitted to the empirical data provided  =1.69, df=1, p=0.19,
GFI=1.00, AGFI=0.98, RMSEA=0.04 and RMR=0.003.

Keywords : The Academic administration model, small-sized schools
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ภูมิหลัง
หัวใจของการจัดการศึกษา คือการพัฒ นาผู้เรี ยนให้ มีคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาและสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของสังคมเพื่ อ เป็ น กาลังในการพัฒ นาประเทศในอนาคต ในพระราชบัญ ญั ติการศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
กาหนดให้ การศึกษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึ กการ
อบรม การสืบ สานทางวัฒ นธรรม การสร้ างสรรค์ ค วามก้ าวหน้ า ทางวิ ช าการ การสร้ างองค์ ค วามรู้ อัน เกิ ด จากการจัด
สภาพแวดล้ อ มแห่งการเรี ยนรู้ การจัด การศึกษาต้ องเป็ นไปเพื่ อพัฒ นาคนไทยให้ เป็ นมนุษ ย์ ที่สมบูรณ์ ทัง้ ร่ างกาย จิ ตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข เปิ ด
โอกาสให้ สงั คมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระ กระบวนการเรี ยนรู้ ให้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง [1]
เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของไทย คือ การพัฒนาผู้เรี ยนให้ เ ป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพ ด้ วยกระบวนการ
เรี ยนรู้ เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึ ก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สร้ างสรรค์จรรโลงความก้ าวหน้ าทางวิชาการ การสร้ างองค์ความรู้ อนั เกิดจากการจัดสภาพแวดล้ อม สังคม การเรี ยนรู้ และ
ปั จจัยเกือ้ หนุนให้ บุคคลเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การที่จะพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวต้ อง
อาศัยครู ผ้ สู อนที่มีทกั ษะในการจัดการเรี ยนรู้ มีเจตคติต่อวิชาชีพครู ที่ดี มีแรงจูงใจ ใฝ่ สัมฤทธิ์ สงู สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา [2] ได้ กล่าวถึงการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาต้ องพัฒนาผู้เรี ยนทังในด้
้ านสาระวิชาหลัก และทักษะ
ในศตวรรษ ที่ 21 ซึ่งประกอบด้ วยทักษะการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้ านสารสนเทศเทคโนโลยี
บทบาทหน้ าที่ ข องผู้บ ริ ห ารจึงเป็ น ภาระที่ สาคัญ ต่อการจัด การศึก ษาให้ มี ป ระสิท ธิ ภาพ ซึ่งผู้บ ริ ห ารจะต้ อ งรู้ เท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลงองค์ กรให้ ทันสมัย พัฒ นาทีมงานให้ เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ พัฒ นากระบวนทัศน์ ใหม่ให้ เกิ ดขึ ้นในองค์ กร
ขับ เคลื่ อ นยุท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจัด การใหม่ ๆ ส่ง เสริ ม สนับ สนุ น ทัง้ ด้ า นงบประมาณ สื่ อ อุป กรณ์ อ ย่ า งเพี ย งพอ ให้
ความสาคัญ กับความสัมพันธ์ ของผู้ปฏิบตั ิงานในองค์กรและนอกองค์กร ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครู ให้ มีเทคนิคใหม่ ๆ
พัฒ นาหลักสูตรส่งเสริ ม ด้ านเทคโนโลยี และการบูรณาการทักษะทางสังคม ทักษะชี วิต รวมทัง้ ปรับ บทบาทในการสร้ า ง
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ทงภายในและภายนอกสถานศึ
ั้
กษา เครื อข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในชุมชน
ท้ องถิ่น สถานประกอบการที่จะส่งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
นอกจากนี ้ พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มาตรา 35 ได้ บญ
ั ญัติให้
สถานศึกษาที่เป็ นโรงเรี ยนมีฐานะเป็ นนิติบคุ คล ซึง่ ทาให้ ฐานะอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบสถานศึกษาเปลีย่ นแปลงไป
จากเดิม สามารถดาเนินกิจการต่าง ๆ ได้ โดยตรงภายใต้ กรอบวัตถุประสงค์ มีสิทธิและหน้ าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายอื่นซึ่งกาหนดสิทธิ และหน้ าที่ของสถานศึกษา การบริ หารจัดการ
ของสถานศึกษาต้ องนาหลักธรรมาภิบาล (good governance) มาบูรณาการในการบริ หารจัดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็งให้ กบั สถานศึกษา การบังคับใช้ พระราชบัญญัติดงั กล่าว มีผลให้ สถานศึกษารับผิดชอบการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
โดยเฉพาะการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาซึ่งนาไปสูก่ ารพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานภายใต้ การส่งเสริ ม
และสนับสนุนของเขตพื ้นที่การศึกษา เพื่อให้ การปฏิบตั ิภารกิจของสถานศึกษาเป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ ส่งผล
ถึงคุณภาพของนักเรี ยนที่จะเติบโตเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้ องถิ่น จึงอาจกล่าวได้ วา่ คุณภาพการศึกษาขันพื
้ ้นฐานของ
ประเทศชาติในปั จจุบนั และอนาคตขึ ้นอยูก่ บั ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็ นสาคัญ
ปั จจุบนั โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ทาหน้ าที่จัดการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานให้ กับ
ผู้เรี ยนกระจายอยู่ทวั่ ทุกพื ้นที่ของประเทศจานวน 32,879 แห่ง เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็กที่เปิ ดสอนในระดับอนุบาลและระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 1-6 มี นัก เรี ยนตัง้ แต่ 120 คนลงมา จานวน 15,418 แห่ง จากการสารวจของสานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน [3] พบว่า โรงเรี ยนขนาดเล็กส่วนใหญ่มปี ั ญหาที่สาคัญเหมือนกัน คือ นักเรี ยนมีคณ
ุ ภาพค่อนข้ างต่าเมื่อ
เทียบกับสถานศึกษาขนาดอื่น อาจเป็ นเพราะโรงเรี ยนขาดความพร้ อมทางด้ านปั จจัย เช่น ครู ไม่ครบชันเรี
้ ยน ขาดแคลนสื่อ
การเรี ยนการสอนและวัสดุอปุ กรณ์ อาคารเรี ยนอาคารประกอบมีขนาดเล็ก ห้ องเรี ยนสภาพทรุดโทรม ตังอยู
้ ใ่ นชุมชนขนาดเล็ก
ซึ่งไม่มีศกั ยภาพในการระดมทรัพยากรเพื่อช่วยสนับสนุนสถานศึกษา อีกทังสภาพแวดล้
้
อมของชุมชนเองยังต้ องการการ
พัฒนา นักเรี ยนมาจากครอบครัวที่ขาดแคลน ต้ องการสนับสนุนให้ ได้ รับโอกาสทางการศึกษาและโอกาสที่ดี สถานศึกษาบาง
แห่งขาดแคลนบุคลากรบางรายวิชา ผู้สอนในบางช่วงชันและอยู
้
ห่ า่ งไกล สถานศึกษายังขาดประสิทธิผลในการบริ หารจัดการ
เมื่อเทียบกับสถานศึกษาที่ใหญ่กว่า เช่นอัตราส่วนครูตอ่ นักเรี ยนซึ่งตามมาตรฐานต้ องเป็ น 1 ต่อ 25 แต่สถานศึกษาขนาดเล็ก
อัตราส่วนครูตอ่ นักเรี ยนเท่ากับ 1 ต่อ 8
สภาพปั ญ หาของโรงเรี ยนขนาดเล็กดังกล่าว ศิ ริกุล นามศิ ริ [4] ได้ สรุ ป เบื อ้ งต้ น สาหรั บ แนวทางการแก้ ปั ญ หา
โรงเรี ยนขนาดเล็กเพื่อการพัฒนา คือ การแก้ ไขปั ญหาการดาเนินการตามสายงานบังคับบัญชาและขาดการมีสว่ นร่วมคิดร่วม
ทาจากผู้ปฏิบตั ิ จึงทาให้ ขาดการมีสว่ นร่วมและความเป็ นเจ้ าของระหว่างผู้เผชิญกับปั ญหาในสภาพจริ งนัน่ คือ โรงเรี ยนและ
ชุมชน สภาพการดาเนินการจริ งของโรงเรี ยนขนาดเล็กได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามปกติในภารกิจงานทัง้ 4 ด้ าน โดยแต่ละด้ านจะ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน ซึ่งเห็นว่าเป็ นการทางานแบบแยกส่วน ทาให้ ขาดความเชื่อมโยงขาดการผสมผสานงานที่จะส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรี ยนในภาพรวม นัน่ คือการขาดระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากผลการศึกษาดังกล่าว
พบว่าโรงเรี ยนขนาดเล็กมีปั ญหาหลายปั ญหาในทุกด้ านทังนี
้ ้ อาจเนื่องมาจากเหตุที่สาคัญคือ โรงเรี ยนมีทรัพยากรทางการ
บริ หารจัดการที่จากัดและไม่สามารถจัดการได้ อย่างมีประสิทธิผล จึงส่งผลต่อการพัฒนางานทุกด้ าน โดยเฉพาะงานวิชาการ
ที่เป็ น ภารกิ จหลักของสถานศึกษา ปรี ยาพร วงศ์ อนุตรโรจน์ [5] ได้ กล่าวว่า งานวิชาการเป็ นงานหลักที่ สาคัญ ที่ สุดของ
สถานศึกษาที่จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ ทังนี
้ ้เนื่องจากงานวิชาการเป็ นตัวบ่งชี ้คุณภาพและ
มาตรฐานของโรงเรี ยน โรงเรี ยนใดงานวิชาการล้ าหลัง อ่อนด้ อยโรงเรี ยนนัน้ ไม่เป็ นที่นิยมและศรัทธา และขาดการยอมรับ ใน
บรรดาภารกิจของโรงเรี ยน งานวิชาการถือว่ามีความสาคัญที่สดุ เพราะเป็ นงานที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนการสอนโดยตรงที่สง่ ผล
ต่อตัวของเด็ก คือผู้เรี ยน โดยเฉพาะโรงเรี ยนขนาดเล็กเป็ นโรงเรี ยนที่อยู่คกู่ บั ชุมชน ต้ องสร้ างงานวิชาการให้ เป็ นที่ยอมรับและ
เป็ นที่ศรัทธาของชุมชน
จากความเป็ นมาและความสาคัญ ของปั ญ หาของการบริ หารงานวิชาการดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
รูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็กสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาระดับคุณภาพการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ให้
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในโรงเรี ยนอื่นต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาองค์ ป ระกอบรู ป แบบการบริ ห ารงานวิช าการโรงเรี ย นขนาดเล็ก สังกัด สานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2. เพื่อสร้ างรูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
3. เพื่อยืนยันรูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั รูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ได้ แก่ ผู้บริ หารและครูวิชาการในโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
15,418 โรงเรี ยน จานวน 30,836 คน
1.2 ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จัย คื อ ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู วิ ช าการโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สัง กั ด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยกาหนดขนาดตัวอย่างให้ สอดคล้ องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบตามกฎหัวแม่มือ
(rule of thumb) ดังนันในการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จึงกาหนดขนาดตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์องค์ ประกอบเชิงสารวจไว้ ที่ 302 คน
จาก 151 โรงเรี ยน และสาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จานวน 302 คน จาก 151 โรงเรี ยน เช่นกัน แต่เนื่องจาก
อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่สง่ ทางไปรษณีย์ของตัวอย่างที่ตอบกลับด้ วยความจริ งใจ คิดเป็ นร้ อยละ 70 [6] ดังนัน้
เพื่อให้ ได้ แบบสอบถามกลับคืนมาไม่น้อยกว่า 302 ฉบับ ผู้วิจยั จึงกาหนดขนาดตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สารวจจานวน 432 คน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจานวน 432 คน รวมขนาดตัวอย่างทังสิ
้ ้นเท่ากับ 864 คน
จาก 432 โรงเรี ย น สุ่ม ตัวอย่างโดยใช้ การสุ่ม แบบระบบ เพื่ อให้ ได้ โรงเรี ย นตัวอย่างกระจายในทุก ภูมิ ภาคของประเทศ
กาหนดให้ โรงเรี ยนเป็ นหน่วยสุม่ (sampling unit) จัดทากรอบประชากร (population frame) โดยกาหนดลาดับโรงเรี ยน เรี ยง
จากภาคเหนือถึงภาคใต้
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ ยวกับการบริ หารรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการ
โรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ ฐานที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้นจากแนวข้ อคาถามที่ได้ จากการ
วิเคราะห์ เอกสาร เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท [7] ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ องอยู่
ระหว่าง 0.60–1.00 ค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.41 ถึง 0.78 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาและครู วิชาการเกี่ยวกับรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการ
โรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวน 864 คน ทางไปรษณีย์ โดยเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบคู่ขนาน แล้ วนาแบบสอบถามที่ได้ กลับคืนมาสุม่ แยกเป็ น 2 ชุด เท่า ๆ กัน เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
4. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั เมื่อได้ รับข้ อมูลกลับคืนมา ผู้วิจยั ตรวจสอบความถูกต้ อง ลงรหัสให้ คะแนนตาม
น า้ หนัก คะแนนแต่ ล ะข้ อ และบัน ทึ ก ข้ อ มูล ลงในคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ด าเนิ น การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ค่ า สถิ ติ ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรูป ผู้วิจยั ได้ กาหนดการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับขันตอน
้
ดังนี ้
4.1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในด้ านเพศ อายุ ตาแหน่ง ประสบการณ์ การทางาน วุฒิ
การศึกษาสูงสุด โดยวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ (frequency) และร้ อยละ (percentage)
4.2 การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบของรู ป แบบการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สัง กัด ส า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจด้ วยวิธีการสกัดปั จจัย
4.3 การวิเคราะห์ระดับความจาเป็ นที่เกี่ยวกับตัวแปรที่เป็ นองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการ
โรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยการวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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4.4 วิเคราะห์ ก ารยืน ยัน รู ป แบบการบริ ห ารงานวิ ชาการโรงเรี ย นขนาดเล็ก สังกัด สานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานด้ วยการวิเคราะห์ตวั ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาด เล็กสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พบว่า การบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ค่าเฉพาะซึ่งเป็ นผลรวมกาลังสองของสัมประสิทธิ์ ขององค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบมี
มากกว่า 1 และเมื่อพิจารณาทัง้ 5 องค์ประกอบสามารถอธิ บายความแปรปรวนสะสมได้ ร้อยละ 68.65 องค์ประกอบที่ 1
ด้ านการประกันคุณ ภาพการศึกษาและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม มีจานวนตัวแปร 39 ตัวแปร ค่านา้ หนักองค์ ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.82ถึง 0.92 มีค่าน ้าหนักรวมเท่ากับ 48.99 ร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 59.57 องค์ประกอบที่ 2 ด้ านการ
จัดการเรี ยนรู้ มีจานวนตัวแปร 16 ตัวแปร มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.62 มีค่าน ้าหนักรวมเท่ากับ 2.23
และร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 2.71 องค์ประกอบที่ 3 ด้ านการพัฒ นาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การศึกษา มีจานวนตัวแปร 12 ตัวแปร โดยมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.40 ถึง 0.60 มีคา่ น ้าหนักรวมเท่ากับ 1.60
และร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 1.94 องค์ประกอบที่ 4 ด้ านการส่งเสริ มและพัฒนาการใช้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา มีจานวนตัวแปร 9 ตัวแปร โดยมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.87 มีค่าน ้าหนักรวมเท่ากับ
2.11 ร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 2.56 และองค์ ประกอบที่ 5 ด้ านการพัฒ นาหลักสูตรและออกแบบการเรี ยนรู้ มี
จานวนตัวแปร 9 ตัวแปร มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.75 มีค่าน ้าหนักรวมเท่ากับ 1.54 และร้ อยละของ
ความแปรปรวนเท่ากับ 1.87
2. รู ป แบบการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน
ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริ มการมีสว่ นร่วม ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ด้ าน
การพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ด้ านการส่งเสริ มและพัฒนา การใช้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึ ก ษา และ ด้ า นการพัฒ นาหลัก สูต รและออกแบบการเรี ย นรู้ และตัว แปรในทุก องค์ ป ระกอบมี ค่ า น า้ หนัก
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.33 ถึง 0.92 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบรวมอยูร่ ะหว่าง 11.61-37.14 สามารถอธิบายความแปรปรวน
สะสมของตัวแปรทังหมดได้
้
ร้ อยละ 68.653 เรี ยงตามลาดับน ้าหนักองค์ประกอบรวม คือ ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
และส่งเสริ มการมีสว่ นร่วม ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ด้ านการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ด้ านการ
ส่งเสริ มและพัฒนา การใช้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและด้ านการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรี ยนรู้ โดย
แต่ละด้ านมีรายละเอียดสรุปดังตารางที่ 1 ดังนี ้
ตารางที่ 1 ผลการสร้ างรูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขันพื
้ ้นฐาน
องค์ ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4

b
0.66
0.79
0.63
0.58

นา้ หนักองค์ ประกอบ
SE
t-value
0.03
20.99
0.03
24.65
0.03
20.05
0.03
18.03



0.87
0.95
0.82
0.79

R2
0.76
0.91
0.68
0.62
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นา้ หนักองค์ ประกอบ
b
SE
t-value

องค์ประกอบที่ 5
0.67
0.04
18.16
0.77
2
 =1.69, df=1, p=0.19, GFI= 1.00, AGFI=0.98, RMSEA=0.04, RMR=0.003,
องค์ ประกอบ

Construct reliability:



c

R2
0.59

= 0.925, Variance Extracted :   =0.711

จากตารางที่ 1 พบว่ า ค่ าไคสแควร์ ก าลังสองมี ค่ าเท่ ากั บ 1.69 (df=1, p=0.19) แสดงว่ ารู ป แบบ การ
บริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 ซึง่ มีคา่ เข้ าใกล้ 1 ค่าดัชนีกาลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) =0.003 และค่าดัชนีกาลังสองเฉลีย่ ของค่า
ความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) =0.04 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (b) อยู่ระหว่าง 0.58 ถึง 0.79 และค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน (  ) อยู่ระหว่าง 0.77 ถึง 0.95 ซึ่งค่าน ้าหนักองค์ประกอบมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ค่า t-value อยู่ระหว่าง
18.03 ถึ ง 24.65) องค์ ประกอบทัง้ หมด มี ความเที่ ยงสูง (Construct reliability:  c =0.925) ความแปรปรวนของตัวแปรใน
องค์ประกอบอยูใ่ นระดับสูงเช่นกัน (Variance Extracted:   = 0.711)

จากผลการวิจยั สรุปได้ วา่ รูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ดังแผนภูมิที่ 1
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และส่งเสริ ม
การมีส่วนร่วม
องค์ ประกอบที่ 2
ด้ านการจัดการเรี ยนรู้
รู ปแบบการบริ หารงานวิชาการ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

องค์ ประกอบที่ 3 ด้ านการพัฒนา
ระบบการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา
องค์ ประกอบที่ 4 ด้ านการส่ งเสริ ม
และพัฒนาการใช้ ส่ อื นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา
องค์ ประกอบที่ 5 ด้ านการพัฒนา
หลักสูตรและออกแบบการเรียนรู้

แผนภูมิที่ 1 รูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ผลการวิเคราะห์คา่ น ้าหนักองค์ประกอบ พบว่า มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (b) อยู่ระหว่าง 0.58 ถึง 0.79 และค่าน ้าหนัก
แผนภูมิที่ 1 รูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
องค์ประกอบมาตรฐาน (  ) อยู่ระหว่าง 0.77 ถึง 0.95 ซึ่งค่านา้ หนักองค์ ประกอบมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 (ค่า tvalue อยู่ระหว่าง 18.03 ถึง 24.65) โดยองค์ประกอบที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สดุ คือ องค์ประกอบที่ 2 ด้ าน
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การจัดการเรี ยนรู้ (  = 0.95, R2 = 0.91) รองลงมา ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริ มการ
มีสว่ นร่วม (  = 0.87, R2 = 0.76) องค์ประกอบที่ 3 ด้ านการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ( 
= 0.82, R2 = 0.68) องค์ประกอบที่ 4 ด้ านการส่งเสริ มและพัฒ นาการใช้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา (  =
0.79, R2 = 0.62) และ องค์ ป ระกอบที่ 5 ด้ านการพั ฒ นาหลัก สูต รและออกแบบการเรี ย นรู้ (  = 0.77, R2 = 0.59)
องค์ป ระกอบทัง้ หมด มีความเที่ยงสูง (Construct reliability:  c =0.925) องค์ ประกอบอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรใน
องค์ประกอบได้ ในระดับสูงเช่นกัน (Variance Extracted :   = 0.711)

3. รูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขันพื
้ ้นฐาน ที่มี
ความความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ สามารถสรุปผลดังตารางที่ 2 ดังนี ้
ตารางที่ 2 แสดงความสอดคล้ องกลมกลืนของรูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ดัชนี
df
2
 / df

≤ 2.00

ค่ าที่ได้
1.69
1
1.69

p-value
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
c

>0.05
>0.90
>0.90
<0.05
<0.05
>0.60

0.19
1.00
0.98
0.04
0.003
0.925

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์



>0.50

0.711

ผ่านเกณฑ์






2

เกณฑ์
-

ผล
ผ่านเกณฑ์

อภิปรายผล
1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พบว่า มีโครงสร้ างองค์ประกอบจานวน 5 องค์ประกอบ คือ ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริ มการมีสว่ น
ร่วม ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ด้ านการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ด้ านการส่งเสริ มและพัฒนา
การใช้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีท างการศึกษา และด้ านการพัฒ นาหลัก สูตรและออกแบบการเรี ย นรู้ ทัง้ นีเ้ นื่อ งมาจาก
องค์ ประกอบทัง้ 5 นี ้ มีความสาคัญ ต่อการบริ หารงานวิชาการมาก ผู้บริ หารโรงเรี ยน ขนาดเล็ก จึงควรดาเนินการตาม
องค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบเพราะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องและมีความสัมพันธ์ กัน และงานวิชาการเป็ นหัวใจของโรงเรี ยน
หน้ าที่ของโรงเรี ยนทุกแห่งคือการให้ ความรู้ แก่นกั เรี ยน งานวิชาการเป็ น งานหลักของโรงเรี ยน มาตรฐานและคุณภาพของ
โรงเรี ยนจะพิจารณาได้ จากงานวิชาการ ดังที่ อุทัย บุญ ประเสริ ฐ [8] กล่าวว่า การบริ หารงานวิชาการเป็ นงานหลักของ
โรงเรี ยนมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด่นชัด
เมื่อการบริ หารงานวิชาการประสบความสาเร็ จ รุ จิร์ ภู่สาระ [9] และจันทรานี สงวนนาม [10] มีความเห็นว่า ขอบข่ายการ
บริ หารงานวิชาการ ประกอบด้ วย หลักสูตรและการบริ หารหลักสูตร การวิจยั ในชันเรี
้ ยน การสอนซ่อมเสริ ม การจัดกิจกรรม
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หลักสูตร การนิเทศภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี ้ ศิริกลุ นามศิริ [11] ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง
การพัฒนางานวิชาการด้ วยหลักการบูรณาการในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า โรงเรี ยนมีการดาเนินงานด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นหลัก รองลงมา เป็ นการพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล
และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก เมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ป ระกอบสามารถอภิปรายผล ได้
ดังนี ้
1.1 องค์ประกอบด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมพบว่ามีจานวนตัวแปร 39 ตัว
แปรโดยมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.82 ถึง 0.92 เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญมากลาดับแรก มีคา่ น ้าหนักรวม
เท่ากับ 48.99 ทังนี
้ ้เนื่องจากว่าการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาต้ องเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ จากนัน้ จึงนาแผนไป
ปฏิบัติ ในระหว่างที่ปฏิบัติตามแผนจาเป็ นต้ องมีการตรวจสอบประเมินผลอยู่ตลอดเวลาว่าได้ ผลตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่ มี ปั ญ หาอุป สรรคอย่ า งไรหากพบปั ญ หาควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
การบริ หารงานที่เป็ นระบบการประเมินผลภายในจะเป็ นส่วนหนึ่งของการบริ หารงานซึง่ การประเมินผลการ
ดาเนินงานเข้ ามามีสว่ นช่วยในการทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานได้ ทราบผลการดาเนินงาน ดังนันผู
้ ้ ปฏิบตั ิงานจึงมีความจาเป็ นที่จะต้ อง
มีความรู้ และความสามารถในการประเมินผลการปฏิบตั ิของตนเอง เพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ในการปรับปรุ งและพัฒนางานให้ มี
ประสิทธิ ภาพยิ่งขึ ้น ดังแนวคิดของสมคิด พรมจุ้ย [12] และสุพกั ตร์ พิบูลย์ [13] ที่ให้ ความเห็นว่า การบริ หารงานที่เป็ น
ระบบกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นการบริ หารงานเป็ นกระบวนการดาเนินงานให้ สถานศึกษาบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามที่ต้องการที่ประกอบด้ วยการดาเนินงาน 4 ขันตอน
้
คือ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบตั ิ (Do or Implementation)
การตรวจสอบผลปฏิบตั ิงานหรื อประเมิ น (Check or Evaluation) และการปรับปรุงแก้ ไขการทางาน (Action or Adjust) ใน
การส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมเป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้ การบริ หารงานวิชาการประสบความสาเร็ จ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ปาริ ชาติ ชมชื่น [14] ได้ ศึกษาวิจยั รูปแบบการบริ หารงานวิชาการแบบ มีสว่ นร่วมของชุมชนที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1.2 องค์ประกอบด้ านการจัดการเรี ยนรู้ และองค์ประกอบที่มีค่ าลาดับที่สองพบว่ามีจานวนตัวแปร 16 ตัวแปร
โดยมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.62 มีค่าน ้าหนักรวมเท่ากับ 2.23 ทังนี
้ เ้ พราะว่า การจัดการเรี ยนรู้ การ
พัฒนาการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอจะทาให้ โรงเรี ยนขนาดเล็กจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิภาพ นักเรี ยนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สอดคล้ องกับ พระมหาธีรเพชร ธีรเวที [15] ได้ ศึกษาวิจยั เรื่ องการสังเคราะห์
รู ปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญ ศึกษา โดยพบว่าองค์ ประกอบด้ านการวางแผนงาน
วิชาการ ด้ านการพัฒนาและส่งเสริ มงานด้ านวิชาการ ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นกลไกสาคัญเนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้เป็ น
กระบวนการที่มีระบบระเบียบครอบคลุมการดาเนินการ ตังแต่
้ การวางแผนการดาเนินจัดการเรี ยนรู้ จนถึงการประเมินผลมุง่ สู่
ผู้เรี ยนให้ คณ
ุ ภาพยิ่งขึ ้น
1.3 องค์ประกอบด้ านการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา พบว่า มีจานวนตัวแปร 12
ตัวแปร มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.40 ถึง 0.60 มีค่าน ้าหนักรวมเท่ากับ1.598 ทังนี
้ ้เนื่องจากการบริ หารการนิเทศ
การทาความเข้ าใจเกี่ ยวกับการนิเทศที่มีหลักการให้ บุคลากรทุกคนร่ วมกันรับผิดชอบ เพื่อการนาโรงเรี ยนไปสู่มาตรฐาน
การศึกษาร่ วมกัน การกาหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศ การควบคุมและส่งเสริ มให้ มีการดาเนินการนิเทศภายในอย่าง
สม่าเสมอ การร่ วมกันแก้ ไขปั ญ หาที่เกิ ดขึน้ ได้ ดังแนวคิดของเซอร์ จิโอวานี (Sergiovanni) [16] ที่กล่าวว่าการนิเทศเป็ น
กระบวนการช่วยเหลือครูให้ บรรลุวิสยั ทัศน์ทางการศึกษา โดยการให้ ผลสะท้ อนกลับจาก ผู้นิเทศด้ วยความเข้ าใจ และในการ

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 31 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562
ประเมินผลการเรี ยน ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้ของหน่วยการเรี ยนรู้รายวิชาและกิจกรรมการเรี ยนการสอน การ
กาหนดวิธีการและเครื่ องมือที่จะต้ องใช้ ในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้การควบคุมดูแล และส่งเสริ มให้ มีการประเมินผล
การเรี ยนตามวิธีการและเครื่ องมือที่ได้ กาหนดไว้ การจัดทาหลักฐานการศึกษาตามที่หน่วยงานต้ นสังกัดกาหนดไว้ การนาผล
การประเมินไปใช้ ในการแก้ ไขข้ อบกพร่องของผู้เรี ยนแต่ละคนอย่างสม่าเสมอ การกาหนดรู ปแบบระยะเวลาการรายงานผล
การเรี ยนรู้ การรายงานผู้ปกครองระหว่างปี และ การรายงานผลของสถานศึกษาต่อสาธารณะและหน่วยงานต้ นสังกั ด และ
แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ [17] ในเรื่ องของการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการพัฒนาปรับปรุ งการ
เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน และตัดสินว่าผู้เรี ยน มีความรู้ ทกั ษะความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันเป็ นผลมาจากการเรี ยน
การสอนบรรลุตามมาตรฐาน การเรี ยนรู้ ตวั ชี ้วัดในระดับใด สามารถที่จะได้ รับการเลื่อนชันเรี
้ ยนหรื อจบการศึกษาได้ หรื อไม่
โรงเรี ยนในสถานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาจะต้ องจัดทาระเบียบว่าด้ วยการวัดและประเมินผลการเรี ยนของโรงเรี ยนให้
สอดคล้ อง และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่เป็ นข้ อกาหนดของหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ประกอบด้ วย การตัดสินผลการเรี ยน การให้ ระดับผลการเรี ยน การรายงานผลการเรี ยน เกณฑ์ การจบ
การศึกษา เอกสารหลักฐานการศึกษา การเทียบโอนผลการเรี ยน และการประเมินคุณ ภาพผู้เรี ยน สิ่งเหล่านีน้ ับ ว่าเป็ น
ความสาคัญที่โรงเรี ยนจะต้ องดาเนินการ
1.4 องค์ประกอบด้ านการส่งเสริ มและพัฒนาการใช้ สื่อ นวัต กรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่า มีจานวนตัว
แปร 9 ตัวแปร โดยมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.30 ถึง 0.87 มีคา่ น ้าหนักรวมเท่ากับ 2.11 เนื่องจากการผลิตและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการเรี ยนการสอน พัฒนาสือ่ สาเร็ จรูปที่สามารถพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นสิ่งที่จะช่วยให้ นกั เรี ยนได้ เกิดการเรี ยนรู้ เรื่ องต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังแนวคิด
ของ เอกริ นทร์ สี่มหาศาล และคณะ [18] ที่วา่ สือ่ การเรี ยนรู้ เป็ นเครื่ องมือส่งเสริ มสนับสนุนการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อให้
ผู้เรี ยนเข้ าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณ ลักษณะตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของหลักสูตรได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
เนื่ อ งจากว่าสื่อเป็ น เครื่ อ งมื อ ของการเรี ย นรู้ ท าหน้ าที่ เพื่ อถ่ ายทอดความรู้ ความเข้ าใจ ความรู้ สึก เพิ่ ม พูน ทัก ษะและ
ประสบการณ์ สร้ างสถานการณ์การเรี ยนรู้ให้ แก่ผ้ เู รี ยน กระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิด ได้ แก่ การคิดไตร่ ตรอง
การคิดสร้ างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนสร้ างเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมให้ แก่ผ้ เู รี ยน สื่อการ
เรี ยนรู้ในยุคปั จจุบนั มีมากมายหลากหลายรูปแบบ มีอิทธิพลสูงต่อการกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนกลายเป็ นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
1.5 องค์ ป ระกอบด้ านการพัฒ นาหลัก สูต รและออกแบบการเรี ยนรู้ พบว่า มี จานวนตัวแปร 9 ตัวแปร มี ค่า
น ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.33 ถึง 0.75 มีคา่ น ้าหนักรวมเท่ากับ 1.54 ทังนี
้ ้กระบวนการเรี ยนรู้จะต้ องเน้ นกระบวนการ
เรี ย นรู้ ที่ ถือ ว่าผู้เรี ย นเป็ น ผู้ที่ มี ความสาคัญ ที่ สุด ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนมี ส่วนร่ วมในการตัด สิน ใจ วางแผน การเรี ย นและ
ประเมินผลการเรี ยนของตน แสดงออกอย่างอิสระเพื่อสร้ างสรรค์ผลงานที่มีคุณ ภาพเรี ยนรู้ จากสภาพจริ ง จากสิ่งแวดล้ อม
รอบตัวมีประสบการณ์ ตรงที่สมั พันธ์ กบั สังคมธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ทางานเป็ นหมู่คณะเพื่อการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ สามารถทางานร่วมกันได้ อย่างมีความสุขและสร้ างสรรค์สอดคล้ องกับ เพชริ น สงค์ประเสริ ฐ [19] ได้ ศึกษาวิจยั เรื่ อง
การพัฒนารูปแบบการบริ หารวิชาการที่เน้ นการทางานเป็ นทีมของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน รูปแบบการบริ หารงานวิชาการโดย
ยึด หลัก การท างานเป็ น ที ม พบว่า ภารกิ จ และขอบข่ายงานวิ ช าการประกอบด้ ว ยการพัฒ นาหลัก สูต รและการพัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู้ การวัดผล และยังสอดคล้ องกับการศึกษาวิจัยเรื่ องการพัฒนางานวิชาการด้ วยหลักการบูรณาการใน
โรงเรี ยนขนาดเล็ก พบว่า การพัฒนางานวิชาการด้ วยการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นหลัก รองลงมาเป็ นการพัฒนาสือ่ การเรี ยน
การสอนและการพัฒนาหลักสูตร
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2. รู ปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็กสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พบว่า
ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริ มการมีสว่ นร่วม ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ด้ าน
การพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ด้ านการส่งเสริ มและพัฒนา การใช้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และด้ านการพัฒ นาหลักสูตรและออกแบบการเรี ยนรู้ สามารถอธิ บายความแปรปรวนสะสมของตัวแปร
ทังหมดได้
้
ร้อยละ 68.65 เรี ยงตามลาดับน ้าหนักองค์ประกอบรวม คือ ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริ มการมี
ส่วนร่ วม ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ด้ านการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ด้ านการส่งเสริ มแ ละ
พัฒนา การใช้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและด้ านการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรี ยนรู้ ดังนัน้ ในการ
บริ ห ารงานวิชาการของโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน จึงควรดาเนิ นการตาม
องค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบ เพราะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องและมีความสัมพันธ์ กนั โดยเฉพาะงานวิชาการถือว่าเป็ นหัวใจ
ของโรงเรี ยน หน้ าที่ของโรงเรี ยนทุกแห่งคือการให้ ความรู้ แก่นกั เรี ยนด้ านวิชาการ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานและคุณภาพ
ของโรงเรี ยน สอดคล้ องกับการศึกษาของคัมภีร์ สุดแท้ และคณะ [20] ได้ ศึกษาวิจยั เรื่ องที่การพัฒนารูปแบบการบริ หารงาน
วิชาการสาหรับโรงเรี ยนขนาดเล็ก พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนประกอบด้ วย ด้ าน
ขอบข่ายการบริ หารงานวิชาการสาหรับโรงเรี ยนขนาดเล็ก มี11องค์ประกอบย่อย คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึก ษาและ
สาระการเรี ยนรู้ท้องถิ่น การวางแผนด้ านวิชาการ การเรี ยนการสอนและการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ การพัฒนาหนังสือ สื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรี ยนรู้ การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผล การเรี ยน การนิเทศการศึกษา
การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การจัดระเบียบและแนวปฏิบตั ิด้านวิชาการของโรงเรี ยน การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริ มสนับสนุนและประสานความร่ วมมือในการพัฒนางาน
วิชาการ และสอดคล้ องกับการศึกษาของปาริ ชาติ ชื่นชม [21] ได้ ศึกษาวิจยั เรื่ องรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการแบบมีสว่ น
ร่วมของชุมชนที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่าองค์ประกอบหลักในการ
บริ หารงานวิชาการ 7 องค์ประกอบ ได้ แก่ การพัฒนาหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ การ
พัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การวางแผนและพัฒนาการส่งเสริ มทางวิชาการ การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้
การนิเทศภายใน และการวัดและประเมินผล
3. การยืนยันรูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็กสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พบว่า รูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็กสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานความสอดคล้ อง
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ซึง่ รูปแบบที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นเป็ นรูปแบบที่แสดงโครงสร้ างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการ
บริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรใน
แต่ละองค์ประกอบผ่านกระบวนการตรวจสอบทางสถิติโดย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจด้ วยวิธีการสกัดปั จจัยและ
ดาเนินการยืนยันรู ปแบบโดยใช้ การวิเคราะห์ตัวประกอบเชิงยืนยัน ดังที่ รสริ น ศรี ริกานนท์ [22] กล่าวว่าในการวิเคราะห์
องค์ประกอบมีจดุ มุง่ หมาย 2 ประการ คือ เพื่อสารวจหรื อค้ นหาตัวแปรแฝงที่ซ้อนอยูใ่ ต้ ตวั แปรที่สงั เกตหรื อวัดได้ เรี ยกว่า การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis) และเพื่อพิสจู น์ ตรวจสอบ หรื อยืนยันทฤษฎีที่ผ้ อู ื่นค้ นพบ
เรี ยกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ที่เป็ นความตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัด
ขององค์ประกอบและรูปแบบ เพื่อให้ เกิดความแม่นตรงและเชื่อถือได้
ผลการยืนยันรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็กสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขัน้
พื ้นฐาน พบว่าประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้ านการประกันคุณ ภาพการศึกษาและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม ด้ านการ
จัดการเรี ยนรู้ ด้ านการพัฒ นาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ด้ านการส่งเสริ มและพัฒ นาการใช้ สื่อ
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นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และด้ านการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรี ยนรู้ ทังนี
้ ้ เนื่องมาจากองค์ประกอบทัง้
5 มีความสาคัญต่อการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ดังข้ อมูลที่วิเคราะห์มีความจาเป็ นในระดับมาก สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของวิภา ทองหงา [23] ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง รูปแบบการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผล
การวิ เคราะห์ แ ละยื น ยัน องค์ ป ระกอบว่ า องค์ ป ระกอบการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นสัง กั ด กรุ ง เทพมหานคร
ประกอบด้ วย 6 องค์ ประกอบ คือ การประกันคุณ ภาพการศึกษา การพัฒ นาศักยภาพการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน การนิเทศ
การศึกษา การแนะแนวการศึกษา การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา และสื่อการเรี ยนการสอน ซึ่งมีความกลมกลืน และ
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจัย พบว่า องค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ที่ สุด เป็ น ประเด็ น เกี่ ย วกับ การพัฒ นาระบบการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม ดังนันหน่
้ วยงานในระดับนโยบายควรมีการกาหนดนโยบาย และส่งเสริ มให้ โรงเรี ยน
ขนาดเล็กพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของสถานศึกษาให้ มีลกั ษณะแตกต่างจาก
โรงเรี ยนปกติ หรื อควรใช้ วิธีการส่งเสริ มหรื อให้ ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม การบูรณา
การความร่วมมือระหว่างโรงเรี ยน ชุมชน ท้ องถิ่น ในรูปแบบของโรงเรี ยนประชารัฐ หรื อ โรงเรี ยนร่วมพัฒนา เพื่อช่วยยกระดับ
คุณภาพ.
2. ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้
พื ้นฐาน มีจานวน 5 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ และสาคัญ คือ ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วม
ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ พฒ
ั นาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาด้ านการส่งเสริ มและพัฒนา การใช้ สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา และด้ านการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรี ยนรู้ ดังนัน้ ในการบริ หารวิชาการของโรงเรี ยนขนาด
เล็ก จึงควรดาเนินการตามองค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบเพราะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องและมีความสัมพันธ์กนั
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบด้ านการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการ
เรี ยนรู้ที่สง่ ผลต่อการบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษา
2. ควรมีการศึกษารูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ในลักษณะรู ปแบบที่ เป็ นต้ นแบบ และเป็ นตัวอย่างที่ดี (Best Practice) และมีวิธีการดาเนินการการบริ หารงาน
วิชาการโรงเรี ยนขนาดเล็กให้ ประสบความสาเร็ จ
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ องค์ประกอบสมรรถนะการสอนของครู ในสังกัดกรุงเทพมหานครด้ วยการ
วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) และองค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น (Confirmatory Factor
Analysis) กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู ในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2560 ได้ มาโดยการสุ่มแบบหลายขันตอน
้
(Multi-Stage random sampling) เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เก็บข้ อมูล เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ จานวน 400 คน และ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เก็บข้ อมูล เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จานวน 600 คน เครื่ องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูล คือ แบบสอบถาม
สมรรถนะการสอนของครู ในสังกัดกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
(Exploratory Factor Analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งสารวจ ได้ สมรรถนะการสอนของครู ในสังกัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 3 ด้ าน 9
องค์ประกอบ 76 ตัวบ่งชี ้ ประกอบด้ วย ความรู้ ในการสอน 2 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ 1) หลักสูตรและเนื ้อหา 6 ตัวบ่งชี ้
และ 2) การสอน 8 ตัวบ่งชี ้ มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.81-0.90 และ 0.79-0.96 ตามลาดับ ทักษะในการสอน 4
องค์ประกอบ 45 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ 1) การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ 10 ตัวบ่งชี ้ 2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 11 ตัวบ่งชี ้ 3) สื่อการ
สอนและแหล่งเรี ยนรู้ 5 ตัวบ่งชี ้ 4) การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน 9 ตัวบ่งชี ้ และ 5) การวัดและประเมินผล 10 ตัวบ่งชี ้ มีค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.34-0.78, 0.43-0.93, 0.85-0.90, 0.84-0.96 และ 0.38-0.91 ตามลาดับ และบุคลิกลักษณะในการ
สอน 2 องค์ ประกอบ 17 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ 1) ความรับผิดชอบ 6 ตัวบ่งชี ้ และ 2) การทางานร่ วมกับผู้อื่น 11 ตัวบ่งชี ้ มีค่านา้ หนัก
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.78- 0.92 และ 0.41-0.84 ตามลาดับ
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2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดสมรรถนะการสอนของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ จานวน
3 ด้ าน 9 องค์ประกอบ 68 ตัวบ่งชี ้ และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ (Chi-Square=26.99, df=18, p=0.07915, CFI=1.00, GFI=0.99, RMSEA=0.029) โดยเรี ยงลาดับค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบได้ ดงั นี ้ ความรู้ ในการสอนและทักษะในการสอน มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบเท่ากัน คือ 1.00 และบุคลิกลักษณะในการ
สอน มี ค่าน า้ หนักองค์ ประกอบ เท่ากับ 0.76 ทุกด้ านมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 และมี ความเชื่ อมั่นในการวัด (R2) อยู่
ระหว่าง 0.58-0.99 แสดงว่า โมเดลการวัดสมรรถนะการสอนของครู ทัง้ 3 ด้ าน สามารถนามาวัดสมรรถนะการสอนของครูใน
สังกัดกรุงเทพมหานครได้
คาสาคัญ: องค์ประกอบสมรรถนะการสอนของครู

Abstract
This research is aimed for study the components of teaching competencies of teachers under the
Bangkok Metropolitan Administration. With Exploratory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis. Sample
group is teachers under the Bangkok Metropolitan Administration in the 2017 academic year. Acquired by
Multi-Stage random sampling. Is a sample used to store data for Exploratory Factor Analysis result 400 people
and samples used to store data for Confirmatory Factor Analysis result 600 people. The tool used to collect
data is the questionnaire for teaching competencies of teachers under the Bangkok Metropolitan Administration.
The statistics used to analyze data are exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis.
The research found that
1. Exploratory Factor Analysis result get teaching performance of teachers under the Bangkok
Metropolitan Administration. in 3 sides, 9 elements, 76 indicators. Consists of knowledge in teaching
2 elements, 14 indicators. Including 1) curriculum and content, 6 indicators and 2) Teaching 8 indicators with
component weight values between 0.81-0.90 and 0.79-0.96 respectively. Teaching skills 4 elements 45
indicators. Including 1) Preparation of lesson plan 10 indicators.2) Learning activities 11 Indicators.
3) Teaching materials and learning resources 5 indicators. 4) Class Management 9 Indicators. And
5) measurement and evaluation of 10 indicators. With the component weight between 0.34-0.78, 0.43-0.93, 0.850.90, 0.84-0.96 and 0.38-0.91 respectively. And personality in teaching 2 elements 17 indicators. Including 1)
responsibility, 6 indicators and 2) working with others 11 indicators with component weight values between
0.78-0.92 and 0.41-0.84 respectively.
2. Confirmatory Factor Analysis result of teaching performance measurement models of teachers under
the Bangkok Metropolitan Administration. Get 3 sides, 9 elements, 68 indicators. And the results of the second
order confirmatory factor analysis are consistent with empirical data. ( Chi-Square=26.99, df=18, p=0.07915,
CFI=1.00, GFI=0.99, RMSEA=0.029) By sorting the weight composition as follows knowledge in teaching and teaching skills
with the same component weight of 1.00 and the personality in teaching has the component weight equal to 0.76 in all
aspects with statistical significance at the level of .01. And reliability in the measurement (R2) between 0.58-0.99 show that
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model for teaching competency measurement of teachers in 3 sides can be used to measure teaching competencies
of teachers under the Bangkok Metropolitan Administration.
Keywords: Teacher performance component

ภูมิหลัง
ครู มีสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนระบบการศึกษา ครู จึงต้ องแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาบนแนวคิด
ที่ว่า ถ้ าต้ องการนักเรี ยนแบบใด ครู และวิธี การสอนต้ องมี พฤติ กรรมเช่นนัน้ ถ้ าเราสามารถปฏิรูประบบครู และสร้ างโอกาส
ทางการเรี ยนรู้ของครู ย่อมหมายถึง ผลสาเร็ จของการศึกษา [1] ดังจะเห็นได้ จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาครู โดยกาหนดการปฏิรูปการศึ กษาไว้ ว่า ให้ มีการพัฒนากลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้ มีจิตวิญญาณของความเป็ นครู มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
สามารถเรี ยนได้ ตามความถนัด ออกแบบระบบและรู ปแบบการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริ มสร้ างการ
พัฒนาประเทศ โดยครูทกุ ระดับและประเภทการศึกษาต้ องได้ รับการพัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู [2]
คุณภาพครูจึงถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของนักเรี ยน ครูจึงต้ องปรับเปลีย่ นและพัฒนาตนเองให้ ทนั ต่อ
สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็ นผู้สนับสนุน ผู้อานวยความสะดวก เป็ นกัลยาณมิตรที่ดีต่อนักเรี ยน
เพื่อนครู ผู้ปกครอง และชุมชน เป็ นต้ นแบบของบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ และเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้ างสรรค์ [3] ครูจึง
ควรมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับหลักสูตร การออกแบบวิธีการเรี ยนรู้ การวางแผนการสอน การวัดประเมินผล เข้ าใจพัฒนาการ
ของนักเรี ยน การวิจยั เพื่อพัฒนาการสอนที่เน้ นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน
และสามารถสะท้ อนผลการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ กาลังใจ
เพื่อนร่ วมงาน ทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้ บรรลุผลสาเร็ จ เป็ นผู้แสวงหาความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ ทาง
วิชาการและวิชาชีพ สร้ างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน มีทกั ษะการสอนอย่างเชี่ยวชาญและ
สร้ างสรรค์การเรี ยนรู้ [4-5]
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ของนักการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ บ่งชี ้ว่า ครูยงั มีปัญหาสมรรถนะ
การสอนหลายประการ คือ ครู ขาดทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน ขาดความรู้ และทักษะในการใช้ สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนรู้ [6] ขาดความรู้ ความเข้ าใจการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ การ
นาหลักสูตรไปใช้ ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ความลุม่ ลึกในเนื ้อหาที่สอนและการสอนแบบบูรณา
การเนื ้อหาวิชาให้ แก่นกั เรี ยน วิธีการสอนเน้ นการถ่ายทอดเนื ้อหามากกว่าการเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ ง ไม่เน้ นกระบวนการเรี ยนรู้
ที่ฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ ความรู้ แก่นกั เรี ยน จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมที่ไม่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยน ขาดความรู้ ความเข้ าใจในการวัดและประเมินผล และจิตสานึกของความเป็ นครู ลดลง[7] สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
พรหมพิมาน ไชยหงส์คา [8] ทีก่ ล่าวว่า ปั ญหาสมรรถนะการสอนของครู ในสังกัดกรุ งเทพมหานคร คือ ครู ขาดความรู้ และทักษะ
ในการออกแบบการเรี ยนรู้ ที่คานึงถึงความแตกต่างกันของนักเรี ยน การพัฒนาสื่อการสอน การจัดทาวิจยั ในชันเรี
้ ยนเพื่อพัฒนา
นักเรี ยน และความกระตือรื อร้ นในการแสวงหาความรู้ นอกจากนี ้จากการนิเทศติดตามการสอนของครู ในสังกัดกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ครู ขาดความเข้ าใจในการเขียนแผนการสอน การออกแบบการเรี ยนรู้ ที่เน้ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ความเชี่ยวชาญในเนื ้อหาที่
สอน การสอนเน้ นเนื ้อหาไม่เน้ น กระบวนการ ทาให้ นกั เรี ยนไม่ร้ ู วิธีการนาความรู้ ไปใช้ [9] และในวันครู แห่งชาติ ปี 2556
สานักงานส่งเสริ มสังคมแห่งการเรี ยนรู้และคุณภาพเยาวชนได้ สารวจความเห็นของครูสอนดี เพื่อสอบถามอุปสรรคต่อการทา
หน้ าที่ครูและปั จจัยที่สง่ เสริ มให้ ครู ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ ดียิ่งขึ ้น พบว่า ปั ญหาสาคัญ คือ ครูขาดทักษะด้ านไอซีที ขาดจิตวิญญาณ
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ความเป็ นครู ครูรุ่นเก่าไม่ปรับตัว ขาดอิสระในการจัดการเรี ยนรู้ และปั จจัยที่สง่ เสริ มการทาหน้ าที่ครู ให้ มีประสิทธิภาพ คือ ครู
ควรมีการอบรม แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ และสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองในด้ านไอซีที
จะเห็นได้ ว่า ปั ญหาของครูยงั มีมาก แต่สงิ่ หนึ่งที่เห็นได้ ชดั คือ ครู มีความต้ องการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนานักเรี ยน
แต่แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการสอนของครู ยงั ไม่ชดั เจน โดยเฉพาะครูในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผ้ วู ิจยั สังกัดอยู่ ด้ วยเหตุนี ้
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสมรรถนะการสอนของครู ในสังกัด กรุ งเทพมหานคร โดยการสังเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ ยวข้ องกับ
สมรรถนะการสอนของครู การสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู การสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูในสังกัด
กรุ งเทพมหานคร เพื่อนาข้ อมูลมาพัฒนาแบบสอบถามและนาไปสอบถามครู ในสังกัดกรุ งเทพมหานคร จากนัน้ นาข้ อมูลมา
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อให้ ได้ องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ที่ใช้ พฒ
ั นาสมรรถนะ
การสอนของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการสอนของครูในสังกัดกรุงเทพมหานครด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
(Exploratory Factor Analysis) และองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ ครูในโรงเรี ยนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2560 จานวน 437 โรงเรี ยน จานวนครู 14,967 คน[10]
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู ในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2560 จานวน 29 โรงเรี ยน จานวนครู 1,000 คน
แบ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เก็ บข้ อมูล เพื่อวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งสารวจ จานวน 12 โรงเรี ยน จานวนครู 400 คน และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ เก็บข้ อมูล เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จานวน 17 โรงเรี ยน จานวนครู 600 คน มีรายละเอียด ดังนี ้
1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เก็ บข้ อมูล เพื่ อวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งสารวจ (Exploratory Factor Analysis) ได้ มาโดยใช้
วิธีการสุม่ แบบหลายขันตอน
้
(Multi-Stage Random Sampling) ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 กาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างประมาณ 5 เท่าของตัวบ่งชี ้[11] ในที่นี ้มีจานวน 80 ตัวบ่งชี ้ ผู้วิจยั จึงใช้ กลุม่
ตัวอย่าง จานวน 400 คน ซึง่ มีความเหมาะสมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบอยูใ่ นระดับดี[12]
ขันที
้ ่ 2 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ ขนาดโรงเรี ยนเป็ นเกณฑ์ ในการแบ่ง คือ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับจานวนโรงเรี ยนและจานวนครู ในแต่ละขนาด[10] นาข้ อมูลที่
ได้ มาคานวณหาจานวนโรงเรี ยนและจานวนครูในแต่ละขนาด เพื่อใช้ เก็บข้ อมูล ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
ขนาดโรงเรียน
เล็ก
กลาง
ใหญ่
รวม

ประชากร
จานวนโรงเรียน จานวนครู
178
2,444
134
3,898
125
8,625
437
14,967

จานวนโรงเรียน
5
4
3
12

กลุ่มตัวอย่ าง
จานวนครู จานวนครูโรงเรียนละ
65
13
104
26
231
77
400
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ขันที
้ ่ 3 สุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืนตามรายชื่อโรงเรียน
ในแต่ละขนาด
ขันที
้ ่ 4 เมื่อได้ รายชื่อโรงเรี ยนทัง้ 12 โรงเรี ยน ผู้วิจยั ทาการสุม่ ตัวอย่างอย่างง่าย โดยให้ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาเป็ น
ผู้สมุ่ ครูในโรงเรี ยนตนเอง เพื่อเป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามตามที่คานวณได้ ในขันที
้ ่2
1.2 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ เก็บข้ อมูล เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ได้ มาโดยใช้
วิธีการสุม่ แบบหลายขันตอน
้
(Multi-Stage Random Sampling) ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างประมาณ 10 เท่ าของตัวบ่ งชี [้ 11] ในที่ นี ม้ ี จ านวน 76 ตัวบ่ งชี ้ (จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ) ผู้วิจยั จึงใช้ กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 600 คน ซึง่ มีความเหมาะสมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบอยูใ่ น
ระดับดีมาก [12]
ขันที
้ ่ 2 สุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ ขนาดโรงเรี ยนเป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง (ข้ อ
1.1 ขันที
้ ่ 2) คานวณหาจานวนโรงเรี ยนและจานวนครู ในแต่ละขนาด เพื่อใช้ เก็บข้ อมูล ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงจานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ขนาดโรงเรียน
เล็ก
กลาง
ใหญ่
รวม

ประชากร
จานวนโรงเรียน จานวนครู
178
2,444
134
3,898
125
8,625
437
14,967

จานวนโรงเรียน
7
5
5
17

กลุ่มตัวอย่ าง
จานวนครู จานวนครูโรงเรียนละ
105
15
150
30
345
69
600

ขัน้ ที่ 3 สุ่ม ตัว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple random sampling) โดยวิ ธี ก ารจับ ฉลากแบบไม่ ใ ส่คื น ตามรายชื่ อ
โรงเรี ยนในแต่ละขนาด
ขันที
้ ่ 4 เมื่อได้ รายชื่อโรงเรี ยนทัง้ 17 โรงเรี ยน ผู้วิจยั ทาการสุม่ ตัวอย่างอย่างง่าย โดยให้ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาเป็ น
ผู้สมุ่ ครูในโรงเรี ยนตนเอง เพื่อเป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามตามที่คานวณได้ ในขันที
้ ่2
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสมรรถนะการสอนของครู ในสังกัดกรุ งเทพมหานครที่พฒ
ั นาขึ ้นจาก
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะการสอนของครู ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู การสัมภาษณ์
ครู ผู้บริ หารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดกรุ งเทพมหานคร แล้ วสัง เคราะห์ข้อมูลจัดทาเป็ นแบบสอบถาม ซึ่งเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีการของลิเคิ ร์ท (Likert’s Method) นาไปตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนือ้ หา
(Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ได้ ค่าดัชนีความสอดคล้ องอยู่ ระหว่าง 0.60-1.00 นาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ ก บั ครู ในสังกัด กรุ งเทพมหานคร จานวน 40 คน นาข้ อ มูล มาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก (r) โดยวิธีหาค่า
สหสัมพันธ์ อย่างง่ายแบบเพียร์ สนั แล้ วคัดเลือกข้ อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนก ตังแต่
้ 0.40 ขึ ้นไป ได้ จานวน 80 ข้ อ มีค่า
อานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.40-0.77 นาแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา
(Alpha-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ เท่ากับ 0.97 ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
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ด้ านความรู้ในการสอน จานวน 14 ข้ อ
หลักสูตรและเนื ้อหา จานวน 6 ข้ อ ค่าอานาจจาแนก เท่ากับ 0.42-0.72 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.86
การสอน จานวน 8 ข้ อ ค่าอานาจจาแนก เท่ากับ 0.41-0.77 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.81
ด้ านทักษะในการสอน จานวน 46 ข้ อ
การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 10 ข้ อ ค่าอานาจจาแนก เท่ากับ 0.44-71 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.85
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ จานวน 11 ข้ อ ค่าอานาจจาแนก เท่ากับ 0.42-0.71 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.88
สือ่ การสอนและแหล่งเรี ยนรู้ จานวน 6 ข้ อ ค่าอานาจจาแนก เท่ากับ 0.45-0.70 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.79
การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน จานวน 9 ข้ อ ค่าอานาจจาแนก เท่ากับ 0.46-0.66 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.84
การวัดและประเมินผล จานวน 10 ข้ อ ค่าอานาจจาแนก เท่ากับ 0.40-0.63 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.87
ด้ านบุคลิกลักษณะในการสอน จานวน 20 ข้ อ
ความรับผิดชอบ จานวน 6 ข้ อ ค่าอานาจจาแนก เท่ากับ 0.54-0.73 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.82
การทางานร่วมกับผู้อื่น จานวน 6 ข้ อ ค่าอานาจจาแนก เท่ากับ 0.43-0.61 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.86
การรู้จกั ตนเองและผู้อื่น จานวน 8 ข้ อ ค่าอานาจจาแนก เท่ากับ 0.44-0.69 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.89
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยดาเนินการเป็ น 2 ระยะ คือ
3.1 ระยะที่ 1 นาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้ อมูลกับโรงเรี ยน จานวน 12 โรงเรี ยน จานวน 520 ฉบับ จานวนครู 520
คน ได้ แบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 508 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 97.69 จากนันคั
้ ดเลือกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ จานวน
400 ฉบับ นาไปจัดกระทาข้ อมูลและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
3.2 ระยะที่ 2 นาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้ อมูลกับโรงเรี ยน จานวน 17 โรงเรี ยน จานวน 870 ฉบับ จานวนครู 870
คน ได้ แบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 818 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 94.02 จากนันคั
้ ดเลือกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ จานวน
600 ฉบับ นาไปจัดกระทาข้ อมูลและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 การวิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งส ารวจ โดยการสกัดองค์ ประกอบ (Factor Extraction) ด้ วยวิ ธี การวิเ คราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) หมุนแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) แบบ Oblique Factor
Rotation ด้ วยวิธี Direct Oblimin เพื่อให้ ได้ องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กนั
4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืน ยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ หรื อไม่ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดล คือ ค่าสถิติ
Chi-Square ที่มีค ่า p > 0.05, ค่า Chi-Square สัม พัท ธ์ (2model/dfmodel) < 2, ค่า ดัช นีว ดั ความสอดคล้ อ งเปรี ย บเทีย บ
(CFI) > 0.95, ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ อง (GFI) > 0.95, ค่าดัชนีรากกาลังสองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
(RMSEA) < 0.08[13]

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยการสกัดองค์ประกอบ (Factor
Extraction) ด้ วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) หมุนแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation)
แบบ Oblique Factor Rotation ด้ วยวิธี Direct Oblimin ได้ ผลดังตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงค่า Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) และ และ Bartlett’s Test of Sphericity
การทดสอบ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure Of Sampling Adequacy (KMO)
Bartlett’s Test of Sphericity : Approx. Chi-Square
df
Sig.

ค่ าสถิติ
0.84
41534.64
3160
0.000

จากตาราง 3 พบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure Of Sampling Adequacy (KMO) เท่ากับ 0.84 ซึ่งมีค่า
มากกว่ า 0.05 และเข้ าใกล้ 1 มาก แสดงว่ า ทั ง้ 80 ตั ว บ่ ง ชี ส้ มรรถนะการสอนของครู ใ นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร
มี ข้ อ มูลเหมาะสมและเพี ย งพอที่ จะใช้ การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ และผลทดสอบค่ า Bartlett's Test of Sphericity มี ค่ า
Approx. Chi-Square = 41534.64, df = 3160 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ตัวบ่งชี ้สมรรถนะการสอนของครู ใน
สังกัดกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กนั ดังนัน้ ข้ อมูลชุดนี ้สามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจได้
ผลการสกัดองค์ประกอบได้ ค่าไอเกน ค่าร้ อยละของความแปรปรวนและค่าร้ อยละความแปรปรวนสะสมของ
องค์ประกอบสมรรถนะการสอนของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปรากฏดังตาราง 4
ตาราง 4 แสดงค่าไอเกน ค่าร้ อยละของความแปรปรวนและค่าร้ อยละความแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบ
สมรรถนะการสอนของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร
องค์ ประกอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ค่ าไอเกน
12.84
7.81
7.62
5.42
4.32
4.20
3.72
3.51
3.10

ค่ าร้ อยละของความแปรปรวน
16.04
9.76
9.52
6.77
5.40
5.25
4.64
4.39
3.87

ค่ าร้ อยละของความแปรปรวนสะสม
16.04
25.80
35.32
42.10
47.50
52.74
57.39
61.78
65.65

จากตาราง 4 พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigenvalue) มากกว่า 1 มีจานวน 9 องค์ ประกอบ ซึ่งมีค่าร้ อยละ
ของความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 3.87-16.04 และค่าร้ อยละของความแปรปรวนสะสม สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้ 9
องค์ประกอบได้ ร้อยละ 65.65
จากการสกัดองค์ ประกอบได้ จานวน 9 องค์ ประกอบนัน้ ผู้วิจัยได้ หมุนแกนองค์ ประกอบ (Factor Rotation) แบบ
Oblique Factor Rotation ด้ วยวิธี Direct Oblimin ซึง่ ปรากฏผลดังตาราง 5

59

60

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 31 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562
ตาราง 5 แสดงองค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้น ้าหนักองค์ประกอบ และจานวนตัวบ่งชี ้ของสมรรถนะการสอนของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร
องค์ ประกอบ
ตัวบ่ งชี ้ (ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ( β ))
1
ตัวบ่งชี ้ที่ 1 ( β =0.86) ตัวบ่งชี ้ที่ 3 ( β =0.86) ตัวบ่งชี ้ที่ 5 ( β =0.85)
ตัวบ่งชี ้ที่ 2 ( β =0.90) ตัวบ่งชี ้ที่ 4 ( β =0.84) ตัวบ่งชี ้ที่ 6 ( β =0.81)
2
ตัวบ่งชี ้ที่ 7 ( β =0.93) ตัวบ่งชี ้ที่ 10 ( β =0.85) ตัวบ่งชี ้ที่ 13 ( β =0.87)
ตัวบ่งชี ้ที่ 8 ( β =0.79) ตัวบ่งชี ้ที่ 11 ( β =0.90) ตัวบ่งชี ้ที่ 14 ( β =0.96)
ตัวบ่งชี ้ที่ 9 ( β =0.93) ตัวบ่งชี ้ที่ 12 ( β =0.95)
3
ตัวบ่งชี ้ที่ 15 ( β =0.34) ตัวบ่งชี ้ที่ 19 ( β =0.78) ตัวบ่งชี ้ที่ 23 ( β =0.64)
ตัวบ่งชี ้ที่ 16 ( β =0.68) ตัวบ่งชี ้ที่ 20 ( β =0.35) ตัวบ่งชี ้ที่ 24 ( β =0.64)
ตัวบ่งชี ้ที่ 17 ( β =0.70) ตัวบ่งชี ้ที่ 21 ( β =0.73)
ตัวบ่งชี ้ที่ 18 ( β =0.71) ตัวบ่งชี ้ที่ 22 ( β =0.57)
4
ตัวบ่งชี ้ที่ 25 ( β =0.88) ตัวบ่งชี ้ที่ 29 ( β =0.90) ตัวบ่งชี ้ที่ 33 ( β =0.86)
ตัวบ่งชี ้ที่ 26 ( β =0.93) ตัวบ่งชี ้ที่ 30 ( β =0.43) ตัวบ่งชี ้ที่ 34 ( β =0.78)
ตัวบ่งชี ้ที่ 27 ( β =0.81) ตัวบ่งชี ้ที่ 31 ( β =0.81) ตัวบ่งชี ้ที่ 35 ( β =0.88)
ตัวบ่งชี ้ที่ 28 ( β =0.92) ตัวบ่งชี ้ที่ 32 ( β =0.82)

จานวนตัวบ่ งชี ้
6
8

10

11

ตาราง 5 (ต่ อ) แสดงองค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้น ้าหนักองค์ประกอบ และจานวนตัวบ่งชี ้สมรรถนะการสอนของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร
องค์ ประกอบ
ตัวบ่ งชี ้ (ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ( β ))
5
ตัวบ่งชี ้ที่ 36 ( β =0.89) ตัวบ่งชี ้ที่ 38 ( β =0.90) ตัวบ่งชี ้ที่ 41 ( β =0.85)
ตัวบ่งชี ้ที่ 37 ( β =0.86) ตัวบ่งชี ้ที่ 39 ( β =0.89)
6
ตัวบ่งชี ้ที่ 42 ( β =0.95) ตัวบ่งชี ้ที่ 45 ( β =0.92) ตัวบ่งชี ้ที่ 48 ( β =0.89)
ตัวบ่งชี ้ที่ 43 ( β =0.96) ตัวบ่งชี ้ที่ 46 ( β =0.90) ตัวบ่งชี ้ที่ 49 ( β =0.91)
ตัวบ่งชี ้ที่ 44 ( β =0.90) ตัวบ่งชี ้ที่ 47 ( β =0.89) ตัวบ่งชี ้ที่ 50 ( β =0.84)
7
ตัวบ่งชี ้ที่ 51 ( β =0.61) ตัวบ่งชี ้ที่ 55 ( β =0.38) ตัวบ่งชี ้ที่ 59 ( β =0.44)
ตัวบ่งชี ้ที่ 52 ( β =0.74) ตัวบ่งชี ้ที่ 56 ( β =0.91) ตัวบ่งชี ้ที่ 60 ( β =0.38)
ตัวบ่งชี ้ที่ 53 ( β =0.78) ตัวบ่งชี ้ที่ 57 ( β =0.87)
ตัวบ่งชี ้ที่ 54 ( β =0.76) ตัวบ่งชี ้ที่ 58 ( β =0.85)
8
ตัวบ่งชี ้ที่ 61 ( β =0.92) ตัวบ่งชี ้ที่ 63 ( β =0.78) ตัวบ่งชี ้ที่ 65 ( β =0.85)
ตัวบ่งชี ้ที่ 62 ( β =0.90) ตัวบ่งชี ้ที่ 64 ( β =0.87) ตัวบ่งชี ้ที่ 66 ( β =0.89)
9
ตัวบ่งชี ้ที่ 67 ( β =0.61) ตัวบ่งชี ้ที่ 74 ( β =0.77) ตัวบ่งชี ้ที่ 78 ( β =0.84)
ตัวบ่งชี ้ที่ 69 ( β =0.77) ตัวบ่งชี ้ที่ 75 ( β =0.73) ตัวบ่งชี ้ที่ 79 ( β =0.73)
ตัวบ่งชี ้ที่ 70 ( β =0.68) ตัวบ่งชี ้ที่ 76 ( β =0.51) ตัวบ่งชี ้ที่ 80 ( β =0.84)
ตัวบ่งชี ้ที่ 72 ( β =0.69) ตัวบ่งชี ้ที่ 77 ( β =0.41)
รวม

จานวนตัวบ่ งชี ้
5
9

10

6
11

76
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จากตาราง 5 เมื่ อ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบที่ มี ค่า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบมากกว่า 0.30 ขึน้ ไป พบว่า มี จ านวน 9
องค์ ประกอบ 76 ตัวบ่งชี ้ โดยตัดตัวบ่งชี ท้ ี่ 40, 68, 71 และ 73 ออก เพราะอยู่ร่วมกับองค์ ประกอบใดไม่ได้ ซึ่งผู้วิ จัยได้ ตัง้ ชื่ อ
องค์ประกอบตามรายละเอียดตัวบ่งชี ้ในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี ้ องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตรและเนื ้อหา มี 6 ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบที่ 2
การสอน มี 8 ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบที่ 3 การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ มี 10 ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มี
11 ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบที่ 5 สื่อการสอนและแหล่งเรี ยนรู้ มี 5 ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบที่ 6 การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน มี 9 ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบที่ 7 การวัดและประเมินผล มี 10 ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบที่ 8 ความรับผิดชอบ มี 6 ตัวบ่งชี ้ และองค์ประกอบที่ 9 การ
ทางานร่ วมกับผู้อื่น มี 11 ตัวบ่งชี ้ โดยมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.81-0.90, 0.79-0.96, 0.34-0.78, 0.43-0.93, 0.850.90, 0.84-0.96, 0.38-0.91, 0.78-0.92 และ 0.41-0.84 ตามลาดับ ซึ่งผู้วิจยั ได้ จดั ทัง้ 9 องค์ประกอบให้ อยู่ใน 3 ด้ านหลักตาม
สมรรถนะการสอนของครู คื อ ความรู้ ในการสอน (องค์ ป ระกอบที่ 1-2) ทัก ษะในการสอน (องค์ ป ระกอบที่ 3-7) และ
บุคลิกลักษณะในการสอน (องค์ประกอบที่ 8-9)
2. ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) พบว่า สมรรถนะการสอนของครู ในสังกัด
กรุ งเทพมหานคร มีจานวน 9 องค์ ประกอบ 68 ตัวบ่งชี ้ โดยตัดตัวบ่งชีท้ ี่ 13, 23, 28, 33, 34, 43, 53, 59 ออก เนื่องจากไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ประกอบด้ วย ความรู้ในการสอน ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตรและเนื ้อหา 6 ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบที่ 2 การสอน
7 ตัวบ่งชี ้ ทักษะในการสอน ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 3 การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ 9 ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบที่ 4 การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ 8 ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบที่ 5 สื่อการสอนและแหล่งเรี ยนรู้ 5 ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบที่ 6 การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน 8 ตัว
บ่งชี ้ องค์ประกอบที่ 7 การวัดและประเมินผล 8 ตัวบ่งชี ้ บุคลิกลักษณะในการสอน ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 8 ความรับผิดชอบ 6 ตัวบ่งชี ้
และองค์ ประกอบที่ 9 การทางานร่ วมกับผู้อื่น มี 11 ตัวบ่งชี ้ โดยมีผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ดังตาราง 6
ตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2
ของโมเดลการวัดสมรรถนะการสอนของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร
องค์ ประกอบ
นา้ หนักองค์ ประกอบ ( β )
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1
ความรู้ในการสอน
หลักสูตรและเนื ้อหา
0.74**
การสอน
0.90**
ทักษะในการสอน
การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้
0.79**
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
0.91**
สือ่ การสอนและแหล่งเรี ยนรู้
0.71**
การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน
0.78**
การวัดและประเมินผล
0.81**
บุคลิกลักษณะในการสอน
ความรับผิดชอบ
0.82**
การทางานร่วมกับผู้อื่น
0.88**
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2

SE

t

R2

0.04
0.03

20.92
26.50

0.55
0.80

0.04
0.03
0.04
0.04
0.03

22.86
28.32
19.60
22.61
23.66

0.63
0.83
0.51
0.61
0.65

0.04
0.04

22.52
24.64

0.67
0.77
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62
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ความรู้ในการสอน
1.00**
0.05
20.30
ทักษะในการสอน
1.00**
0.04
22.54
บุคลิกลักษณะในการสอน
0.76**
0.05
16.71
Chi-Square = 26.99, df = 18, p = 0.07915, CFI = 1.00, GFI = 0.99, RMSEA = 0.029

0.99
0.99
0.58

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 ของโมเดลการวัดสมรรถนะการสอนของครูในสังกัด
กรุ ง เทพมหานครทั ง้ 9 องค์ ป ระกอบ พบว่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ น า้ หนั ก องค์ ป ระกอบทุ ก องค์ ป ระกอบมี นั ย ส าคั ญ
ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 โดยความรู้ ในการสอน องค์ ประกอบที่ มี ค่าน า้ หนักองค์ ประกอบสูงสุด คื อ การสอน ( β =0.90) และค่า
น ้าหนักองค์ประกอบต่าสุด คือ หลักสูตรและเนื ้อหา ( β =0.74) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความเที่ยง (R2) อยูร่ ะหว่าง 0.55-0.80 ทักษะในการ
สอน องค์ประกอบที่มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ( β =0.91) และค่าน ้าหนักองค์ประกอบต่าสุด คือ
สื่อการสอนและแหล่งเรี ยนรู้ ( β =0.71) มีค่าสัมประสิทธิ์ ความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.51-0.83 และบุคลิกลักษณะในการสอน
องค์ประกอบที่มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด คือ การทางานร่วมกับผู้อื่น ( β =0.88) และค่าน ้าหนักองค์ประกอบต่าสุด คือ ความ
รั บผิ ดชอบ ( β =0.82) มี ค่าสัมประสิทธิ์ ความเที่ ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.67-0.77 แสดงว่า องค์ ป ระกอบทัง้ 9 องค์ ป ระกอบ
สามารถวัดสมรรถนะการสอนของครูในสังกัดกรุงเทพมหานครได้
ผลการวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน อัน ดับ ที ่ 2 ของโมเดลการวัด สมรรถนะการสอนของครู ใ นสัง กัด
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ค่ าสัมประสิ ทธิ์ น า้ หนักองค์ ประกอบของทุกด้ านมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 โดยค่ าน า้ หนัก
องค์ ประกอบสูงสุด คื อ ความรู้ ในการสอนและทักษะในการสอน มี น า้ หนักองค์ ประกอบเท่ ากัน ( β =1.00) และค่ าน า้ หนัก
องค์ประกอบต่าสุด คือ บุคลิกลักษณะในการสอน ( β =0.76) ซึ่งทัง้ 3 ด้ านมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.580.99 แสดงว่า ทั ้ง 3 ด้ าน สามารถวัดสมรรถนะการสอนของครู ในสังกัดกรุ งเทพมหานครและยืนยันโมเดลสมรรถนะการ
สอนของครูในสังกัดกรุงเทพมหานครตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผ้ วู ิจยั กาหนดไว้
ผลการวิ เคราะห์ ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น กั บ ข้ อมู ลเชิ งประจัก ษ์ ของโมเดลการวัดสมรรถนะการสอนของครู
ในสังกั ด กรุ งเทพมหานคร โดยการวิ เคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน อัน ดั บ ที่ 2 พบว่ า มี ค่ า Chi-Square=26.99, df=18,
p=0.07915, CFI=1.00, GFI=0.99, RMSEA= 0.029 ซึ่ ง เมื่ อพิ จารณ าตามเกณ ฑ์ ความสอดคล้ องกลมกลื น พบว่ า
ค่ า Chi-Square ไม่ มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ แ ละดัช นี อื่ น ๆ ยั งชี ใ้ ห้ เห็ น ว่ า โมเดลการวัด สมรรถนะการสอนของครู ในสังกั ด
กรุงเทพมหานครมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพประกอบ 1

อภิปรายผล
ภาพประกอบ 1 แสดงโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 สมรรถนะการสอนของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร
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1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) พบว่า สมรรถนะการสอนของครู ในสังกัด
กรุ งเทพมหานคร จานวน 3 ด้ าน 10 องค์ประกอบ 80 ตัวบ่งชี ้ จัดกลุม่ ได้ จานวน 3 ด้ าน 9 องค์ประกอบ 76 ตัวบ่งชี ้ โดย
ผู้วิจยั ได้ ตงชื
ั ้ ่อองค์ประกอบตามรายละเอียดตัวบ่งชี ้ ดังนี ้ ความรู้ในการสอน ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตรและเนื ้อหา 6 ตัว
บ่งชี ้ และองค์ประกอบที่ 2 การสอน 8 ตัวบ่งชี ้ ทักษะในการสอน ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 3 การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ 10
ตัวบ่ งชี ้ องค์ ประกอบที่ 4 การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ 11 ตัวบ่ งชี ้ องค์ ประกอบที่ 5 สื่อการสอนและแหล่งเรี ยนรู้ 5 ตัวบ่งชี ้
องค์ ป ระกอบที่ 6 การบริ ห ารจัด การชัน้ เรี ย น 9 ตัว บ่ งชี ้ และองค์ ป ระกอบที่ 7 การวัด และประเมิ น ผล 10 ตัว บ่ งชี ้ และ
บุคลิกลักษณะในการสอน ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 8 ความรับผิดชอบ 6 ตัวบ่งชี ้ และองค์ประกอบที่ 9 การทางานร่วมกับผู้อื่น 11 ตัว
บ่งชี ้ ทังนี
้ ้เพราะว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดจานวนตัวบ่งชี ้ลงด้ วยการรวมตัวบ่งชี ้หลายๆ ตัวให้ อยู่
ในองค์ ประกอบเดี ยวกัน เพื่ อให้ ง่ายต่อการวิเคราะห์ และการแปลความหมายขององค์ ป ระกอบให้ เข้ ากับ ทฤษฎี [14-15]
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของปราโมทย์ วังสะอาด[16] ที่ได้ ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะด้ านไอซีทีของผู้บริ หารสถานศึกษา
ขั ้นพื ้นฐานสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ พบว่า ทั ้ง 12
องค์ประกอบ 53 ตัวบ่งชี ้ จัดกลุม่ ได้ 6 องค์ประกอบ 48 ตัวบ่งชี ้ โดยพิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบตังแต่
้
0.30 ขึ ้นไป นามาจัดเข้ ากลุม่ โดยแต่ละองค์ประกอบมีค่าไอเกน Eigenvalues มากกว่า 1.00 จากนันตั
้ งชื
้ ่อองค์ประกอบด้ วยการ
พิจารณาโครงสร้ างเนื ้อหาด้ านไอซีทีของตัวบ่งชี เ้ ป็ นเกณฑ์ ประกอบด้ วยองค์ประกอบดังนี ้ 1) ด้ านการใช้ ไอซีทีเพื่อการศึกษา
2) ด้ านการใช้ ไอซีทีเพื่อการจัดการเรี ยนรู้ 3) ด้ านการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านไอซีที 4) ด้ านการบริ หารจัดการไอซีทีเพื่อการศึกษา
และการปฏิบตั ิงาน 5) ด้ านการส่งเสริ ม สนับสนุนและประเมินผลการใช้ ไอซีที และ 6) ด้ านการใช้ ไอซีทีเพื่อการปฏิบตั ิงาน
2. ผลการวิเคราะห์องค์ป ระกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 พบว่า โมเดลการวัด สมรรถนะการสอนของครู ในสังกัด
กรุ งเทพมหานครมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-Square=26.99, df=18, p=0.07915,
CFI=1.00, GFI=0.99, RMSEA= 0.029 ที่เป็ นเช่นนี ้เนื่องจากค่า Chi-Square มีค่าเข้ าใกล้ 0 มาก และไม่มีนยั สาคัญทาง
ส ถิ ติ แ ล ะ เมื่ อ พิ จ า รณ า ต า ม เก ณ ฑ์ ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ก ล ม ก ลื น พ บ ว่ า ค่ า ดั ช นี CFI แ ล ะ ค่ า ดั ช นี GFI
มีค่าเข้ าใกล้ 1 มาก ส่วนค่าดัชนี RMSEA มี ค่าเข้ าใกล้ 0 มาก จึงท าให้ โมเดลมี ความสอดคล้ องกลมกลืน กับ ข้ อ มูลเชิ ง
ประจั ก ษ์ สอดคล้ อ งกั บ ที่ พู ล พงศ์ สุข สว่ า ง[17] ได้ กล่ า วไว้ ว่ า โมเดลจะสอดคล้ อ งกลมกลื น กั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
ก็ตอ่ เมื่อค่า Chi-Square เข้ าใกล้ 0 ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ องเปรี ยบเทียบ (CFI) และค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ อง (GFI) มีคา่ ใกล้ 1
และค่าดัชนีรากกาลังสองของความคลาดเคลือ่ นในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าใกล้ 0 โดยโมเดลการวัดสมรรถนะการสอน
ของครู ในสังกัดกรุ งเทพมหานครที่วิจยั นี ้ มี 3 ด้ าน 9 องค์ประกอบ 68 ตัวบ่งชี ้ เรี ยงลาดับตามค่าน ้าหนักองค์ประกอบได้
ดังนี ้ ความรู้ ในการสอน ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 2 การสอน 7 ตัวบ่งชี ้ และองค์ประกอบที่ 1 หลัก สูต รและเนื ้อหา 6 ตัว บ่ง ชี ้
ทักษะในการสอน ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 8 ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบที่ 7 การวัดและประเมินผล 8
ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบที่ 3 การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ 9 ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบที่ 6 การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน 8 ตัวบ่งชี ้
และองค์ประกอบที่ 5 สื่อการสอนและแหล่งเรี ยนรู้ 5 ตัวบ่งชี ้ และบุคลิกลักษณะในการสอน ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 9 การ
ทางานร่ วมกับผู้อื่น 11 ตัวบ่งชี ้ และองค์ประกอบที่ 8 ความรับผิดชอบ 6 ตัวบ่งชี ้ สอดคล้ องกับที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน[4] ได้ กล่าวว่า สมรรถนะครู ประกอบด้ วย สมรรถนะหลัก ได้ แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิงาน
2) การบริ การที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทางานเป็ นทีม 5) จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู สมรรถนะประจา
สายงาน ได้ แ ก่ 1) การบริ ห ารหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้ 2) การพัฒนาผู้เรี ยน 3) การบริ หารจัดการชัน้ เรี ยน 4) การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรี ยน 5) ภาวะผู้นาครู 6) การสร้ างความสัมพันธ์ และความร่ วมมือกับชุมชนเพื่อ
การจัดการเรี ยนรู้ และสอดคล้ องกับงานวิจัยของชวนพิศ ศิลาเดช[18] ที่พัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี ส้ มรรถนะการจัดการ
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เรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล โดยการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยืนยัน พบว่า สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล จานวน 143 ตัวบ่งชี ้ ประกอบด้ วย สมรรถนะหลัก ได้ แก่ 1) การพัฒนาวิชาชีพ 5 ตัวบ่งชี ้ 2) จริ ยธรรม
จรรยาบรรณและค่านิยม 9 ตัวบ่งชี ้ 3) การสื่อสาร 5 ตัวบ่งชี ้ 4) การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน 8 ตัวบ่งชี ้ และ 5) การวิจยั เพื่อพัฒนา
การศึกษา 4 ตัวบ่งชี ้ สมรรถนะประจาสายงาน ได้ แก่ 1) การออกแบบหลักสูตร 18 ตัวบ่งชี ้ 2) การจัดการเรี ยนรู้ 28 ตัวบ่งชี ้ 3) การ
ประเมินผู้เรี ยน 9 ตัวบ่งชี ้ 4) การใช้ ข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ 21 ตัวบ่งชี ้ 5)
การทางานเป็ นทีม 12 ตัวบ่งชี ้ และ 6) สังคมและวัฒนธรรม 24 ตัวบ่งชี ้

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกับการพัฒนาครู ผู้บริ หารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และหัวหน้ าฝ่ ายการศึกษาของเขตต่างๆ ใน
สังกัดกรุ งเทพมหานคร ควรน าผลการวิ เคราะห์ องค์ ประกอบไปใช้ ส่งเสริ มและพั ฒ นาสมรรถนะการสอนของครู ในสังกั ด
กรุงเทพมหานคร โดยเริ่ มจากองค์ประกอบที่มีคา่ น ้าหนักสูงสุดไปหาต่าสุด ได้ แก่ ความรู้ในการสอน ควรเริ่ มจาก 1) การสอน และ
2) หลักสูตรและเนื ้อหา ตามลาดับ ทักษะในการสอน ควรเริ่ มจาก 1) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 2) การวัดและประเมินผล 3) การจัดทา
แผนการจัดการเรี ยนรู้ 4) การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน และ 5) สื่อการสอนและแหล่งเรี ยนรู้ ตามลาดับ และบุคลิกลักษณะในการสอน
ควรเริ่ มจาก 1) การทางานร่วมกับผู้อื่น และ2) ความรับผิดชอบ ตามลาดับ
2. ครู สามารถนาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบมาใช้ ประเมินสมรรถนะการสอนของตนเองและนาผลการประเมิน
ไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้ สอดคล้ องกับสมรรถนะดังกล่าว
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. การวิจยั นี ้ ศึกษากับครูในสังกัดกรุงเทพมหานครเท่านัน้ จึงไม่ครอบคลุมประชากรครูสงั กัดอื่น ดังนันจึ
้ งควรศึกษา
กับกลุม่ ตัวอย่างสังกัดอื่น เช่น ครูสงั กัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ครูสงั กัดอาชีวศึกษา เป็ นต้ น
2. ควรมีศ ึก ษาและวิจ ยั รู ป แบบการพัฒ นาสมรรถนะการสอนของครู ใ นสัง กัด กรุ ง เทพมหานคร โดยใช้
องค์ประกอบสมรรถนะการสอนของครูในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ศกึ ษาได้
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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการจัดการด้ านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่ วมใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2) พัฒนารู ปแบบการจัดการด้ านความปลอดภัยแบบมี
ส่วนร่ ว มในสถานศึก ษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และ 3) ประเมินรู ป แบบการจัดการด้ า น
ความปลอดภัย แบบมีส่ว นร่ ว มในสถานศึก ษา สัง กัด สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้นพื ้นฐาน โดยการวิจ ัย เชิง
ปริ ม าณและเชิง คุณ ภาพ การวิจ ัย เชิง ปริ ม าณใช้ ก ลุ่ม ตัว อย่า ง ได้ แ ก่ ผู้บ ริ ห ารและครู ใ นโรงเรี ย น สัง กัด สานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวน 375 คน ได้ มาโดยการสุ่มอย่างง่ายใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
ข้ อมูล โดยสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ค่าร้ อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอย
พหุคูณ สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ นัน้ ทาการสัมภาษณ์ เชิงลึก ผู้ให้ ข้อมูล ได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษา ผู้นาชุมชน และ
ผู้เ ชี่ย วชาญด้ า นความปลอดภัย จานวน 15 คน และการสนทนากลุ่ม 2 ครั ง้ ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา ผู้นาชุม ชน และ
ผู้เชี่ย วชาญด้ านความปลอดภัย กับ จานวน 12 คน ได้ ม าโดยการเลือ กแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อ มูลด้ วยการวิเคราะห์
เนื ้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปั จจุบนั ของการพัฒนารู ปแบบการจัดการด้ านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่ วมใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) รู ป แบบการจัดการ
ด้ านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่ วมในสถานศึกษา ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ได้ แก่ 1. ปั จจัยด้ านมาตรการป้องกันและแก้ ไข
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อุบตั ิเหตุในสถานศึกษา 2. ปั จจัยด้ านมาตรการป้องกันและแก้ ไขอุบตั ิภยั ในสถานศึกษา 3. ปั จจัยด้ านมาตรการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหาทางสังคม 4. ปั จจัยด้ านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของนักเรี ยน และ3) รู ปแบบ
การจัด การด้ า นความปลอดภัย แบบมีส ่ว นร่ ว มในสถานศึก ษา เป็ น รู ป แบบที ่ดีแ ละสามารถน าไปประยุก ต์ใ ช้ ไ ด้ ใ น
สถานการณ์ จริ ง
คาสาคัญ: การพัฒนารูปแบบ, การจัดการด้ านความปลอดภัย, แบบมีสว่ นร่วม

Abstract
The purposes of this research were to: 1) study the present circumstances of participative safety
management in schools under the Office of the Basic Education Commission 2) develop a model of
participative safety management in schools under the Office of the Basic Education Commission, and 3)
evaluate the model of participative safety management in schools under the Office of the Basic Education
Commission. This study was quantitative and qualitative research. The sample used for quantitative
research was comprised of 375 administrators and teachers of schools under the Office of the Basic
Education Commission, obtained by simple random sampling. The tool used for data collection was a
questionnaire. The statistics used for data analysis were mean, frequency, percentage, standard deviation,
and multiple regression. For the qualitative research, the sample used for in-depth interview was
comprised of 15 school administrators, community leaders, and safety experts. The sample used for focus
groups was comprised of 12 school administrators, community leaders, and safety experts, obtained by
purposive sampling. The collected data was analyzed by means of content analysis.
The results of the study were as follows: 1) The present circumstances of participative safety
management in schools under the Office of the Basic Education Commission, as a whole, was at a high
level. 2) The model of participative safety management in schools under the Office of the Basic Education
Commission was comprised of 4 aspects, namely : 1. The measures of prevention and solving accident
problems in school. 2. The measures of prevention and solving natural disaster problems in school. 3. The
measures of prevention and solving social problems in school, and 4. The safety measures on student
health. 3) The model of participative safety management in schools under the Office of the Basic Education
Commission was evaluated and verified by all experts joined the second focus group that it was a good
model and it could be applied in real situations.
Keywords: model development, safety management, participation

ภูมิหลัง
ในมุมมองของเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ ที่เรี ยกว่า “ระเบียงเศรษฐกิ จภาคตะวันออก” การที่ชาวต่างประเทศจะ
ไว้ วางใจมาลงทุนในเรื่ องฝี มือแรงงานและการรับผิดชอบด้ านความปลอดภัยของคนทางานเพื่อเสริ มสร้ างพฤติกรรมด้ านความ
ปลอดภัยที่ดี โดยใช้ รูปแบบการสร้ างจิตความปลอดภัยของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ ในประเทศไทย รวมถึงมีการลงนามบันทึก
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ความร่วมมือในการจัดทาโครงการสถานศึกษาปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี ระหว่าง 6 หน่วยงาน ในวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2557
คือ 1. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
4. สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 5. บริ ษัทเอ็กเซดดี ้ ฟริ คชัน่ แมททีเรี ยล จากัด และ 6. บริ ษัทเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เพราะ
เห็นเรื่ องความปลอดภัยเป็ นความสาคัญระดับประเทศรวมไปถึงหากจะก้ าวสู่ระดับอาเซียนความปลอดภัยเป็ นสิ่งสาคัญเป็ น
อันดับแรกที่ต้องนามาพัฒนาเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ กับผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ [1]
การมีส่วนร่ วม มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนในท้ องถิ่นและหน่วยงานภาคเอกชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในโครงการเพื่อการพัฒนาตังแต่
้ เริ่ มดาเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ได้ มีโอกาสร่ วม
รับทราบข้ อมูลและแสดงความคิดเห็นอัน จะทาให้ โครงการนันๆ
้ เกิดประโยชน์สงู สุดและส่งผลกระทบทางสังคมให้ น้อยที่สดุ
นอกจากนี ้ กระบวนการมีสว่ นร่ วมของประชาชนนันไม่
้ ว่าจะเป็ นระดับครอบครัว ระดับชุมชน หรื อระดับประเทศนัน้ ถือเป็ น
กระบวนทัศน์ที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในปั จจุบนั เพราะจะช่วยให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วมในการกาหนด
ทิศทางของการพัฒนา วางแผนโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึง่ จะก่อให้ เกิดความรู้ สกึ ความเป็ นเจ้ าของและยินยอมปฏิบตั ิตามได้
อย่างสมัครใจ และเป็ นส่วนสาคัญ ที่จะทาให้ การพัฒ นาเป็ นไปในแนวทางที่สนองต่อความต้ องการของประชาชนอย่าง
แท้ จริ ง [2]
ความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็ นหน้ าที่ของครอบครัวนักเรี ยน และชุมชน ต้ องเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการดูแลความ
ปลอดภัยให้ กบั นักเรี ยน ขับเคลื่อนให้ การบริ หารจัดการศึกษาดาเนินไปตามความต้ องการของผู้ปกครองและชุมชน ช่วยให้
สถานศึกษาได้ รับ การยอมรับ จากชุม ชน ชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษา ซึ่งส่งผลให้ ผ้ ูป กครองและชุมชนสนับ สนุน
ทรัพยากรการศึกษา และให้ ความร่ วมกับสถานศึกษาในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้ วยความเต็มใจ [3] การสร้ างจิตสานึก
ความปลอดภัยให้ แก่เด็ก และสนับสนุนให้ เกิดกลไกการดาเนินงานสร้ างเสริ มความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บใน
ระดับสถานศึกษาซึง่ สิ่งเหล่านี ้เป็ นส่วนสาคัญอย่างยิ่งเพราะหากเด็กไม่มีความรู้ ในด้ านความปลอดภัยเมื่อเขาเติบโตขึ ้นสูว่ ยั
แรงงานการสร้ างจิตสานึกเป็ นไปได้ ยากมากและสิ่งที่สาคัญประเทศที่มี สถิติอบุ ตั ิเหตุสงู ๆ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็
จะเป็ นไปได้ ยากเพราะต้ องมุ่งแก้ ไขปั ญหาเรื่ องอุบัติเหตุเสียก่อน อีกส่วนคือความปลอดภัยจะมาสร้ างจิตสานึกในระดับ
ผู้ใหญ่เสียทีเดียวเป็ นสิ่งที่ยากมากเพราะการสร้ างจิตสานึกต้ องอาศัยการปลูกฝั งเรี ยนรู้ และการปฏิบตั ิอยู่เ ป็ นประจา การ
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องนี ้จึงเป็ นสิง่ จาเป็ น แต่ยงั ไม่เคยมีการวิจยั เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการด้ านความปลอดภัยแบบมีสว่ น
ร่วมที่เหมาะสม สาหรับสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน [4]
ผู้วิจยั ในฐานะและเป็ นอนุกรรมการความปลอดภัยจังหวัดชลบุรี มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายด้ านความปลอดภัย
ของบริ ษั ทเอ็กเซดดี ้ ฟริ คชั่น แมททีเรี ยล จากัด ที่ได้ ทาบัน ทึกข้ อตกลงความร่ วมมื อในการจัดทาโครงการสถานศึกษา
ปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี จึงเห็นความสาคัญในการทาวิจัยเรื่ องนี ้ เพื่อ สร้ างองค์ความรู้ ด้ านความปลอดภัย ให้ แก่เด็กใน
สถานศึกษา จึงวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัดการด้ านความปลอดภัยแบบมีสว่ นร่ วม ที่เหมาะสมสาหรับสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เพื่อนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการด้ านความปลอดภัยแบบมีสว่ น
ร่วมในสถานศึกษา ให้ มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบันของการจัดการด้ านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่ วมในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการด้ านความปลอดภัยแบบมีสว่ นร่ วมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
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3. เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการด้ านความปลอดภัยแบบมีสว่ นร่วมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

วิธีดาเนินการวิจัย
ดาเนินการวิจยั โดยวิธีการแบบผสมผสานทังเชิ
้ งปริ มาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ(Qualitative
Research) โดยแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการจัดการด้ านความปลอดภัยแบบมีสว่ นร่วมในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
การวิจัยเชิงปริมาณ
กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ ผู้บริ หารและครูในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวน 375 คน
ได้ มาโดยการสุม่ อย่างง่าย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล คือ แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การถดถอยพหุคณ
ู
การวิจัยเชิงคุณภาพ
1. เก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริ หารสถานศึกษา ผู้นาชุมชนและผู้เชี่ยวชาญ รวม 15 คน
2. ยกร่ างรู ปแบบการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
โดยผู้วิจยั เป็ นผู้ยกร่างรูปแบบฉบับที่ 1 ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
3. การประเมินรูปแบบการจัดการด้ านความปลอดภัยแบบมีสว่ นร่วมในสถานศึกษา ที่ยกร่างขึ ้น โดยการจัดสนทนา
กลุม่ (Focus Group) 2 รอบ
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลในการประเมินรู ปแบบการจัดการด้ านความปลอดภัยแบบมีสว่ นร่ วมในสถานศึกษา โดยสนทนากลุ่ม
(Focus group) ใช้ ผู้เชี่ ยวชาญที่ ได้ ม าโดยวิ ธี การเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 12 คน ประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านความปลอดภัย 3 คน ผู้บริ หารสถานศึกษา 3 คนผู้แทนชุมชน 4 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ านความปลอดภัย 2
คน
รอบที่ 1 โดยสอบถามความเห็นผู้เชี่ยวชาญจานวน 1 รอบ และนาความคิดเห็นเหล่านันไปวิ
้ เคราะห์เพื่อหาฉันทา
มติ (Consensus) ของผู้เชี่ยวชาญ
รอบที่ 2 ตรวจสอบรู ป แบบการจัด การด้ า นความปลอดภัย แบบมี ส่ว นร่ ว มในสถานศึ ก ษา สัง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน ทบทวนประเด็ น จากรอบที่ 1 เกี่ ย วกับ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขอุบัติ เหตุใ น
สถานศึกษา มาตรการป้องกันและแก้ ไขอุบตั ิเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ มาตรการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาทางสังคม มาตรการ
รักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้ านสุขภาพอนามัยของนักเรี ยน และการมีสว่ นร่วมของชุมชน
4. การรั บ รองรู ป แบบหลังจากปรับ แก้ ไขเพื่ อลงมติ แบบฉั นทามติ ข องกลุ่ม ผู้เชี่ ย วชาญ จ านวน 12 คน ในการ
เห็นชอบรู ปแบบการจัดการด้ านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่ วมในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
สรุ ปผลการประเมินรู ปแบบการจัดการด้ านความปลอดภัยแบบมีสว่ นร่ วมในสถานศึกษา ตามมติของผู้เชี่ยวชาญ
แล้ วจัดทารูปแบบฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
สาหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) โดยทาการตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า
(triangulation) (สุภางค์ จันทวานิช , 2553) ทังการตรวจสอบสามเส้
้
าด้ านข้ อมูล (data triangulation) และการตรวจสอบ
สามเส้ าด้ านผู้วิจยั (investigator triangulation) และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Analytic Induction)

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพปั จ จุบัน ของการบริ ห ารจัด การด้ า นความปลอดภัย แบบมี ส่ว นร่ ว มในสถานศึ ก ษา สังกัด สานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มีสภาพการบริ หารโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.80 S.D.=0.34) และเมื่อพิจารณาราย
ด้ านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลาดับจากมากที่สดุ ไปน้ อยที่สดุ ดังนี ้ ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้ านสภาพแวดล้ อมของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.20, S.D.=0.63) รองลงมาคือ ด้ านการพานักเรี ยนไปศึกษานอกสถานที่ อยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 3.98, S.D.=0.46) และค่าเฉลีย่ ต่าสุด คือด้ านการเดินทางไป – กลับ อยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.56, S.D.=0.62)
2. รูปแบบการจัดการด้ านความปลอดภัยแบบมีสว่ นร่วมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน พบว่า มี 4 ปั จจัย คือ 1) ปั จจัยด้ านมาตรการป้องกันและแก้ ไขอุบตั ิเหตุในสถานศึกษา ประกอบด้ วย 7 ตัวบ่งชี ้
ดังนี ้ ด้ านป้องกันอุบตั ิเหตุจากอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ด้ านสภาพแวดล้ อมของสถานศึกษา ด้ านป้องกันอุบตั ิเหตุจาก
บริ เวณสถานศึกษา ด้ านการจราจร ด้ านกาหนดกฎความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้ านป้องกันจุดเสีย่ งในสถานศึกษา ด้ าน
การให้ ความรู้และสร้ างจิตสานึกความปลอดภัย 2) ปั จจัยด้ านมาตรการป้องกันและแก้ ไขอุบตั ิเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 4 ตัว
บ่งชี ้ ด้ านอัคคีภยั ด้ านอุทกภัย ด้ านธรณีพิบตั ิภยั และสึนามิ ด้ านการวางแผนรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉิน 3) ปั จจัยด้ าน
มาตรการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาทางสังคม 4 ตัวบ่งฃี ้ ด้ านป้องกันการล่วงละเมิดทางร่ายกายของจิตใจ ด้ านป้องกันการทา
ร้ ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย ด้ านป้องกันการใช้ สารเสพติด ด้ านการป้องกันตัวเองให้ ปลอดภัย และ4) ปั จจัยด้ านมาตรการ
รักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของนักเรี ยน 5 ตัวบ่งฃี ้ ด้ านป้องกันมลพิษจากสิง่ แวดล้ อม ด้ านโภชนาการที่ดี ด้ าน
การเสริ มสร้ างสุขภาพอนามัยดี ด้ านการป้องกันโรคภัยต่างๆ ด้ านการดูแลสุขภาพตนเองเบื ้องต้ น
3. ผลการประเมิ น รู ป แบบการจัด การด้ านความปลอดภัย แบบมี ส่ว นร่ ว มในสถานศึ ก ษา สัง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พบว่า รู ปแบบการจัดการด้ านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่ วมในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เป็ นรูปแบบที่ดีและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ ในสถานการณ์จริ ง

อภิปรายผล
1. สภาพปั จ จุบ นั ของการบริ ห ารจัด การด้ า นความปลอดภัย แบบมีส่วนร่ ว มในสถานศึก ษา สัง กัด สานัก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั ้นพื ้นฐาน มีสภาพการบริ หารโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยพบอีก ว่า การบริ ห ารจัด การด้ า น
ความปลอดภัยแบบมีส่วนร่ วมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มี ปัจจัย ที่สาคัญ คือ
มาตรการป้องกันและแก้ ไขอุบตั ิเหตุในสถานศึกษา สภาพแวดล้ อมของสถานศึกษา การพานักเรี ยนไปศึกษานอกสถานที่
การป้องกันอุบตั ิเหตุจากอาคารเรี ยน อาคารประกอบ และการเดินทางไป – กลับ ซึ่งผลวิจัยครัง้ นี ้สอดคล้ องกับผลวิจัย
ของกฤษฎา ศรี สชุ าติ [5] ได้ ศึกษาพบว่า การสร้ างความปลอดภัยในโรงเรี ยนที่จะครอบคลุมการลดอุบตั ิเหตุแลความ
รุ นแรง ต้ องมี 6 ด้ าน ดังนี ้ ด้ านสิ่งแวดล้ อมกายภาพโรงเรี ยน ด้ านระบบคุ้มครองเด็ก ด้ านการเดินทางไปกลับโรงเรี ยน
ด้ านความปลอดภัยกิจกรรมการเรี ยน ด้ านหลักสูตรความปลอดภัย และด้ านแผนฉุกเฉินในโรงเรี ยน สอดคล้ องกับชฎา
พรสุข สิริวรรณ [6] และ ธี รวัฒน์ สมเพาะ [7] กล่าวเช่นเดียวกันว่า การสร้ างความปลอดภัยในโรงเรี ยนที่จะครอบคลุม
การลดอุบตั ิเหตุและความรุ นแรงนัน้ ต้ องประกอบด้ วยด้ านสิ่งแวดล้ อมกายภาพโรงเรี ยน หมายรวมถึง สภาพโครงสร้ าง
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อาคารที่ถ ูก ต้ อ งปลอดภัย โครงสร้ างและสิ่ง แวดล้ อ มได้ แ ก่ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งน ้า -ห้ อ งสุข า ห้ อ งครัว -โรงอาหาร ระเบีย ง
อาคาร บัน ได ระบบไฟฟ้า และอุป กรณ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า สนามเด็ก เล่น สนามกีฬ า สระน ้า บ่อ น ้า ทางเดิน ประตูรัว้ ท่อ
ระบายน ้า ต้ นไม้ -สัตว์ สอดคล้ องกับผลวิจัยของโมริ และคณะ (Mori et al.)[8] ได้ ศึกษาการจัดทาโครงการขี่จักยานหรื อ
เดินเท้ าในประเทศญี่ ปุ่น โรงเรี ยนประถมศึกษาเซ็นจูฮอนมาชิ โดยส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนและผู้ปกครองขี่จักรยานหรื อเดิน
เท้ าไปโรงเรี ยนด้ วยกัน เพื่อจะได้ รับรู้ ถึงเส้ น ทางที่เสี่ยงอันตรายและสถานที่ที่จะเข้ าไปหลบภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
ขึ ้นมา ซึ่ง ยัง สอดคล้ อ งกับ ยูโตะ คิต ามูร ะ (Yuto Kitamura) [9] ได้ วิจ ัย ศึก ษารู ป แบบของการศึก ษาความปลอดภัย ,
การศึกษาจาเป็ นสาหรับการพัฒนาของสังคมที่ปลอดภัยและมัน่ คง (เช่นสังคมที่มีความยืดหยุ่น และยัง่ ยืน) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในบริ บทของประเทศญี่ ปุ่น กล่าวว่า การจราจร" จุดเริ่ มต้ นสาหรับการศึกษาความปลอดภัย และยังสอดคล้ อง
กับกฤษฎา ศรี สชุ าติ และ ชฎาพรสุข สิริวรรณ และธี รวัฒน์ สมเพาะ กล่าวเช่นเดียวกันว่า การสร้ างความปลอดภัยใน
โรงเรี ยนที่จะครอบคลุมการลดอุบตั ิเหตุและความรุ น แรงนั ้นต้ องประกอบด้ วยการเดินทางไปกลับโรงเรี ยนอย่างถูกวิธี
ระบบและกิจกรรมความ ปลอดภัยในการเดินทางไปกลับโรงเรี ยน
สาหรับปั จจัยด้ านมาตรการป้องกันและแก้ ไขอุบตั ิเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ที่มีสภาพการบริ หารอยู่ในระดับ
มาก ทุก ด้ าน คือ ด้ านอุทกภัย อัคคีภยั ธรณีพิบ ตั ิภยั และสึน ามิ นั ้น ก็ สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัยของ ศศิธร จูม แก้ ว [10]
กล่าวว่า ทุกโรงเรี ยนในประเทศญี่ ปนจะมี
ุ่
กิจกรรมเตรี ยมพร้ อมรับมือภัยพิบตั ิ โดยได้ รับความร่ วมมือจากชุมชนในการ
เตรี ย มอุป กรณ์ และจากสมาคมผู้ป กครองในการท าของว่า งให้ เด็ก ตัว อย่า งการซ้ อ มเช่น ซ้ อ มดับ เพลิง การซ้ อ ม
สถานการณ์ แผ่นดินไหวจาลอง การทาห้ องน ้าชั่วคราวในการเตรี ยมภาวะฉุกเฉิน การสร้ างบ้ านฉุกเฉิน และการซ้ อมปฐม
พยาบาลเบื ้องต้ น เด็กๆได้ รับการฝึ กฝนการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น และมีสติ ในสถานการณ์ ฉุกเฉินผล วิจัยครัง้ นี ้ยัง
สอดคล้ องกับผลวิจัยของกฤษฎา ศรี สชุ าติ และชฎาพรสุข สิริวรรณ และ ธี รวัฒ น์ สมเพาะ กล่าวเช่นเดียวกันว่า การ
สร้ างความปลอดภัยในโรงเรี ยนที่จะครอบคลุมการลดอุบตั ิเหตุและความรุ นแรงนั ้น ต้ องประกอบด้ วย ด้ านแผนฉุกเฉิน
ในโรงเรี ย น หมายถึง ครู เจ้ า หน้ า ที่ บุค ลากรในโรงเรี ย น ได้ รับ การฝึ ก ทั ้งการปฐมพยาบาล การกู้ชีพ เบื ้องต้ น รวมทั ้ง
โรงเรี ยนมีแผนฉุกเฉินเพื่อรับภัยที่ไม่คาดคิดหรื อภัยธรรมชาติ สอดคล้ องกับผลวิจัยของยูโตะ คิตามูระ (Yuto Kitamura)
ได้ วิจัยศึกษารู ปแบบของการศึกษาความปลอดภัย , การศึกษาจาเป็ นสาหรับการพัฒนาของสังคมที่ปลอดภัยและมัน่ คง
(เช่น สัง คมที ่ม ีค วามยืด หยุ ่น และยั ง่ ยืน ) โดยเฉพาะอย่า งยิ ่ง ในบริ บ ทของประเทศญี ่ ป่ ุ น นอกจากนี ้งานวิจ ัย นี ้มี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบรู ปแบบของการศึกษาความปลอดภัย ผ่านการศึกษาแนวความคิดใหม่ของ "การศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยง่ั ยืน" (ESD) ในปี ที่ผ่านมาประเทศญี่ปนได้
ุ่ รับความเดือดร้ อนจานวนของเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นอย่างรุ นแรงใน
โรงเรี ยนโซนกรณีของเด็กที่ถูกลักพาตัวหรื อเสียชีวิตเช่นเดียวกับความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวทางญี่ ปนตะวั
ุ่
นออก
และสึนามิ ในวันที่ 11 มีนาคม 2011 และภัยธรรมชาติอื่นๆ
ส่วนปั จจัยด้ านมาตรการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาทางสังคม มีสภาพการบริ หารโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทุก
ด้ าน คือ ด้ านการล่วงละเมิดทางร่ ายกายและจิตใจ การทาร้ ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย นั ้น พบว่า สอดคล้ องกับผล
วิจัยของ บาร์ รีออส, ลิซ่า ซี. และคนอื่ นๆ (Barrios, Lisa C. et al.) [11] กล่าวว่า โรงเรี ยนมีหน้ าที่รับผิดชอบที่จะต้ อง
ป้องกันมิให้ การบาดเจ็บล้ มตายจากการรังแกและฆ่าตัวตายดังกล่าวเกิดขึ ้น หรื อเกิดขึ ้นน้ อยที่สดุ ในการณ์ นี ้โรงเรี ยน
สามารถสอนทักษะที่จาเป็ นในการป้องกันการบาดเจ็บโดยไม่เจตนา ความรุ นแรง และการฆ่าตัวตายมิให้ เกิดขึ ้นทั ้งที่
บ้ านและโรงเรี ยน ตลอดจนในชุมชนและสถานที่อื่น ตลอดชีวิตของนักเรี ยน ซึ่งยังสอดคล้ องกับ ฟลาเฮอร์ ตฟ์ , ลอยส์ ที.
(Flahertv, Lois T.)[12] ได้ ศ ึก ษาเรื่ อ งการประเมิน ความปลอดภัย ในโรงเรี ย นและบทบาทของจิต แพทย์เด็ก และนัก
วิชาชีพชัน้ สูงด้ านสุขภาพจิตอื่นๆ พบว่า ในระยะสามทศวรรษที่ผ่านมานี ้ มีผ้ กู าหนดนโยบาย ครู ผู้ปกครองและนักเรี ยน
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แสดงความกังวลเรื่ องความปลอดภัยในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ ้นทุกขณะ เนื่องจากมีภยั อันตรายเกิดขึ ้นในสถานศึกษา
โดยเฉพาะการยิง กัน ที่มีผ้ ูเสีย ชีวิต จานวนมาก ด้ ว ยเหตุนี ้สถานศึก ษ าต่า งๆ จึง มีก ารวางมาตรการความปลอดภัย ที่
เข้ มงวดมากขึ ้น เพื่อให้ สถานศึกษามีความปลอดภัยมากที่สดุ สอดคล้ องกับฟลาเฮอร์ ตฟ์ , ลอยส์ ที. (Flahertv, Lois T.)
ได้ ศึกษาเรื่ องการประเมินความปลอดภัยในโรงเรี ยน ครู ผู้ปกครองและนักเรี ยนแสดงความกังวลเรื่ องความปลอดภัยใน
สถานศึกษาเพิ่มมากขึ ้นทุกขณะ เนื่องจากมีภยั อันตรายเกิดขึ ้นในสถานศึกษา โดยเฉพาะการยิงกันที่มีผ้ เู สียชีวิตจานวน
มาก ด้ วยเหตุนี ้สถานศึกษาต่า งๆ จึงมีก ารวางมาตรการความปลอดภัย ที่เข้ ม งวดมากขึ ้น เพื่อให้ สถานศึก ษามีค วาม
ปลอดภัยมากที่สดุ และยัง สอดคล้ องกับ งานวิจัย ของวารี อ าส, คริ ส และคนอื่น ๆ (Varias, Keris et al.)[13] ได้ ศึก ษา
พฤติกรรมข่มเหงรังแก รวมทังการใช้
้
เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ส่งข้ อความ/ รู ปภาพข่มขู่ หรื อกลัน่ แกล้ งกัน
นอกจากนี ้แล้ วในการศึกษาปั จจัยด้ านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของนักเรี ยนที่พบว่า มี
สภาพการบริ หารโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้ าน ได้ แก่ ด้ านความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรี ยน ด้ านมลพิษจาก
สิ่งแวดล้ อม อาจเป็ นเพราะการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กเป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ และต้ องมี
การจัดการสิ่งแวดล้ อมเพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุ ซึ่งมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของหลาย ๆ คน ได้ แก่ งานวิจัยของกฤษฎา
ศรี สชุ าติ และ ชฎาพรสุข สิริวรรณ และ ธี รวัฒ น์ สมเพาะ ที่พบว่า การสร้ างความปลอดภัยในโรงเรี ยนที่จะครอบคลุม
การลดอุบตั ิเหตุและความรุ นแรงนั ้น ต้ อ งประกอบด้ วยด้ านสิ่ง แวดล้ อ ม พบนักเรี ย นระดับ อนุบาลและประถมศึ กษามี
โอกาสบาดเจ็บ จากสิ่งแวดล้ อ มได้ ม ากกว่ามัธ ยมและสอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของลี, ซิ -เจียน. ซิน เจีย ซอ ติง วู. โฮ ติง
หว่อง (Li, Si-Jian. Cynthia Sau Ting Wu. Ho Ting Wong) [14] ได้ ศึกษาเรื่ องความปลอดภัยในโรงเรี ยนและสุขภาพ
ของเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองลูซานหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวในเมืองดังกล่าว โดยผู้วิจัยได้ ไปศึกษาผลกระทบจาก
ภัยพิบตั ิแผ่นดินไหวที่มีต่อเด็กนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 นักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่ได้ อาศัยอยู่กับ
บิดามารดา เด็กเหล่านี ้จึงไม่ส้ จู ะได้ รับการเอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควร และส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ สอดคล้ องกับ
ผลวิจ ัยของ พีเอฟ อะบาไบโอ, เคดีเอ เทเลอร์ , เอ็ม สเวนสัน และ บีเอ ดาราโมล่า (P.F. Ababio, K.D.A. Taylor, M.
Swainson and B.A. Daramola) [15] ได้ ศ ึก ษาเรื่ อ งของผลการเข้ า ไปดูแ ลการปฏิบ ตั ิที ่ถ ูก หลัก อนามัย ที ่ดี ( Good
Hygiene Practices) หรื อ GHP เพื่อความปลอดภัยด้ านอาหาร (food safety) ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายของ
ประเทศกานา (Ghana) พบว่า หลังจากที่มีการฝึ กอบรมการปฏิบตั ิที่ถูกหลักสุขอนามัยที่ดีในโรงเรี ยน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ผลจากการวิจัยครัง้ นี ้ ทาให้ ได้ โมเดลรู ปแบบการจัดการความปลอดภัยแบบมีสว่ นร่ วมในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานที่ได้ รับการประเมินด้ วยกระบวนการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็ นโมเดลที่มีความ
เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องสามารถ
นาไปใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา หรื อนาไปใช้ เป็ นหลักในการปฏิบตั ิในการ
เพื่อเสริ มสร้ างความ ปลอดภัยให้ กบั ผู้เรี ยนในสถานศึกษาต่อไป
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน และสานัก งานเขตพื น้ ที่ การศึกษา สามารถนาปั จจัย ความ
ปลอดภัยแบบมีส่วนร่ วมในสถานศึกษา 4 ปั จจัยที่เป็ นผลจากการวิจัยครัง้ นี ้ ไปใช้ ในการวางนโยบายหรื อมาตรการการ
จัดการด้ านความปลอดภัยในสถานศึกษา หรื อสร้ างหลักสูตรความปลอดภัยในสถานศึกษา หรื อใช้ ในการฝึ กอบรมสาหรับ
ผู้บริ หารสถานศึกษาและครูตามบริ บทและสถานการณ์ที่เหมาะสมได้
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3. ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบการจัดการความปลอดภัยแบบมีสว่ นร่วมในสถานศึกษา ดังนี ้
3.1 ด้ านมาตรการป้องกันและแก้ ไขอุบตั ิเหตุในสถานศึกษา ผู้ให้ สมั ภาษณ์ มีข้อเสนอแนะในการป้องกันและ
แก้ ไขอุบตั ิเหตุในสถานศึกษา ดังนี ้ 1) การวางกฎเกณฑ์ให้ ปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุหรื อการบาดเจ็บที่คาดไม่ถึง 2) มีการจัด
สภาพแวดล้ อมให้ ปลอดภัย 3) การจัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มความปลอดภัย ให้ ความรู้ด้านความปลอดภัย 4) มีการจัดการจราจร
และป้ายบ่งชี ้จราจรอย่างเห็นได้ ชดั
3.2 ด้ านมาตรการป้องกันและแก้ ไขอุบตั ิเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ผู้ให้ สมั ภาษณ์ มีข้อเสนอแนะในการป้องกัน
และแก้ ไขอุบตั ิเหตุเกี่ ยวกับภัยธรรมชาติ โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย ดังนี ้ 1) สถานศึกษาควรจัดอบรมความรู้ ให้ กับ
นักเรี ยนทุกคนเกี่ ยวกับภัยพิบัติจากไฟไหม้ 2) สถานศึกษาควรมีมาตรการในการป้องกันภัยพิบัติ 3) มีการจัดอบรมการ
ดาเนินการเมื่อเกิดภัยพิบตั ิธรรมชาติ 4) ให้ ความรู้ ในการป้องกันดูแลตนเองก่อนและหลังเกิดเหตุ 5) กาหนดแนวทางการ
แก้ ไขและแผนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉิน
3.3 ด้ านมาตรการป้องกันและแก้ ไขปั ญ หาทางสังคม ผู้ให้ สมั ภาษณ์ มีข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหาทางสังคม โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย ดังนี ้ 1) ครู และผู้ปกครองจะต้ องมีสว่ นร่ วมมือกัน โดยการดูแลเอาใจใส่
นักเรี ย นและคอยสังเกตพฤติ กรรมของนักเรี ย น 2) นักเรี ยนช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเพื่ อน พี่ และน้ อง 3) ควรมีก าร
ดาเนิ นงานในการดูแล ตรวจตรา/เฝ้าระวัง 4) การทาให้ โรงเรี ยนกับครอบครัวได้ มี ความสัมพันธ์ อัน ดีต่อกัน 5) การวาง
กฎเกณฑ์ให้ ปลอดภัยจากบุคคล
3.4 ด้ านสุขภาพอนามัยของนักเรี ยน โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย ดังนี ้ 1) มีมาตรการการดูแลเอาใจใส่ใน
เรื่ องสุขภาพอนามัยของเด็ก 2) ให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ มีสขุ ภาพอนามัยที่ดี 3) สถานศึกษาร่วมมือ
กับหน่วยงานสาธารณะสุขของตาบล หรื อหน่วยงานโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพของนักเรี ยน 4) อบรมให้ ความรู้ และ
ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ และการดูแลตนเองเบื ้องต้ น 5. มีสว่ นร่วมในการควบคุม ป้องกันโรคไม่ให้ เกิดการระบาด
3.5 ด้ านการมีสว่ นร่วมในการจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา ผู้ให้ สมั ภาษณ์มีข้อเสนอแนะในการมีสว่ น
ร่ วมในการจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย ดังนี ้ 1) ชุมชนควรจะมีส่วนร่ วมในการ
จัดการด้ านความปลอดภัยในนักเรี ยน 2) คนในชุมชนควรช่วยในเรื่ องการเป็ นหูเป็ นตา สอดส่องดูแลในเรื่ องต่างๆ 3) จัดตัง้
กลุม่ ความปลอดภัยในชุมชนและในสถานศึกษา 4) ช่วยกันสอนกันระวังความปลอดภัยให้ กบั เด็ก และ5) ช่วยกันระวังความ
ปลอดภัยจากคนชุมชน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรนางานวิจยั ครัง้ นี ้ไปต่อยอดในการทดลองการใช้ งานจริงกับสถานศึกษาในพื ้นที่ EEC ทัง้ 3 จังหวัดให้
ครอบคลุมได้ แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง ซึง่ เป็ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้ เกิดขึ ้นอย่างเป็ นรูปธรรมโดยเร็ ว
2. ควรมีการวิจยั การพัฒนาปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยของสถานศึกษา เพิม่ เติมเพื่อให้ เหมาะสมตาม
บริ บทของแต่ละสถานศึกษา
3. ควรมีการวิจยั เชิงประเมินและติดตามผลการนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยแบบมีสว่ นร่วมในสถานศึกษา
ที่ได้ ไปใช้ เพื่อเป็ นข้ อมูลสารสนเทศพื ้นฐานในการวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษาให้ มีความปลอดภัยมากขึ ้นต่อไป
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา/ตรวจสอบ/วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็ นเลิศของการบริ หารโรงเรี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวันออก กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เป็ น
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก จานวน 160 โรงเรี ยน ผู้ให้ ข้อมูล คือ ผู้บริ หารและครู จานวน 640 คน ได้ จากการสุม่
แบบกลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ที่มีค่าความเชื่อมัน่ ระหว่าง 0.939 – 0.973 วิเคราะห์
ข้ อมูลโดยการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรูป
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความเป็ น เลิศ ของการบริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึก ษาขนาดเล็ก มี อ งค์ ป ระกอบสาคัญ คื อ คุณ ภาพผู้เรี ย น
คุณภาพครู คุณภาพด้ านการบริ หารจัดการ และความพึงพอใจของผู้ร่วมงานและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง และปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความเป็ นเลิศของการบริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก ประกอบด้ วย กระบวนการเรี ยนการสอน ทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยีและ
งบประมาณ ภาวะผู้นาของผู้บริ หาร โครงสร้ างองค์การ ลักษณะครู และบุคลากร ความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน
และบรรยากาศโรงเรี ยน
2. โมเดลความสัม พั น ธ์ โครงสร้ างเชิ ง เส้ น ของปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความเป็ นเลิ ศ ของการบริ หารโรงเรี ย น
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวันออก ที่พฒ
ั นาตามสมมติฐาน มีความ
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สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ดงั นี ้ (2 /df) = 2.10, GFI= 0.96, AGFI = 0.92, SRMR = 0.019, RMSEA =
0.042
3. อิท ธิ พ ลทางตรง อิทธิ พลทางอ้ อม และอิทธิ พลรวมของปั จจัยที่มี อิท ธิ พ ลต่อความเป็ นเลิศ ของการบริ หาร
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยเรี ยงลาดับตามค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ (1) อิทธิพลทางตรง คือ
กระบวนการเรี ยนการสอนและโครงสร้ างองค์การมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.76และ 0.24 ตามลาดับ (2) อิทธิ พล
ทางอ้ อ ม คื อ ทรัพ ยากรวัต ถุ เทคโนโลยี และงบประมาณ ภาวะผู้น าของผู้บ ริ ห าร และลัก ษณะครู และบุคลากรมี ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิ พลเท่ากับ 0.68, 0.53 และ -0.25 ตามลาดับ (3) อิทธิ พลรวม คือ กระบวนการเรี ยนการสอน ทรัพยากร
วัตถุ เทคโนโลยีและงบประมาณ ภาวะผู้นาของผู้บริ ห าร โครงสร้ างองค์การ และลักษณะครู และบุคลากรมี ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.76, 0.52, 0.40, 0.24 และ -0.19 ตามลาดับ
คาสาคัญ : ปั จจัยที่มีอิทธิพล/ความเป็ นเลิศของการบริ หารโรงเรี ยน/โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก

Abstract
The objective of this research was to study factors influencing the excellence of the
administration small primary school under the Office of Primary Educational Service Area in Eastern Region.
The samples were 160 small primary schools. The informants were including 640 administrators and
teachers, chosen by a cluster random sampling. The research instrument was rating scale questionnaire
with a reliability coefficient ranged from 0.939 to 0.973. Data were analyzed by computer program.
The research results were as follows :
1. The excellence of the administration in small primary school depended on quality of learners,
quality of teachers, quality of management and satisfaction of colleagues and stakeholders. Factors
influencing the excellence of the administration in small primary school consisted of teaching and learning
processes, resources / technology and budget, executive leadership, organizational structure, teacher and
personal characteristics, school-communities cooperation and school atmosphere.
2. Linear structural relationship model of factors influencing the excellence of the administration
small primary school under the Office of Primary Educational Service Area in Eastern Region which was
developed based on assumptions has index of the goodness of fit with the empirical data as (2 /df) =
2.10, GFI = 0.96, AGFI = 0.92, SRMR = 0.019, RMSEA = 0.042.
3. Direct effects, indirect effects and total effects were factors influencing the excellence of the
administration small primary school under the Office of Primary Educational Service Area in Eastern Region.
According to the coefficient values, they ranked from large to small, respectively.( 1) The direct effects
consisting of teaching -learning process and organizational structure factors provided the coefficients of 0.76
and 0.24, respectively. (2) The indirect effects consisting of resources/technology and budget, executive
leadership, teacher and personal characteristics provided the coefficients of 0.68, 0.53 and -0.25,
respectively. (3) The total effects consisted of teaching and learning processes, resources / technology and
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budget, executive leadership, organizational structure and teacher and personal characteristics provided the
coefficient of 0.76, 0.52, 0.40, 0.24 and -0.19, respectively.
Keywords : Factors Influencing / Excellence of School Management / Small Primary Schools /

ภูมิหลัง
จากแนวโน้ มการเพิ่มขึ ้นของโรงเรี ยนขนาดเล็ก เนื่องจากจานวนเด็กเกิดน้ อยลงและผู้ปกครองส่งลูกไปเรี ยนใน
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ ที่มีคุณภาพสูงกว่า ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีคุณภาพค่อนข้ างต่า
และจากการสารวจความคิดเห็นของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาทัว่ ประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก พบว่าปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน คือ (1) ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน คือ ครู ไม่ครบชัน้
ไม่ครบวิชาเอก การละเลยการรู้จกั เด็กเป็ นรายบุคคล การจัดการเรี ยนการสอนแยกรายวิชาทาให้ ขาดการบูรณาการ และครู
มีภาระงานอื่นมากมีเวลาสอนน้ อย (2) ด้ านการบริ หารจัดการ คือ คณะกรรมการสถานศึกษายังมีสว่ นร่ วมน้ อย ขาดการ
วางแผนพัฒ นาโรงเรี ย น ขาดการประเมิ น ผลตนเองและการรายงานผลการปฏิ บัติ ง านประจ าปี ที่ ชั ด เจน (3) ด้ าน
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา คือ โรงเรี ยนขนาดเล็กลงทุนค่อนข้ างสูง เมื่อเทียบกับโรงเรี ยนที่มีขนาดใหญ่กว่า [1] ทาให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานกาหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
หลายแนวทาง ได้ แก่ การเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวให้ กบั นักเรี ยน การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ
โรงเรี ยนขนาดเล็ก การส่งเสริ มการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการจัดรูปแบบการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้ องกับบริ บท
ของโรงเรี ยน เป็ นต้ น ในการยุบโรงเรี ยนขนาดเล็กเป็ นเรื่ องค่อนข้ างยาก ดังนันหน่
้ วยงานที่รับผิดชอบต้ องมีนโยบายและ
แนวทางในการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กให้ สามารถคงอยูอ่ ย่างมีคณ
ุ ภาพ
การพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กให้ มี “ความเป็ นเลิศ” หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่า “คุณภาพ” สามารถทาได้ ไม่ยากนัก ซึง่
อารุ ง จันทวานิช [2] ได้ กล่าวว่าองค์ประกอบของโรงเรี ยนคุณภาพต้ องเป็ นโรงเรี ยนที่มีสงั คมบรรยากาศ และสิ่งแวดล้ อมที่
เอื ้ออานวย เป็ นโรงเรี ยนแห่งการเรี ยนรู้ มีความพร้ อมด้ านทรัพยากรวัตถุ/เทคโนโลยี/งบประมาณ และทรัพยากรด้ านบุคคล
สามารถจัดการศึกษาในด้ านการบริ หารจัดการ การจัดการเรี ยนรู้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน และได้ รับการพัฒนา
ให้ เป็ นคนดี คนเก่ง มีความสุข จากการดาเนินโครงการวิจัยเพื่อกาหนดอนาคตโรงเรี ยนขนาดเล็กของประเทศไทยของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน [3] พบว่า ปั จจัยแห่งความสาเร็ จที่สง่ ผลต่อการบริ หารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็ก คือ ผู้บริ หารมีภาวะผู้นาสูง มีความรู้ ความสามารถ ได้ รับการยอมรับจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย เป็ นผู้ประสานความร่วมมือที่ดี ครูมีความมุง่ มัน่ ในการสอน มีจิตวิญญาณ มีความ
เสียสละ พัฒนาตนเอง มีความสามัคคี ทางานเป็ นทีม การมีสว่ นร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรี ยน
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง และใช้ กระบวนการบริ หารจัดการโดยใช้ กระบวนการบริ หารคุณภาพ (PDCA) ผ่านระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สอดคล้ องกับ Kirk and Jones [4] ได้ กล่าวถึงความสัมพันธ์ 7 ประการของโรงเรี ยนที่มี
ประสิทธิภาพ คือ (1) ภารกิจของโรงเรี ยนที่ชดั เจน (2) มีความคาดหวังสูงสาหรับความสาเร็ จ (3) ความเป็ นผู้นาทางการ
เรี ย นการสอน (4) เปิ ด โอกาสในการเรี ยนรู้ และเวลาในการท างาน (5) สภาพแวดล้ อ มที่ ป ลอดภัย และเป็ น ระเบี ย บ (6)
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบ้ านและโรงเรี ยน และ(7) มีการติดตามความก้ าวหน้ าของนักเรี ยนเป็ นประจา รวมถึง De Waal
[5] ได้ เสนอองค์ประกอบ 4 กลุ่มพืน้ ฐานของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเป็ นองค์ การที่มีสมรรถนะสูง ได้ แก่ (1) เน้ นการให้
ความสาคัญกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและตอบสนองต่อปั จจัยภายนอก (2) โครงสร้ างองค์การอันประกอบด้ วยปั จจัยสาคัญ 4
ตัว คือ การออกแบบองค์การ ยุทธศาสตร์ การจัดการกระบวนการ และเทคโนโลยี (3) วัฒนธรรมองค์การที่ประกอบด้ วย 3
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ตัว ได้ แก่ ภาวะผู้นา การจัดการกับปั จเจกบุคคล กาหนดบทบาทที่เหมาะสม และวัฒนธรรม (4) พฤติกรรมของสมาชิกใน
องค์ การ โดยการเน้ นการให้ ความสาคัญ กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและตอบสนองต่อปั จจัยภายนอก จะเป็ นปั จจัยที่กาหนด
โครงสร้ างองค์ การ นอกจากนี ้ Indicators of Effective Practice (School) [6] ได้ กล่าวถึ งตัวชี ว้ ัดของการปฏิ บัติ ที่ มี
ประสิทธิภาพของโรงเรี ยน ประกอบด้ วย ภาวะผู้นาและการตัดสินใจ การพัฒนาครูส่มู ืออาชีพ ครอบครัวและการเรี ยนรู้
การวางแผนหลักสูตร การประเมินและการจัดการเรี ยนการสอน การจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน ชุมชนโรงเรี ยน จาก
แนวความคิดดังกล่าวสามารถนามากาหนดองค์ประกอบและตัวชี ้วัดที่จะนาโรงเรี ยนไปสูค่ วามเป็ นเลิศได้
การส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนได้ มีการคัดเลือกโรงเรี ยนเพื่อรับรางวัลโรงเรี ยนพระราชทานโดยจัดขึ ้นเพื่อมอบ
ให้ กบั โรงเรี ยนที่จดั การศึกษาดีเด่น ซึ่งโรงเรี ยนขนาดเล็กสามารถเข้ ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนี ้ได้ โดยรางวัลนี ้เริ่ มมาตังแต่
้
ปี พทุ ธศักราช 2506 นอกจากนี ้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานมีนโยบายส่งเสริ มโรงเรี ยนขนาดเล็กที่จดั การเรี ยน
การสอนอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยคัดเลือกโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศและประสบผลสาเร็ จในการพัฒนาโรงเรี ยนแบบมี
ส่วนร่ วมของชุมชนเพื่ อยกย่องและประกาศเกี ยรติ คุณ รวมถึงการที่ มี การประเมิ นคุณ ภาพภายนอกของสานักงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ทาให้ เรามีโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีคณ
ุ ภาพสามารถเป็ น
ต้ นแบบให้ กบั โรงเรี ยนขนาดเล็กอื่นๆ ได้
จากความเป็ นมาและสภาพปั ญหาด้ านคุณภาพของโรงเรี ยนขนาดเล็กในปั จจุบนั ทาให้ ผ้ วู ิจยั มีความสนใจและต้ องการ
ศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเป็ นเลิศของการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวันออก เนื่องจากโรงเรี ยนในเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวันออกเข้ าเกณฑ์ในการนา
ข้ อมูลมาศึกษาวิจยั และเมื่อดูผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน ปี การศึกษา 2560 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ทุกภูมิภาค ยกเว้ นกรุ งเทพมหานคร ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ ้ วู ิจยั ได้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีรวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมาสังเคราะห์ได้
องค์ประกอบในการวิจัย ดังนี ้ (1) ความเป็ นเลิศของการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก (2) ภาวะผู้นาของผู้บริ หาร (3)
กระบวนการเรี ยนการสอน (4) บรรยากาศโรงเรี ยน (5) โครงสร้ างองค์ การ (6) ลักษณะครู และบุคลากร (7) ทรัพยากรวัตถุ
เทคโนโลยี และงบประมาณ และ (8) ความร่วมมือระหว่างโรงเรี ยนและผู้ปกครอง

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็ นเลิศของการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวันออก
2. เพื่อตรวจสอบความตรงโมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็ นเลิศของการบริ หาร
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็กกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
3. เพื่อวิเคราะห์อิทธิ พลทางตรง อิทธิ พลทางอ้ อม และอิทธิ พลรวมของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเป็ นเลิศของการ
บริ หารโรงเรี ยนประถมศึ กษ าขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษ าภาคตะวั น ออก

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ได้ แก่ (1) โรงเรี ยนที่ได้ รับรางวัลโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มี วิธีปฏิบัติที่ เป็ นเลิศ (Best Practice) ปี การศึกษา
2557-2559 (2) โรงเรี ยนพระราชทานในเขตภาคตะวันออก ปี การศึกษา 2550-2559 และ/หรื อ (3) โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาด
เล็กที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-2558) ระดับดีขึ ้นไป สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวันออก รวมจานวน 437 โรงเรี ยน กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก จานวน
160 โรงเรี ยน ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Informant) คือ ผู้บริ หารและครู โรงเรี ยนละ 4 คน รวมผู้ให้ ข้อมูลทังสิ
้ ้น 640 คน มาจากการ
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สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling ) เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูลในครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้ างขึ ้น โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไป โดยลักษณะเครื่ องมือเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) มี ข้ อค าถาม 2 ข้ อ ประเด็ นข้ อค าถาม ได้ แก่ เพศ และต าแหน่ง ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความเป็ นเลิศของการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยลักษณะเครื่ องมือเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(rating scale) จานวน 29 ข้ อ ประเด็นข้ อคาถาม ได้ แก่ คุณภาพผู้เรี ยน คุณภาพครู คุณภาพด้ านการบริ หารจัดการ และความ
พึงพอใจของผู้ร่วมงานและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็ นเลิศของการบริ หาร
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยลักษณะเครื่ องมื อเป็ น แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จ านวน 118 ข้ อ
ประเด็นข้ อคาถาม ได้ แก่ ภาวะผู้นาของผู้บริ หาร กระบวนการเรี ยนการสอน บรรยากาศโรงเรี ยน โครงสร้ างองค์การ ลักษณะครู
และบุคลากร ทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี และงบประมาณ และความร่วมมือระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน ผู้วิจยั นาแบบสอบถามที่
สร้ างขึ ้นไปให้ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้ อง และให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาด้ วยการ
วิเคราะห์ ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับนิยามปฏิบตั ิการ (index of item objective congruence: IOC) โดยใช้
เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้ อความที่มีค่า IOC ตังแต่
้ 0.50 ขึ ้นไป พบว่ามีคา่ IOC ระหว่าง 0.60–1.00 [7] นาแบบสอบถามที่สร้ าง
ขึ ้นไปทดลองใช้ (try – out) จานวน 15 โรงเรี ยน รวมทังสิ
้ ้น 60 ฉบับ และนามาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก มีคา่ อยู่ระหว่าง
0.272-0.916 และค่าความเชื่อมัน่ (reliability) โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpa coefficient) ของ Cronbach [8]
ได้ ค่าความเชื่อมัน่ ระหว่าง 0.939 – 0.973 การเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจยั ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้ อมูลจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และส่งถึงโรงเรี ยนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างทางไปรษณีย์ ผู้วิจยั ติดตามแบบสอบถามคืนและนามา
ตรวจสอบจานวนแบบสอบถามและความถูกต้ องสมบูรณ์ ของคาตอบ สาหรั บโรงเรี ยนที่ผ้ ูวิจัยยังไม่ได้ รับแบบสอบถามคื น
ผู้วิจยั ได้ สง่ ไปรษณียบัตรด่วน (EMS) จนได้ ข้อมูลครบคิดเป็ นร้ อยละ 100 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั วิเคราะห์คณ
ุ สมบัติของ
กลุ่มตัวอย่างเบือ้ งต้ น และการแจกแจงของตัวแปรที่จะนาศึกษา ด้ วยค่าสถิ ติพื ้นฐาน ได้ แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสังเกตโดยใช้ การวิเคราะห์ ค่า
สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พั น ธ์ อ ย่ างง่ ายของเพี ย ร์ ส ัน (pearson’s product moment correlation coefficient t : r) ค่ าสถิ ติ ของ
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) และค่ า สถิ ติ ข อง Bartlett's test of sphericity การวิ เคราะห์ เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้ อง
กลมกลื น ของโมเดล (goodness of fit measures) โดยใช้ การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน (Confirmatory Factor
Analysis (CFA) และเส้ นทางอิทธิพล (Path Analysis)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลสมการโครงสร้ างของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็ นเลิศของการ
บริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก จากการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของตัวแปรปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็ นเลิศ
ของการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้ ผลการวิเคราะห์ ดังนี ้ คื อ (1) โมเดลการวัดความเป็ นเลิศของการบริ หาร
โรงเรี ยนประถมศึ กษาขนาดเล็ ก (SchE) พบว่ามี ค่ า (2 /df) = 1.12 , p- value=0.325, GFI=1.000, AGFI=0.99, SRMR=
0.0069 และค่า RMSEA= 0.014 (2) โมเดลการวัดภาวะผู้นาของผู้บริ หาร (AdmL) พบว่ามีคา่ (2 /df)= 0.33 , p- value=0.717,
GFI=1.000, AGFI=1.000, SRMR=0.002 และค่า RMSEA = 0.000 (3) โมเดลการวัดกระบวนการเรี ยนการสอน (LeaP) พบว่า
มี ค่ า (2 /df)= 2.72 , p- value=0.099, GFI=1.000, AGFI=0.99, SRMR=0.025 และค่ า RMSEA=0.052 (4) โมเดลการวั ด
บรรยากาศโรงเรี ยน (SchA) พบว่ามีค่า (2 /df)= 0.000 ,p- value=1.000, และค่า RMSEA=0.000 (5) โมเดลการวัดโครงสร้ าง
องค์ การ (OrgS) พบว่ามี ค่า (2 /df)= 0.000 , p- value=1.000, และค่า RMSEA=0.000 (6) โมเดลการวัดลักษณะครู และ
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บุคลากร (TeaC) พบว่ามี ค่ า (2 /df)= 0.000 , p- value=1.000, และค่ า RMSEA=0.000 (7) โมเดลการวัดทรั พยากรวัตถุ /
เทคโนโลยีและงบประมาณ (BtrF) พบว่ามีค่า (2 /df)= 2.01 , p- value=0.156, GFI=1.000, AGFI=0.99, SRMR= 0.026 และ
ค่ า RMSEA=0.040 (8) โมเดลการวัด ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งโรงเรี ย นและชุ ม ชน (CosC) พบว่ า มี ค่ า (2 /df)= 0.000 , pvalue=1.000, และค่า RMSEA=0.000 จากการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวัดทุกโมเดลมีคา่ สถิติผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ทุกค่า แสดงว่าโมเดลมีความตรงและสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ทกุ โมเดล
2. ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ นของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
เป็ นเลิศของการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึก ษาขนาดเล็กกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ หลังปรับโมเดลการวิจัย พบว่า มีค่าสถิ ติไค สแควร์ ( χ2) เท่ากับ 415.42 มีค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 0.000 ซึง่ ค่า p-value ต่ากว่าเกณฑ์การพิจารณา
คือ 0.05 ซึ่งอาจแปลความหมายได้ ว่าโมเดลไม่มีความเหมาะสมพอดีกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ทังนี
้ ้เพราะการใช้ ค่าไค-สแควร์ (
χ2) เป็ นค่าสถิติทดสอบวัดความสอดคล้ องกลมกลืนนัน้ ขึ ้นอยู่กบั ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเพราะกลุม่ ตัวอย่างที่มีขนาด
ใหญ่มากๆ ก็จะทาให้ คา่ ไค – สแควร์ ( χ2) สูงมากจนอาจทาให้ สรุ ปผลไม่ถกู ต้ องได้ [9] [10] ทังนี
้ ้ Schumacker and Lomax
กล่าวว่าการทดสอบด้ วยสถิติไค - สแควร์ ( χ2) นันถื
้ อว่าเป็ น Measure of badness - of - fit ดังนันจึ
้ งควรพิจารณาจากค่าสถิติ
อื่นๆ ด้ วย ซึ่งพบว่าค่าสถิติที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา คือ มีสดั ส่วนค่าไค-สแควร์ กับองศาอิสระ(2 /df) เท่ากับ 2.46 ค่าดัชนี
ความสอดคล้ อง (GFI) เท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีความสอดคล้ องที่ปรับแล้ ว (AGFI) เท่ากับ 0.91 ค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของความ
คลาดเคลื่อน (SRMR) เท่ากับ 0.022 ค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของความคลาดเคลือ่ นในการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.048
ดังนันจึ
้ งสามารถสรุ ปได้ ว่าโมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็ นเลิศของการบริ หารโรงเรี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็กที่พฒ
ั นาขึ ้นตามกรอบแนวคิดทฤษฏีมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ หลังปรับโมเดลการวิจยั
3. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้ อม และอิทธิพลรวมของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็ นเลิศของ
การบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก (1) อิทธิ พลทางตรง คือ ปั จจัยกระบวนการเรี ยนการสอน (LeaP) และปั จจัย
โครงสร้ างองค์การ (OrgS) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.76 ,0.24 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลาดับ
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(2) อิทธิพลทางอ้ อม คือ ปั จจัยทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยีและงบประมาณ (BtrF) ส่งผ่านปั จจัยกระบวนการเรี ยนการสอน
(LeaP) มีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพลเท่ากับปั จจัย 0.68 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ปั จจัยภาวะผู้นาของผู้บริ หาร
(AdmL) ส่งผ่านปั จจัยกระบวนการเรี ยนการสอน(LeaP) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.53 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 และปั จจัยลักษณะครู และบุคลากร (TeaC) ส่งผ่านปั จจัยกระบวนการเรี ยนการสอน (LeaP) มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ -0.25 อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และ (3) อิทธิพลรวม เรี ยงตามลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมากไป
หาน้ อย ดังนี ้ ปั จจัยกระบวนการเรี ยนการสอน(LeaP) ปั จจัยทรัพยากรวัตถุ/เทคโนโลยีและงบประมาณ (BtrF) ปั จจัยภาวะ
ผู้นาของผู้บริ หาร (AdmL) ปั จจัยโครงสร้ างองค์การ (OrgS) และปั จจัยลักษณะครู และบุคลากร (TeaC) มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.76, 0.52, 0.40, 0.24 และ -0.19 ตามลาดับ

อภิปรายผล
1. ความเป็ นเลิศของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อความเป็ นเลิศ
ของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
1.1 ความเป็ นเลิศของการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก (SchE) พบว่า คุณภาพด้ านการบริ หารจัดการ
(manq) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมากที่สดุ ทัง้ นีอ้ าจเนื่องจากมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ ค่านิยม และผลการดาเนินการที่
คาดหวังของโรงเรี ยนอย่างชัดเจน มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และนากลยุทธ์ สกู่ ารปฏิบตั ิ มีการวางระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นปั จจุบนั มีการบริ หารงบประมาณอย่างโปร่งใส สอดคล้ องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน OBECQA ปี 2559-2560 [11] กล่าวว่าผลลัพธ์ ของการดาเนินการที่เป็ น
เลิศคือผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร
1.2 นา้ หนักองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อความเป็ นเลิศของการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ขนาดเล็ก พบว่า
1.2.1 ภาวะผู้น าของผู้บ ริ ห าร (AdmL) พบว่า การส่ง เสริ ม บรรยากาศทางวิ ช าการ (env) มี ค่า น า้ หนัก
องค์ประกอบมากที่สดุ ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากผู้บริ หารมีการส่งเสริ มกิจกรรมทางวิชาการให้ กบั ครู และผู้เรี ยน มีการวางแผนการ
นิเทศภายในชัน้ เรี ยน ส่งเสริ ม ความก้ าวหน้ าทางวิช าชี พครู มีก ารใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรี ย นการสอน
สอดคล้ องกับ Krug [12] ได้ กล่าวว่าพฤติกรรมภาวะผู้นาทางวิชาการที่ มีประสิทธิ ผล ประกอบด้ วย 5 ประการ คือ การ
กาหนดพันธกิจ การจัดการหลักสูตรและการสอน การนิเทศการสอน การกากับติดตามความก้ าวหน้ าของนักเรี ยน และการ
ส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ
1.2.2 กระบวนการเรี ยนการสอน (LeaP) พบว่า การจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ เอื ้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรี ยน (atm) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมากที่สดุ ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากโรงเรี ยนมีการจัดอาคารเรี ยน ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั ิการ
ต่างๆ มัน่ คง ปลอดภัย และมีสงิ่ อานวยความสะดวกเพียงพอ ครูมีการสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ ช่วยเหลือผู้เรี ยนทังใน
้
และนอกห้ องเรี ยน สอดคล้ องกับ ศิริกาญจน์ จันทร์ เรื อง [13] ได้ กล่าวถึงสิง่ ที่ครูควรปฏิบตั ิในการสร้ างบรรยากาศที่ดีสาหรับ
ผู้เรี ยน คื อ มีการสร้ างบรรยากาศในทางบวก ให้ ความสนใจผู้เรี ย นทุกคนในชัน้ เรี ยน มี การกระตุ้นผู้เรี ยนโดยการใช้
ลักษณะท่าทาง รู้ จักผู้เรี ยนทุกคนและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ู จักตัว ครู มีการเสริ มแรงทางบวกให้ กับผู้เรี ยน มีการจัด
ระเบียบชันเรี
้ ยนให้ เหมาะสม และมีการสร้ างบรรยากาศทางกายภาพในห้ องเรี ยนให้ เหมาะสม
1.2.3 บรรยากาศโรงเรี ยน (SchA) พบว่า ความยอมรับนับถือ (acc) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมากที่สดุ
ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากผู้บริ หาร ครูและบุคลากรให้ การยอมรับในความรู้ ความสามารถซึง่ กันและกันและโรงเรี ยนได้ รับการยอมรับ
ในการบริ หารจัดการและการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนจากผู้ปกครองและชุมชน สอดคล้ องกับ Caldwell and Spinks [14]
กล่าวว่าการยอมรับนับถือควรเกิดขึ ้นกับครูกบั นักเรี ยนเพื่อให้ การดาเนินงานของโรงเรี ยนเกิดประสิทธิผล
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1.2.4 โครงสร้ างองค์การ (OrgS) พบว่า อานาจหน้ าที่ (aut) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมากที่สดุ ทังนี
้ ้อาจ
เนื่องจากการจัดองค์การสามารถจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีการกาหนดบทบาท หน้ าที่และขอบข่ายงานที่ชดั เจน
รวมถึงมีการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้บริ หารและผู้ใต้ บงั คับบัญชา สอดคล้ องกับปิ ติชาย ตันปิ ติ [15] ได้ ศึกษาเรื่ องการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบที่สง่ ผลต่อประสิทธิ ผลองค์การของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ผลการวิจยั พบว่า โครงสร้ างองค์การมี
ความสาคัญและเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อการบริ หารจัดการที่เป็ นเลิศขององค์การ เพราะเป็ นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ ของ
อานาจหน้ าที่ ลักษณะงาน รวมทังการประสานงานและการสื
้
อ่ สารภายในองค์การ
1.2.5 ลักษณะครูและบุคลากร (TeaC) พบว่า ความผูกพันต่อองค์การ (rel) มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาก
ที่ สุด ทัง้ นี อ้ าจเนื่ อ งจากผู้บ ริ ห าร และครู มี ค วามภาคภูมิ ใจในอาชี พ ครู มี ค วามตัง้ ใจในการท างาน มุ่ง ปฏิ บัติ งานสู่
ความสาเร็ จของโรงเรี ยนและยอมรับในมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่หน่วยงานกาหนด มีความผูกพันต่อองค์การทีค่ รูแสดง
ออกมาให้ เห็นความสัมพันธ์ ที่ลกึ ซึ ้งระหว่างครู กบั โรงเรี ยนกับวิชาชี พกับการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน สอดคล้ องกับ Steers [16] ได้
กล่าวว่า ตัวแปรที่มีผลโดยตรงต่อความสาเร็ จขององค์การ คือ ความสามารถในการรักษาคนไว้ ด้วยความผูกพัน ทาให้ เป็ น
คนที่มีความสนใจอย่างจริ งจังต่อเป้าหมาย ค่านิยม และวัตถุประสงค์ขององค์การ เต็มใจที่จะทุ่มเทพลังในการทางานเพื่อ
องค์การจะได้ บรรลุเป้าหมาย
1.2.6 ทรั พ ยากรวัต ถุ เทคโนโลยี แ ละงบประมาณ (BtrF) พบว่ า สื่ อ และเทคโนโลยี (ict) มี ค่ า น า้ หนัก
องค์ประกอบมากที่สดุ ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากโรงเรี ยนมีการวางแผน จัดหาและพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ และเทคโนโลยี จัดหาและ
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ทงภายในและนอกโรงเรี
ั้
ยน รวมถึงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาและใช้ สอื่ เทคโนโลยีของครู
สอดคล้ องกับ พัฒนะ สีหานู [17] ได้ ศึกษาเรื่ องรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรี ยนขนาดเล็ก คือ โรงเรี ยนมีการจัดวัสดุอปุ กรณ์ ตลอดจนนวัตกรรมที่โรงเรี ยนได้ คิดค้ นขึ ้นอย่างเพียงพอ
และทันสมัย สามารถใช้ ในการเรี ยนการสอนที่ให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ิได้ อย่างเหมาะสม
1.2.7 ความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน (CosC) พบว่าการสื่อสาร (com) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
มากที่ สุด ทัง้ นี อ้ าจเนื่ อ งจากโรงเรี ย นมี การประชุม ผู้ป กครอง/เครื อ ข่ายผู้ป กครอง มี การเยี่ย มบ้ าน มี การรายงานให้
ผู้ปกครองทราบความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนและความสาเร็ จของผู้เรี ยน รวมถึงมีการรายงานผลการดาเนินงานของโรงเรี ยน
ในรอบปี ที่ผ่านมาให้ ชุมชนทราบ สอดคล้ องกับ Lyons, Robbins, and Smith [18] ได้ กล่าวว่าหลักสาคัญ ในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างบ้ านและโรงเรี ยนคือพยายามเข้ าถึงผู้ปกครองทุกคนโดยการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง และการดึง
ผู้ปกครองเข้ ามาส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรี ยน
2. การตรวจสอบความตรงโมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อความเป็ น
เลิศของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
2.1 ปั จจัยกระบวนการเรี ยนการสอน (LeaP) ส่งผลทางตรงต่อความเป็ นเลิศของการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก (SchE) แสดงให้ เห็นว่าปั จจัยกระบวนการเรี ยนการสอนเป็ นสิ่งสาคัญ สอดคล้ องกับอารุ ง จันทวานิช [2] ได้
กล่าวถึงปั จจัยแห่งความสาเร็ จของกระบวนการเรี ยนรู้ คือครู จดั การเรี ยนรู้ ให้ นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นาเต็มตามศักยภาพ ให้ ผ้ เู รี ยน
คิดเองและปฏิบัติจริ ง มีส่วนร่ วมในการกาหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรม วิธีการเรี ยนรู้ และวิธีการประเมินผล นอกจากนี ้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ [19] ได้ กล่าวถึงกระบวนการการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ คือ มีการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย มีการกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้ างองค์ความรู้ ด้ วย
ตนเอง
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2.2 ปั จจัยทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี และงบประมาณ (BtrF) ส่งผลทางอ้ อมต่อความเป็ นเลิศของการบริ หาร
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก(SchE) โดยส่งผ่านปั จจัยกระบวนการเรี ยนการสอน (LeaP) แสดงให้ เห็นว่าปั จจัยทรัพยากร
วัตถุ เทคโนโลยีและงบประมาณเป็ นสิ่งสาคัญ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เจริ ญศรี พันปี [20] ได้ ศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่บริ หารงานตามกฎกระทรวงว่าด้ วยการกระจายอานาจการบริ หาร
และการจัดการศึกษา พบว่าโรงเรี ยนควรมีการเบิก –จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้ สอดคล้ องกับแผนปฏิบตั ิการที่
กาหนด
2.3 ปั จจัยภาวะผู้นาของผู้บริ หาร (AdmL) ส่งผลทางอ้ อมต่อความเป็ นเลิศของการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก (SchE) โดยส่งผ่านปั จจัยกระบวนการเรี ยนการสอน(LeaP) แสดงให้ เห็นว่าผู้บริ หารจาเป็ นต้ องมีการกาหนด
ทิศทางของสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอน การส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ การกากับติดตาม
ความก้ าวหน้ าของผู้เรี ยน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง [21] ได้ ศึกษาเรื่ องปั จจัยทางการบริ หารที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยน : การพัฒ นาและการตรวจสอบความตรงต่อตัวแบบ ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นาของผู้บริ หาร
จาเป็ นต้ องมีการนิยามและการสื่อสารเป้าหมายร่ วม การกากับติดตาม การส่งเสริ มการพัฒนาวิชาชีพ และช่วยเสริ มสร้ าง
บรรยากาศในโรงเรี ยน ผู้บริ หารมีทกั ษะและความสามารถในเชิงภาวะผู้นาทางวิชาการในการใช้ ทรัพยากรต่างๆ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.4 ปั จจัยลักษณะครูและบุคลากร (TeaC) ส่งผลทางอ้ อมต่อความเป็ นเลิศของการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก (SchE) โดยส่งผ่านปั จจัยกระบวนการเรี ยนการสอน (LeaP) แสดงให้ เห็นว่าครูและบุคลากรต้ องมีการปฏิบตั ิงาน
ตามบทบาทหน้ าที่ของตนเอง การใช้ เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู้ และมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย โดยที่ครู และ
บุคลากรมีความภาคภูมิใจในความสาเร็ จของโรงเรี ยน มีความตังใจอย่
้
างแน่วแน่ในการทางาน สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
สมกิ ต บุญ ยะโพธิ์ [22] ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งรู ป แบบการบริ ห ารสถานศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานสังกัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาสูค่ วามเป็ นเลิศ ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ซึ่งเป็ นภาระงานหลักของครู ครูจาเป็ นต้ องมีการ
เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีเป้าหมายชัดเจนสอดคล้ องกับหลักสูตร มีการใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ ที่ทนั สมัยหลากหลาย
กระตุ้นความคิดของผู้เรี ยน ให้ ความร่วมมือและประสานกับผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอก
2.5 ปั จจัยโครงสร้ างองค์การ (OrgS) ส่งผลทางตรงต่อความเป็ นเลิศของการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาด
เล็ก (SchE) แสดงว่าโรงเรี ยนจาเป็ นต้ องมีการกาหนดขอบข่ายภารกิจของงานและแบ่งงานให้ มีผ้ รู ับผิดชอบอย่างชัดเจน มี
การประชุม การกากับ ติดตามการปฏิบตั ิงานตามที่มอบหมาย มีคาสัง่ มอบหมายงานพร้ อมหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน
มีการสื่อสารแบบสองทาง มีสายการบังคับบัญชาในโรงเรี ยนที่ชดั เจน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พิมพร ไชยตา [23] ได้
ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่ความสาเร็ จของการบริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่าปั จจัยโครงสร้ าง
องค์การส่งผลต่อความสาเร็ จของการบริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก คือ การที่องค์การมีการมอบหมายงานชัดเจนตามความถนัด
ความสามารถ ความสนใจ รวมถึงทุกคนมีความพอใจและเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ของตนเอง
3. วิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิทางอ้ อม และอิทธิพลรวมของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็ นเลิศของการบริ หาร
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีประเด็นที่นามาอภิปราย ดังนี ้
3.1 อิทธิ พลทางตรง พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลทางตรง 2 ปั จจัย เรี ยงลาดับจากค่ามากไปหาน้ อย คือ
ปั จจัยกระบวนการเรี ยนการสอน (LeaP) และปั จจัยโครงสร้ างองค์การ (OrgS) จากข้ อค้ นพบชี ้ให้ เห็นว่าปั จจัยกระบวนการ
เรี ยนการสอนมีอิทธิ พลทางตรงที่สาคัญที่สดุ ต่อความเป็ นเลิศของการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก (SchE) คือ
โรงเรี ย นมี การจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ยนเป็ น สาคัญ และการจัด บรรยากาศการเรี ยนรู้ เอือ้ ต่อ การพัฒ นาคุณ ภาพผู้เรี ย น
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สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วีรเทพ เนียมหัตถี [24] ได้ ศกึ ษาเรื่ องข้ อเสนอเพื่อการบริ หารจัดการสถานศึกษาสูค่ วามเป็ นเลิศ
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ผลการวิจยั พบว่ากระบวนการเรี ยนการสอนส่งผลทางตรง
ต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนในเรื่ องของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มีการบูรณาการการเรี ยนรู้ กับกลุ่ม
วิชาอื่นๆ ใช้ เครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ที่มีคุณ ภาพและหลากหลาย การจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ เอื ้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน โดยเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างความรู้ เองด้ วยกระบวนการคิดและกระบวนการกลุม่ รวมถึงสัมฤทธิ์ กางเพ็ง
[21] ศึกษาวิจยั พบว่าการจัดกระบวนการเรี ยนรู้มอี ิทธิพลทางตรงประสิทธิผลของโรงเรี ยนในเรื่ องของการจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
คุณ ภาพผู้เรี ยนอย่า งหลากหลาย การเน้ น กระบวนการคิ ด การจัด บรรยากาศให้ เอื อ้ ต่ อ การเรี ยนรู้ การมี ส่วนร่ ว มของ
ผู้เกี่ยวข้ อง และการเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
3.2 อิทธิพลทางอ้ อมพบว่าปั จจัยทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยีและงบประมาณ (BtrF) และปั จจัยภาวะผู้นาของ
ผู้บริ หาร(AdmL) มีอิทธิ พ ลทางอ้ อมต่อความเป็ นเลิศของการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก (SchE) โดยปั จจัย
ทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยีและงบประมาณมีคา่ อิทธิพลทางอ้ อมสูงสุดเมื่อส่งผ่านปั จจัยกระบวนการเรี ยนการสอน คือในเรื่ อง
ของงบประมาณ สื่อและเทคโนโลยี มีความสาคัญที่โรงเรี ยนต้ องมีการพัฒนาระบบการบริ หารการเงินและงบประมาณที่
มุง่ เน้ นประสิทธิภาพของการจัดการงบประมาณอยู่เสมอ มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ การ
สรุ ปแผนงาน/โครงการในรอบปี งบประมาณ และนาผลไปปรับปรุ งแก้ ไขการใช้ งบประมาณในปี ต่อไป มีการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงาน สอดคล้ องกับอารุง จันทวานิช [2] ที่กล่าวถึงองค์ประกอบการ
เป็ นโรงเรี ยนคุณภาพตามกรอบแนวคิดในมิติองค์ประกอบเชิงระบบว่าทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี และงบประมาณ ในเรื่ อง
ของลักษณะของโรงเรี ยนทางกายภาพได้ มาตรฐานหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรี ยนและท้ องถิ่น สือ่ /อุปกรณ์เทคโนโลยีทนั สมัย
แหล่งการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนหลากหลาย และงบประมาณมุ่งเน้ นผลงานส่งผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ การบริ หารจัดการ และ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู่ ผ ลผลิ ต /ผลลั ท ธ์ ของโรงเรี ยนซึ่ ง ประกอบด้ วย ผู้ เรี ย น โรงเรี ย นและชุ ม ชน
3.3 อิทธิพลรวมพบว่าปั จจัยกระบวนการเรี ยนการสอน (LeaP) ปั จจัยทรัพยากรวัตถุเทคโนโลยีและงบประมาณ
(BtrF) ปั จจัยภาวะผู้นาของผู้บริ หาร (AdmL) ปั จจัยโครงสร้ างองค์การ (OrgS) และปั จจัยลักษณะครูและบุคลากร (TeaC)
มีอิทธิพลรวมต่อความเป็ นเลิศของการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก (SchE) โดยปั จจัยกระบวนการเรี ยนการสอนมี
ค่าอิทธิพลรวมสูงสุด สอดคล้ องกับงานวิจยั ของพัฒนะ สีหานู [17] พบว่า ปั จจัยการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ คือ การเรี ยนรู้ ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ การจัดสิ่งแวดล้ อมและสร้ างบรรยากาศให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ มีอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก อีกทัง้ NSW Department of Education. [25] ได้ กล่าวว่าความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนมีองค์ประกอบสาคัญของ
การปฏิบตั ิที่มีคณ
ุ ภาพสูงสามขอบเขต คือ การเรี ยนรู้ การเรี ยนการสอนและการนา ในเรื่ องของความเป็ นเลิศในการเรี ยน
การสอน ครู ควรจัดการสอนที่มีคณ
ุ ภาพและมีความเป็ นผู้นา สร้ างโอกาสการเรี ยนรู้และเน้ นการมีสว่ นร่วม มีกลยุทธ์ ในการ
สอน มีการวัดและประเมินผล มีการวางแผนการสอนอย่างต่อเนื่อง และครูมีสว่ นร่วมในการปรับปรุงและช่วยเหลือนักเรี ยน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. เพื่อให้ ผลการบริ หารสถานศึกษาสู่ความเป็ นเลิศในเรื่ องของคุณ ภาพผู้เรี ยน คุณภาพครู คุณภาพด้ านการ
บริ หารจัดการ และความพึงพอใจของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ควรให้ ความสาคัญกับกระบวนการเรี ยนการสอนเป็ นอันดับแรก
ในเรื่ องของการจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้เอื ้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน
2. จากการศึกษาวิจยั พบว่ากระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และ ทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยีและงบประมาณ มี
ความสาคัญเป็ นอันดับหนึ่งและอันดับสอง ดังนันผู
้ ้ บริ หารควรจัดหางบประมาณ สื่อเทคโนโลยีให้ เพียงพอต่อการจัดการ
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เรี ยนการสอนและสอดคล้ องกับสภาพบริ บทของโรงเรี ยน
ข้ อเสนอแนะประเด็นที่ควรนาไปทาวิจัยในอนาคต
1. ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพ ปั ญหา และความต้ องการในการบริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็กในปั จจุบนั
การพัฒ นารู ป แบบ การทดลองใช้ รูป แบบ การประเมิ น และการเผยแพร่ รู ป แบบโดยใช้ ก ระบวนการวิจัย และพัฒ นา
(Research and Development) โดยจ าแนกตามขนาดของสถานศึ ก ษ าหรื อ จ าแนกตามประเภทสถานศึ ก ษ า
2. ควรมีการทาวิจยั ระยะยาว (Longitudinal study) เพื่อสร้ างโมเดลจากผลการวิจัยเปรี ยบเทียบกับโมเดลเชิง
ทฤษฏี โดยนาผลการวิจยั ครัง้ นี ้ไปใช้ เป็ นแนวทางดาเนินการ เช่น ปั จจัยกระบวนการเรี ยนการสอน ปั จจัยทรัพยากรวัตถุ
เทคโนโลยีและงบประมาณ ปั จจัยภาวะผู้นาของผู้บริ หาร เป็ นต้ น
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) เปรี ยบเทียบระดับทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 จาแนกตาม ตาแหน่ง
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน สังกัดกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ขนาดโรงเรี ยน และการได้ รับส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรม
3) เสนอแนะแนวทางในการพัฒ นาทัก ษะการจัด การเรี ย นรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั มี 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ที่ 1 คือครู จานวน 322 คน ได้ มาโดยการสุม่ แบบแบ่ง
ชัน้ ตามสัดส่วน และกลุ่มที่ 2 คือ ผู้บริ หารโรงเรี ยน จานวน 9 คน ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามมีค่าความตรงด้ านเนื ้อหาระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.97
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการ
วิเคราะห์เนื ้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดั บ ทั ก ษ ะการจั ด การเรี ยนรู้ ในศ ตวรรษ ที่ 21 โด ยภาพ รวม และรายด้ านอยู่ ใ นระดั บ ม าก ได้ แก่
ด้ านการร่ ว มมื อ /การท างานเป็ นที ม ด้ านการสื่ อ สาร ประสานงานและสื่ อ ความหมาย ด้ านการอยู่ ร่ ว มกั น ในสัง คม
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พหุวฒ
ั นธรรม ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้ านการเป็ นพี่เลี ้ยงให้ ข้อมูลย้ อนกลับและอานวยความสะดวก ด้ านการคิด คิดเชิ ง
วิพากษ์ คิดสร้ างสรรค์ คิดวิเคราะห์ การสะท้ อนความคิด และด้ านการประเมินและบริ หารจัดการเรี ยนการสอน
2. ทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จาแนก
ตามขนาดโรงเรี ยน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของครู ในศตวรรษที่ 21
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จาแนกตามตาแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ การทางาน
สังกัดกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ และการได้ รับการส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ประกอบด้ วย 1) ด้ านผู้เรี ยน สนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ให้ ครูผลิตสือ่ ที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม
กับผู้เรี ยน ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ครูทาวิจยั เพื่อพัฒนาผู้เรี ยน ส่งเสริ มให้ ครู วิเคราะห์ผ้ เู รี ยนเป็ นรายบุคคล 2) ด้ านครู ส่งเสริ มให้
ครู เห็นความสาคัญของการใช้ ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ครู ปรับกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้
เทคนิ ค การตัง้ ค าถาม จัด โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ มุ่งเน้ นการพัฒ นาตนเองของครู ด้า นวิชาชี พ ส่งเสริ ม ให้ ค รู จัด บรรยากาศ
สภาพแวดล้ อม นาเครื่ องมือและเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ ในกระบวนการเรี ยนการสอน ส่งเสริ มให้ ครู ได้ รับการฝึ กอบรมการ
จัดทานวัตกรรม การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบสือ่ ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ตา่ ง ๆ และ ปลูกฝังทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
ให้ กับ ครู 3) ด้ านผู้บริ หาร มีการนิ เทศการจัด กิ จกรรมการเรี ยนการสอน สอบถามความต้ องการของครู ผ้ ูปฏิ บัติ งาน จัดสรร
งบประมาณ ส่งเสริ มการใช้ กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) การแจ้ งข่าวสารรายละเอียดที่ชดั เจน ทา
ความเข้ าใจกับครู วางนโยบายของโรงเรี ยน กาหนดวิธีการทางานให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน กาหนดบทบาทหน้ าที่ครูในการ
ทางานที่ชดั เจน ส่งเสริ มขวัญและกาลังใจ 4) ด้ านผู้ปกครองและชุมชน ส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมของทุกฝ่ าย โดยการชักชวน เชิญ
ชวนผู้ปกครอง บุคคลต่าง ๆ ในชุมชนมารวมตัวกันเพื่อทากิจกรรม ส่งเสริ มและสนับสนุนผู้ปกครองและชุมชนเป็ นกรรมการและ
เน้ นการเข้ ามาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้กบั ผู้เรี ยนโดยตรง สอบถามความต้ องการของชุมชน ส่งเสริ มให้ ครูใช้ ความสามารถที่มีให้ ตรง
กับความต้ องการของชุมชน
คาสาคัญ : ทักษะการจัดการเรี ยนรู้ , ทักษะครูในศตวรรษที่ 21, ประถมศึกษา

Abstract
The research aimed to: 1) study the level of learning management skills of teachers in the 21st century; 2)
compare the learning management skills of teachers in the 21st century as classified by job position, educational
level, work experience, affiliated learning strand, school size, and support and promotion of activities; and 3)
propose the guidelines for developing learning management skills of teachers in the 21st century. The research
sample consisted of 2 groups. The first group consisted of 322 teachers, derived by proportional stratified random
sampling. The second group consisted of 9 school administrators, derived by purposive sampling. The research
instruments, constructed by the researcher, were a questionnaire with the content validity between 0.67-1.00, and
the values of Cronbach's Alpha reliability coefficient equal to 0.97; and an interview form. Data were analyzed with
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, and content analysis.

89

90

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 31 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562
The findings of this research were as follows:
1. Overall and in specific aspects, the learning management skills in the 21st century was at a high level.
These aspects were collaborative/team working; coordination and communication; coexistence in a multicultural
society; information technology; mentors in giving feedback and facilitating learning; thinking, critical thinking,
creative thinking, analytical thinking, and reflective thinking; and evaluation and administration of learning
management.
2. The learning management skills in the 21st century as classified by school size obtained statistically
significant difference at .05; whereas, job position, educational level, work experience, affiliated learning strand, and
support and promotion of activities showed no difference.
3. The suggested guidelines associated with development of learning management skills of teachers in the
21st century were as follows: 1) in learner aspect, teachers should be supported materials and equipment in
producing instructional media suitable for learners, encouraged and supported teachers to do learner development
research, and promoted teachers to analyze learners individually. 2) In teacher aspect, teachers should be
encouraged to realize importance in using English and 3rd language; to adjust learning activities by using inquiry
technique, project-based learning, or activities focusing on teachers’ professional self-development; to organize
learning atmosphere and environment and apply various teaching material and technology; and to attend a training
in producing innovation, electronic and online media through websites, and instill innovative thinking to teachers. 3)
In administrator aspect, the administrator should supervise teachers’ learning activities, inquire teachers’ need,
provide budget, support implementation of professional learning community, inform clear and concise information,
make understanding with teachers, set school policy and determine working process to the same direction, define
clear roles and duties of teachers, and support teachers’ morale and motivation. 4) In parent and community aspect,
parents and community should be encouraged to collaborate in school activities and to be school committee. The
school should emphasize on organizing direct activities to learners, ask community’s need, and support teachers to
use competence in response to community’s need.
Keywords : learning management skill, teacher’s skill in the 21st century, primary education
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ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจธุรกิจ กฎหมาย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้ อม ซึ่งวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรื อง และ อธิป จิตตฤกษ์
[1] ได้ กล่าวว่า ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วเช่นนี ้ สัญญาประชาคมยุคใหม่( social contract) ต่างจากยุคที่ผ่าน
มา คือ คนที่มีความรู้ มีทกั ษะในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์
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ใหม่ ๆ ได้ เท่านันจึ
้ งจะประสบผลสาเร็ จ ดังนันทั
้ กษะแห่งศตวรรษใหม่จึงกลายเป็ นสิง่ ที่จาเป็ นสาหรับพลเมืองในยุคปั จจุบนั การ
พัฒนาประเทศให้ เจริ ญก้ าวหน้ าสูม่ าตรฐานสากลได้ นนั ้ หลักสาคัญก็คือการศึกษาเพราะการศึกษาสร้ างคน คนสร้ างชาติ จึง
จาเป็ นต้ องยกระดับประชากรให้ ได้ มาตรฐานสากล สิ่งแรกที่ควรรี บเร่งพัฒนาคือ คนรุ่นใหม่ รัฐบาลจึงต้ องปรับเปลี่ยนนโยบาย
การพัฒนาประเทศจากที่เคยพัฒนาด้ านเศรษฐกิจมาเป็ นการพัฒนาคนแทน
กระทรวงศึก ษาธิ ก ารซึ่ง มีห น้ าที่ ห ลัก ในการจัด การศึกษาจะต้ องพัฒ นาก าลังคนให้ มี ค วามขีด ความสามารถและ
ศักยภาพในการแข่งขันบนเวที โลก จึงได้ มี แผนการปฏิรูปการศึกษาทัง้ ระบบ (พ.ศ.2558-2564) มี แผนการผลิต และพัฒ นา
กาลังคน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันที่สอดคล้ องกับนโยบายของชาติ (พ.ศ.2557) ที่ให้ ความสาคัญในการพัฒนาคนอย่างยัง่ ยืน
และจากแนวโน้ มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศได้ ให้ ความสาคัญอย่างมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรื อความชานาญในการ
ปฏิบตั ิมากยิ่งกว่าเนื ้อหา ตามตารา (Content) ซึง่ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ปี งบประมาณ 2558 ได้
กาหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนทุกระดับทุกประเภท นอกจากนี ้ยังได้ ตระหนักถึงความสาคัญและเตรี ยมความ
พร้ อมด้ านวิชาชีพให้ ผ้ เู รี ยนตังแต่
้ ระดับประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละระดับการศึกษามองเห็น
ภาพงานอาชีพต่าง ๆ โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จักตนเอง สารวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้ นทางชีวิตในอนาคต เพื่อ
วางแผนในการศึกษาต่อ หรื อเข้ าสูต่ ลาดแรงงานได้ อย่างมีคุณภาพ และได้ ร่วมมือกับหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน เพื่อ
เตรี ยมคนให้ มีทกั ษะและศักยภาพสอดคล้ องกับ ความต้ องการของตลาดแรงงานด้ านทักษะฝี มือ ด้ านร่ างกายและจิตใจ ด้ าน
ลักษณะนิสยั ในการทางาน (ขยัน อดทน กระตือรื อร้ น ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ) ให้ สามารถก้ าวสูโ่ ลกแห่งการทางานหรื อศึกษาต่อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ได้ ร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษาดาเนินการจัดการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน [2]
จากนโยบายดังกล่าว ครู จึงต้ องตื่นตัวและเตรี ยมความพร้ อมในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ ผ้ ูเรี ยนมี
ทัก ษะสาหรั บ การด ารงชี วิ ต ในโลกศตวรรษที่ 21 โดยทัก ษะที่ สาคัญ ที่ สุด คื อ ทัก ษะการเรี ย นรู้ (Learning Skills) ที่ มุ่งเน้ น
ความสามารถ และทักษะที่จาเป็ น ซึง่ เป็ นผลจากการปฏิรูปการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ตลอดจนการเตรี ยม
ความพร้ อมด้ านต่าง ๆ ครูต้องเปลีย่ นบทบาทเป็ น “โค้ ช” ด้ วย เนื่องจากในปั จจุบนั ความรู้มีมาก ครูจะจัดการอย่างไรเพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
เรี ยนรู้ได้ ทงหมด
ั้
ผลวิจยั แนะนาว่า ให้ สอนเฉพาะที่สาคัญ ๆ ผู้เรี ย นสามารถนาความรู้ไปบูรณาการต่อยอดได้ ส่วนความรู้ที่ไม่ได้
สอน ผู้เรี ยนจะเรี ยนรู้ ได้ เอง สิง่ สาคัญในการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 คือต้ องเปลีย่ นวิธีการของการศึกษา เปลีย่ นเป้าหมาย
จากให้ ความรู้ ไปสู่ ให้ ทกั ษะ เปลี่ยนจาก ครู เป็ นหลัก เป็ น ผู้เรี ยนเป็ นหลัก [3] ในทานองเดียวกัน วัจนารัตน์ ควรดี และณมน
จีรังสุวรรณ [4] กล่าวว่า หน้ าที่ของครู ต้องเปลี่ยนจากเน้ นสอนหน้ าชันเรี
้ ยนเพียงอย่างเดียวหรื อสัง่ สอนไปทาหน้ าที่จุดประกาย
ความสนใจใฝ่ รู้ (Inspire) สร้ างแรงบันดาลใจให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ จินตนาการสูก่ ารสร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ เรี ยนรู้ จากการลงมือ
ปฏิบัติ (Learning by Doing) และเกิ ดการต่อยอดทักษะเพื่อการดารงชี วิตในศตวรรษที่ 21 จากการลงมื อปฏิ บัติต นเป็ นที ม
ร่วมกับเพื่อนนักเรี ยน เน้ นในการเรี ยนรู้และค้ นคว้ าหาความรู้มากกว่าตัวความรู้
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพครู ซึ่ ง เป็ นตั ว จั ก รส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นให้ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาประสบความส าเร็ จ
ซึ่งสอดคล้ องกับเจริ ญ ภูวิจิตร์ [5] มีมมุ มองว่าต้ องเร่ งพัฒนาทังครู
้ ผ้ สู อนและผู้เรี ยน ให้ มีคณ
ุ ภาพก้ าวทันทัดเทียมนานาชาติ มี
ทักษะและความคิดของการเป็ นพลเมื องโลกแห่งศตวรรษที่ 21ที่ ต้องอยู่ภายใต้ บริ บ ทการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้ อมทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบการศึกษาของประเทศไทย นโยบายในการพัฒนาศักยภาพครู
อาจารย์ โดยเน้ นการอบรมและจัดสือ่ การเรี ยนการสอนที่มีความหลากหลาย การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการยกระดับคุณภาพ
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การศึกษา ที่ม่งุ เน้ นให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคนซึ่งการที่จะพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนมีคุณภาพ มีทกั ษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21
ครู ผ้ สู อนจาเป็ นต้ องการได้ รับการพัฒนาเป็ นการเร่ งด่วนเช่นกัน หากพิจารณาแล้ วจะพบว่าปั จจุบนั ปั ญหาเรื่ องคุณภาพครู อยู่ใน
ลาดับความสาคัญประการแรกที่จาเป็ นต้ องแก้ ไขโดยรวดเร็ วเนื่องจากส่งผลกระทบต่อผู้เรี ยนโดยตรง อีกทังกระแสการเรี
้
ยนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จาเป็ นต้ องมีการปรับตัวทัง้ ผู้เรี ยนและผู้สอน ผู้เรี ยนต้ องปรับตัวให้ ทันกับการสอนของผู้สอนเพื่อลดช่องว่าง
ระหว่างความรู้ และทักษะที่ผ้ เู รี ยนศึกษาเรี ยนรู้ ในสถานศึกษา กับ ความรู้ และทักษะที่ผ้ เู รี ยนจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21
ส่วนผู้สอนจาเป็ นต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับการเรี ยนรู้ ให้ เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง จากการศึกษาพบว่า ปั จจุบันมีการบรรจุ
แต่งตังครู
้ ผ้ ชู ่วยเป็ นจานวนมาก ครูใหม่บางส่วนเพิ่งเริ่ มต้ นการเป็ นครู ที่มีประสบการณ์สอนน้ อยกว่า 2 ปี ยงั ขาดประสบการณ์ใน
การจัดการเรี ยนรู้ ตามความต้ องการของผู้เรี ยน นอกจากนี ค้ รู บางส่วนที่มีประสบการณ์ การสอนมากกว่า 2 ปี ขึ ้นไป ก็ยงั ขาด
ความรู้ ที่จะจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในการส่งเสริ มทักษะผู้เรี ยนในยุคศตวรรษที่ 21 ประเด็นที่น่าสนใจสาหรับงานวิจยั ในครัง้ นี ้ก็คือ
การศึกษาทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อทราบศักยภาพด้ านการจัดการเรี ยนรู้ของครูผ้ สู อน เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการส่งเสริ มและพัฒนาทักษะครู ให้ สอดคล้ องกับทักษะผู้เรี ยนในศตวรรษที่ 21
จากประเด็นที่กล่าวมาข้ างต้ น ทาให้ ผ้ วู ิจัยได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการเสริ มสร้ างทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับครูที่สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของข้ อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึง่ การวิจยั
ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ วธิ ีการศึกษาโดยการสังเคราะห์เอกสารการวิจยั และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังในประเทศและต่
้
างประเทศที่จะทาให้
มองเห็นแนวโน้ มการพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 ดังนันการวิ
้
จยั เรื่ อง “ทักษะการจัดการเรี ยนรู้
ของครูในศตวรรษที่ 21” จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร
2. เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร จาแนกตามตาแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน สังกัดกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ขนาดโรงเรี ยน และการ
ได้ รับการส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรม
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั ง้ นี เ้ ป็ น การวิจัยเชิ งพรรณนา (descriptive research) มีวิธีดาเนินการวิจัยตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและกลุ่ม ตัวอย่า ง ได้ แ ก่ ผู้บ ริ ห ารและครู ในโรงเรี ย นสัง กัด สานักงานเขตพื น้ ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จานวน 2,146 คน จากสถานศึกษา 103 แห่ง กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม ประกอบด้ วยกลุ่มที่ 1 เป็ น
ครู ที่ตอบแบบสอบถามได้ มาจากการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (stratified random sampling) โดยใช้ ตารางสาเร็ จรู ปของ Krejcie&
Morgan [6] จากครู โรงเรี ยนในสัง กัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาสมุท รสาคร จานวน 1,989 คน ได้ ก ลุ่ม
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ตัว อย่า งทัง้ สิ ้น 322 คน และ กลุ่ม ที่ 2 คือ ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นจานวน 9 คน ได้ ม าโดยการเลือ กแบบเจาะจง จากผู้บ ริ ห าร
โรงเรี ยน จานวน 157 คน โดยพิจารณาเลือกโรงเรี ยนที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดี มาก
2. การสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือ ผู้วิจยั กาหนดวิธีการดาเนินการ ดังนี ้
2.1 ศึกษาแนวคิดจากหนังสือ ทฤษฎี เอกสาร วารสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรี ยนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 แล้ วกาหนดรูปแบบและโครงสร้ างของแบบสอบถาม
2.2 นาตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21มาพัฒนาเป็ นเครื่ องมือการวิจัยใน
ลักษณะของแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 และนาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและแก้ ไขตามคาแนะนา
2.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจัยด้ านความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยนาแบบสอบถามเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือการวิจยั โดยการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้ อง
IOC (Index of Item-Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาข้ อกระทงคาถามที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และปรับปรุ งแก้ ไข
สานวนภาษาตามข้ อเสนอแนะ
2.4 ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจยั ด้ านความเชื่อมัน่ (Reliability) นาไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัย แต่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างทุกประการ ผู้ให้ ข้อมูล เป็ นครู ในโรงเรี ยนวัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิช) สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 30 คน จากนันน
้ าข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามด้ วยการคานวณค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (  - coefficient) ตามวิธีการของ
ครอนบาค (Cronbach) [7] ได้ เท่ากับ 0.97
3. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดี ย ว (One way ANOVA) เมื่ อ พบความแตกต่ า งให้ ใช้ ก ารเปรี ย บเที ย บรายคู่โดยวิ ธี ข องเชฟเฟ่ (Scheffe’s
method) และการวิเคราะห์เนื ้อหา (content analysis)

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่ อง ทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. การวิเคราะห์ ทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร พบว่า ระดับทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทังภาพรวมและรายด้
้
านทุก
ด้ าน คือ 1) ด้ านการร่ วมมือ/การทางานเป็ นทีม 2) ด้ านการสื่อสาร ประสานงานและสื่อความหมาย 3) ด้ านการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวฒ
ั นธรรม 4) ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ด้ านการเป็ นพี่เลี ้ยงให้ ข้อมูลย้ อนกลับและอานวยความสะดวก 6) ด้ านการ
คิด คิดเชิงวิพากษ์ คิดสร้ างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และ 7) ด้ านการประเมินและบริ หารจัดการเรี ยนการสอน
2. การเปรี ยบเทียบทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ตามความคิดเห็นของครู พบว่า
2.1 ครูที่มีตาแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ก ารทางาน สังกัดกลุม่ สาระการเรี ยนรู้และการได้ รับการส่งเสริ ม
และสนับสนุนกิจกรรมต่างกัน มีระดับทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน
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2.2 ครูที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนที่มีขนาดต่างกัน มีระดับทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน
อย่า งมีน ัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านการคิด คิดเชิงวิพากษ์ คิดสร้ างสรรค์ คิดวิเคราะห์ การ
สะท้ อนความคิ ด พบว่า มี 2 คู่ คือ คู่ที่ 1 ครู ที่ ปฏิ บัติ งานในโรงเรี ยนขนาดเล็กกับโรงเรี ยนขนาดกลาง คู่ที่ 2 ครู ที่ปฏิ บัติงานใน
โรงเรี ยนขนาดเล็กกับโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีระดับทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของครูในศตวรรษ ที่ 21 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ด้ านการสื่อสาร ประสานงานและสื่อความหมาย พบว่า มี 1 คู่ คือ ครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดเล็กกับครู ที่
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดใหญ่มีระดับทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และด้ านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมพบว่า มี 1 คู่ คือ ครู ที่ปฏิบัติงานในโรงเรี ยนขนาดเล็กกับครู ที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรี ยนขนาดใหญ่มีระดับทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การวิเคราะห์ แ นวทางในการพัฒ นาทักษะการจัด การเรี ย นรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 สังกัด สานักงานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผู้วิจยั ได้ สรุปแนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ได้ ดังนี ้
3.1 ด้ านผู้ เรี ย น ควรสนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ให้ ครู ผ ลิ ต สื่ อ ที่ ใ นใช้ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน
ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ครูทาวิจยั เพื่อพัฒนาผู้เรี ยน ส่งเสริ มให้ ครูวิเคราะห์ผ้ เู รี ยนเป็ นรายบุคคล
3.2 ด้ านครู ส่งเสริ มให้ ครูเห็นความสาคัญของการใช้ ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ครูปรับ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้ เทคนิคการตังค
้ าถาม จัดโครงการหรื อกิจกรรมที่ม่งุ เน้ นการพัฒนาตนเองของครู ด้านวิ ชาชีพ
ส่งเสริ มให้ ครู จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม รวมทังเครื
้ ่ องมือและเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ ในกระบวนการเรี ยนการสอน
ส่งเสริ มให้ ครู ได้ รับการฝึ กอบรมการจัดทานวัตกรรม ปลูกฝั งทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมให้ กับครู ควรอบรมครู เพื่อพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบสือ่ ออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ตา่ ง ๆ
3.3 ด้ า นผู้บ ริ ห ารผู้บ ริ ห าร ควรมี ก ารนิ เทศการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน สอบถามความต้ อ งการของครู
ผู้ปฏิบตั ิงาน จัดสรรงบประมาณในการจัดหาคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน ส่งเสริ มการใช้ กระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) มีการแจ้ งข่าวสารรายละเอียดที่ชัดเจน ทาความเข้ าใจกับครู วางนโยบายของโรงเรี ยน
กาหนดวิธีการทางานให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน กาหนดบทบาทหน้ าที่ครูในการทางานที่ชดั เจน ส่งเสริ มขวัญและกาลังใจ
3.4 ด้ านผู้ปกครองและชุมชน ส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมของทุกฝ่ าย โดยการชักชวน เชิญชวนผู้ปกครอง บุคคลต่าง ๆ
ในชุมชนมารวมตัวกันเพื่อทากิจกรรม ส่งเสริ มและสนับสนุนผู้ปกครองและชุมชนเป็ นกรรมการและเน้ นการเข้ ามาจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้กบั ผู้เรี ยนโดยตรง สอบถามความต้ องการของชุมชน ส่งเสริ มให้ ครูใช้ ความสามารถที่มีให้ ตรงกับความต้ องการของชุมชน

อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจยั เกี่ยวกับทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายได้ ดังนี ้
1. ระดับทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ใน
ภาพรวมมีระดับทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของครู ในศตวรรษที่ 21 อยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่าครู มีระดับทักษะด้ านการร่ วมมือ/การ
ทางานเป็ นทีม อยู่ในระดับมาก ทังนี
้ พ้ บว่า ครู มีความรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้ าที่ของตนอย่างเหมาะสม ข้ อ
ค้ นพบในงานวิจยั ครัง้ นี ้สอดคล้ องกับ นโยบายโรงเรี ยนคุณภาพ 9 ดี ของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
[8] ที่ได้ กาหนดนโยบายโรงเรี ยนคุณภาพ 9 ดี มาเป็ นกลยุทธ์ และกระบวนการทางวัฒนธรรมที่ ม่งุ เปลี่ยนแปลงคนทังหมดใน
้
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องค์ การ เพื่อให้ หันมาสนใจปรับปรุ งคุณ ภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมี เป้าหมายสูงสุด คือการสร้ างความเป็ นเลิศ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของณัฏฐ์ วริ นทร์ รักษ์ [9] ได้ ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาการทางานร่ วมกันเป็ นทีมของบุคลากร: กรณีศกึ ษาโรงเรี ยนอนุบาล
ปง อาเภอปง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบว่า การพัฒ นาสภาพการทางานร่ วมกันเป็ นที มของบุคลากรโรงเรี ยนอนุบ าลปง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงอันดับค่าเฉลี่ยมากไปน้ อย 3 อันดับแรกคือ ด้ านการร่ วมคิด ด้ านการร่ วมมือ และด้ านการร่ วม
พัฒนา
ด้ านการสือ่ สาร ประสานงานและสือ่ ความหมาย ครู มีทกั ษะการจัดการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยูใ่ นระดับมาก ทังนี
้ ้
เป็ นเพราะครูแปลความได้ ตรงกับใจความของเรื่ องก่อนที่จะส่งสารออกไป สอดคล้ องกับงานวิจยั ของณัชปภา ภักตร์ วิลยั [10] ได้
ศึกษาทักษะการสื่อสารของบุคลากรโรงเรี ยนด่านทับตะโกราษฎร์ อปุ ถัมภ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงอันดับค่าเฉลีย่ มาก
ไปน้ อย 3 อันดับแรกคือ เลือกสื่อที่ผ้ รู ับสารสามารถตรวจสอบได้ เลือกสื่อที่เหมาะสมต่อสารนัน้ เปลี่ยนสารให้ เป็ นสัญลักษณ์ ที่
ผู้รับสารสามารถเข้ าใจได้ งา่ ย ส่งสารให้ มีความชัดเจนและสมบูรณ์ ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องมีกลไกให้ ผลสะท้ อนกลับและหลีกเลีย่ งการ
กรองและบิดเบือนข้ อมูล
ด้ านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม ครู มีทกั ษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก ที่
เป็ นเช่นนีแ้ สดงให้ เห็นว่า ครู สามารถปรับตัวได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในสถานศึกษา
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของทิฆมั พร สมพงษ์ [11] ได้ ข้อสรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริ หารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุ
วัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้ วย ความสัมพันธ์ กบั ชุมชนและหน่วยงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องภาวะผู้นา
ของผู้บริ หารในบริ บทพหุวฒ
ั นธรรมศึกษา คุณลักษณะของครูในบริ บทพหุวฒ
ั นธรรม คุณลักษณะของผู้บริ หารในบริ บทของพหุ
วัฒนธรรม หลักสูตรที่สอดคล้ องในบริ บทพหุวฒ
ั นธรรม การสร้ างเครื อข่ายในบริ บทพหุวฒ
ั นธรรม
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูมีทกั ษะการจัดการเรี ยนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 อยูใ่ นระดับมาก ที่เป็ นเช่นนี ้แสดงให้
เห็นว่าครูสามารถให้ กระบวนการสืบค้ นข้ อมูลและเรี ยนรู้ผา่ นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึง่ สอดคล้ องกับ งานวิจยั ของเฉลียว คนไว [12]
ได้ ศึกษาเรื่ องการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสอนของครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้ านที่มีการใช้ มากที่สดุ คือด้ านการเรี ยนการสอน และด้ านการใช้
ซอฟต์แวร์
ด้ านการเป็ นพี่เลี ้ยงให้ ข้อมูลย้ อนกลับและอานวยความสะดวก ครูมีทกั ษะการจัดการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยูใ่ น
ระดับมาก ทังนี
้ ้เป็ นเพราะครู เป็ นผู้กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีความกระตือรื อร้ นที่จะเรี ยนรู้ ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจยั ของจิตณรงค์ เอี่ยม
สาอาง [13] ได้ ศึกษาการพัฒนารูปแบบการโค้ ชทางปั ญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโค้ ชและการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่สง่ เสริ มการคิดวิเคราะห์ของครู พาณิชกรรม พบว่า ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ของครูผ้ รู ับการโค้ ช
ด้ านการจัดกิจกรรมในการเรี ยน ด้ านบรรยากาศในการเรี ยนและด้ านการประเมินผล โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ด้ านการคิด คิดเชิงเชิงวิพากษ์ คิดสร้ างสรรค์ คิดวิเคราะห์ การสะท้ อนความคิด ครู มีทกั ษะการจัดการเรี ยนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 อยูใ่ นระดับมาก ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะครูสามารถวิเคราะห์ผ้ เู รี ยนรายบุคคลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้ อ งกับ
งานวิจัยของเฟื ้องฤทัย วิโคตร [14] ได้ ศึกษาเรื่ องการพัฒ นาครู เพื่ อส่งเสริ ม การจัดการเรี ยนรู้ ด้ านการคิด วิเคราะห์ สาหรั บ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4: กรณีศกึ ษากลุม่ เครื อข่ายโรงเรี ยนโนนทองหายโศก
ผลการทดลองพบว่า กิจกรรมพัฒนาครูมีประสิทธิภาพของกระบวนการต่อผลลัพธ์สงู กว่าเกณฑ์ที่กาหนด หลังการปฏิบตั ิกิจกรรม
ตามคูม่ ือ ทาให้ ครูที่ปฏิบตั ิกิจกรรมมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรี ยนรู้แบบ
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บูรณาการ มีเทคนิคและวิธีการสอนที่สามารถนาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถออกแบบและผลิต
สือ่ ในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ให้ แก่ผ้ เู รี ยน
ด้ านการประเมินและบริ หารจัดการเรี ยนการสอน ครู มีทกั ษะการจัดการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก
ทังนี
้ ้เป็ นเพราะครู สามารถจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็ นต่อการอ่านออก-เขียนได้ ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจยั ของยุพิน
โถคานาม [15] ได้ ศึกษาเรื่ องการพัฒนาศักยภาพครู ผ้ สู อนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ด้านการอ่านและ
เขียนโรงเรี ยนบ้ านผักคาภู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่าครู ผ้ ูสอนสามารถพัฒ นา
ความสามารถด้ านการอ่านและเขียนของนักเรี ยนได้ เพิ่มขึ ้น นักเรี ยนส่วนใหญ่ มีความกระตือรื อร้ นและให้ ความร่ วมมือในการ
จัดการเรี ยนรู้เป็ นอย่างมาก
2. จากผลการวิจยั เกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของครู ในศตวรรษที่ 21โรงเรี ยนในสังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การประถมศึกษาสมุทรสาคร จาแนกตามตาแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน สังกัดกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
พบว่า ครู มีทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาครในภาพรวมและรายด้ าน ทุกด้ านไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัย ข้ อค้ นพบดังกล่าวสามารถนามา
อภิปรายผลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั ได้ ดังนี ้
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการจัดการเรี ย นรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จาแนกตามตาแหน่ง พบว่า ครู ที่มีตาแหน่งต่างกันมีทกั ษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครูในศตวรรษ
ที่ 21 ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครในภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ข้ อค้ นพบจากการวิจยั ครัง้ นี ้จึงสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของสนองชัย แสนสีดา [16] ได้ ศกึ ษาสภาพการจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญด้ านการพัฒนาทักษะการคิดของข้ าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 พบว่า การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของข้ าราชการครูต่อสภาพการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญด้ าน
การพัฒนาทักษะการคิดของข้ าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 จาแนกตาม
ตาแหน่ง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทกั ษะการจัดการเรี ยนรู้
ของครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยน ในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของฤตินนั ท์ บุญกอง [17] ได้ ศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหา และความ
ต้ อ งการการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการจัด การเรี ย นการสอนของครู ในโรงเรี ย นสัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษ า
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความต้ องการการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนการสอนของ
ครูในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่ามีระดับความ
คิดเห็นเฉลีย่ ไม่ตา่ งกัน และเมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านการคิด คิดเชิ งวิพากษ์ คิดสร้ างสรรค์ คิดวิเคราะห์ การสะท้ อ น
ความคิด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ
อภิวิชป์ จันทป [18] ได้ ศกึ ษาสภาพปั ญหาการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ของบุคลากรครู สังกัดสานักงานเทศบาล
นครอุบลราชธานี พบว่า ครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีสภาพการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติหน้ าที่ในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีในภาพรวมและทุกด้ านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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2.3 ผลการเปรี ย บเทีย บทัก ษะการจัด การเรี ย นรู้ ของครู ใ นศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครจาแนกตามประสบการณ์ การทางาน พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ การทางานต่างกัน มี
ทักษะการจัดการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมไม่
แตกต่างกันซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ผลการวิจยั ครัง้ นี ้จึงสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของจีรพรรณ จเรรัชต์ [19] ได้ ศกึ ษา
ความต้ องการการพัฒนาความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงาน 1-5 ปี และ 11-15 ปี มีความ
ต้ องการการพัฒนาความรู้ด้านการนาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีมีใช้ ในการปฏิบตั ิงานและครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน 16-20
ปี มีความต้ องการพัฒนาความรู้ ด้ านการยอมรับการนาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการปฏิบัติงานมากที่สดุ เมื่อ
เปรี ยบเทียบตามประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวมมีความต้ องการการพัฒนาความรู้ทกุ ด้ านอยูใ่ นระดับมาก ไม่แตกต่างกัน
2.4 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จาแนกตามสังกัดกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ พบว่า ครู ที่สงั กัดกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ตา่ งกัน มีทักษะ
การจัด การเรี ย นรู้ ของครู ใ นศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครใน
ภาพรวมและพิจารณาเป็ นรายด้ านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของแน่งน้ อย ดี
ถาวร [20] ซึ่งศึกษาเรื่ องปั ญหาความต้ องการพัฒนาตนเองด้ านวิชาการของครู มธั ยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
นนทบุรี เขต 1 พบว่าครู ที่อยู่ในกลุม่ สาระการเรี ย นรู้ ที่สอนต่างกัน มีปัญ หาการพัฒ นาตนเองด้ านวิชาการโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ า นการพัฒนาหลักสูตร ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ด้ านการพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้
ด้ านการประเมินตามสภาพจริ ง และด้ านการวิจยั ในชันเรี
้ ยนไม่แตกต่างกัน
2.5 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน พบว่า ครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนที่มีขนาดโรงเรี ยนแตกต่างกัน มี ทกั ษะการ
จัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของสา สีลากุล [21]
ได้ ศึกษาการบริ ห ารสภาพแวดล้ อมภายในสถานศึกษาตามความคิดของข้ าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ครูที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารสภาพแวดล้ อมในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ทังโดยรวมและรายด้
้
านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทัง้ 4 ด้ าน และพบว่าครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดเล็กมีความคิด เห็นแตกต่างจากครูที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
ขนาดกลาง ครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นแตกต่างจากครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ในด้ านการ
บริ หารสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ และด้ านการบริ หารและส่งเสริ มสุขอนามัยและความปลอดภัย ส่วนในภาพรวม ด้ าน
การบริ หารการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ และด้ านการบริ หารห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั ิการ ห้ องสมุดพื ้นที่สเี ขีย วและ
สิง่ อานวยความสะดวก ครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นแตกต่างจากครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ส่วนครูที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดเล็กกับขนาดกลางมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ข้ อค้ นพบจากงานวิจยั ครัง้ นี ้จึง
อาจกล่าวได้ ว่าครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนที่มีขนาดต่างกัน มีระดับทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยน
ในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเป็ น ไปตามสมมติฐานงานวิจัย และเมื่ อพิ จารณาในรายด้ าน พบว่า ด้ านการประเมินและบริ หารจัดการเรี ยนการสอน ด้ าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศด้ านการร่ วมมื อ/การทางานเป็ นทีมด้ านการคิ ด คิดเชิ งวิพากษ์ คิดสร้ างสรรค์ คิดวิเคราะห์ การสะท้ อน
ความคิด ด้ านการสื่อสาร ประสานงานและสื่อความหมาย และด้ านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม แตกต่างกันอย่างมี
นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ส่ว นด้ า นการเป็ น พี่ เลี ย้ งให้ ข้ อ มูล ย้ อ นกลับ และอ านวยความสะดวกไม่ แ ตกต่ า งกัน ทัง้ นี ้
เนื่องมาจากครูยงั ขาดความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบการสอนที่เน้ นการโค้ ชและการดูแลให้ คาปรึกษาและการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยน
2.6 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จาแนกตามการได้ รับการส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรม พบว่า ครู ที่ได้ รับการส่งเสริ มและ
สนับสนุนกิจกรรมจากหน่วยงานต่างกัน มีทกั ษะการจัดการเรี ยนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมและพิจารณารายด้ านพบว่าไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไปไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ทังนี
้ ้เนื่องมาจากครู การได้ รับการส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมจากผู้บริ หาร เขตพื ้นที่การศึกษา และหน่วยงานภายนอกอย่างเท่า
เทียมกัน จึงไม่เกิดความแตกต่างในแต่ละด้ าน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
จากข้ อ ค้ น พบที่ ได้ จ ากการวิ จัย ในครั ง้ นี พ้ บว่า ครู ในโรงเรี ย น สังกัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สมุท รสาคร ทัก ษะด้ า นประเมิ น และบริ ห ารจัด การเรี ย นการสอนมี ป ระเด็ น ที่ ค วรได้ รับ การพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง คื อ การใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ สามนอกเหนื อ จากภาษาอัง กฤษ ควรส่งเสริ ม และสนับ สนุน ให้ ค รู เห็ น ความส าคัญ ของการใช้
ภาษาต่างประเทศ และประเด็นการจัดการเรี ยนรู้ สาหรับผู้เรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรี ยนที่มีความสามารถปานกลางและ
ผู้เรี ยนที่มีความต้ องการพิเศษ ควรสนับสนุนส่งเสริ มให้ ครูผลิตสือ่ ที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
จากผลการวิจัยในครัง้ นี ส้ านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สามารถนาไปเป็ นแนวทางเพื่ อ
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่สง่ ผลต่อการพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
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ปั จจัยที่ส่งผลต่ อ ประสิทธิผลของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2.
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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการ 2) เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการบริ หารงานวิชาการ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยกับประสิทธิผลของการบริ หารงานวิชาการ 4)
เพื่อสร้ างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาสระแก้ ว เขต 2 กลุ่ม ตัว อย่า งได้ แ ก่ ครู ผ้ ูสอนโรงเรี ย นขยายโอกาส สังกัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 จานวน 234 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่ องมื อที่ใช้ ในการ
รวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .23 ถึง .80 ค่าความเชื่อมัน่
เท่ า กับ .97 สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ค่ า ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั และวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการ โรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักง านเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก
2. ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารงานวิ ช าการ โรงเรี ย นขยายโอกาส สัง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
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3. ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรที่ทานายประสิทธิผลของการบริ หารงานวิชาการได้ แก่ด้านพฤติกรรม
ด้ านการเรี ยน( X 8 )มีค่าเท่ากับ .30 ด้ านความเป็ นผู้นาทางวิชาการ( X1 )มีคา่ เท่ากับ .26 ด้ านเจตคติต่อการเรี ยน ( X 9 )มี
ค่า เท่ า กับ .16 ด้ า นพฤติ ก รรมการบริ ห ารด้ า นการเป็ น ผู้น า( X 2 )มี ค่ า เท่ า กับ .16 มี ค วามสัม พัน ธ์ เท่ า กับ 0.79 โดยมี
ความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับสูง
4. สมการณ์พยากรณ์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริ หารงานวิชาการ ได้ แก่ ปั จจัยด้ านพฤติกรรมด้ าน
การเรี ยน( X 8 )ด้ านความเป็ นผู้นาทางวิชาการ( X1 )ด้ านเจตคติต่อการเรี ยน( X 9 )ด้ านพฤติกรรมการบริ หารด้ านการเป็ น
ผู้นา( X 2 )โดยมีอานาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 63.10 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้ สมการถดถอยในรู ปแบบ
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี ้
Yˆ = 1.17 + .20 ( X 8 ) + .25 ( X 1 ) + .12 ( X 9 ) + .13 ( X 2 )

Ẑ = .30 ( Z 8 ) + .26 ( Z 1 ) + .16 ( Z 9 ) + .17 ( Z 2 )

คาสาคัญ: ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริ หารงานวิชาการ/ ประสิทธิ ผล/การบริ หารงานวิชาการ/ โรงเรี ยนขยาย
โอกาส/ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2

Abstract
The purpose of this research 1) A study the factors influencing the effectiveness academic
administration. 2) A study the effectiveness academic administration. 3) A study of the relationship between the
factors influencing the effectiveness academic administration. 4) The regression equation the effectiveness
academic administration in secondary educational extension school under the office of sakaeo primary
educational service area 2.The sample of 234 teachers in secondary educational extension school under the
office of sakaeo primary educational service area 2 by Cluster Random Sampling.Instruments used to fill a
questionnaires about the five-level scale. The Discrimination level between .23 to .80. The questionnaires had
reliability ( Cronbach’s Alpha Coefficient) of .97. The statistics used in data analysis. The average.Standard
deviation.Pearson correlation coefficients and stepwise multiple regression analysis.
The research found that
1. Factors affecting the effectiveness academic administration in secondary educational extension
school under the office of sakaeo primary educational service area 2 were at the high level.
2. The effectiveness academic administration in secondary educational extension school under the
office of sakaeo primary educational service area 2 were at the high level.
3. VariableRegression Coefficientswith the effectiveness academic administration were student
learningof .30, Academic leadership of .26, attitude toward learning of .16, the administrative behaviors of .16 are
high relations at 0.79.
4. The equation of factors affecting the effectiveness academic administration were student learning,
Academic leadership, attitude toward learning, the administrative behaviors with cooperative prediction at
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63.10 percent are positive relations at .01 level of significance. The regression of raw scores and standardized
scores , thus
Yˆ = 1.17 + .20 ( X 8 ) + .25 ( X 1 ) + .12 ( X 9 ) + .13 ( X 2 )
Ẑ = .30 ( Z 8 ) + .26 ( Z 1 ) + .16 ( Z 9 ) + .17 ( Z 2 )

Keywords: Factors Influencing The Effectiveness Academic Administration/ The Effectiveness / Academic
Administration / Secondary Educational Extension School , The Office Of Sakaeo Primary Educational Service
Area 2.

ภูมิหลัง
โรงเรี ยนขยายโอกาสเกิดขึ ้นครัง้ แรกจากโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2530 โดยคณะรัฐมนตรี
ได้ ให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิให้ ดาเนินการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2530 ในเขตชนบทยากจนและห่างไกล 38 จังหวัด โดยให้
เยาวชนที่เรี ยนจบชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่มีความยากจนและไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ได้ มี โอกาสเรี ย นต่อ ในระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษา เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ เยาวชนได้ มี พื น้ ฐานการเรี ย นรู้ ที่ สูงขึน้ และต่อ มา
คณะรัฐมนตรี ได้ ให้ ความเห็นชอบให้ ขยายการศึกษาขันพื
้ ้นฐานจาก 6 ปี เป็ น 9 ปี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2530 โดยรัฐบาล
เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเพื่อพัฒนาเยาวชนให้ มีความรู้ และความสามารถและมีความเท่าเทียมทางการศึกษา [1]จาก
ข้ อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ ว่าโรงเรี ยนขยายโอกาสถูกจัดตังขึ
้ ้นเพื่อสนองความต้ องการของสังคม ไม่วา่ จะอยู่ในสังคมแบบใด
ก็สามารถได้ รับการศึกษาได้ อย่างเท่าเทียมกัน แต่ในทางกลับกันสถานศึกษาก็ควรที่จะคานึงถึงคุณภาพของการบริ หาร
การศึกษาเพราะคุณภาพในการบริ หารก็เป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้ องค์กรประสบผลสาเร็ จ
การบริ หารจัดการก็ถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะทาให้ เกิดคุณภาพที่ดีขึ ้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้ กระจายอานาจในการบริ หารจัดการไปให้ สถานศึกษาดาเนินการได้ โดย
อิสระคล่องตัวรวดเร็ วสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน ชุมชน ท้ องถิ่น และการมีสว่ นร่วมซึ่งจะเป็ นปั จจัยสาคัญทาให้
สถานศึกษามีความเข้ มแข็งในการบริ หารและจัดการ [2] สถานศึกษาส่วนใหญ่ จึงแบ่งการบริ หารงานออกเพื่อให้ เกิดความ
สอดคล้ องและรวดเร็ วในการบริ หารงานโดยแบ่งเป็ นทังหมด
้
4 ด้ าน คือ 1) ด้ านบริ หารงานวิชาการ 2) ด้ านบริ หารงาน
บุคคล 3) ด้ านบริ หารงานงบประมาณ 4) ด้ านบริ หารงานทัว่ ไป [3] โดยเฉพาะด้ านบริ หารงานวิชาการถือเป็ นหัวใจสาคัญ
เพราะการบริ หารงานวิชาการจะเป็ นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพของสถานศึกษาได้ เป็ นอย่างดี เมื่อการศึกษาไทยมีการปฏิรูป
เกิ ด ขึน้ การบริ ห ารงานวิ ช าการก็ ต้ อ งปฏิ รูป ตามไปด้ วย ดัง นัน้ การบริ ห ารงานวิ ช าการให้ มี ป ระสิท ธิ ภาพและบังเกิ ด
ประสิทธิผลต่อผู้เรี ยน ครูคณาจารย์และผู้บริ หารสถานศึกษาต้ องมีความตระหนักถึง ความสาคัญ และถือเป็ นภาระหน้ าที่ที่
ต้ องรับผิดชอบในการส่งเสริ มให้ ครูคณาจารย์ผ้ เู ป็ นบุคลากรหลักได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
แต่อย่างไรก็ตามการขยายโอกาสทางการศึกษาและการบริ หารงานวิชาการก็ไม่ได้ หมายถึงประสิทธิ ผลที่ดีของ
การศึกษา โดยดูจากรายงานผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET)ปี การศึกษา 2558 ของโรงเรี ยนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 พบว่านักเรี ยนที่ในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
3 มีระดับผลการทดสอบต่ากว่าระดับประเทศ 5 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้โดยวิชาภาษาไทยได้ คะแนนเฉลีย่ 40.41 ระดับประเทศ
42.64, วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43.24 ระดับประเทศ 46.24, วิชาภาษาอังกฤษ 25.64 ระดับประเทศ 30.54,
วิชาคณิตศาสตร์ 27.16 ระดับประเทศ 32.40, และวิชาวิทยาศาสตร์ 34.14 ระดับประเทศ 37.63 ปี การศึกษา 2559 พบว่า
นักเรี ยนในชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
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สระแก้ ว เขต 2 มีระดับผลการทดสอบต่ากว่าระดับประเทศ 5 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้โดยวิชาภาษาไทยได้ คะแนนเฉลีย่ 42.71
ระดับ ประเทศ 46.36, วิ ชาสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม 46.65 ระดับ ประเทศ 49.00, วิช าภาษาอังกฤษ 26.71
ระดับประเทศ 31.80, วิชาคณิตศาสตร์ 24.42 ระดับประเทศ 29.31, และวิชาวิทยาศาสตร์ 32.36 ระดับประเทศ 34.99[4]
แสดงให้ เห็นว่าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนพื
ั ้ ้นฐานของชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 (O-NET) ของสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ วเขต 2 มีแนวโน้ มที่ต่าลงซึ่งถือว่าเป็ นปั ญหาใหญ่ ที่จะต้ องนามาพัฒนาและเป็ นปั ญหาที่
สาคัญที่ต้องหาทางแก้ ไข ให้ มีคณ
ุ ภาพที่ดีขึ ้น
ซึ่งตามแนวคิดของ Mott ได้ ระบุไว้ ว่าการที่สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนันพิ
้ จารณาได้ จาก 4 ด้ าน คือ
1)ความสามารถในการผลิตนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูง 2)ความสามารถในการพัฒ นานักเรี ยนให้ มีทัศนคติ
ทางบวก 3)ความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับสิ่งแวดล้ อมที่บีบบังคับได้ อย่างดี 4)มีความสามารถในการแก้ ปัญ หาใน
สถานศึกษา[5]และตัวการที่เป็ นตัวตัดสินในขันสุ
้ ดท้ ายว่าการบริ หารประสบความสาเร็ จหรื อไม่นนก็
ั ้ คอื การศึกษาหรื อการทา
ความเข้ าใจเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์การเหล่านัน้ [6]ดังนันการศึ
้
กษาถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงเป็ นการศึกษาถึง
ข้ อมูลอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การปรับปรุงประสิทธิผล
จากแนวทางและสภาพปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาของสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 ดังกล่าว น่าจะมีสาเหตุที่สอดคล้ องกับประสิทธิ ผลของผู้บริ หารงานวิชาการ
เนื่องจากประสิทธิผลในสถานศึกษาจะส่งผลต่อผู้เรี ยน การที่จะให้ เกิดประสิทธิ ผลในการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หาร
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็ นด้ านผู้เรี ยน ครู ผ้ สู อน หรื อสถานศึกษาเอง ย่อมเกี่ยวข้ องกับผู้บริ หารง าน
วิชาการโดยตรง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการ ตามทัศนะของ
ครู ผ้ สู อน ผู้บริ หารและนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ ว เขต 2 ปี การศึกษา 2558ว่าปั จจัยที่สาคัญในการบริ หารงานวิชาการให้ มีประสิทธิผล มีแนวโน้ นเป็ นอย่างไร ทังนี
้ ้
ผลจาการศึกษาครัง้ นีส้ ามารถใช้ เป็ นแนวทางหนึ่งที่จะนามาปรับปรุ ง พัฒ นาหรื อสนับสนุนผู้บริ หารในงานวิชาการของ
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 ให้ มีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ ้น ตลอดจนผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบหรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องในการจัดการศึกษา ได้ นาข้ อมูลจากการวิจัยไปใช้ ในการ
พัฒนาการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้ านผู้บริ หาร ปั จจัยด้ านครูผ้ สู อน และปั จจัยด้ านผู้เรี ยนที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลการบริ หารงาน
วิชาการ โรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการ โรงเรี ยนขยายโอกาส สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ ว เขต 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านผู้บริ หาร ปั จจัยด้ านครู ผ้ สู อนและปั จจัยด้ านผู้เรี ยนกับประสิทธิผล
การบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขยายโอกาสสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2
4. เพื่อสร้ างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการ จากปั จจัยด้ านผู้บริ หาร ปั จจัยด้ านครู ผ้ สู อนและ
ปั จจัยด้ านผู้เรี ยนของโรงเรี ยนขยายโอกาส สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ ครูผ้ สู อนโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ ว เขต 2 จานวน 635 คน โดยใช้ ตารางกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างของเครจซี่และมอร์ แกน (Krejcie& Morgan)[7]ได้
กลุ่ม ตัว อย่า งจ านวนทัง้ สิน้ 234 คน โดยใช้ วิ ธีก ารสุ่ม แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แบ่งประชากรตามกลุ่ม
โรงเรี ยน 10 กลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้คือ แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ มีค่าความเที่ ยงตรงของเนื อ้ หา (IOC) เท่ากับ .80-1.00 มีค่าอานาจจาแนกรายข้ อแบบสอบถามอยู่ระหว่าง .23
ถึง .80 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ .97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลีย่ X  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD
ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ ส ัน (Pearson product moment correlation coefficient)และการวิ เคราะห์ ก าร
ถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน(Stepwise
้
multiple regression analysis)

สรุปผลการวิจัย
1. ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ ประสิท ธิ ผ ลของการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นขยายโอกาส สังกัด สานัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย ได้ แก่ ปั จจัยด้ านผู้บริ หาร
ปั จจัยด้ านครูผ้ สู อนและปั จจัยด้ านผู้เรี ยนโดยสามารถอธิบาย ปั จจัยแต่ละด้ าน ดังนี ้
1.1 ปั จจัยด้ านผู้บริ หารผู้บริ หาร ได้ แก่ ความเป็ นผู้นาทางวิชาการ พฤติกรรมการบริ หารด้ านการเป็ นผู้นา พฤติ
กรรมการบริ หารด้ านการติดต่อสื่อสาร วัฒนธรรมโรงเรี ยนที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขยาย
โอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า
ด้ านความเป็ นผู้นาทางวิชาการอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงค่าเฉลีย่ จากมากไปน้ อย 3 อันดับแรก ได้ แก่ นิเทศและติดตามการ
สอนของครู อย่างสม่าเสมอร่ วมกับครู ผ้ ูสอนในการวางแผนกาหนดวัตถุประสงค์ ทางงานวิชาการและสนับสนุน การจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริ มความสามารถทางปั ญญาของผู้เรี ยน ด้ านพฤติกรรมการบริ หารด้ านการเป็ นผู้นาพบว่า อยูใ่ นระดับมาก
โดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย 3 อันดับแรก ได้ แก่ทาให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชามุ่งความสนใจในผลสาเร็ จของงานสนับสนุน
ส่ ง เสริ ม ให้ ครู ป รั บ ปรุ ง การสอนให้ เจริ ญ ก้ าวหน้ าและตื่ น ตั ว ต่ อ การพั ฒ นาโรงเรี ย นให้ เจริ ญ ก้ าวหน้ า ด้ านพฤติ
กรรมการบริ หารด้ านการติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับมากที่โดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย 3 อันดับแรก ได้ แก่ประชุมชีแ้ จง
การดาเนินงานตามนโยบายให้ ผ้ รู ่ วมงานทราบและขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานใช้ วิธีการออกคาสัง่ เป็ นลายลักษณ์
อัก ษรเพื่ อ มอบหมายงานให้ ผ้ ูใต้ บังคับ บัญ ชาปฏิ บัติ งานและเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูร่ว มงานปรึ ก ษาหารื อเพื่ อ แก้ ปั ญ หาการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน ด้ านวัฒนธรรมโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับมากโดยเรี ยงค่าเฉลีย่ จากมากไปน้ อย 3อันดับแรก ได้ แก่ครูมีความมุ่ง
สร้ างความพึงพอใจให้ ผ้ รู ับบริ การสถานศึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อความก้ าวหน้ าของสมาชิกและโรงเรี ยนและครู มีการสร้ าง
บรรยากาศที่ดีตอ่ การทางาน
1.2 ปั จจัยด้ านครู ผ้ สู อนได้ แก่ คุณภาพการสอนของครู ความพึงพอใจในการทางานของครู การสนับสนุนทาง
สังคมของครู ที่ส่งผลต่อประสิทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 ปั จจัยด้ านครู ผ้ สู อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านคุณภาพการสอน
ของครู อยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย 3 อันดับแรก ได้ แก่จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนา
ความรู้ ไปใช้ ได้ ในชีวิตประจาวันจัดการเรี ยนการสอนให้ ผ้ เู รี ยนได้ ประเมินและแก้ ไขข้ อบกพร่ องของตนเองและจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่ วมมากที่สดุ ด้ านความพึงพอใจในการทางานของครู อยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้ อย 3 อันดับแรก ได้ แก่ท่านสามารถทางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานได้ อย่างราบรื่ นและมีความสุขท่านได้ รับการ
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ยอมรับนับถือในการทางานจากผู้ร่วมงานผู้ปกครอง ผู้บริ หาร และท่านได้ รับมอบหมายให้ ทางานตรงตามความถนัดและ
ความสามารถ ด้ านการสนับสนุนทางสังคมของครู อยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย 3 อันดับแรก ได้ แก่
ผู้บริ หารเต็มใจให้ ข้อคิดเห็นคาปรึ กษาแก่ครู เพื่อนร่ วมงานให้ คาแนะนาในด้ านการสอนและเรื่ องอื่นๆด้ วยดีและผู้ร่วมงาน
เป็ นกาลังในการพัฒนาปรับปรุงงานต่างๆ
1.3 ปั จจัยด้ านผู้เรี ย น ได้ แก่ พฤติ กรรมด้ านการเรี ย น เจคติต่อ การเรี ยน พฤติ กรรมทางสังคมต่อกลุ่ม เพื่ อ น
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านพฤติกรรมด้ านการ
เรี ยนอยูใ่ นระดับมากโดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย 3 อันดับแรก ได้ แก่ผ้ เู รี ยนให้ ความร่วมมือในกิจกรรมการเรี ยน ผู้เรี ยน
ชอบแสดงความคิดเห็น เมื่อครูเปิ ดโอกาสให้ และผู้เรี ยนชอบซักถามเมื่อมีข้อสงสัย ด้ านเจตคติตอ่ การเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก
โดยเรี ยงค่าเฉลีย่ จากมากไปน้ อย 3 อันดับแรก ได้ แก่ผ้ เู รี ยนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในเวลาเรี ยนผู้เรี ยนเชื่อว่าการเรี ยน
ให้ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้ มากขึ ้นและผู้เรี ยนเชื่อว่าการเรี ยนทาให้ มีความรู้ มากขึ ้น ด้ านพฤติกรรมทางสังคมต่อ
กลุม่ เพื่อนอยูใ่ นระดับมากโดยเรี ยงค่าเฉลีย่ จากมากไปน้ อย 3 อันดับแรก ได้ แก่ผ้ เู รี ยนแสดงความยินดีด้วยความจริ งใจเมื่อ
เพื่อนประสบความสาเร็ จ ผู้เรี ยนเต็มใจทางานเมื่อต้ องทางานร่ วมกับกลุม่ เพื่อนที่ไม่สนิทและผู้เรี ยนยินดีรับฟั งความคิดเห็น
ของเพื่อนเมื่อทางานร่ วมกัน ด้ านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว อยูใ่ นระดับมากโดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย 3 อันดับ
แรก ได้ แก่ผ้ เู รี ยนเป็ นคนหนึ่งที่มีความสาคัญภายในครอบครัวผู้เรี ยนมีครอบครัวที่ไว้ วางใจซึ่งกันและเมื่อผู้เรี ยนมีปัญหา
สมาชิกในครอบครัวเป็ นที่ปรึกษาที่ดี
2. ประสิทธิผลของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ ว เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านความสามารถในการผลิตนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงค่าเฉลีย่ จากมากไปน้ อย 3 อันดับแรก ได้ แก่นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนพัฒนา
อยู่ในระดับที่สงู ขึ ้น นักเรี ยนประเมินความพร้ อมก่อนทาการเรี ยนและนักเรี ยนได้ รับรางวัลประกวดกิจกรรมทางวิชาการ
ด้ านความสามารถในการพัฒนานักเรี ยนให้ มี ทศั นคติทางบวกอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย 3 อันดับ
แรก ได้ แก่นกั เรี ยนประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน นักเรี ยนมีความพร้ อมในการศึกษาและชุมชนและ
นักเรี ยนรู้จกั พัฒนาตนเองในทุกๆด้ าน
3. ค่า สัม ประสิท ธิ์ ก ารถดถอยของตัว แปรที่ ท านายประสิท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานวิช าการโรงเรี ย นขยายโอกาส
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติมี 4 ตัว คือด้ านพฤติกรรมด้ าน
การเรี ยน( X 8 )มีค่าเท่ากับ .30 ด้ านความเป็ นผู้นาทางวิชาการ( X1 )มีค่าเท่ากับ .26 ด้ านเจตคติต่อการเรี ยน ( X 9 )มีค่า
เท่ากับ .16และด้ านพฤติกรรมการบริ หารด้ านการเป็ นผู้นา( X 2 )มีค่าเท่ากับ.16 ซึ่งตัวแปรทัง้ 4 ตัวมีความสัมพันธ์ กับ
ประสิทธิผลของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2
อยูใ่ นระดับสูง โดยมีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ .79
4. ปั จ จัย ในภาพรวมสามารถพยากรณ์ ป ระสิท ธิ ผลของการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นขยายโอกาส สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 ได้ โดยพบว่า ปั จจัยด้ านพฤติกรรมด้ านการเรี ยน ( X 8 )ด้ าน
ความเป็ นผู้นาทางวิชาการ( X1 )ด้ านเจตคติต่อการเรี ยน( X 9 )ด้ านพฤติกรรมการบริ หารด้ านการเป็ นผู้นา( X 2 )โดยค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ พหุคูณ ของตัวพยากรณ์ ทัง้ 4 ตัว มีค่าเท่ากับ .79 ค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการพยากรณ์
เท่ากับ .27และ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคณ
ู ของตัวแปรพยากรณ์ รวมทังค่
้ าคงที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สามารถท านายประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นขยายโอกาส สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
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ประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 ได้ 63.10 เปอร์ เซ็นต์ แสดงให้ เห็นว่าผลการศึ กษาค้ นคว้ านี ้สอดคล้ องกับสมมุติฐานที่ตงไว้
ั้
สามารถสร้ างสมการพยากรณ์ในรูปสมการคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี ้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Yˆ =

1.17 + .20 ( X 8 ) + .25 ( X 1 ) + .12 ( X 9 ) + .13 ( X 2 )
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Ẑ =

.30 ( Z 8 ) + .26 ( Z1 ) + .16 ( Z 9 ) + .17 ( Z 2 )

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่ อง ปั จจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 สามารถอภิปรายผลตามความมุง่ หมายของวิจยั ดังนี ้
1. ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ ประสิท ธิ ผ ลของการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นขยายโอกาส สังกัด สานัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยเรี ยงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย ได้ แก่ ปั จจัย
ด้ านผู้บ ริ หาร ได้ แก่ ความเป็ น ผู้นาทางวิชาการ พฤติกรรมการบริ ห ารด้ านการเป็ นผู้น า พฤติกรรมการบริ หารด้ านการ
ติดต่อสื่อสาร วัฒนธรรมโรงเรี ยน ปั จจัยด้ านครู ผ้ สู อน ได้ แก่ คุณภาพการสอนของครู ความพึงพอใจในการทางานของครู
การสนับสนุนทางสังคมของครู และปั จจัยด้ านผู้เรี ยนได้ แก่ พฤติกรรมด้ านการเรี ยน เจคติต่อการเรี ยน พฤติกรรมทางสังคม
ต่อกลุม่ เพื่อนความสัมพันธ์ ภายในครอบครัว ส่งผลต่อประสิทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก คือ ปั จจัย
ด้ านผู้บริ หารโดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย ได้ แก่วฒ
ั นธรรมโรงเรี ยน พฤติกรรมการบริ หารด้ านการติดต่อสื่อสาร
และพฤติกรรมการบริ หารด้ านการเป็ นผู้นา ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะผู้บริ หารมีบทบาทสาคัญในการนาองค์กรไปในทิศทางต่างๆ
ไปสูค่ วามสาเร็ จ โดยผู้นาเป็ นผู้ตดั สินใจ กาหนดนโยบาย วางแผนจูงใจผู้ร่วมงานให้ เกิดความศรัทธาและปฏิบตั ิงานด้ วย
ความเต็มใจดัง่ งานวิจยั ของทรงยศ แก้ วมงคล[8] ปั จจัยด้ านผู้บริ หารที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการขึ ้นอยูก่ บั
ประสบการณ์ในการบริ หาร การฝึ กอบรมในการบริ หาร พฤติกรรมด้ านการบริ หารภาวะผู้นาที่มีบคุ ลิกภาพน่าเชื่อถือเป็ นมิตร
สามารถประสานงานกับผู้ร่วมงานให้ เกิดผลสาเร็ จ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของรังสรรค์ ประเสริ ฐศรี [9] สรุ ปคุณลักษณะ
ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพของผู้ น าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและลัก ษณะผู้ น าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล คื อ เป็ นบุ ค คลที่ ท าให้ องค์ ก ารประสบ
ความก้ าวหน้ าและบรรลุผลสาเร็ จ เป็ นบุคคลที่มีบ ทบาทที่ สร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่เป็ นผู้ใต้ บังคับบัญ ชาซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ ผลการวิจัย หนึ่งฤทัย หาธรรม[10]ได้ ศึก ษา ปั จ จัย ที่ สัม พัน ธ์ กับ ประสิท ธิ ผลการบริ ห ารงานวิช าการของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พบว่า ปั จจัยด้ านผู้บริ หาร ได้ แก่ ความสามารถในการ
บริ หารงานวิชาการ การอานวยการปฏิ บตั ิงานวิชาการ การเป็ นผู้นาในการบริ หารงานวิชาการ ปั จจัยด้ านครู ผ้ สู อน ได้ แก่
การมีคณ
ุ ลักษณะการเป็ นครูสอนที่ดี การพัฒนาศักยภาพครูให้ ปฏิบตั ิงานการจัดการเรี ยนการสอนให้ บรรลุ อยูใ่ นระดับมาก
สอดคล้ องงานวิจยั ของกฤตชญา วิเชียรเพริ ศ [11]ได้ ศกึ ษาปั จจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ โดยสรุ ป ได้ ว่า ปั จจัย ที่ส่งผลต่อ ประสิท ธิ ผลการ
บริ หารงานวิชาการ 1)ปั จจัยระดับนักเรี ยน พบว่าการสนับสนุนของผู้ปกครอง พฤติกรรมด้ านการเรี ยนและแรงจูงใจในการ
เรี ยน 2)ปั จจัยระดับห้ องเรี ยน พบว่าคุณภาพของครู พฤติกรรมการสอนของครู แรงจูงใจในการทางานของครู บรรยากาศ
การเรี ยนการสอน 3) ปั จจัยระดับโรงเรี ยน พบว่า วิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร ภาวะผู้นาทางวิชาการ พฤติกรรมการบริ หารด้ าน
การเป็ นผู้นา วัฒนธรรมโรงเรี ยนและบรรยากาศโรงเรี ยนและสอดคล้ องกับงานวิจัยของกัญญ์ รัชการย์ นิลวรรณ [12] ได้
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ศึกษา องค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่สง่ ผลต่อประสิทธิ ผลการจัดการสถานศึกษา สังกัด
สานักงานศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรด้ านการใช้ ภาวะผู้นามีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับสูงสุด
2. ระดับ ประสิ ท ธิ ผลของการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นขยายโอกาสสัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษาสระแก้ วเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย ได้ แก่ ความสามารถ ในการผลิต
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงและความสามารถในการพัฒนานักเรี ยนให้ มี เจตคติทางบวกทัง้ นี ้อาจเป็ นเพราะ
ความสาเร็ จของประสิทธิผลของการบริ หารงานวิชาการในระดับมาก อาจเป็ นเพราะระบบการแก้ ปัญหาภายในของโรงเรี ยน
มีระบบที่ดี จึงสามารถผลิต นักเรี ยนมี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดี และสามารถพัฒ นานัก เรี ย นให้ มี เจตคติท างบวกต่อ
โรงเรี ยน ครู ผ้ สู อน และการเรี ยน ดังที่ ภรณี มหานนท์ [13]ได้ เสนอแนวคิดของนักวิชาการในสาขาต่างๆ ในมุมมองเรื่ อง
ประสิทธิผลของนักเศรษฐศาสตร์ ว่าประสิทธิผล หมายถึง คุณภาพชีวิตการทางาน ซึง่ เห็นว่าส่วนใหญ่เป็ นการเน้ นการบรรลุ
เป้าหมายขององค์ก ร และ Steers [14]กล่าวว่า การประเมินประสิทธิ ผลขององค์กรโดยใช้ เกณฑ์หลายเกณฑ์ ซึ่งสามารถ
ประเมินประสิท ธิ ผลของโรงเรี ยนได้ ครอบคลุม กว่าการประเมินโดยใช้ เกณฑ์ ใดเกณฑ์ หนี่ง โดยพิจารณาจากการ บรรลุ
เป้าหมายของโรงเรี ยน ซึ่งดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การวัดและการใช้ ทรัพยากร กระบวนการดาเนินงานที่ราบรื่ น และ
ความพึงพอใจในงานของผู้ร่วมงานซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ภูมิพิพฒ
ั น์ รักพรมงคล[15] ศึกษาปั จจัยพหุระดับที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่าประสิทธิผล
การบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย อยู่ในระดับมาก และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ทรงยศ แก้ งมงคล [16] ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สัง กัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการโดยรวมของโรงเรี ยนดังกล่าวอยูใ่ นระดับมาก
3. ค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของตัวแปรที่ทานายประสิทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขยายโอกาส
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 ได้ แก่ ด้ านพฤติกรรมด้ านการเรี ยน( X 8 )ด้ านความเป็ น
ผู้นาทางวิชาการ( X1 )ด้ านเจตคติต่อการเรี ยน( X 9 )ด้ านพฤติกรรมการบริ หารด้ านการเป็ นผู้นา( X 2 )มีความสัมพันธ์ ใน
ระดับสูงกับประสิทธิผลของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ ว เขต 2 ในทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ ปั จจัยด้ านผู้บริ หาร และปั จจัยด้ าน
ผู้เรี ยน เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญและมีบทบาทต่อ ประสิทธิผลของการบริ หารงานวิชาการ จากการศึกษาของสนัน่ วงษ์ ดี
และคณะ[17]ได้ กล่าวว่า ลักษณะการเป็ นผู้นาทางวิชาการมีค วามสัม พัน ธ์ และสามารถพยากรณ์ ป ระสิท ธิ ผลของการ
บริ ห ารงานวิ ช าการของผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน เนื่ อ งจากการบริ ห รงานวิ ช าการย่อ มต้ อ งอาศัย หลัก ความรู้
ความสามารถของผู้บริ หารด้ านวิชาการโดยตรง โดยเฉพาะความรู้ ความสามารถด้ านหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล รวมถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งหลักในการบริ หารงานวิชาการของ
โรงเรี ยนที่เป็ นนิติบคุ คลกล่าวไว้ ทงหมด
ั้
12 งานและสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา[18]ได้ ศกึ ษา ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยสรุปได้ วา่ ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการบริ หารงานวิชาการ คือ
ลักษณะของผู้บริ หารและการดาเนินการบริ หาร ได้ แก่ เพศ อายุ อายุราชการ ประสบการณ์ การบริ หาร ระดับการศึกษา
สาขา/วิชาเอก ความเป็ นนักบริ หาร 8 ด้ าน การมีสว่ นร่วมของชุมชน การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริ มการเรี ยนการสอนที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ กฤตชญา วิเชี ยรเพริ ศ [19] ได้ ศึกษาปั จจัยพหุระดับ ที่มีอิทธิ พ ลต่อ
ประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการ ของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยั ปั จจัย
ระดับโรงเรี ยน พบว่า วิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร พฤติกรรมการบริ หารด้ านการเป็ นผู้นา บรรยากาศของโรงเรี ยนและวัฒนธรรม
โรงเรี ย นมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานวิ ช าการ ของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาในภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01, .05, .05 และ.05ตามลาดับซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ของ
ภูมิ พิ พัฒ น์ รั ก พรมงคล [20] ได้ ศึ ก ษา ปั จ จัย พหุ ร ะดับ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้บ ริ ห าร
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในประเทศไทย พบว่า ปั จ จัย ระดับ นัก ศึ ก ษา ด้ า นพฤติ ก รรมการเรี ย นของนัก ศึ ก ษา ส่งผลต่ อ
ประสิทธิผลการบริ หารวิชาการของผู้บริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. สมการพยากรณ์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 ที่ดีที่สดุ ในรูปสมการคะแนนดิบ ดังนี ้ Yˆ = 1. 17 + . 20 ( X 8 ) + .25
( X 1 ) + .12 ( X 9 ) + .13 ( X 2 )โดยสมการพยากรณ์ ปั จจัยด้ านพฤติกรรมด้ านการเรี ยน( X 8 )ด้ านความเป็ นผู้นาทาง
วิชาการ( X1 )ด้ านเจตคติต่อการเรี ย น( X 9 )และด้ านพฤติกรรมการบริ ห ารด้ านการเป็ นผู้น า ( X 2 )สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2
ได้ 63.10 เปอร์ เซ็นต์แสดงให้ เห็นว่า ผลการศึกษาค้ นคว้ านี ้สอดคล้ องกับสมมุติฐานที่ตงไว้
ั ้ “ปั จจัยด้ านความเป็ นผู้นาทาง
วิชาการ( X1 )ด้ านพฤติกรรมการบริ หารด้ านการเป็ นผู้นา( X 2 )ด้ านพฤติกรรมการบริ หารด้ านการติดต่อสือ่ สาร( X 3 )ด้ าน
วัฒ นธรรมโรงเรี ย น( X 4 )ด้ านคุณ ภาพการสอนของครู ( X 5 )ด้ านความพึ งพอใจในการท างานของครู ( X 6 )ด้ านการ
สนับสนุนทางสังคมของครู ( X 7 )ด้ านพฤติกรรมด้ านการเรี ยน( X 8 )ด้ านเจตคติต่อการเรี ยน( X 9 )ด้ านพฤติกรรมทาง
สังคมต่อกลุ่มเพื่อน( X 10 )ด้ านความสัมพันธ์ ภายในครอบครัว( X 11 )สามารถพยากรณ์ ประสิทธิ ผลของการบริ หารงาน
วิชาการโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 ได้ ”โดยปั จจัยพฤติกรรมด้ าน
การเรี ยน( X 8 )ด้ านความเป็ นผู้นาทางวิชาการ( X1 )ด้ านเจตคติต่อการเรี ยน( X 9 )และด้ านพฤติกรรมการบริ หารด้ านการ
เป็ น ผู้น า( X 2 )เป็ น พยากรณ์ ที่ ดี ที่ สุด ซึ่งสามารถอธิ บ ายได้ ว่า ทุก ปั จจัย น าไปสู่ค วามสาเร็ จ ของประสิท ธิ ผลของการ
บริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 ได้ ”
4.1 ปั จจัยด้ านพฤติกรรมการเรี ยนสามารถพยากรณ์ ประสิทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการได้ ดังที่ชัยวัฒน์ แน่น
อุด ร[21]กล่าวว่า พฤติก รรมการเรี ย น คื อการเรี ย นรู้ เป็ น กระบวนการของการเปลี่ย นแปลงพฤติ ก รรม อัน เนื่ องมาจาก
ประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้ รับมา ผลจากการเรี ยนรู้ จะช่วยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้ านความรู้ ทักษะ และ
ความรู้ สกึ โดยกระบวนการเรี ยนรู้จะเป็ นไปตามขันตอน
้
ซึ่งการเรี ยนรู้ ก็คือ พฤติกรรมการเรี ยน แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือ
1) การใช้ เวลาเรี ยน 2) วิธีการเรี ยน 3) ความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของสมจิตร อุดม
[22] ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารโรงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึกษาในภาคใต้ พบว่า พฤติกรรมการ
เรี ยนของนักเรี ยนส่งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารโรงเรี ยนเอกชน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และงานวิจยั ของ กฤตชญา
วิเชียรเพริ ศ[23]ศึกษาปั จจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและงานวิจยั ของภูมิพิพฒ
ั น์ รักพรมงคล [24]ได้ ศกึ ษา ปั จจัยพหุระดับที่สง่ ผลต่อ
ประสิทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบว่า ปั จจัยระดับนักศึกษา ด้ าน
พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริ หารวิชาการของผู้บริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.2 ปั จจัยด้ านความเป็ นผู้นาทางวิชาการสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการได้ เนื่องจาก ผู้นา
ทางวิชาการ เป็ นบทบาทสาคัญต่อครูใหญ่ที่จะเน้ นกิจกรรมในด้ านการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงานในห้ องเรี ยนของครู
[25] ให้ ป ระสบผลสาเร็ จ โดยผู้บริ หารต้ อง มีค วามรู้ ความสามารถในการนาความรู้ วิธีการ ตลอดจนเทคนิ คใหม่ๆ ที่ มี
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษามาใช้ ในการบริ หารการเรี ยนการสอน เช่น กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโรงเรี ยน
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การวางแผนและการนาแผนไปปฏิ บัติ การนาผลงานวิจัย มาใช้ ในการพัฒ นาการเรี ยนการสอน ตลอดจนการส่งเสริ ม
กิจกรรมทางวิชาการของโรงเรี ยน [26] ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของสุวฒ
ั น์ วิวฒ
ั นานนท์ [27]ได้ ศึกษา ปั จจัยพหุระดับที่
ส่งผลต่อประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ความเป็ นผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หาร
โรงเรี ยนมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมเชิงบวกคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่ อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบของนักเรี ยน งานวิจยั ของ Buzzi[28]ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนกับ พฤติกรรมผู้นาทางวิชาการของครู ใหญ่ ในรัฐเนคติคทั โดยการใช้ แบบสอบถามกับ
ครู ใหญ่ โรงเรี ยนประถมศึกษาในรัฐ คอนเนคติคทั พบว่า พฤติกรรมผู้นาทางวิชาการมีความสัมพันธ์ กับประสิทธิ ผลของ
โรงเรี ยน และงานวิจยั ของ สุวฒ
ั น์ วิวฒ
ั นานนท์[29]ได้ ศกึ ษา ปั จจัยพหุระดับที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ของรัฐในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ความเป็ นผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมเชิงบวก
คุณ ธรรมจริ ย ธรรมของนัก เรี ย น และมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ งบวกต่อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบของนักเรี ยน
4.3 ปั จจัยด้ านเจตคติต่อการเรี ยน สามารถพยากรณ์ ประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการได้ ดังที่ พรจันทร์ โพธิ
นาค [30] กล่าวว่า ทัศนคติและนิสยั ในการเรี ยน หมายถึง ความรู้ สกึ ที่มีต่อการเรี ยน โดยการแสดงออกในรู ปของความพึง
พอใจ เห็นด้ วย ไม่เห็ นด้ วย หรื อสนับสนุน หรื อไม่ชอบในการเรี ยน หากนักศึกษามีทัศนคติในการเรี ยนที่ ดี จะส่งผลให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีและสามารถสาเร็ จการศึกษาได้ และทัศนคติ ยังเป็ นแรงขับภายในของปั จเจกบุคคล
ที่จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความพยายามและเกิดกาลังในการเรี ยนรู้ [31]เพื่อได้ มาซึ่งความสาเร็ จในการเรี ยนซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ พฤดี อินทรประเสริ ฐ [32] ได้ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนสตรี ประเสริ ฐศิลป์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาตราด ผลการศึกษาพบว่า เจตคติต่อการเรี ยนของผู้เรี ยนมี
ความสัมพันธ์ กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ งานวิจยั ของศุภร ศรี นตุ [33]ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุของปั จจัยที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า เจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
คณิตศาสตร์
4.4 ปั จจัยด้ านพฤติกรรมการบริ หารด้ านการเป็ นผู้นา สามารถพยากรณ์ ประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการได้
ดังที่ MisKel& Dorothy[34]เป็ นศิลปะอันจาเป็ นและสาคัญยิ่งของผู้บริ หารต่อการนาหน่วยงานหรื อองค์การไปสูค่ วามสาเร็ จ
เพราะผู้นาเป็ นผู้ตดั สินใจ วินิจฉัยสั่งการ กาหนดนโยบาย วางแผน จูงใจให้ ร่วมกับปฏิบตั ิภารกิจและเป็ นผู้รับผิดชอบต่อ
การบริ หารขององค์การ ประชุม โพธิกลุ [35] กล่าวว่า ภาวะผู้นาว่าเป็ นกระบวนการที่คอ่ นข้ างซับซ้ อนเป็ นสิง่ ที่คนใช้ อิทธิพล
ต่อบุคคลอื่น เพื่อทาให้ ภารกิจงาน และวัตถุประสงค์ต่างๆ ขององค์การบรรลุผล ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของสนัน่ วงษ์ ดี
และคณะ [36]ได้ ศึก ษา ปั จ จัย ที่ ส่งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นสังกัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษาตาก เขต 1 พบว่า ความเป็ นผู้นาทางวิชาการ มีระดับพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ศึกษา ค้ นคว้ าและหาความรู้ เพิ่มเติม รองลงมาคือมีความเข้ าใจระบบการทางานด้ านบริ หารวิชาการ ภูมิพิพฒ
ั น์
รักพรมงคล [37]ได้ ศึกษา ปั จจัยพหุระดับที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย พบว่า ปั จจัยระดับมหาวิทยาลัย พฤติกรรมการบริ หารด้ านการเป็ นผู้นามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริ หารงาน
วิชาการของผู้บริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 31 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริ หารสถานศึกษาควรนาผลการวิจยั ที่เป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยน
ขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 ไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาการบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึกษาให้ เกิดประสิทธิผลมากขึ ้น
1.1 ความเป็ นผู้นาทางวิชาการผู้บริ หารสถานศึกษาควรมีวิสยั ทัศน์ มีความรู้ ความสามารถในการกาหนด
เป้าหมาย มีความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคใหม่ๆที่มีประสิทธิ ภาพ โดยการจัดการอบรม ส่งเสริ มสนับสนุน
วิเคราะห์และวางแผน ให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามและเห็นเป้าหมายอย่างชัดเจน
1.2 พฤติ ก รรมการบริ ห ารด้ านการเป็ นผู้ น า ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาควรปรั บ เปลี่ ย นตนเองให้ เข้ ากั บ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา รู้ จักตัดสินใจ วินิจฉัยสัง่ การ กาหนดนโยบาย วางแผน จูงใจให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาศรัทธาและปฏิบตั ิตาม
ตลอดจนการสร้ างบรรยากาศและความเป็ นเอกภาพของการทางาน เพื่อให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเห็นแนวทางในความสาเร็ จของ
งาน
1.3 ด้ านพฤติกรรมการเรี ยน สถานศึกษาควรส่งเสริ มพฤติกรรมด้ านการเรี ยนของผู้เรี ยนให้ มีความสนใจใฝ่
เรี ยนรู้ สร้ างนิสยั รักการอ่าน รู้จกั วางแผนในการทางาน ประเมินผลงานของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อ
อุปสรรคต่างๆ ให้ บรรลุเป้าหมายสูงสุด
1.4 เจตคติตอ่ การเรี ยน สถานศึกษาควรสร้ างความเชื่อมัน่ ในการศึกษาของผู้เรี ยน โดยการสร้ างให้ ผ้ เู รี ยนเชื่อ
ว่าการศึกษาคือความก้ าวหน้ าและความสาเร็ จในชี วิต สามารถนาความรู้ ที่ศึกษาไปประยุกต์ ใช้ ในชี วิตประจาวันและ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้
2. เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 ควรนาผลการศึกษาค้ นคว้ าเป็ นข้ อมูลสารสนเทศในการ
กาหนดนโยบายวางแผนในการกาหนดตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จในการพัฒนาประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั ที่สง่ ผลต่อการบริ หารงานในด้ านอื่นๆ ของโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2
2. ควรศึกษาสาเหตุปั จ จัย ที่ ส่งผลต่อ ประสิท ธิ ผลของการบริ ห ารวิช าการด้ านอื่ น ๆ อีก เพื่ อ ให้ ท ราบสาเหตุที่
หลากหลายมาพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
3. ควรศึกษาปั จจัยด้ านผู้บริ หารที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริ หารวิชาการด้ านอื่นๆ อีก เพื่อให้ ทราบสาเหตุที่
หลากหลายมาพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
4. ควรศึกษาปั จจัยด้ านครู ผ้ สู อนที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริ หารวิชาการด้ านอื่นๆ อีก เพื่อให้ ทราบสาเหตุที่
หลากหลายมาพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
5. ควรศึกษาปั จจัยด้ านผู้เรี ยนที่ส่งผลต่อประสิทธิ ผลของการบริ หารวิชาการด้ านอื่นๆ อีก เพื่อให้ ทราบสาเหตุที่
หลากหลายมาพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
6. ควรศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลประสิทธิผลของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2 ในรู ปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อจะได้ ทราบปั ญ หาและแนวทางแก้ ไขปั ญหา
อย่างชัดเจน นาไปสูก่ ารพัฒนางานวิชาการให้ มีระดับสูงขึ ้น
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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอนาคตภาพความเป็ นผู้กากับการสถานีตารวจไทยในทศวรรษหน้ า
(พ.ศ.2561 – 2571) ด้ วยกระบวนการวิ จั ย แบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ประกอบไปด้ วย
องค์ประกอบหลัก 3 ด้ าน คือ ด้ านการบริ หารงาน ด้ านการปกครองบังคับบัญชา และด้ านการบริ การประชาชน ซึง่ ผู้วิจยั ได้
กาหนดการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญทังหมด
้
25 คน ผลการวิจยั สรุปได้ ดังนี ้
ด้ านที่ 1 การบริ หารงานของผู้กากับ การสถานีต ารวจในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2561-2571) ผู้เชี่ ยวชาญเห็น ว่า
แนวโน้ ม ที่ มี โอกาสเป็ นไปได้ ม ากในระดับ “มากที่ สุด ” ได้ แ ก่ ด้ า นการวางแผน การจัด ท าโครงการ การควบคุม การ
ประสานงาน การจัดการด้ านบุคลากร กาลังพล งบประมาณ
ด้ านที่ 2 การปกครองบังคับบัญชาของผู้กากับการสถานีตารวจในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2561-2571) ผู้เชี่ยวชาญ
เห็นว่าแนวโน้ มที่มีโอกาสเป็ นไปได้ มากในระดับ “มากที่สดุ ” ได้ แก่ ความเป็ นผู้นา การบังคับบัญชา สิทธิและอานาจ ความ
รับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา การมอบสิทธิและอานาจ
ด้ านที่ 3 การบริ การประชาชนของผู้กากับการสถานีตารวจในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2561-2571) ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า
แนวโน้ มที่มีโอกาสเป็ นไปได้ มากในระดับ “มากที่สดุ ” ได้ แก่ ความรวดเร็ ว ทันเวลา ความถูกต้ องชัดเจน การจัดบรรยากาศ
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สภาพสถานีตารวจ การยิ ้มแย้ มแจ่มใส ความรู้ สกึ ความเต็มใจและความกระตือรื อร้ นที่จะให้ บริ การ การสื่อสาร การเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา การพัฒนาเทคโนโลยี การติดตามและประเมินผลการบริ การ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย ได้ แก่ หน่วยงานที่ เกี่ ย วข้ องควรมีก ารกาหนดนโยบายในทางปฏิ บัติ โดยก าหนด
คุ ณ สมบัติ ห รื อ สมรรถนะของผู้ ที่ ขึ น้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ก ากั บ การสถานี ต ารวจให้ ชัด เจน พิ จ ารณาจากการใช้ ความรู้
ความสามารถเป็ นเกณฑ์ และผู้กากับการสถานีตารวจจะต้ องคานึงถึงลักษณะของผู้นาที่ผ้ ใู ต้ บังคับบัญ ชาชื่ นชอบด้ วย
เพราะว่าลักษณะผู้นาที่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาชื่นชอบนันเป็
้ นสิง่ ที่สามารถจูงใจผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ เกิดความศรัทธาในตัวผู้นาและ
เต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานได้ นนเป็
ั ้ นสิ่งที่ผ้ นู าควรใช้ ในการปฏิบัติงาน และในขณะเดียวกันยังเป็ นการปรับปรุ งพฤติกรรมของ
ตนเองในส่วนที่ยงั ขาดตกบกพร่องไปได้ อีกส่วนหนึง่ ด้ วย
ข้ อเสนอสาหรับการศึกษาวิจยั ต่อไป ได้ แก่ ควรมีการวิจยั เชิงอนาคตแยกแต่ละด้ าน เพื่อให้ ได้ ภาพอนาคตของแต่
ละด้ านในเชิงลึก ซึง่ การวิจยั อนาคตมีระเบียบวิธีวิจยั หลายอย่าง ดังนัน้ เพื่อเป็ นการยืนยันการวิจยั ผู้วิจยั เสนอให้ มีการวิจยั
อนาคตด้ วยระเบียบวิธีวจิ ยั อนาคตรูปแบบอื่นๆ เช่น การวิจยั อนาคตแบบการมองอนาคต (Foresight) กระบวนการอนาคต
ปริ ทศั น์ (Future Scanning Process) เป็ นต้ น

คาสาคัญ : อนาคตภาพ/ผู้กากับสถานีตารวจ/ทศวรรษหน้ า
Abstract
The Objective of this research was to study the scenario of chief of Thai Police station in the next
decade (B.E.2561 – 2571) through the Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) on administration,
Command and public services. Twenty – five police experts were used as key informants and the structural
interviewing guideline as the research tool. The police experts were interviewed three times and the result
revealed the following;
1) Administration: The trend with highest possibility was found to consist of Planning, Project design,
Controlling, Cooperation, Personal management on manpower and financial aspects.
2) Commanding and directing: The trend with highest possibility was found to consist of Leadership,
Directing, Authority, Responsibility and hierarchy commands.
3) Public Services: The trend with highest possibility was found to consist of Time service
appropriateness, Clarity, Atmosphere, courtesy, communication, altruism, technology, evaluation and service
mind.
Recommendations from the study are to set up a police with core competency standards based on
competency to assess, design and develop leadership to improve an unappropriated behaviors of chiefs of police
stations. A part from this, a survey to be conducted from the police subordinates to determine if their needs are met
by the chief of police station, and to analyze and develop core competencies for the police officers.

Keywords: Scenario/EDFR/ Chief of Thai Police Station
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ภูมิหลัง
สถานการณ์ของโลกปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ความเจริ ญก้ าวหน้ าทางด้ านวิทยาการและเทคโนโลยี
ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากมายหลายด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
ทาให้ ทงหน่
ั ้ วยงานทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน ต้ องปรับเปลี่ยนการบริ หารงานหรื อโครงสร้ างองค์กรของตนเองให้ สอดคล้ อง
กับสภาพของการเปลี่ยนแปลงเพื่อยืนหยัดและแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทัว่ โลกให้ ได้ ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศได้ ก้าวสูร่ ะบบเทคโนโลยีระดับสูง มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตให้ สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ จากการแข่งขันอย่างรุ นแรงนี ้ หลายประเทศหันมาสนใจการพัฒนาคุณภาพ
แรงงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังนัน้ ความต้ องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้ การควบคุม
เทคโนโลยีการผลิตอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจึงอยูใ่ นระดับที่สงู จากสถานการณ์ดงั กล่าว ผู้ที่มีบทบาทมากที่สดุ ใน
การที่นาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้ คือผู้นาองค์กร ผู้นาเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความสาเร็ จของงานและ
องค์กร และ การเป็ นผู้นานันสามารถสร้
้
างขึ ้นได้ จากการใช้ ความพยายามและการทางานหนัก ทังนี
้ ้ เพราะถ้ าหากไม่มีผ้ นู า
หรื อมีแต่ขาดคุณ ภาพของผู้นาเป็ นองค์ประกอบของหน่ วยงานนัน้ ๆ ย่อมจะดาเนินไปด้ วยความพร้ อมเพรี ยงเพื่อนาไปสู่
ความสาเร็ จในองค์กรไม่ได้ เลย [1]
องค์กรเป็ นหน่วยงานหนึ่งของสังคมที่รวมเอาสมาชิกองค์กรที่มีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินงานอย่างเดียวกันเข้ า
มาปฏิ บัติ ง านในองค์ ก รเดี ย วกั น และบุ ค คลส าคัญ ที่ มี ส่ว นในการผลัก ดัน ให้ อ งค์ ก รไปสู่ค วามส าเร็ จ คื อ ผู้น าหรื อ
ผู้บงั คับบัญชา ซึง่ ผู้นาจะต้ องมีความเป็ นผู้นาหรื อมีภาวะผู้นา (Leadership) ที่สามารถจูงใจผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ ร่วมมือร่วม
ใจปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความเต็มใจและเต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้ องค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงเอาไว้
ั้
ทังนี
้ ้องค์กร
หนึ่งๆย่อมมีผ้ บู งั คับบัญชาหรื อหัวหน้ าซึง่ เป็ นผู้ทาหน้ าที่เป็ นผู้นา ส่วนผู้ใต้ บงั คับบัญชาทาหน้ าที่เป็ นผู้ตามหรื อผู้ปฏิบตั ิงาน
ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้บงั คับบัญชา ความสาเร็ จนันผู
้ ้ นาจึงเป็ นผู้ที่ขบั เคลื่อนภารกิจให้ ไปยังทิศทางที่พึงปรารถนา โดย
ยึดมัน่ ในหลักคุณธรรมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานสามารถเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ความเป็ นผู้นาหรื อภาวะผู้นาจึงได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นองค์ประกอบหนึง่ ของความสาเร็ จต่อการดาเนินการของ
องค์กรโดยตรง เพราะทุกองค์กรประกอบไปด้ วยบุคลากรหลากหลาย จึงทาให้ เกิดความแตกต่างกันในเรื่ องความคิด ความ
เชื่อ ทัศนคติ ตลอดจนเป้าหมายในการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันไป สิ่งเหล่านี ้จะเป็ นข้ อบ่งบอกถึงความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล ในความแตกต่างนี ้หากจะนาพาให้ สมาชิกสามารถร่วมมือร่วมใจเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ จะต้ องอาศัยการนาซึ่งก็
คือ ผู้บงั คับบัญชาหรื อผู้นาในองค์กรที่จะต้ องสามารถรวมพลังชักจูงใจบุคคลต่างๆ ให้ รวมใจกันเป็ นหนึ่งเดียว เพื่อดาเนิน
กิจกรรมที่องค์กรนันมุ
้ ่งหวังให้ เป็ นภาระหน้ าที่ของผู้นาในการที่นาองค์กรไปสูค่ วามสาเร็ จ ซึ่งตารวจเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่มี
ความใกล้ ชิดกับประชาชนทุกระดับชัน้ [2]
องค์ ก รตารวจมีห น้ าที่และความรั บผิด ชอบในสังคมนัน้ มีขอบเขตที่กว้ างขวางจนมีผ้ ูกล่าวว่าต ารวจมีหน้ าที่
มากมายครอบคลุมไปทัว่ แทบทุกสิ่งทุกอย่างในสังคม แม้ กระทัง่ ตารวจก็ยงั สับสนในบทบาทหน้ าที่ความรับผิด ชอบของตน
อย่างไรก็ตาม เป็ นที่ทราบกันทัว่ ไปว่า หน้ าที่หลักของตารวจก็คือ หน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมาย และรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ ของประชาชน ซึง่ ทาให้ ตารวจมีภารกิจต่อเนื่องมากมายหลายประการด้ วยกันที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับ การบังคับ
ใช้ กฎหมาย ได้ แก่ การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การตรวจท้ องที่ การควบคุมการจราจร เป็ นต้ น จะเห็นได้ ว่า เป็ นการ
กระทาเพื่อดารงไว้ ซึ่งความสงบสุข หรื อก่อให้ เกิดความสงบสุขในสังคม จึงทาให้ ตารวจมีหน้ าที่ที่จะต้ องไปเกี่ยวข้ องกับ
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เหตุการณ์ ทงหลายต่
ั้
างๆ ที่จะนาไปสู่ความวุ่นวายในสังคมได้ เป็ นต้ นว่า การให้ ความคุ้มกันแก่การชุมนุมของประชาชนใน
โอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานขัตฤกษ์ ทังนี
้ ้เป็ นการคุ้มกันป้องกันมิให้ เกิดความวุน่ วายเกิดขึ ้น นอกจากนี ้แล้ ว ตารวจยังมีหน้ าที่
ให้ บริ การแก่ประชาชนโดยทัว่ ไป เนื่องจากเป็ นหน่วยงานที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ครัน้ เมื่อประชาชนมีปัญหา
มักจะมาปรึกษาหารื อกับตารวจ หรื อเป็ นคนกลางในการชี ้แนะหรื อตัดสินปั ญหาเป็ นไปในลักษณะที่ให้ ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกให้ แก่ประชาชน [3]
ภารกิจหลักของ “ตารวจ” หรื อ “ผู้พิทักษ์ สนั ติราษฎร์ ” คือ การทาหน้ าที่พิทกั ษ์ ปกป้องสังคมให้ ปลอดภัยจาก
อาชญากรรม มุ่งบริ การสังคม ซึง่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของตารวจต้ องมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ เพื่อรองรับกับรูปแบบ
อาชญากรรมที่ปรับเปลี่ยนการดาเนินการให้ มีความซับซ้ อนมากขึ ้นตามความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ค่านิยมการดารงชีวิต
และสภาพสังคมที่ไร้ พรมแดน ดังนัน้ เพื่อให้ ปฏิบตั ิงานสามารถบรรลุภารกิจหลัก จึงจาเป็ นต้ องทาความเข้ าใจในบทบาท
หน้ าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และสภาพการเปลีย่ นแปลงทังภายในและภายนอกองค์
้
กรที่เกิดขึ ้นอย่างถ่องแท้
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ได้ กาหนดอานาจหน้ าที่ของตารวจไว้ ดังนี ้
1) รักษาความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริ ย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็ จราชการแทนพระองค์ พระ
บรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
2) ดูแลควบคุมและกากับการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการตารวจซึ่งปฏิบตั ิการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
3) ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา
4) รักษาความสงบเรี ยบร้ อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมัน่ คงของราชอาณาจักร
5) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้ เป็ นอานาจหน้ าที่ของข้ าราชการตารวจหรื อสานักงานตารวจแห่งชาติ
6) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย
7) ปฏิบตั ิการอื่นใดเพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้ การปฏิบัติการตามอานาจหน้ าที่ตาม (1) (2) (3) (4) หรื อ (5)
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ มีหน่วยงานระดับสถานีตารวจถือได้ วา่ เป็ นด่านแรกของสานักงานตารวจแห่งชาติที่มคี วามใกล้ ชิดกับประชาชน
มากที่สดุ ในการให้ บริ การบาบัดทุกข์บารุงสุขให้ กบั ประชาชน รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชน รวมถึง
ความมัน่ คงในประเทศในเขตพื ้นที่ความรับผิดชอบ ซึ่งข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 มีสถานีตารวจทัว่ ประเทศอยู่
ประมาณ 1,482 สถานี [4]
โด ยมี ผู้ ก ากั บ การเป็ นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด ในสถานี ต ารวจ ซึ่ ง ค าสั่ ง ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
ที่ 537/2555 ลงวัน 27 กันยายน 2555 เรื่ องการกาหนดอานาจหน้ าที่ของตาแหน่งในสถานีตารวจ ได้ กาหนดบทบาทหน้ าที่
ความรั บ ผิดชอบของหัวหน้ าสถานีต ารวจให้ มี หน้ าที่รับผิ ดชอบในการวางแผน อานวยการสั่งการ ควบคุม กากับ ดูแ ล
ปกครองบังคับบัญ ชา ตรวจสอบติด ตาม และประเมิ น ผล ตลอดจนฝึ กอบรม โดยปฏิ บัติ งานตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในคดีอาญา ภายในเขตอานาจความรับผิดชอบหรื อเขตพื ้นที่การ
ปกครอง รวมทังความรั
้
บผิดชอบในด้ านการงานและการปกครองบังคับบัญชาถัดรองลงไปจากผู้บงั คับบัญชาในระดับกอง
บังคับการตารวจนครบาล 1-9 หรื อตารวจภูธรจังหวัดเพื่อพัฒนาการบริ หาร การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษา
ความสงบเรี ยบร้ อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บริ การทางสังคม ชุมชนและมวลชนสัมพัน ธ์ งานพิเศษ งาน
ความมัน่ คง และงานอื่นๆ ดังนี ้
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1) ทาหน้ าที่หวั หน้ าผู้รับผิดชอบการปฏิบตั ิของสถานีตารวจ ประกอบด้ วย การกาหนดนโยบาย การปฏิบตั ิงาน
วางแผนการปฏิบัติงาน พิ จารณามอบหมายงานโดยให้ มีอานาจมอบหมายให้ ผ้ ูใต้ บังคับบัญ ชาปฏิบัติงานในหน้ าที่อื่น
นอกเหนือจากหน้ าที่การงานประจาได้ ตามความเหมาะสม พิจารณาวินิจฉัยสัง่ การในงานที่มีปัญหาควบคุม ตรวจสอบการ
ปฏิ บัติ งานของข้ า ราชการต ารวจทัง้ ในด้ านการปฏิ บัติ งาน ความประพฤติ และระเบี ย บวินัย ก าหนดมาตรการในการ
ประสานงานและควบคุม กากับดูแล ให้ มีการประสานกันอย่างใกล้ ชิดจริ งจังระหว่างงานต่างๆ ในสถานีตารวจ ให้ คาปรึกษา
แนะนา ตลอดจนปรับปรุ งแก้ ไขการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการตารวจในสถานีตารวจ ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ข้ าราชการตารวจในสถานีตารวจ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น จัดการฝึ กอบรมให้ กบั ข้ าราชการตารวจในสถานีตารวจ
เพื่อให้ มีความรู้ ความสามารถความประพฤติ ระเบียบวินยั เหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยการจัดการฝึ กอบรมเองหรื อ
ขอรับการสนับสนุนจากบุคคลหรื อหน่วยงานอื่น นอกจากนี ้ยังต้ องเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้ รับการแต่งตัง้
ร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นในงานที่เกี่ยวข้ อง แก้ ไขปั ญหาข้ อขัดข้ องในการปฏิบตั ิงานของสถานีตารวจและการตอบปั ญหา
และชี ้แจงเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้ าที่
2) ทาหน้ าที่หวั หน้ าพนักงานสอบสวน โดยปฏิบตั ิตามที่กฎหมาย ระเบียบ คาสัง่ หรื อข้ อบังคับกาหนด
3) ปฏิบตั ิงานตามที่กฎหมาย ระเบียบ คาสัง่ หรื อข้ อบังคับ กาหนดให้ เป็ นอานาจหน้ าที่ของหัวหน้ าสถานีตารวจ
โดยเฉพาะ
4) วางแผน ปฏิบตั ิและควบคุมการจัดการกาลังในการถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริ ย์ พระราชินี
และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดาเนินเข้ ามาในพื ้นที่ของสถานีตารวจ
5) วางแผน ปฏิบตั ิและควบคุมการจัดกาลังในการควบคุมความสงบเรี ยบร้ อยกรณีมีเหตุพิเศษต่างๆ เช่น การจัด
งานตามประเพณี การชุมนุมประท้ วง และอื่นๆ
6) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงาน และปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ผ้ บู งั คับบัญชามอบหมาย
ซึง่ ผู้กากับการสถานีตารวจมีอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบอย่างเบ็ดเสร็ จเด็ด ขาดในการกากับดูแล บริ หาร
จัดการงานบนสถานีตารวจ การปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่บนสถานีตารวจ รวมทังการผลั
้
กดัน ภารกิจ และกิจกรรมต่างๆ ทัง้
งานอานวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานเฉพาะกิจตามสถานการณ์ของประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นการประท้ วง การ
ควบคุมฝูงชน การบริ หารจัดการต่างๆ ซึง่ ล้ วนแต่เป็ นภารกิจที่กว้ างขวางและส่งผลกระทบต่อประชาชนทังเชิ
้ งบวกและเชิงลบ
และผู้ที่ดารงตาแหน่งผู้กากับการสถานีตารวจในปั จจุบันพบว่าแต่งตัง้ จากข้ าราชการตารวจที่ต้องมีคุณ สมบัติครบตาม
หลักเกณฑ์การแต่งตังของส
้
านักงานตารวจแห่งชาติ ซึง่ จะพิจารณาจาก ผู้มีคณ
ุ วุฒิการศึกษา ต้ องจบการศึกษาจากโรงเรี ยน
นายร้ อยตารวจ หรื อปริ ญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรื อทางกฎหมาย มีชนยศไม่
ั้
ต่ากว่าพันตารวจตรี ผ่าน
การอบรมหลักสูตรผู้กากับการ และเคยดารงตาแหน่งสายงานป้องกันปราบปราม [5] จากอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ดังกล่าว ผู้กากับการสถานีตารวจจึงต้ องมีความสามารถ มีอานาจบังคับบัญ ชา มีการปฏิบัติกิจกรรมของตนด้ วยความ
ชานาญตามประสบการณ์ที่ได้ รับมา รวมไปถึงมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม ซึง่ ความสามารถเป็ นปั จจัยสาคัญที่ผลักดันให้ ผ้ กู ากับ
การสถานีตารวจสามารถปฏิบตั ิกิจกรรม หรื อแสดงออกพฤติกรรมต่างๆ ให้ บรรลุผลสาเร็ จ คณะกรรมการข้ าราชการตารวจ
จึงได้ มีมติครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 (ตามเสนอของอนุคณะกรรมการข้ าราชการตารวจพัฒนาทรัพยากร
บุคคล) กาหนดสมรรถนะของหัวหน้ าสถานีตารวจที่พงึ ประสงค์ ควรประกอบด้ วย 3 กลุม่ สมรรถนะ ดังนี ้
1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้ วยการท างานเป็ นที ม (Teamwork) จริ ย ธรรมต ารวจ
(Integrity) มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ (Results Oriented) การบริ การที่ดี (Service Mind)
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2) สมรรถนะด้ านการบริ หาร (Managerial Competency) ประกอบด้ วยภาวะผู้นา (Leadership) การวิเคราะห์
แก้ ไขปั ญหา (Problem Solving) ศิลปะการสือ่ สารจูงใจ (Effective Communication and Consent) การควบคุมสัง่ การตาม
อานาจหน้ าที่ (Supervision and Advice)
3) สมรรถนะเฉพาะสาหรับหัวหน้ าสถานีตารวจ (Functional Competency) ประกอบด้ วยการมองภาพองค์รวม
(Strategic Thinking) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ (Creativity and Talent) การมุ่งประโยชน์ และ
แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน (Community and Customer Focus) และความอดกลัน้ (Resilience)
จากการกาหนดสมรรถนะของหัวหน้ าสถานีตารวจที่พึงประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ น เป็ นการกาหนดความรู้ ทักษะ
ความสามารถ คุณลักษณะหรื อพฤติกรรมที่หวั หน้ าสถานีตารวจควรมี เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ร่วมกัน โดยถือว่าสมรรถนะเป็ นเครื่ องมือช่วยในการแปลงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กรและยุทธศาสตร์
ต่างๆ ขององค์กร มาสูก่ ระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาความสามารถของหัวหน้ าสถานีตารวจ
อย่างมีระบบต่อเนื่องและสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน และ
เป็ นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดีในการทางานของหัวหน้ าสถานีตารวจ ซึง่ สามารถนาไปใช้ ในการวัดและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของหัวหน้ าสถานีตารวจได้ อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี ้ สานักงานตารวจแห่งชาติยงั มีแนวทางการยกระดับการบริ การประชาชนของสถานีตารวจ ซึ่งหัวหน้ า
สถานีตารวจจะต้ องมีการควบคุม กากับ ดูแล และการปฏิบตั ิของผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชันของหั
้
วหน้ าสถานีตารวจยังต้ อง
ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี รับผิดชอบในการปรับเปลีย่ นความประพฤติของตารวจ ในวันราชการต้ องอยู่ปฏิบตั ิหน้ าที่ใน
พื ้นที่ ในวันหยุดราชการหรื อในวันราชการที่ติดราชการอื่น ต้ องให้ เวรอานวยการผู้ใหญ่อยูป่ ฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเคร่งครัดควบคุม
กากับ ดูแลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของพนักงานสอบสวนเวรอย่างใกล้ ชิด และแก้ ไขปั ญหาหากประชาชนมาแจ้ งความจานวนมาก
และพนักงานสอบสวนไม่เพียงพอ รวมทังต้
้ องเร่ งรัดการสอบสวนไม่ให้ มีสานวนค้ างหรื อล่าช้ า ร่วมประชุมประจาสัปดาห์กบั
หัวหน้ างานป้องกันปราบปราม สืบสวน พิ จารณาปรั บแผนและพืน้ ที่การตรวจให้ เหมาะสมกับ สถานภาพอาชญากรรม
ตลอดจนการจัดให้ มีระบบไลน์ของสถานีตารวจ เพื่อติดตาม ควบคุม กากับการปฏิบตั ิในการไปพบประชาชนของตารวจทุก
สายงาน โดยให้ ปรากฏภาพในการพบปะประชาชนด้ วย ควบคุม กากับ ดูแลการบริ การประชาชนของเจ้ าหน้ าที่ตารวจบน
สถานีตารวจให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยต้ องออกตรวจเยี่ยมประชาชน เช่น ผู้นาท้ องถิ่น บุคคลสาคัญ และประชาชนใน
พื ้นที่ให้ ได้ มากที่สดุ ควบคุมตารวจให้ ใช้ วิทยุสื่อสารเป็ นหลักในการรับฟั งเหตุและรายงานการปฏิบตั ิ เพื่อให้ ผู้บงั คับบัญชา
ทราบและสัง่ การได้ ทนั ท่วงทีซึ่งหากมีศกั ยภาพเพียงพออาจตังกลุ
้ ม่ ไลน์มากกว่าที่กาหนดไว้ ตามแนวทางการปฏิบตั ินี ้ ก็จะ
เป็ นประโยชน์ต่อความพึงพอใจของประชาชนได้ มากยิ่งขึ ้นด้ วยและติดตาม รับฟั งความพึงพอใจของประชาชนภายหลังจาก
ปฏิบตั ิ รวมทังใช้
้ กลไกของ กต.ตร. ในการรับข้ อมูลจากประชาน และนาเข้ าเป็ นหนึ่งในหัวข้ อการประชุมประจาเดือนของ
สถานีด้วย [6]
ดังนัน้ เมื่อสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ มีการเร่ งรัดปรับปรุ งการบริ การประชาชนของสถานีตารวจให้ บงั เกิดผล
การเปลีย่ นแปลงอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชนอย่างเป็ นรูปธรรมนัน้ หัวหน้ าสถานีตารวจซึ่ง
เป็ นบุคคลที่สาคัญที่สดุ ในการขับเคลื่อนแนวนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อนาไปสู่ความสาเร็ จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ หัวหน้ าสถานีจึงต้ องใช้ ศกั ยภาพและภาวะผู้นา เพื่อพิสจู น์ตวั เองในการนาการเปลี่ยนแปลงทังทั
้ ศนคติ ความ
ประพฤติ และวิธีปฏิบตั ิราชการของตารวจในสถานีตารวจ ด้ วยความมุ่งมัน่ ทุ่มเท โดยต้ องบริ หารงานภายใต้ ข้ อจากัดต่างๆ
ให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ซึง่ ผลสัมฤทธิ์จะเป็ นเครื่ องพิสจู น์ศกั ยภาพของหัวหน้ าสถานีตารวจแต่ละคน
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “อนาคตภาพความเป็ นผู้กากับการสถานีตารวจไทยในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2561-2571)”เพื่อนา
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ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาในครั ง้ นีไ้ ปใช้ ในการวิเคราะห์ ความเป็ นผู้กากับการสถานีตารวจไทยในปั จจุบัน อีกทัง้ เพื่ อเป็ น
แนวทางในการกาหนดคุณลักษณะของผู้กากับการสถานีตารวจให้ เหมาะสม และก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ กู ากับการในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างถูกต้ องอันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของสานักงานตารวจแห่งชาติตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เพื่อศึกษาอนาคตภาพความเป็ นผู้กากับการสถานีตารวจไทยในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2561 – 2571)

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้ศึกษาอนาคตภาพความเป็ นผู้กากับการสถานีตารวจไทยในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2561 – 2571)
ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้ วยกระบวนการวิจยั แบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ประกอบไป
ด้ วยองค์ประกอบหลัก 3 ด้ าน คือ ด้ านการบริ หารงาน ด้ านการปกครองบังคับบัญชา และด้ านการบริ การประชาชน โดย
ผู้วิจัยได้ กาหนดการสัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญทังหมด
้
25 คน โดยแบ่งผู้เชี่ยวชาญออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ (1) ผู้เชี่ยวชาญที่มี
บทบาท อานาจ หน้ าที่ ในการกาหนดนโยบายการบริ หารงานตารวจ (2) กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญที่มบี ทบาท หน้ าที่ในการดาเนินงาน
สนองตอบนโยบายการบริ หารงานของตารวจ และ (3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นนักวิชาการเกี่ยวกับการจัดการบริ หารงาน
ตารวจ ผู้วิจัย จะน าข้ อ มูลที่ ได้ จ ากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูเชี่ ยวชาญมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้ วยเทคนิ ค การวิ เคราะห์ เนื อ้ หา
(Content Analysis)และใช้ กรอบที่ได้ จากการศึกษาเอกสารเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากนันน
้ าข้ อมูลที่ได้ จาก
การสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์เนื ้อหา สร้ างเป็ นข้ อคาถามตามมาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale)ตังแต่
้ 1 – 5 คือ
จากน้ อยที่สดุ ไปถึงมากที่สดุ แทนค่าเป็ นตัวเลขจาก 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลาดับ จัดประเด็นหลัก ประเด็นย่อย
เมื่อสร้ างแบบสอบถามเรี ยบร้ อยแล้ วผู้วิจัยได้ ดาเนินการวิจัย EDFR รอบที่ 2 และรวบรวมแบบสอบถามจาก
ผู้เชี่ยวชาญทังหมดแล้
้
ว ผู้วิจัยนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ หาค่าร้ อยละ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสยั ระหว่างควอ
ไทล์ (Interquartile Rang) และคานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 1 กับควอไทล์ที่ 3 ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ที่
ค านวณได้ ข องแนวโน้ ม ใดที่ มี ค่า น้ อ ยกว่า หรื อ เท่ า กับ 1.50 แสดงว่า ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ม ผู้เชี่ ย วชาญสอดคล้ อ งกัน
(Consensus) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของแนวโน้ มใดมีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญนันไม่
้
สอดคล้ องกัน โดยผลการวิจยั คือ ผลที่ผา่ นเกณฑ์ที่มีค่า Interquartile Rang หรื อ ค่า Q3- Q1 มีคา่ ไม่เกิน 1.5
จากนันผู
้ ้ วิจยั จะทาการหาแนวโน้ มที่เป็ นไปได้ มากที่สดุ มาก และมีความสอดคล้ องทางความคิดเห็นระหว่างกลุม่
ผู้เชี่ยวชาญ (Consensus) รวมไปถึงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ที่พิจารณาจากค่าร้ อยละ 85 ขึ ้นไป จากนันท
้ าการเรี ยบเรี ยง
และสรุปเป็ นอนาคตภาพความเป็ นผู้กากับการสถานีตารวจไทยในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2561-2571)

สรุปผลการวิจัย
แนวโน้ มที่เป็ นไปได้ ทงหมดของอนาคตภาพความเป็
ั้
นผู้กากับการสถานีตารวจไทยในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.25612571) ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญผู้วิจัยรวบรวมแนวโน้ มจากการสัมภาษณ์ ได้ ทงสิ
ั ้ ้น 21 แนวโน้ ม โดยผู้วิจัยแยกตาม
กรอบแนวคิ ด การวิ จัย อนาคตภาพความเป็ นผู้ก ากับ การสถานี ต ารวจ ไทยในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2561-2571) ตาม
องค์ประกอบหลัก 3 ด้ าน คือ
ด้ านที่ 1 การบริ หารงานประกอบด้ วย 1) การวางแผน 2) การจัดทาโครงการ 3) การควบคุม 4) การประสานงาน
5) การจัดการด้ านบุคลากร 6) กาลังพล 7) งบประมาณ
ด้ า นที่ 2 การปกครองบังคับ บัญ ชา ประกอบด้ วย 1) ความเป็ น ผู้น า 2) การบังคับ บัญ ชา 3) สิท ธิ แ ละอ านาจ
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4) ความรับผิดชอบ 5) สายการบังคับบัญชา 6) การมอบสิทธิและอานาจ
ด้ านที่ 3 การบริ การประชาชน ประกอบด้ วย 1) ความรวดเร็ วทันเวลา 2) ความถูกต้ องชัดเจน 3) การจัดบรรยากาศ
สภาพสถานี ต ารวจ การยิ ม้ แย้ ม แจ่ ม ใสความรู้ สึก ความเต็ ม ใจและความกระตื อ รื อ ร้ นที่ จ ะให้ บ ริ ก าร 4) การสื่ อ สาร
5) การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 6) การพัฒนาเทคโนโลยี และ7) การติดตามและประเมินผลการบริ การ
จากผลการศึกษาแนวโน้ มอนาคตภาพความเป็ นผู้กากับการสถานีตารวจไทยในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2561-2571)
ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกแนวโน้ มที่เป็ นไปได้ ในระดับมากขึ ้นไป กล่าวคือ แนวโน้ มที่มีค่ามัธยฐานตังแต่
้ 3.5 ขึ ้นไป และแนวโน้ มที่มี
ความสอดคล้ องกันของความเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.5 รวมไปถึงแนวโน้ มที่มีระดับ
คะแนนความพึงประสงค์ที่มีความถี่คิดเป็ นร้ อยละ 85 ขึ ้นไป มาเขียนอนาคตภาพความเป็ นผู้กากับการสถานีตารวจไทยใน
ทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2561 – 2571) โดยแนวโน้ มทังหมดจ
้
านวน 144 แนวโน้ ม คัดเลือกตามเกณฑ์ที่กาหนดแล้ วได้ แนวโน้ มที่
นามาเขียนภาพอนาคตได้ 144 แนวโน้ ม ดังสรุปในตาราง
ตาราง แนวโน้ มอนาคตภาพความเป็ นผู้กากับการสถานีตารวจไทยในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2561-2571)
จานวนแนวโน้ ม
ความสอดคล้ อง
ของความเห็น

ไม่ พึงประสงค์

19

42

-

-

61

-

61

-

61

44

12

32

-

-

44

-

44

-

44

39

6

32

1

-

39

-

39

-

39

144

37

106

1

-

144

-

144

-

144

ไม่ สอดคล้ อง

พึงประสงค์

61

สอดคล้ อง

น้ อย

คัดเลือก

ปานกลาง

พึงประสงค์

มาก

ด้ านที่ 1
การบริหารงาน
ด้ านที่ 2
การปกครองบังคับบัญชา
ด้ านที่ 3
การบริการประชาชน
รวม

มีโอกาสที่เป็ นไปได้

มากที่สุด

อนาคตภาพความ
เป็ นผู้กากับการสถานี
ตารวจไทยในทศวรรษ
หน้ า (พ.ศ.2561 – 2571)

ทัง้ หมด
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อภิปรายผล
อนาคตภาพความเป็ นผู้กากับการสถานีตารวจไทยในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2561 – 2571) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
อนาคตภาพความเป็ นผู้กากับการสถานีตารวจไทยในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2561 – 2571) ด้ วยการวิจัยอนาคตแบบ EDFR
จากผลการวิจยั ผู้วิจยั พบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผลตามลาดับ ดังนี ้
ด้ านที่ 1 การบริ หารงานของผู้กากับการสถานีตารวจไทยในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2561-2571) ผู้เชี่ยวชาญ
มีความเห็นว่าแนวโน้ มการบริ หารงานของผู้กากับการสถานีตารวจไทยในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2561-2571) โอกาสเป็ นไปได้ ใน
ระดับมาก (Md. 3.5) และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้ องในแต่ละแนวโน้ ม (QR ≤ 1.5) และเป็ นแนวโน้ มที่พึงประสงค์ (มี
ค่าร้ อยละ 85 ขึ ้นไป) คือ การวางแผน การจัดทาโครงการ และความรับผิดชอบ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้ องกันเกี่ยวกับ
ภาพอนาคตในด้ านการวางแผน ซึ่ง ผู้ก ากับ การสถานี ต ารวจต้ อ งคิ ด ล่วงหน้ า ในการบริ ห ารไว้ แ ล้ ว วางแผนอย่า งเป็ น
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กระบวนการมีขนตอนปฏิ
ั้
บตั ิ และมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ส่วนด้ านการจัดทาโครงการ สอดคล้ อง
หลักการวางแผนกลยุทธ์ ซึง่ ความสาเร็ จในทุกองค์การใดๆ ก็ตามย่อมขึ ้นอยูก่ บั การวางแผน (Planning) เป็ นหลักการสาคัญ
[7] ส่วนในเรื่ องการจัดทาโครงการว่าสามารถตอบสนองความต้ องการหรื อแก้ ปัญหาของหน่วยงานได้ สามารถนาไปปฏิบตั ิ
ได้ สอดคล้ องกับแผนงานหลักขององค์การและสามารถติดตามประเมินผลได้ ซึ่งในการจัดทาโครงการนันผู
้ ้ จัดทาโครงการ
จะต้ องศึกษาปั ญหาความต้ องการจาเป็ นก่อนการจัดทาโครงการ โดยการสารวจข้ อมูล การสังเกต การประชุมปรึ กษา [8]
ทังนี
้ ้ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้ องกันเกี่ยวกับภาพอนาคตในด้ านความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้ องมีการกาหนดมาตรฐานใน
การปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรมและพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา เพื่อให้ ทางานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และพัฒนาให้ เขามีความ
พร้ อมที่จะรับผิดชอบมากขึ ้นและมีโอกาสก้ าวหน้ า สาหรับผลการปฏิบตั ิงานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็ นเกณฑ์ที่น่า
พอใจหรื ออยู่ในระดับที่ผ้ ูปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ทาได้ การกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานจะเป็ นลักษณะข้ อตกลงร่ วมกัน
ระหว่างผู้บงั คับบัญชากับผู้ใต้ บงั คับบัญชาในงานที่ต้องปฏิบตั ิ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากาหนดมาตรฐานหลายๆ ด้ าน
ด้ วยกัน เช่น ด้ านปริ มาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้ จ่าย หรื อพฤติกรรมของผู้ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น [9]
ด้ านที่ 2 การปกครองบังคับบัญชาของผู้กากับการสถานีตารวจไทยในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2561-2571)
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้ มการบริ หารงานของผู้กากับการสถานีตารวจไทยในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2561-2571) โอกาส
เป็ นไปได้ ในระดับมาก (Md. 3.5) และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้ องในแต่ละแนวโน้ ม (QR ≤ 1.5) และเป็ นแนวโน้ มที่พึง
ประสงค์ (มีค่าร้ อยละ 85 ขึ ้นไป) คือ ความเป็ นผู้นา และความรับผิดชอบ จากการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้ องกันเกี่ยวกับภาพอนาคต นอกจากนี ้ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น ด้ านความเป็ นผู้นาที่สอดคล้ องกับภาพอนาคตในการ
รู้ จกั สร้ างและใช้ แรงจูงใจ มีค วามคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ เต็มใจที่จะทางานร่ วมกับผู้อื่น มีความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับ
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ สอดคล้ องกับทฤษฎีภาวะผู้นา การเปลีย่ นแปลงที่เน้ นความสาเร็ จในการสร้ างแรงจูงใจแก่บคุ ลากรใน
องค์กร [10] อีกทังจากการศึ
้
กษาด้ านความรับผิดชอบยังพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้ องกันเกี่ยวกับภาพอนาคตใน
การกาหนดมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานการฝึ กอบรมและพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา เพื่อให้ ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาให้ เขามีความพร้ อมที่จะรับผิดชอบมากขึ ้นและมีโอกาสก้ าวหน้ า
ด้ านที่ 3 การบริ ก ารประชาชนของผู้ ก ากั บ การสถานี ต ารวจไทยในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2561-2571)
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้ มการบริ หารงานของผู้กากับการสถานีตารวจไทยในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2561-2571) โอกาส
เป็ นไปได้ ในระดับมาก (Md. 3.5) และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้ องในแต่ละแนวโน้ ม (QR ≤ 1.5) และเป็ นแนวโน้ มที่พึง
ประสงค์ (มีค่าร้ อยละ 85 ขึน้ ไป) คือความรวดเร็ วทันเวลา การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการจัดบรรยากาศสภาพสถานี
ตารวจ การยิ ้มแย้ มแจ่มใส ความรู้สกึ ความเต็มใจและความกระตือรื อร้ นที่จะให้ บริ การ จากการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นสอดคล้ องกันเกี่ยวกับภาพอนาคตในการที่ประชาชนสามารถเข้ าถึงบริ การ สามารถรับบริ การได้ ง่ายและไม่ต้องรอ
นานจนเกินสมควร ซึ่งการบริ การประชาชนมีหลากหลาย ทังด้
้ านการสาธารณะ เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม ความปลอดภัย
ฯลฯ เป็ นต้ น [11] นอกจากนี ้จากการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้ องกันเกี่ยวกับภาพอนาคตในการบริ การ
ด้ วยน ้าใจ หากเป็ นงานในหน้ าที่โดยตรงจะต้ องช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มาติดต่อด้ วยความเต็มใจยิ่ง การเป็ นผู้ให้ บริ การที่เป็ น
เลิศนัน้ ผู้ปฏิบตั ิงานต้ องมีความกระตือรื อร้ น (Enthusiasm) พฤติกรรมความกระตือรื อร้ น จะแสดงถึงความมีจิตใจในการ
ต้ อนรับ ให้ ช่วยเหลือแสดงความห่วงใย จะทาให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ในการช่วยเหลือผู้รับบริ การ การบริ การเป็ นการช่วยเหลือ
ผู้ทางานบริ การเป็ นผู้ให้ จึงต้ องมีความคิดความรู้ สกึ ต่องานบริ การในทางที่ชอบ และเต็มใจที่จะให้ บริ การ ถ้ าผู้ใดมีความคิด
ความรู้ สึกไม่ชอบงานบริ การ แม้ จะพอใจในการรับบริ การจากผู้อื่น ก็ไม่อาจจะทางานบริ การให้ เป็ นผลดีได้ ถ้ าบุคคลใดมี
ทัศนคติต่องานบริ การดี ก็จะให้ ความสาคัญต่องานบริ การ และปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ เป็ นผลให้ งานบริ การมีคุณค่าและ
นาไปสูค่ วามเป็ นเลิศรวมไปถึงการพยายามหลีกเลี่ยงในการกระทาสิง่ ที่ประชาชนไม่ต้องการให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ [12]
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การให้ บ ริ ก ารด้ ว ยหัว ใจ ความเป็ น มนุษ ย์ ค วรค านึ งถึ งการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ค าว่า “การให้ ก าลังใจ” [13] น่ าจะมี
ความหมายใกล้ เคียงกับการเสริ มสร้ างพลังอานาจให้ ผ้ รู ับบริ การ [14]

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย ผู้วิ จัย ขอเสนอแนะให้ ผ้ ูที่ เกี่ ย วข้ อ งในระดับ การก าหนดนโยบายทุก ระดับ ให้
ความสาคัญกับความเป็ นผู้กากับการสถานีตารวจไทยอย่างจริ งจัง โดยมีการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ ในความเป็ นผู้
กากับการสถานีตารวจไทยที่ชดั เจน แม้ วา่ ปั จจุบนั จะมีการดาเนินการไปแล้ วบ้ าง แต่ควรจะสร้ างแนวทางให้ ผ้ กู ากับการสถานี
ตารวจในแต่ละพื ้นที่ ตระหนักและมีความเข้ าใจที่จะสร้ างรูปแบบความเป็ น ผู้กากับการสถานีตารวจไทยให้ กบั ตนเอง เพราะ
รูปแบบดังกล่าวจะทาให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเกิดความพอใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการมากที่สดุ การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับความเป็ นผู้กากับการสถานีตารวจดังกล่าว จึงต้ องมีการฝึ กอบรมที่ตวั ผู้กากับการหรื อในหลักสูตรสารวัตร เพื่อให้
บุคคลนันๆ
้ มีความเข้ าใจอย่างแท้ จริ งและสามารถสร้ างความเป็ นผู้กากับการสถานีตารวจให้ กบั ตนเองได้ นอกจากนี ้ ผู้วิจยั
ขอเสนอแนะในการนาเสนอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักยุทธศาสตร์ หรื อ ก.ตร. ควรมีการ
กาหนดนโยบายในทางปฏิบัติ โดยกาหนดคุณ สมบัติหรื อสมรรถนะของผู้ที่ขึ ้นดารงตาแหน่งผู้กากับการสถานีตารวจให้
ชัดเจน พิจารณาจากความรู้ ความสามารถเป็ นเกณฑ์ นอกจากนี ้ ควรมีการแต่งตังในสถานี
้
ตารวจในสถานีตารวจระดับเล็ก
ก่อน ได้ แก่ จากโรงพัก Size S, M และ L จะสามารถทาให้ เกิดความเป็ นระบบในการแต่งตังผู
้ ้ กากับการสถานีตารวจมากขึ ้น
2. ข้ อเสนอแนะเชิงประยุกต์ ผู้กากับการสถานีตารวจจะต้ องคานึงถึงลักษณะของผู้นาที่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาชื่นชอบ
ด้ วย เพราะว่าลักษณะผู้นาที่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาชื่นชอบนันเป็
้ นสิ่งที่สามารถจูงใจผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ เกิดความศรัทธาในตัว
ผู้นาและเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานได้ นนเป็
ั ้ นสิง่ ที่ผ้ นู าควรใช้ ในการปฏิบตั ิงาน และในขณะเดียวกันยังเป็ นการปรับปรุงพฤติกรรม
ของตนเองในส่วนที่ยงั ขาดตกบกพร่ องไปได้ อีกส่วนหนึง่ ด้ วย
อย่างไรก็ตาม ผู้กากับการสถานีตารวจ นอกจากจะต้ องทาหน้ าที่ควบคุมให้ ปัญหาอาชญากรรมอยูใ่ นวงจากัด
ไม่กระทบกระเทือนต่อผู้คนส่วนใหญ่ ผู้กากับการสถานีตารวจยังเป็ นบุคคลที่สาคัญในการรับผิดชอบปั ญหาอาชญากรรมที่
เกิดขึ ้นในพื ้นที่ และในขณะเดียวกันก็ต้องปกครองบังคับบัญชา ดูแลทุกข์สขุ ของผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ เกิดความพอใจในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการอีกด้ วย ดังนัน้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาทาหน้ าที่เป็ นผู้กากับการสถานีตารวจ จะต้ องมีหลักเกณฑ์
มีวิธีที่จะพิจารณาคัดเลือก เป็ นต้ นว่า อาจมีการทดสอบทักษะในการเป็ น ผู้นาว่าอยู่ในลักษณะผู้นาแบบใด เพื่อประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะมาทาหน้ าที่ผ้ กู ากับการสถานีตารวจต่อไป
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
การวิจยั อนาคตแบบ EDFR เป็ นการคาดการณ์อนาคตโดยผู้เชี่ยวชาญ ในภาพกว้ างๆ แต่ในบริ บทความเป็ นผู้
กากับการสถานีตารวจไทย ดังนัน้ ผู้วิจยั เสนอให้ มีการวิจยั เชิงอนาคตแยกแต่ละด้ าน เพื่อให้ ได้ ภาพอนาคตของแต่ละด้ านใน
เชิงลึกซึง่ การวิจยั อนาคตมีระเบียบวิธีวิจยั หลายอย่าง ดังนัน้ เพื่อเป็ นการยืนยันการวิจยั ผู้วิจยั เสนอให้ มีการวิจยั อนาคตด้ วย
ระเบี ยบวิธีวิจัยอนาคตรู ปแบบอื่นๆ เช่น การวิจัย อนาคตแบบการมองอนาคต (Foresight) กระบวนการอนาคตปริ ทัศน์
(Future Scanning Process) เป็ นต้ น
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการและวัฒนธรรมองค์ การที่ส่งผลต่อประสิทธิ ผลของ
โรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ครูผ้ สู อน จานวน
317 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการรวบรวมข้ อมู ลเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ า 5 ระดับ แบ่ งเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
แบบสอบถามเกี่ ยวกั บประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน แบบสอบถามเกี่ ยวกับภาวะผู้ น าทางวิ ชาการของผู้ บริ หารโรงเรี ยน และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การโรงเรี ยน โดยแต่ละตอนมีค่าอานาจจาแนกรายข้ อระหว่าง .49 - .98 และค่าความเชื่อมัน่
อยู่ระหว่าง .94- .98 วิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ ค่ าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพี ยร์ ส ัน ค่ า
สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคณ
ู และสร้ างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ตวั แปรตามโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบมีขนตอน
ั้
ผลการวิจยั พบว่า
1) ประสิทธิผลของโรงเรี ยน ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยน และวัฒนธรรมองค์การโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้ านอยูใ่ นระดับ มาก
2) ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หาร และวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลของโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 อย่างมีนยั สาคัญทางบวกในระดับสถิติที่ระดับ .01
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3) ภาวะผู้นาทางวิชาการด้ านการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (X11) ภาวะผู้นาทางวิชาการด้ านการ
ส่งเสริ มบรรยากาศ วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ (X15) วัฒนธรรมองค์การด้ านความมุง่ ประสงค์ของโรงเรี ยน
(X21) วัฒนธรรมองค์การด้ านความหลากหลายของบุคลากร(X210) และวัฒนธรรมองค์การด้ านการมอบอานาจ (X22) สามารถ
พยากรณ์ ประสิทธิผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์การทานาย ร้ อยละ 64.80 และสร้ างเป็ นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐาน ได้ ดงั นี ้
สมการพยากรณ์ ในรู ปคะแนนดิบ
Y/= 1.133 + 0.431 (X11) + 0.103 (X15) + 0.135 (X21) - 0.125 (X210) + 0.113(X22)
สมการพยากรณ์ ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
Z/ = 0.431 (Z11) + 0.103 (Z15) + 0.135 (Z21) -0.125 (Z210) + 0.113 (Z22)
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาทางวิชาการ/วัฒนธรรมองค์การโรงเรี ยน/ประสิทธิผลของโรงเรี ยน/
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

Abstract
This research aimed to study instructional leadership and organization culture affecting schools
effectiveness under the Rayong Primary Educational Service Area Office 1. The samples were 317 teachers by
stratified random simply under the Rayong Primary Educational Service Area Office 1. The data collected by a set
of rating-scale questionnaires. The questionnaire consist of the schools effectiveness the Instruction leadership
and the organizational culture of schools, each the set of question had discriminative power value was between
.49 -.98 and reliability value was between .94-.98 Data was analyzed by mean ( X ), standard deviation (SD),
Pearson Product-Moment Correlation Coefficient, and Stepwise multiple regression analysis.
The results of the study were as follows:
1) The schools effectiveness, the instructional leadership and The organizational culture of teachers
opinion under the Rayong Primary Educational Service Area Office 1 The overall and were as high level.
2) The instructional leadership and organization culture under the Rayong Primary
Educational Service Area Office 1 were found only 5 factors including Vision, Mission and Goals ( X11) , Promoting the
atmosphere Culture and environment conducive to learning (X15), The purpose of the school (X21), Diversity of personnel (X210),
Delegation (X22) with statistically significant at level of .05. The regression coefficient predictive competence was found at 64.80
% these could be formed as the regression equations of raw score and standardized score as follows:
The Regression Equation of Row Score:
Y/= 1.133 + 0.431 (X11) + 0.103 (X15) + 0.135 (X21) - 0.125 (X210) + 0.113(X22)
The Regression Equation of Standardized Score:
Z/ = 0.431 (Z11) + 0.103 (Z15) + 0.135 (Z21) -0.125 (Z210) + 0.113 (Z22)
Keywords: Instruction, Leadership, Organization culture, Effectiveness, The of rayong primary education service area office 1
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ภูมิหลัง
ในสภาพปั จ จุบัน ประเทศไทยก าลังเข้ าสู่สัง คมผู้สูงอายุซึ่งจะส่งผลให้ เกิ ด การเปลี่ย นแปลงทัง้ ทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจสังคมของไทยอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2560 อัตราส่วนการเป็ นภาระของประชากรวัยแรงงานต่อประชากร ผู้สงู อายุจะเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ
จากเดิมในปี พ.ศ. 2550 ประชากรวัยแรงงาน 6 คน ดูแลประชากรวัยสูงอายุ 1 คน ในขณะที่ปี พ.ศ. 2560 ต้ องใช้ ประชากร
วัยแรงงาน 4 คน ต่อประชากรวัยสูงอายุ 1 คน ทังนี
้ ้นอกเหนือจากสถานการณ์ ด้ านประชากรดังกล่าวช่วงเวลาที่ประเทศไทย
ต้ องเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจของประเทศ ให้ เอื ้อต่อการสร้ างความสามารถ ในการแข่งขัน เพื่อ
ก้ าวออกจากกับ ดักของประเทศรายได้ ป านกลาง ย่อ มส่งผลต่อระบบการศึก ษา โดยเฉพาะการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานซึ่งมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากประเทศต้ องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถแข่งขันกับนานาชาติและ
สามารถสร้ างรายได้ ที่เพียงพอต่อการดูแลประชากรวัยสูงอายุของไทย ซึง่ มีสดั ส่ วนต่อประชากรวัยอื่น ๆ สูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ตระหนักถึงความจาเป็ นในสถานการณ์ข้างต้ น จึงมุง่
พัฒนานักเรี ยนทุกคน ในมิติด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นกั เรี ยนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะการ
อ่านเขียนและคิดคานวณที่เข้ มแข็ง ซึง่ เป็ นพื ้นฐานสาคัญในการเรี ยนรู้และการดารงชีวิตในอนาคต [17]
เพื่อให้ การศึกษาขันพื
้ ้นฐานของประเทศไทย มีคุณ ภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื ้นฐานของความเป็ นไทยให้
นักเรี ยนได้ รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่ง และเหมาะสมเป็ นพื ้นฐานสาคัญในการเรี ยนรู้
ในระดับสูงขึ ้นไปและการดารงชีวิตในอนาคต หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาโดยเฉพาะสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และสถานศึกษาต้ องเร่ งจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพซึ่งความสาเร็ จของ
สถานศึกษาในหลายด้ านย่อมเป็ นผลมาจากปั จจัยต่างๆเกี่ยวข้ องกับสถานศึกษาที่เกื อ้ หนุนและส่งเสริ ม จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่า ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับประสิทธิ ผลของโรงเรี ยน ประกอบด้ วย คุณลักษณะและพฤติกรรม
ของผู้บริ หาร คุณลักษณะและพฤติกรรมของครู และบรรยากาศในโรงเรี ยน (Mann, 1989) ขณะที่ณฐิ ณี เวชกุล [4] พบว่า
ประสบการณ์สอน วิญญาณความเป็ นครู และปั จจัยด้ านผู้บริ หารในด้ านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อประสิทธิผลโรงเรี ยน และ
งานวิจยั ของประพจน์ แย้ มทิม [7] ที่พบว่า วัฒนธรรมองค์การโดยการรับรู้ ของผู้บริ หารและครู มีความสัมพันธ์ ทางบวกใน
ระดับสูงกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เช่นเดียวกับปารณทัตต์ แสนวิเศษ [9] พบว่า ตัวแปรที่มี
อานาจพยากรณ์ ประสิทธิ ผลการดาเนินงานของโรงเรี ยน คือ ความสามารถในการบริ หารงานวิชาการและเป็ นผู้นาทาง
วิชาการ และศักยภาพในการบริ หารโดยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนร้ อยละ 60.09
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรี ยน (Effectiveness of school) ถือได้ ว่า
เป็ นผลแห่งความสาเร็ จของโรงเรี ยน และความมีประสิทธิผลของโรงเรี ยนนันเป็
้ นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาโรงเรี ยนให้ เป็ น
องค์การแห่งการเรี ยนรู้ (Learning Organization) ซึ่งผู้บริ หารโรงเรี ยนจะต้ องเป็ นผู้นาที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
โรงเรี ยนจนเกิดสาเร็ จ นาพาโรงเรี ยนไปสูค่ วามเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ดังที่วิโรจน์ สารรัตนะ [12] ได้ กล่าวว่า “ผู้บริ หาร
และผู้นาอาจไม่ใช่บคุ คลเดียวกัน ส่วนใหญ่ผ้ บู ริ หารเป็ นผู้ที่อยู่ในตาแหน่งแบบเป็ นทางการเกี่ยวกับการบริ หารงานที่เป็ นงาน
ประจา เน้ นการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ ส่วนผู้นาจะเป็ นผู้ที่มีความสามารถพิเศษสูง มุ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรม
มองอนาคตที่ยาวไกล และพัฒนาความก้ าวหน้ าขององค์การ เน้ นความมีประสิทธิผลขององค์การ” ที่เกิดจากประสบการณ์
ในการบริ หารของผู้บริ หารเพื่อโน้ มน้ าวให้ ผ้ ูใต้ บังคับบัญ ชาปฏิบัติงานให้ เกิ ดผลตามเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ ผลที่เกิดจากการ
กาหนดนโยบาย และแนวปฏิบตั ิของโรงเรี ยนที่ทาให้ นักเรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้ านพุทธศึกษา จริ ยศึกษา และการ
ปฏิบตั ิ ส่งผลให้ นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาทังทางร่
้
างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีลกั ษณะนิสยั มีทกั ษะ มีบคุ ลิกภาพ
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และมีเจตคติที่เหมาะสมกับการด ารงชี วิตอยู่ในสังคมได้ อย่างปกติสุข และจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ระดับชาติขนพื
ั ้ น้ ฐานของนักเรี ยน (O-NET) ในปี การศึกษา 2559 พบว่า โดยภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ ที่ไม่น่าพอใจ คือ มี
โรงเรี ย นที่ มี ค่าเฉลี่ย รวมทุกวิช าร้ อยละ 50 ขึน้ ไปเพี ย ง 26 โรงเรี ย น จาก 116 โรงเรี ยน [17] นอกจากนีก้ ารเพิ่ ม ขึน้ ของ
โรงเรี ยนเอกชนในระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษา) มีจานวนเพิ่มขึ ้น ซึ่งสาเหตุสว่ นหนึ่งมา
จากการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนในกากับรัฐบาลมีความน่าเชื่อถือน้ อยลง ดังนันสถานศึ
้
กษา ในกากับของรัฐบาล จึงจาเป็ น
อย่างยิ่งในการปรับปรุงการจัดการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ปกครองและชุมชนต่อไป
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะทาวิจยั เรื่ องภาวะผู้นาทางวิชาการและวัฒนธรรมองค์การที่สง่ ผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นฐานการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยศึกษาปั จจัยด้ านภาวะผู้นา
ทางวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยน และปั จจัยด้ านวัฒนธรรมองค์การโรงเรี ยน เพื่อนาผลที่ได้ ไปใช้ เป็ นแนวทางในการบริ หาร
วางแผน พัฒนาโรงเรี ยนให้ มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น และพัฒนาผู้บริ หารให้ เป็ นผู้บริ หารสถานศึกษามืออาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
2. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1
3. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการ วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลของโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
5. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการ และวัฒนธรรมองค์การที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
6. เพื่อสร้ างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1 จากภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยน และวัฒนธรรมองค์การของโรงเรี ยน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการและวัฒนธรรมองค์การที่สง่ ผลต่อประสิทธิ ผลของโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยเฉพาะผู้บริ หารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัด การศึ ก ษา ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ความสามารถผลิ ต นัก เรี ย นให้ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสูง 2)
ความสามารถในการพัฒ นานัก เรี ย นให้ มีทัศ นคติ ท างบวก 3) ความสามารถปรั บ เปลี่ยนและพัฒ นาโรงเรี ย นให้ เข้ ากับ
สิง่ แวดล้ อม 4) ความสามารถแก้ ปัญหาภายในโรงเรี ยนและจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับภาวะ
ผู้นาทางวิชาการในการสังเคราะห์จากผลการศึกษาจากประสิทธิ์ เขียวศรี [8]และไกศิษฏ์ เปลริ นทร์ [2] ประกอบด้ วย 7
ด้ าน ได้ แก่ 1) การกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การจัดการเรี ยนการสอน 4) การพัฒนา
ครู 5) การส่งเสริ มบรรยากาศ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ 6) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 7) การ
ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์การโรงเรี ยนได้ ใช้ แนวคิดของแพตเตอร์ สนั เพื่อวัด
ระดับวัฒนธรรมองค์การประกอบด้ วย 10 ด้ าน ดังนี ้ 1) ความมุง่ ประสงค์ของโรงเรี ยน 2) การมอบอานาจ 3) การตัดสินใจ 4)
ความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึง่ ของโรงเรี ยน 5) ความไว้ วางใจ 6) ความมีคณ
ุ ภาพ 7) การยอมรับ 8) ความเอื ้ออาทร 9) ความซื่อสัตย์
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สุจริ ต 10) ความหลากหลายของบุคลากร โดยมีขอบเขตของผู้ให้ ข้อมูลได้ แก่ ครู ผ้ สู อนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จานวน 1,776 คน และใช้ วิธีการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างตามตารางของเครจซี และมอร์ แกน
จานวน 317 คน และใช้ วิธีส่มุ แบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) โดยมี เครื่ องมื อที่ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมูล
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้มีทงหมด
ั้
3 ตอน รายละเอียดของแบบสอบถามในแต่ละรายการ เป็ นดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น เป็ นแบบสอบถามที่ ผ้ ู วิ จัย สร้ างขึ น้ เองจากกรอบ
แนวความคิด ซึ่งจาแนกเนื ้อหาเป็ น 4 ด้ าน คือ 1) ด้ านความสามารถผลิตนักเรี ยนให้ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูง 2) ด้ าน
ความสามารถในการพัฒนานักเรี ยนให้ มีทศั นคติทางบวก 3) ด้ านความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรี ยนให้ เข้ ากับ
สิง่ แวดล้ อม 4) ด้ านความสามารถแก้ ปัญหาภายในโรงเรี ยน แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยน โดยผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเองตามกรอบแนวคิด
ที่สงั เคราะห์ขึ ้นจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นาทางวิชาการที่ทาการศึกษา โดยกาหนด
พฤติกรรมการบริ หารโรงเรี ยนด้ านภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หาร 7 ด้ าน คือ 1) การกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
เป้า หมาย 2) การพัฒ นาหลัก สูต ร 3) การเรี ย นการสอน 4) การพัฒ นาครู 5) การส่งเสริ ม บรรยากาศ วัฒ นธรรม และ
สิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ 6) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 7) การส่งเสริ มการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ วัฒ นธรรมองค์ ก ารโรงเรี ย น เป็ นแบบสอบถามที่ ผ้ ูวิจัย สร้ างขึน้ เองจากกรอบ
แนวความคิ ด ซึ่ง จ าแนกได้ 10 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) ความมุ่งประสงค์ ข องโรงเรี ย น 2) การมอบอ านาจ 3) การตัด สิ น ใจ 4)
ความรู้ สึกเป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรี ยน 5) ความไว้ วางใจ 6) ความมีคุณ ภาพ 7) การยอมรับ 8) ความเอือ้ อาทร 9) ความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต 10) ความหลากหลายของบุคลากร แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิดของลิ
เคิร์ท
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองโดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. ดาเนินการขอหนังสือเพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลวิจยั จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลสาหรับทดลองใช้ เครื่ องมือวิจยั และในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2. ติด ต่อ ประสานงานกับ โรงเรี ย นที่ เป็ น กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย เพื่ อน าหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ และ
แบบสอบถามไปให้ กับ ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาและครู ผ้ ูส อนในสถานศึก ษานัน้ ๆ ด้ ว ยตนเองเพื่ อ ชี แ้ จงรายละเอี ย ดจาก
แบบสอบถามและวัตถุประสงค์ในการจัดทาวิจยั
3. นาส่งแบบสอบถามไปโรงเรี ยนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจยั ทังสิ
้ ้น 317 ฉบับ ได้ รับแบบสอบถามกลับคืน
เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 317 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 100 นามาตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์ก่อนนาไปประมวลผลเพื่อหาค่าสถิติ
และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลาดับต่อไป

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการและวัฒนธรรมองค์การที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
1. ประสิทธิผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้ านทุก
ด้ านพบว่าอยูใ่ นระดับ มาก
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2. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
โดยรวมและรายด้ านทุกด้ านอยูใ่ นระดับ มาก
3. วัฒนธรรมองค์การโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้ าน
อยูใ่ นระดับมาก
4. ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการและวัฒนธรรมองค์การโรงเรี ยนกับประสิทธิผลของโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการและวัฒนธรรมองค์การโรงเรี ยนแต่ละ
ด้ านมีความสัมพันธ์ กบั ประสิทธิผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ในทุกด้ าน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง ส่วนปั จจัยด้ านความไว้ วางใจ ด้ านการส่งเสริ มการวิจยั เพื่อพัฒนา ด้ านความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
และด้ านความหลากหลายของบุคลากร มีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. ภาวะผู้นาทางวิชาการ และวัฒนธรรมองค์การในภาพรวมสามารถพยากรณ์ ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้ โดยพบว่า มี 5 ด้ าน เป็ นตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สดุ เรี ยงตามลาดับ
และสามารถพยากรณ์ ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ร่ วมกันสามารถพยากรณ์ ประสิทธิผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยร้ อยละ 64.80

อภิปรายผล
จากการศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการและวัฒนธรรมองค์การที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศ วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้ อมที่เอื ้อ
ต่ อ การเรี ย นรู้ มี ค ะแนนเฉลี่ ย สูง ที่ สุด ทั ง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะว่ า ผู้บ ริ ห ารเห็ น ความส าคัญ ของการจั ด บรรยากาศและ
สภาพแวดล้ อมภายในโรงเรี ยน ให้ มีความร่ มรื่ น สะอาด สวยงาม จัดภูมิทศั น์ที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ ที่ส่งผลอย่างมากต่อการ
เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน สอดคล้ องกับวันเผด็จ มีชัย [13] ได้ ศึกษา ภาวะผู้นาทางวิชาการที่ส่งผลต่อการบริ หารงาน วิชาการใน
โรงเรี ยนสังกัดองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า ผลการวิ จัยพบว่า ผู้บริ หารโรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่วน
จังหวัดขอนแก่น มีภาวะผู้นาทางวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้ าน
โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย ตามลาดับดังนี ้คือ ด้ านการบริ หารจัดการหลักสูตร ด้ านการบริ หารจัดการการเรี ยนการ
สอน และด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ ตามลาดับ อันดับสุดท้ าย คือ ด้ านการ
นิเทศการศึกษา
ด้ านการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย โดยรวมและรายข้ อ อยู่ในระดับมาก ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า
โรงเรี ยนมีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน และมีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ซงึ่ มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความสาเร็ จของการพัฒนาที่ชดั เจนโดยคานึงถึงหลักการมีสว่ นร่วม
นาไปสู่การปฏิบตั ิได้ จริ ง ทาให้ การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็ จ สอดคล้ องกับอภิเดช พลเยี่ยม [18] ได้ ศึกษา ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้ อยเอ็ด เขต 3 พบว่า 1) ระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับ “มาก” โดย
เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย ด้ านการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ด้ านการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรี ยน ผู้ปกครอง
และชุม ชน ด้ านการพัฒ นาวิชาชี พ ครู และด้ านการพัฒ นาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน ตามลาดับ 2) ระดับ
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ประสิทธิผลของโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับ“มากที่สดุ ” โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย ได้ แก่ ด้ านการพัฒนานักเรี ยน ให้ มีเจตคติ
ทางบวกด้ านการมีสว่ นร่วมและสนับสนุนจากผู้ปกครอง ด้ านความพึงพอใจของครู และด้ านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนตามลาดับ
3) ค่าสัมประสิท ธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บ ริ หารสถานศึกษากับ ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนอยู่ใน
ระดับสูง และเป็ นทิศทางบวก (r =.662) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01
ด้ า นการพัฒ นาหลักสูต ร โดยรวมและรายข้ ออยู่ในระดับ มาก ทัง้ นี อ้ าจเป็ น เพราะว่า โรงเรี ย นมี ก ารจัดท า
หลักสูตรของโรงเรี ยนเหมาะสม สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ รุ่ งนภา นุตราวงศ์ [11] ได้ กล่าวถึงบทบาทผู้บริ หารในยุค
ปั จจุบนั จาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในระบบการศึกษา โดยมีบทบาทหน้ าที่ในการบริ หาร
จัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่มงุ่ พัฒนาผู้เรี ยนไปสูค่ ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานซึง่ ถูกกาหนดขึ ้นเพื่อให้ ก้าวทัน
ต่อการเปลีย่ นแปลง ในสังคมโลกที่มีความซับซ้ อนขึ ้นในการจัดการศึกษาเพื่อให้ ประชากรของชาติมีความรู้ ความสามารถที่
จาเป็ นสาหรับการดารงชีวิตและการทางานในโลกยุคศตวรรษที่ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนยุคใหม่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
ยกระดับศักยภาพสถานศึกษาให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน โดยรวมและรายข้ อ อยู่ในระดับมาก ทังนี
้ อ้ าจเป็ นเพราะว่า ผู้บริ หารเล็งเห็นถึง
ความสาคัญในการส่งเสริ มทางด้ านการจัดการเรี ยนการสอน และการสื่อสารมาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน ส่งเสริ มให้
ชุมชนมีสว่ นร่ วมในการจัดการเรี ยนรู้ สนับสนุนให้ ครู ทาวิ จยั ในชันเรี
้ ยนเพื่อปรับปรุ งคุณภาพผู้เรี ยน สอดคล้ องกับวันเผด็จ
มีชัย[13] ได้ ศึกษา ภาวะผู้นาทางวิชาการที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น พบว่า ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ หารโรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีภาวะผู้นาทางวิชาการ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ โดยรวมและรายข้ ออยู่ในระดับมาก
ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า การส่งเสริ มบรรยากาศ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้ออต่อการเรี ยนรู้ การสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้
ในโรงเรี ยน เพราะบรรยากาศการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยนจะช่วยเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนของครู ให้ ดีขึ ้นช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้
ได้ ดีขึ ้น สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของจารุ ณี มุขพรหม[3] ได้ ศึกษาความมีประสิทธิผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น พบว่า ระดับความมีประสิทธิผลของโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก
ด้ านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยรวมและรายข้ อ อยู่ในระดับมาก ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า การนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งปรับปรุงการเรี ยนการสอนโดยตรง เป็ นการทางานร่วมกันระหว่างผู้บริ หารและ
ครู สถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน แนะนาซึ่งกันและกันในการพัฒ นาปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานของครู
เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสูงขึ ้นตามจุดมุง่ หมายที่ต้องการ ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมภาวะผู้นาทางวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพของครู ผู้บริ หารสถานศึกษามัธยมศึกษา และศาสตราจารย์ที่เป็ นผู้นาทางการศึกษา จากกลุม่ ตัวอย่างโดยมี
พฤติกรรม ผลการวิจยั พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญเพียง 1 มิติ คือ การตรวจสอบความก้ าวหน้ าของนักเรี ยน
ด้ านการส่งเสริ ม การวิ จัย เพื่ อ พัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาโดยรวมและรายข้ อ อยู่ในระดับ มากทัง้ นี อ้ าจเป็ น
เพราะว่า ผู้บริ หารสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้ คาปรึ กษาเรื่ องการทาวิจัยแก่ครู และบุคลากรได้ อย่างชัดเจน ผู้บริ หารนา
ผลการวิจยั มาใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนของครู ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผ้ เู รี ยน สอดคล้ องกับธีระ รุ ญเจริ ญ [6] กล่าวว่า
การวิจยั ในหน่วยงานอย่างสถานศึกษาเป็ นเรื่ องที่ได้ รับความตระหนักและความสนใจของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างมากใน
ปั จจุบนั เพราะในยุคโลกาภิวตั น์จาต้ องดาเนินการโดยใช้ ข้อมูลสารสนเทศมาก จึงนาไปสูค่ วามสาเร็ จในระดับโรงเรี ยนจาเป็ น
อย่างยิ่งที่ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยน ครู นักเรี ยน และบุคลากรฝ่ ายต่าง ๆ ต้ องแสวงหาแนวทางและวิธีการ เพื่อการบริ หารจัดการ การ
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สอนและการเรี ยนซึ่งจาเป็ นต้ องอาศัยแนวทางการวิจยั เป็ นหลัก ระดับวัฒนธรรมองค์การโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ด้ านความมุง่ ประสงค์ของโรงเรี ยน โดยรวมและรายข้ ออยูใ่ นระดับมากเรี ยงจากค่าเฉลีย่ มาก ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า
ผู้บริ หารให้ ครูมีสว่ นร่ วมในการวางแผน กาหนดเป้าหมายและแนวทางการดาเนินงานของโรงเรี ยน ผู้บริ หารกาหนดแผนงาน
โครงการของโรงเรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกับ จุ ด มุ่ง หมายและสภาพปั ญ หาปั จ จุ บัน ของโรงเรี ย น และประชาสัม พัน ธ์ ชี แ้ จง
วัตถุประสงค์ของโรงเรี ยนให้ บุคลากรเข้ าใจแนวทางปฏิบตั ิงานและประมวลผลร่ วมกัน สอดคล้ องกับศรี วิไล ยลสุริยนั วงศ์
[16] ที่ได้ ศึกษา ความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรี ยนกับประสิทธิ ผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
สงขลา เขต 2 พบว่า วัฒ นธรรมโรงเรี ยนกับประสิทธิ ผลของโรงเรี ยน โดยภาพรวมและรายด้ านมีความสัมพันธ์ กันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01
ด้ านการมอบอานาจ โดยรวมและรายข้ ออยูใ่ นระดับมาก ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า บุคลากรในโรงเรี ยนมีสทิ ธิเท่าเทียม
กันในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของโรงเรี ยน และผู้บริ หารมีการกระจายอานาจหน้ าที่ลดหลัน่ ไป
ตามลาดับสายการบังคับบัญชาเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานค่อนข้ างน้ อย สอดคล้ องกับกมลวรรณ รอดจ่าย [1]ได้
ศึกษา การวิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพโรงเรี ยนขนาดเล็ก พบว่า ปั จจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิ ภาพโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ที่ศึกษาขึ ้นประกอบด้ วย ตัวแปร ได้ แก่ ภาวะผู้นาของผู้บริ หาร สมรรถนะของครู และบุคลากรทางการศึกษา การบริ หาร
จัดการ การจัดการเรี ยนรู้ การจัดสภาพแวดล้ อมเพื่อการเรี ยนรู้ การมีสว่ นร่ วมของชุมชน การนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ และ
ประสิทธิภาพโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ด้ านการตัดสินใจ โดยรวมและรายข้ อ อยูใ่ นระดับมาก ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า ผู้บริ หารเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยนอย่างเหมาะสม ตัดสินใจโดยคานึงถึงความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิและ
โอกาสในการประสบผลสาเร็ จตามเป้าหมายมากที่ สดุ ตลอดจนผู้บริ หารและบุคลากรของโรงเรี ยนใช้ ข้อมูลและสารสนเทศ
สอดคล้ องกับศิริวรรณ เสรี รีตน์ [15] กล่าวถึง การตัดสินใจเป็ นทางเลือกระหว่างทางเลือก ซึง่ คาดหวังว่าจะนาไปสูผ่ ลลัพธ์ ที่
พึงพอใจจากปั ญหาใดปั ญหาหนึง่ แม้ วา่ การตัดสินใจในการบริ หารไม่ได้ เริ่ มต้ นหรื อสิ ้นสุดด้ วยการตัดสินใจ เพราะต้ องมีการ
กาหนดปั ญหาก่อนจึงตัดสินใจและเมื่อตัดสินใจแล้ วจึงนาไปปฏิบตั ิ
ด้ านความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึง่ ของโรงเรี ยน โดยรวมและรายข้ ออยูใ่ นระดับมาก ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า เมื่อโรงเรี ยน
ขอความร่ วมมือให้ มาปฏิบตั ิงานในวันหยุดหรื อนอกเวลาปฏิบตั ิงานโดยไม่มีคา่ ตอบแทน ครู จะมาปฏิบตั ิงานด้ วยความยินดี
ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ ระดับมากที่สดุ นัน่ แสดงว่า บุคลากรในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มี
ความรักผูกพันและมีความรู้ สกึ เป็ นเจ้ าของโรงเรี ยนร่ วมกัน สอดคล้ องกับดวงดาว บุญกอง[6] กล่าวว่า ความรู้สกึ เป็ นส่วน
หนึ่งของโรงเรี ยน หมายถึง บุคลากรมีความรักความผูกพันเป็ นเจ้ าของหน่วยงานที่ปฏิบตั ิ โดยไม่คิดโอนย้ ายหรื อลาออกไป
ทางานที่หน่วยงานอื่นผู้บริ หารมีการมอบหมายหน้ าที่ความรับผิดชอบที่มีความสาคัญต่อความเจริ ญก้ าวหน้ าของโรงเรี ยน
ให้ กบั บุคลากร
ด้ านความไว้ วางใจ โดยรวมและรายข้ ออยู่ในระดับมาก ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า ผู้บริ หารให้ โอกาสและไว้ วางใจ
การปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ ความไว้ วางใจในการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทาให้ งานสาเร็ จเร็ วขึน้ และผลการ
ปฏิบตั ิงานออกมาดี และให้ ความมัน่ ใจและไว้ วางใจมอบหมายงานสาคัญให้ ปฏิบตั ิ เปิ ดโอกาสให้ เป็ นผู้นาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น สอดคล้ องกับ วารสาร เมืองพวน [14]กล่าวว่า การที่สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรได้ เลือกปฏิบตั ิงาน
ตามความรู้ ความสามารถ และความต้ อ งการ การให้ ค วามเชื่ อ มั่น ในศัก ยภาพของบุค ลากรที่ จ ะปฏิ บัติ งานให้ บ ร รลุ
เป้าหมายงบุคลากรที่รวมทังการสื
้
อ่ สารแบบเผยความรู้สกึ ต่อกันทาให้ บรรยากาศการปฏิบตั ิงานเต็มไปด้ วยความไว้ เนื ้อเชื่อใจ
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ด้ านความมีคุณ ภาพ โดยรวมและรายข้ ออยู่ในระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะว่า โรงเรี ยนมีวสั ดุอุปกรณ์ พร้ อม
สาหรับให้ ครูได้ ใช้ เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ และผู้บริ หารให้ ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรภายในโรงเรี ยนค่อนข้ างสูง ดังนันงานที
้
่ปฏิบตั ิออกมาจึงมีคณ
ุ ภาพ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ กนกวรรณ อินทร์
น้ อย[1] ได้ ศึกษา กระบวนการการบริ หารที่ส่งผลต่อประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 พบว่า 1) ผู้บริ หารและครู ผ้ สู อนมีระดับการปฏิบตั ิกระบวนการการบริ หารทัง้ 7 ด้ าน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 2) ผู้บริ หารและครู ผ้ สู อนให้ ความสาคัญกับระดับประสิทธิผลของโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงาน เขตพื ้นที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ทัง้ 4 ด้ าน โดยรวมอยูใ่ น ระดับมาก 3) กระบวนการบริ หารทัง้ 7 ด้ าน โดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับสูงและ
มีทิศทางความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิ ผลโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึง่ มีคา่ สัม
ประสิทธิสหสัมพันธ์ r เท่ากับ ( .710) และ 4) กระบวนการ บริ หารด้ านการรายงาน ด้ านการจัดงบประมาณ และด้ านการ
ประสานงาน โดยรวมส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้ ร้อยละ
50.30 โดยมีความคลาดเคลือ่ นในการพยากรณ์ร้อยละ 28.806 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
ด้ านการยอมรับ โดยรวมและรายข้ ออยู่ในระดับมากทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า ผู้บริ หารเปิ ดโอกาสและให้ การยอมรับ
ความคิดใหม่ ๆ ของบุคลากรในโรงเรี ยน ผู้บริ หารยอมรับในความรู้สกึ ความสามารถของบุคลากร และมีการส่งเสริ มสนับสนุน
ให้ มีความตังใจในการปฏิ
้
บตั ิงานและผู้บริ หารและเพื่อนร่วมงานให้ การยอมรับ ยกย่องชมเชยผลงาน และความสาเร็ จของ
บุคลากรในโรงเรี ยน สอดคล้ องกับพรรณี ช.เจนจิต [10] ให้ แนวคิดไว้ ว่า ความต้ องการเป็ นที่ยอมรับและได้ รับการยกย่อง
เป็ นความต้ องการที่จะรู้ สกึ ว่าตนเองมีค่าในสายตาตนเอง และสายตาของผู้อื่น คนทุกคนล้ วนมีความต้ องการ ต้ องการที่จะ
มองเห็นตนเองมีคณ
ุ ค่าจะเกิดความรู้สกึ ทนไม่ได้ ถ้ าขาดในเรื่ องนี ้
ด้ านความเอือ้ อาทร โดยรวมและรายข้ ออยู่ในระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะว่า ผู้บริ ห ารส่งเสริ ม สนับสนุนให้
บุค ลากรมี ก ารพัฒ นาวิช าชี พ และความก้ า วหน้ าในต าแหน่งและสนับ สนุน บุค ลากรทุกคนในการปฏิ บัติงานอย่า งเต็ ม
ความสามารถ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศรี วิไล ยลสุริยนั วงศ์ [16] ที่ได้ ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรี ยนกับ
ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 พบว่า วัฒ นธรรมโรงเรี ยนกับประสิทธิ ผลของ
โรงเรี ยน โดยภาพรวมและรายด้ านมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01
ด้ านความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยรวมและรายข้ อ อยู่ในระดับมาก ทั ง้ นี ้อาจเป็ นเพราะว่า ผู้บริ หารและครู ร่วมกันสร้ าง
บรรยากาศที่สง่ เสริ มความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ยกย่องชมนักเรี ยนที่มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ภายในโรงเรี ยนปราศจากเรื่ องร้ องเรี ยน
เกี่ยวกับการทุจริ ตคอรัปชัน่ บุคลากรในโรงเรี ยนปฏิบตั ิตนเป็ นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต สอดคล้ องกับปั ทมาพร ศรี กาพล [7]
กล่าวว่า ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต หมายถึง ลักษณะที่โรงเรี ยนให้ ความสาคัญ และเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ในความมานะ
พยายามของบุคลากร ที่ปฏิบตั ิงานอย่างเสมอต้ นเสมอปลาย และกาหนดแนวทางให้ บคุ ลากรทุกคนประพฤติปฏิบตั ิให้ เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน มองเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ของครู ในโรงเรี ยนพร้ อมทังรั
้ กษาไว้ ซึ่งมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานและ
คุณภาพของครู
ด้ านความหลากหลายของบุคลากร โดยรวมและรายข้ ออยู่ในระดับมาก ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า ผู้บริ หารเห็นคุณค่า
ของความแตกต่างของบุคลากรที่มีทกั ษะและวิธีการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน มอบหมายงานให้ บคุ ลากรได้ สอดคล้ องกับ ปั ท
มาพร ศรี กาพล[7] กล่าวว่า การที่โรงเรี ยนเห็นความสาคัญของความแตกต่างระหว่างบุคคลในทักษะและวิธีการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรในโรงเรี ยน พร้ อมทัง้ มีการยืดหยุน่ ผสมผสานในความแตกต่างในรูปแบบ และวิธีการปฏิบตั ิแตกต่างกันของแต่
ละบุคค ให้ เข้ าใจความมุง่ หมายของโรงเรี ยน กล่าวคือผู้บริ หารโรงเรี ยนเข้ าใจในความแตกต่างระหว่างการที่บคุ คลในโรงเรี ยน
โดยรู้จกั ใช้ บคุ ลากรในโรงเรี ยนให้ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยน บุคลากร
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การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างภาวะผู้นาทางวิชาการและวัฒนธรรมองค์ การกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ภาวะผู้นาทางวิชาการและวัฒนธรรมองค์การโรงเรี ยนแต่ละด้ าน มีความสัมพันธ์ กบั ประสิทธิผลของโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในทุกด้ าน มีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่าง .30 ถึง .79 ทังนี
้ ้
อาจเป็ นเพราะว่าผู้บริ หารโรงเรี ยนมีภาวะผู้นาทางวิชาการ ปฏิบตั ิงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี ้ ยังเล็งเห็นความสาคัญ
ของการเสริ มสร้ างวัฒนธรรมองค์การ ยอมรับความสามารถที่หลากหลายของครู ยอมรับแนวความคิดที่ดีขึ ้นซึง่ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของประพจน์ แย้ มทับทิม [8] ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตาม
การรั บ รู้ ของผู้บ ริ ห ารและครู ใ นสถานศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน พบว่า วัฒ นธรรมองค์ ก ารโดยรวมตามการรั บ รู้ ของผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดยรวม
ผลการศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการและวัฒนธรรมองค์ การที่ส่งผลต่ อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการและวัฒนธรรมองค์การโรงเรี ยนที่สามารถพยากรณ์ ประสิทธิ ผลของ
โรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู เท่ากับ ร้ อยละ
80.05 มี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 มี อานาจพยากรณ์ ร้ อยละ 64.80 โดยมี ปัจ จัยเพี ย ง 5 ด้ าน ที่ เป็ นตัวพยากรณ์
ประสิทธิผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 คือ ภาวะผู้นาทางวิชาการด้ านการ
กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (X11) ภาวะผู้นาทางวิชาการด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศ วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้ อม
ที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ (X15) วัฒนธรรมองค์การด้ านความมุง่ ประสงค์ของโรงเรี ยน(X21) วัฒนธรรมองค์การด้ านความหลากหลาย
ของบุค ลากร(X210) และวัฒ นธรรมองค์ ก ารด้ า นการมอบอ านาจ(X22) ตามล าดับ ซึ่ง เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านทัง้ นี อ้ าจ
เนื่องมาจากการสอดคล้ องกับ การกาหนดไว้ ว่าภาวะผู้นาทางวิชาการและวัฒ นธรรมองค์ การส่งผลต่อประสิทธิ ผลของ
โรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ ได้ ดังนี ้
สมการพยากรณ์ ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนในรู ป คะแนนดิบ ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยน = 1.133 + 0.431(X11) + 0.103(X15)
+ 0.135(X21)- 0.125(X210) + 0.113(X22)

ข้ อเสนอแนะ
การนาเสนอข้ อเสนอแนะนี ้ ผู้วิจยั นาเสนอโดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็ นการนาเสนอข้ อเสนอแนะในการ
นาผลการวิจยั ไปใช้ และส่วนที่สองเป็ นการนาเสนอข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ต่อไป ตามรายละเอียด ดังนี ้
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
1. ประสิทธิผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผู้บริ หารควรส่งเสริ ม
และให้ การสนับสนุนและส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานของครู ส่งเสริ มการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้ อม
1.1 ด้ านความสามารถผลิตนักเรี ยนให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง ผู้บริ หารควรให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ ม
และพัฒนานักเรี ยนด้ านผลสัมฤทธิ์ให้ มาก เพื่อให้ นกั เรี ยนโดยส่วนใหญ่มีผลการเรี ยนเฉลีย่ สูงกว่าเกณฑ์
1.2 ด้ านความสามารถในการพัฒนานักเรี ยนให้ มีทศั นคติทางบวก ผู้บริ หารควรให้ ความสาคัญกับการปลูกฝั ง
ความประพฤติที่ดีของนักเรี ยน เพื่อให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิตนอยูใ่ นกฎระเบียบของโรงเรี ยน
1.3 ด้ านความสามารถปรับเปลีย่ นและพัฒนาโรงเรี ยนให้ เข้ ากับสิง่ แวดล้ อม ผู้บริ หารและครูมีการเตรี ยมพร้ อม
ทังตนเองและนั
้
กเรี ยน เพื่อเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน ผู้บริ หารควรตระหนักและให้ ครูให้ ความสาคัญกับการเรี ยนรู้ AEC
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1.4 ด้ านความสามารถแก้ ปัญหาภายในโรงเรี ยน ผู้บริ หารควรเน้ นย ้าให้ ครู นาผลการทดสอบของนักเรี ยนใน
ระดับต่าง ๆ มาเป็ นข้ อมูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
2. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
พบว่า ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน มีคา่ เฉลีย่ อยูอ่ นั ดับสุดท้ าย ดังนัน้ ผู้บริ หารควรส่งเสริ มทางด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
สนับสนุนให้ ครูจดั การเรี ยนการสอนให้ มีคณ
ุ ภาพ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
2.1 ด้ านการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ผู้บริ หารควรส่งเสริ มให้ ครู บุคลากร และชมชุนเข้ ามามี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา และความต้ องการของชุมชน เพื่อใช้ กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของโรงเรี ยน
2.2 ด้ านการพัฒ นาหลักสูตร ผู้บ ริ หารควรให้ ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดทาหลักสูตรท้ องถิ่ น เพื่อให้
สอดคล้ องกับบริ บทที่แท้ จริ ง
2.3 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ผู้บริ หารควรส่งเสริ มและกาหนดให้ ครู ใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยกระตุ้นให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดการเรี ยนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2.4 ด้ านการพัฒนาครู ผู้บริ หารควรเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญมาฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ แก่ครูเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอน และส่งเสริ มให้ ครูเข้ ารับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อนาความรู้ ความสามารถ
นันมาใช้
้
ในการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลายและส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนให้ สงู ขึ ้น
2.5 ด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศ วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ ผู้บริ หารควรกระตุ้นและกาหนด
เกณฑ์การทางาน ให้ ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มงุ่ เน้ นผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน โดยให้ การเอื ้ออานวยและส่งเสริ มการ
จัดบรรยากาศและสิง่ แวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ มีแหล่งเรี ยนรู้สาหรับนักเรี ยนอย่างหลากหลายและเพียงพอ
2.6 ด้ านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ผู้บริ หารควรเห็นความสาคัญของการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การทางานของครูและบุคลากรในโรงเรี ยน เพื่อนาผลการประเมินนันมาปรั
้
บปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ย นการสอนของครู
และบุคลากร ให้ การจัดการเรี ยนการสอนนันเกิ
้ ดประโยชน์สงู สุดแก่นกั เรี ยน และผู้บริ หารควรยกย่องชมเชย ให้ เกียรติ ให้
รางวัลกับครู เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจต่อผู้ปฏิบตั ิงาน
2.7 ด้ านการส่งเสริ มการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริ หารควรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ พร้ อมทังสามารถให้
้
คาปรึกษาเรื่ องการทาวิจยั แก่ครูได้
3. วัฒนธรรมองค์การโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า ด้ านการ
มอบอานาจ มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ าย ดังนัน้ ผู้บริ หารควร มอบหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ ครู และบุคลากรอย่างชัดเจน
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล มอบอานาจให้ ครู ตดั สินใจในงานที่ได้ รับมอบหมายได้ อย่างอิสระ ตลอดจนให้
บุคลากรในโรงเรี ยนมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของโรงเรี ยน
3.1 ด้ านความมุง่ ประสงค์ของโรงเรี ยน ผู้บริ หารควรประชาสัมพันธ์ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของโรงเรี ยน ให้ บคุ ลากร
เข้ าใจแนวทางการปฏิบตั ิงานในทิศทางเดียวกัน
3.2 ด้ านการมอบอานาจ ผู้บริ หารควรให้ บคุ ลากรมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับ
การดาเนินงานของโรงเรี ยน และควรมอบหมายงานให้ เหมาะสมกับภาระงาน
3.3 ด้ านการตัดสินใจ ผู้บริ หารควรรับฟั งความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เพื่อให้
ประสิทธิผลของการตัดสินใจมีคณ
ุ ภาพยิ่งขึ ้น
3.4 ด้ านความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึง่ ของโรงเรี ยน ผู้บริ หารควรสร้ างความเชื่อมัน่ และให้ ขวัญกาลังใจแก่บคุ ลากรใน
โรงเรี ยน เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการปฏิบตั ิงานให้ บรรลุผลตามเป้าหมาย
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3.5 ด้ านความไว้ วางใจ ผู้บริ หารควรพิจารณาตนเองถึ งจุดเด่น จุดด้ อย และพัฒ นา ปรับปรุ งตนเอง เพื่อให้
บุคลากรหรื อผู้ใต้ บงั คับบัญชาเกิดความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจในตัวผู้บริ หาร
3.6 ด้ านความมีคณ
ุ ภาพ ผู้บริ หารควรจัดหาจัดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์อานวยความสะดวกให้ แก่ครูและบุคลากร
3.7 ด้ านการยอมรับ ผู้บริ หารควรเปิ ดโอกาสและให้ การยอมรับความคิดใหม่ ๆ ของบุคลากรในโรงเรี ยน และ
พร้ อมที่จะส่งเสริ มสนับสนุนความสามารถของบุคลากรอย่างเต็มที่
3.8 ด้ านความเอื ้ออาทร ผู้บริ หารเอาใจใส่ดแู ลความเป็ นอยูแ่ ละคุณ ภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรในโรงเรี ยนทุกคน
อย่างเต็มที่และเสมอภาค เพราะถ้ าครูมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี การปฏิบตั ิงานก็จะมีคณ
ุ ภาพ
3.9 ด้ านความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ผู้บริ หารควรเพิ่มความตระหนักและความรอบคอบในการให้ ความเป็ นธรรมในการ
ตัดสินลงโทษหรื อพิจารณาความดีความชอบแก่บคุ ลากรให้ มากยิ่งขึ ้น
3.10 ด้ านความหลากหลายของบุคลากร ผู้บริ หารควรตระหนักในการมอบหมายงานให้ บคุ ลากร โดยพิจารณา
ถึงสภาพการเปลีย่ นแปลงของบริ บทและสังคม
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
จากผลการศึกษาค้ นคว้ า ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ ต่อไป ดังต่อไปนี ้
1. ควรศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการในเชิงคุณภาพเป็ นกรณีศกึ ษา ในโรงเรี ยนที่มีประสิทธิผลที่เป็ นเลิศ เพื่อค้ นหา
แนวทางวิธีปฏิบตั ิที่ดี
2. ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของผู้บริ หารและครู ในสังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เพื่อนาผลมาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาการผู้บริ หารและครู
3. ควรศึกษาแนวทางพัฒนาประสิทธิ ผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1 ด้ านความสามารถในการผลิตนักเรี ยนให้ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงเพื่อให้ ได้ แนวทางที่สามารถนามาใช้ ในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนได้ ดียิ่งขึ ้น
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การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5
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บทคัดย่ อ
การวิจัยในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารงบประมาณในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และ2) เพื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารงบประมาณในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
จาแนกตามตาแหน่ง ประสบการณ์ ในการทางาน และขนาดของสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยได้ แก่ ผู้บริ หาร
สถานศึกษา และครู ผ้ ปู ฏิบตั ิงานด้ านบริ หารงบประมาณจานวน 132 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั
สร้ างขึ ้น ได้ รับแบบสอบถามกลับคืน 120 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรี ยบเทียบรายคูโ่ ดยใช้ วิธีของเชฟเฟ่
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการบริ หารงบประมาณในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมากและเมื่ อพิจารณารายด้ านพบว่าด้ านการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษามีการปฏิบตั ิอยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้ านการจัดสรรงบประมาณ ส่วนด้ าน การบริ หารงาน
พัสดุ และสินทรัพย์ มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นอันดับต่าสุด และ 2) การเปรี ยบเทียบการบริ หารงบประมาณในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่าผู้บริ หารและครู ที่มีประสบการณ์ในการทางาน และปฏิบตั ิงาน
ในสถานศึกษาขนาดแตกต่างกัน มี ความคิ ดเห็น เกี่ ยวกับ การบริ ห ารงบประมาณด้ านบริ ห ารงานการเงิ น และด้ านการ
บริ หารงานพัสดุ และสินทรัพย์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การบริ หารงบประมาณ, สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
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Abstract
This research’s objectives were to:research condition Budget Administration in Basic Education
Schoolunder The Secondary Education Service Area Office 5; and 2) compareBudget Administration in Basic
Education Schoolby position, working experience, and school size.The 132 samples, from Educational
Managerand Budget Management Teacher.Theinstrumentfor this research used questionnaire constructed by
the researcher,120 questionnaires were returned.The data were analyzed in terms ofpercentage, mean,
standard deviation, One-Way ANOVA and Scheffe’s method.
The research found that: 1) The condition Budget Administration in Basic Education School under The
Secondary Education Service Area Office 5, the overall performance was at a high level. When considered on
each side found that Resource Mobilization And Investment for Education were the highest rank followed by
Budget Allocation. While Inventory and Asset Management were at the lowest level. 2) Comparison of
BudgetAdministration in Basic Education School under The Secondary Education Service Area Office 5found
thatadministrators and teacherswith different in experience inwork and the size of school showndifferent
opinions inbudget management in financial management. There was a statistically significant difference at .05
level.
Keywords: Budget Administration, Basic Education School, The Secondary Education Service Area Office 5

ภูมิหลัง
จากเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ต้ องการให้ มีการปฏิรูปการศึกษา โดย
การกระจายอานาจให้ ทกุ ฝ่ ายมีส่วนร่ วมและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ที่กาหนดให้ กระทรวงกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา ทังด้
้ านวิชาการ การบริ หาร
งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา และ
สถานศึกษาโดยตรง เพื่อให้ สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระ และมีความเข้ มแข็ง รั ฐจึงให้ สถานศึกษาเป็ นนิติบคุ คล โดย
ได้ บญ
ั ญัติไว้ ในพระราชบัญญัติระเบียบ บริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โดยในมาตรา 35 ดังนี ้ “สถานศึกษา
ที่จดั การศึกษาขันพื
้ ้นฐานตามมาตรา 34 เฉพาะที่เป็ นโรงเรี ยนมีฐานะเป็ นนิติบคุ คล เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรค
หนึ่ง ให้ มีความเป็ นนิติบคุ คลสิ ้นสุดลง” การบริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่เป็ นนิติบคุ คล มีขอบข่ายและภารกิจการบริ หาร
และจัดการสถานศึกษา ออกเป็ น 4 ด้ าน ดังนี ้ 1) การบริ หารวิชาการ เป็ นการบริ หารกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ
เรี ยนการสอน ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลมากที่สดุ 2) การบริ หารงบประมาณ เป็ นการบริ หารเกี่ยวกับการจัดทาและ
นาเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริ หารงานการเงิน การ
บริ ห ารบัญ ชี การบริ ห ารพัส ดุแ ละสิ น ทรั พ ย์ 3) การบริ ห ารงานบุ ค คล เป็ นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ มี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ เป็ นการวางแผนอัตรากาลัง กาหนดตาแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ การเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิราชการ วินยั และการออกจากราชการ 4) การบริ หารงานทัว่ ไป เป็ นการดาเนินงานด้ านธุรการ ข้ อมูลด้ านสารสนเทศ
อาคารสถานที่ สภาพแวดล้ อม งานส่งเสริ มกิจการนักเรี ยน การประชาสัมพันธ์การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ [1]
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ปั จจุบนั โรงเรี ยนมัธยมศึกษามีโครงสร้ างการบริ หารใหม่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ทาให้ โรงเรี ยนประถมศึกษาและโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแยก
โครงสร้ างการบริ หารออกจากกันอย่างชัดเจน คือสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดูแลการจัดการของโรงเรี ยน
ระดับประถมศึกษา และสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดูแลการจัดการของโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา เป็ นที่
คาดหมายว่าจะทาให้ โรงเรี ยนมัธยมศึกษามีความคล่องตัวในการบริ หารจัดการมากขึ ้น ทังในเรื
้ ่ องด้ านวิชาการ งบประมาณ
การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารงานทัว่ ไป และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานได้ จดั ทามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรี ยนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 เพื่อให้ โรงเรี ย นได้ ใช้ เป็ นคู่มือประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุ งการพัฒนาการบริ หารให้ มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งมีมาตรฐานเกี่ยวกับการบริ หารการเงิน
และบัญชีของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ซึ่งมีขอบข่ายงาน 6 ด้ าน คือ 1) การทาหลักฐานการเงินและการบัญชี 2) การรับเงิน 3)
การจ่ายเงิน 4) การเก็บรักษาเงิน 5) การควบคุมและตรวจสอบ 6) การประเมินผลการใช้ จ่ายตามแผนการใช้ จ่าย [2]
การบริ หารงบประมาณ เป็ นงานหนึ่งของการบริ หารโรงเรี ยนที่มีความสาคัญยิ่ง ทังนี
้ ้เพราะการบริ หารโรงเรี ยน ถ้ า
หากผู้บริ หารโรงเรี ยนไม่ให้ ความสาคัญ และไม่มีการวางแผนในการใช้ เงินให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ผู้บริ หารโรงเรี ยนนันๆ
้ ก็มกั
ประสบปั ญหาในการบริ หารโรงเรี ยน
ในการบริ หารงบประมาณของสถานศึกษา ผู้บริ หาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง ถือได้ ว่ามีบทบาทสาคัญในการ
รับผิดชอบ ตังแต่
้ ขนตอนการวางแผน
ั้
การบริ หารงบประมาณและการรายงานผล โดยมุ่งเน้ นผลสาเร็ จของงาน และการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้ การดาเนินงานของหน่วยงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ งบประมาณที่
มีอย่างจากัด โดยสถานศึกษาจาเป็ นต้ องดาเนินงานตามเงื่อนไขการจัดการทางการเงิน มีการวางแผนกลยุทธ์ และวางแผน
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ า การจัดระบบจัด ซือ้ จัด จ้ างให้ มี ประสิท ธิ ภาพ รัดกุมและโปร่ งใส มีม าตรฐานการควบคุม
งบประมาณ และการกาหนดความรับผิดชอบเรื่ องการบัญชีและการเงิน การบริ หารสินทรัพย์เพื่อให้ ใช้ สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้
คุ้มค่ามากที่สดุ การรายงานทางการเงินและผลการดาเนินงาน เพื่อแสดงความโปร่ งใส การควบคุมและตรวจสอบภายใน
ทังนี
้ ้เพื่อควบคุมการใช้ งบประมาณและปรับปรุงการดาเนินงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
แต่อย่างไรก็ตาม การบริ หารงบประมาณก็ยงั พบปั ญหาหลายด้ าน เช่น ด้ านการทาหลักฐานการเงิน และการบัญชี
ซึง่ เป็ นงานที่มีปริ มาณงานมาก ต้ องอาศัยบุคลากรที่มารับผิดชอบงานด้ านการจัดหลักฐานการเงินและการบัญชีโ ดยเฉพาะ
และบุคลากรนันต้
้ องมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้ าน ซึง่ ปั จจุบนั จะใช้ ครูเป็ นผู้ดาเนินการ ทาให้ ครู ที่มีหน้ าที่หลักทางด้ าน
การจัดการเรี ยนการสอน ไม่สามารถดาเนินการได้ ทนั ต่อเวลาและไม่เป็ นปั จจุบนั ซึ่งถือว่าเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั เป็ น
อย่างมาก และด้ านการประเมินผลการใช้ จ่ายตามแผนการใช้ จ่าย ซึ่งเป็ นสิ่งที่บคุ ลากรในสถานศึกษาไม่สามารถรับทราบ
รายละเอียดได้ ทกุ เรื่ อง ในด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างชัดเจน ทาให้ กระบวนการด้ านการประเมินผลการใช้ จา่ ย จึงไม่ผา่ นการ
ดาเนินการมีสว่ นร่วมของบุคลากรทุกฝ่ าย กรรณิการ์ พลลาภ [3] จึงส่งผลเสียต่อการบริ หารงานของผู้บริ หารเป็ นอย่างมาก
เพราะว่างานงบประมาณและการเงิน เป็ นงานที่ช่วยสนับสนุนงานอื่น ๆ ให้ คล่องตัว หากผิดพลาดจะมีผลเสียที่เห็นเด่นชัด
กว่างานอื่น ๆ
ดัง นัน้ ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู จึ ง มี ค วามส าคัญ ในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยเฉพาะการบริ หารงาน
งบประมาณ ถือเป็ นปั จจัยหลักของสถานศึกษาทุกระดับ ซึ่งผู้บริ หารต้ องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการ
บริ หารงานงบประมาณให้ ถกู ต้ องตามระเบียบกฎหมาย และมิให้ เกิดข้ อผิดพลาด อันจะส่งผลให้ เกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการได้ เป็ นเหตุให้ ผ้ วู ิจยั สนใจ ที่จะศึกษาสภาพการบริ หารงบประมาณ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บรุ ี จาก
ความคิดเห็นของผู้บริ หารการศึกษา และครู ผ้ ทู าหน้ าที่ด้านงบประมาณว่าเป็ นอย่างไร เพื่อนาผลการศึกษามาเป็ นแนวทาง

141

142

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 31 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562
สาหรับผู้บริ หารและครู ของสถานศึกษาในการพัฒนาการบริ หารงบประมาณ เพื่อให้ มีประสิทธิภาพมากที่สดุ คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สงู สุด ต่อการจัดการศึกษาของประเทศในอนาคต

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารงบประมาณในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารงบประมาณในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จาแนกตามตาแหน่ง ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของสถานศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ ผู้บริ หารสถานศึกษา จานวน 64 คน และครูผ้ ปู ฏิบตั ิงานด้ านบริ หารงบประมาณ
จานวน 128 คน รวมประชากรทังสิ
้ ้น 192 คน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจยั กาหนดขนาดตัวอย่างโดยเทียบจานวนจากตารางของ Krejcie & Morga (1970) ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้
กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 132 คน
วิธีการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) คานวณตัวอย่างตามสัดส่วน ให้ ได้ ตวั อย่างตามขนาด
ตัวอย่างทีก่ าหนด
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถามที่ผ้ วู จิ ยั สร้ างขึ ้น โดยการศึกษาจากเอกสาร ตารา และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้ อง แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 1 ชุด สาหรับผู้บริ หารสถานศึกษา และครู
ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบริ หารงบประมาณโดยแบบสอบถามมี 2 ตอน แบ่งเป็ น
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 การบริ หารงบประมาณในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้ วย 7 ด้ านคือ 1) การจัดทาและเสนอของบประมาณ 2)
การจัดสรรงบประมาณ 3) การตรวจสอบ ติด ตาม ประเมิ นผล รายงานการใช้ เงิน และผลการด าเนิน งาน 4) การระดม
ทรัพ ยากร และการลงทุน เพื่ อการศึกษา 5) การบริ ห ารงานการเงิน 6) การบริ หารการบัญ ชี และ7) การบริ หารพัสดุและ
สินทรัพย์ ซึง่ เกณฑ์การให้ คะแนนมี 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง การปฏิบตั ิในระดับมากที่สดุ ,4 หมายถึง การปฏิบตั ิในระดับมาก,
3 หมายถึง การปฏิบตั ิในระดับปานกลาง, 2 หมายถึง การปฏิบตั ิในระดับน้ อย และ 1 หมายถึง การปฏิบตั ิในระดับน้ อยที่สดุ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้ รับคืน แล้ วนามาให้ คะแนนตามน ้าหนักคะแนนแต่ละข้ อ
2. วิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปร โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ( x ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรี ยง
3. การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาและครู ผ้ ูปฏิบัติงานด้ านบริ หาร
งบประมาณ ที่มีต่อการบริ หารงบประมาณในสถานศึกษา จาแนกตามตาแหน่ง ประสบการณ์ ในการทางาน และขนาดของ
สถานศึกษา สถิติที่ใช้ คือ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะเปรี ยบเทียบเป็ นราย
คูโ่ ดยใช้ วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)
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สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาการบริ หารงบประมาณในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
5 สรุปผลการศึกษาได้ 3 ประเด็น ดังนี ้
1. ข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นผู้บริ หาร 40 คน และครู ผ้ ปู ฏิบตั ิหน้ าที่
ด้ า นบริ ห ารงบประมาณ 80 คน ส่วนใหญ่ พบว่า มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานในโรงเรี ย น 5-10 ปี และด ารงต าแหน่งใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก 51 คน
2. การบริ หารงบประมาณในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดย
ภาพรวม และรายด้ านพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านการระดมทรัพยากร และการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมากเป็ นอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้ านการจัดสรรงบประมาณ การจัด ทาและ
เสนอของบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้ เงินและผลการดาเนินงาน การบริ หารงาน
บัญชี การบริ หารงานการเงิน ตามลาดับ ส่วนด้ าน การบริ หารพัสดุ และสินทรัพย์อยูใ่ นลาดับสุดท้ าย
3. เปรี ยบเทียบการบริ หารงบประมาณในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 จาแนกตาแหน่ง ประสบการณ์ การทางาน และขนาดของโรงเรี ยน ผู้บริ หารและครู ที่มีตาแหน่งแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณไม่แตกต่างกัน ผู้บริ หารและครู ที่มีประสบการณ์ ทางานแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้ านการบริ หารงานการเงิน และการบริ หารพัสดุและสินทรัพย์ แตกต่างกัน ผู้บริ หารและครู ที่อยู่ในโรงเรี ยนขนาด
แตกต่างกันมี ความคิด เห็ นเกี่ ยวกับ ด้ านการบริ ห ารงานการเงิน และการบริ หารพัสดุและสินทรัพ ย์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
จากการศึกษาการบริ หารงบประมาณในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 โดยภาพรวมและแยกเป็ นรายด้ านทัง้ 7 ด้ าน ผู้ศกึ ษามีข้อวิจารณ์ ดังนี ้
1. การบริ ห ารงบประมาณในสถานศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐานสังกัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 5
โดยภาพรวม
การบริ ห ารงบประมาณในสถานศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐานสัง กั ด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 5
โดยภาพรวม พบว่ามีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก (x= 3.82, S.D. = 0.69) แสดงให้ เห็นว่า ผู้บริ หารและครูผ้ ปู ฏิบตั ิหน้ าที่ด้าน
บริ หารงบประมาณ มีการการบริ หารงบประมาณทัง้ 7 ด้ าน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั สร้ อยวสันต์ ศรี คาแหง [4] ได้ ศึกษา
เรื่ องการบริ หารงบประมาณในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พบว่า ความ
คิดเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาต่อการบริ หารงบประมาณในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ในภาพรวมพบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษา มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงบประมาณอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ภูมิภาศิณศม์ อิสสระยางกูล [5] ได้ ทาการวิจยั การพัฒนารูปแบบการบริ หารงานงบประมาณและ
การเงินในอนาคต สาหรับสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ผลการวิจยั พบว่า ระดับการปฏิบตั ิจริ งสูงสุดในปั จจุบนั ของการบริ หาร
งบประมาณและการเงินของโรงเรี ยนโดยสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา อยู่ในระดับมากและสอดคล้ องกับงานวิจยั ของซุบรี
ม่วงกุ้ง [6] ได้ ทาการวิจยั การบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธ์ศาสตร์ ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยใช้ แบบสอบถาม ประชากรคือ ผู้บริ หารสถานศึกษา และครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา
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ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธ์ ศาสตร์
ในการศึกษา ภาพรวมและรายด้ านอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าการบริ หารงบประมาณด้ านการระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษามีการ
ปฏิบัติอยู่ในอันดับสูงสุด (x= 3.98, S.D. = 0.85) อาจเป็ นเพราะว่า ผู้บริ หารและครู มีก ารบริ ห ารการใช้ ทรัพ ยากร และ
ทุนการศึกษา อย่างคุ้มค่า มีการร่วมกันวางแผนการใช้ ทรัพยากรภายในโรงเรี ยน และมีการกากับ ติดตาม การใช้ ทรัพยากรได้
อย่างมี ป ระสิท ธิ ภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัยของสายบัว กล้ วยดี [7] ได้ ศึกษา เรื่ อ งสภาพและปั ญ หาการปฏิ บัติงาน
งบประมาณของผู้บริ หารและครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีพบว่าสภาพการ
ปฏิบตั ิงานงบประมาณของผู้บริ หารและครู ด้ านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับ
มากที่สดุ
ส่วนการการบริ หารงบประมาณด้ านการบริ หารงานพัสดุ และสินทรัพย์มีการปฏิบตั ิอยู่ในอันดับต่าสุด (x= 3.65,
S.D. = 0.42) ซึง่ เมื่อพิจารณาแล้ ว อาจเป็ นเพราะว่าในโรงเรี ยน ยังขาดเจ้ าหน้ าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้ อม
ในการรับผิดชอบงานพัสดุ จึงทาให้ มีปัญหาในการตรวจสอบวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ การจัดซื ้อจัดจ้ าง การจัดทาฐานข้ อมูลสินทรัพย์
ของโรงเรี ยนที่ไม่เป็ นระบบ ซึง่ สอดคล้ องกับในปี พ.ศ. 2560 มีการเปลีย่ นมาใช้ พ.ร.บ. การจัดซื ้อจัดจ้ าง และการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 แทนการใช้ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของสรารักษ์ ศิริพงษ์ [8]
ได้ ศกึ ษา เรื่ องปั ญหาและแนวทางการแก้ ไขปั ญหาการบริ หารงานงบประมาณในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 พบว่า ด้ านการบริ หารงานพัสดุและสินทรัพย์ มีปัญหาอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
2. การเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5
1) ผู้บริ หารและครู ที่มีตาแหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการการบริ หารงบประมาณในสถานศึกษาขัน้
พื ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 แตกต่างกันมีรายละเอียดการอภิปราย ดังนี ้
การบริ หารงบประมาณ จาแนกตามตาแหน่ง ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริ หารและครู ที่มีตาแหน่งต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับการบริ หารงบประมาณ โดยรวมเฉลี่ยไม่ต่างกัน ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะว่า
ผู้บริ หารและครูผ้ ปู ฏิบตั ิงานด้ านงบประมาณ ในแต่ละโรงเรี ยนได้ มีการวางแผนการดาเนินงาน/โครงการ กาหนดจุดประสงค์
เพื่ อจัดทาและเสนอของบประมาณ มีการจัดโครงสร้ างการบริ หารงบประมาณอย่ างไว้ อย่างชัดเจน และมี การชี แ้ จงให้
บุคลากรได้ รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อแสดงถึงความโปร่ ง ใส ถูกต้ อง และสามารถติ ดตาม ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ วนิดา ช่วยบารุง [9] ได้ ศึกษาเรื่ อง การศึกษาปั ญหาการบริ หารงบประมาณของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต 3 พบว่า เมื่อจาแนกตามตาแหน่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2) ผู้บริ หารและครู ที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริ หารงบประมาณใน
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 แตกต่างกัน มีรายละเอียดการอภิปราย ดังนี ้
การบริ หารงบประมาณ จาแนกตามประสบการณ์ ทางาน ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริ หารและครู ที่มีประสบการณ์
ทางานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณ โดยรวมเฉลี่ยไม่ต่างกันและเมื่อแยกพิจารณารายด้ านพบว่า
ด้ านการบริ หารงานการเงินกับด้ านการบริ หารงานพัสดุ และสินทรัพย์ ผู้บริ หารและครูที่มีประสบการณ์ทางานต่ากว่า 5 ปี กับ
ผู้บริ หารและครูที่มีประสบการณ์ทางาน มากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณ ด้ านการบริ หารงาน
การเงิน กับด้ านการบริ หารงานพัสดุ และสินทรัพย์โดยเฉลีย่ แตกต่างกัน โดยผู้บริ หารและครูที่มีประสบการณ์ทางาน มากกว่า
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10 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการการบริ หารงบประมาณ ด้ านการบริ หารงานการเงิน กับด้ านการบริ หารงานพัสดุ
และสินทรัพย์มากกว่า ผู้บริ หารและครู ที่มีประสบการณ์ ทางานต่ากว่า 5 ปี ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สายบัว กล้ วยดี
[10] ได้ ศกึ ษา เรื่ องสภาพและปั ญหาการปฏิบตั ิงานงบประมาณของผู้บริ หารและครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี พบว่า สภาพการปฏิบตั ิงานงบประมาณของผู้บริ หารและครู ในสถานศึกษาเมื่อจาแนกตาม
ประสบการณ์การทางานด้ านงบประมาณมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) ผู้บริ หารและครูที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาทีม่ ีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณใน
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 แตกต่างกัน
การบริ หารงบประมาณ จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริ หารและครูที่อยู่ในโรงเรี ยนขนาด
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณโดยรวมเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน และเมื่อแยกพิจารณารายด้ านพบว่า 1)
ผู้บริ หารและครู ที่อยู่ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก กับ ผู้บริ หารและครูที่อยู่ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ 2) ผู้บริ หารและครูที่อยู่ในโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก กับ ผู้บริ หารและครู ที่อยู่ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ พิเศษมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับการบริ หารงบประมาณ โดยเฉลี่ย
แตกต่างกันโดยผู้บริ หารและครู ที่อยู่ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ และผู้บริ หารและครู ที่อยู่ ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการการบริ หารงบประมาณด้ านการบริ หารงานพัสดุ และสินทรัพย์มากกว่า ผู้บริ หารและครู ที่อยู่ใน
โรงเรี ย นขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัย ของ สร้ อยวสัน ต์ ศรี ค าแหง [4] ได้ ศึกษา เรื่ อ งการบริ ห ารงบประมาณใน
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พบว่า ผู้บริ หารที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนที่มีขนาด
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงบประมาณ ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการบริ หารงบประมาณในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ด้ านการจัดทาและเสนอของบประมาณ
จากผลการศึกษาการบริ หารงบประมาณพบว่า โรงเรี ยนมีการมอบหมายงาน โดยมีผ้ รู ับผิดชอบงานงบประมาณใน
แต่ละด้ านอย่างชัดเจนมีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ดังนันผู
้ ้ บริ หารและครูผ้ ปู ฏิบตั ิงานด้ านงบประมาณ ควรจัดทาเอกสารที่มีผ้ รู ับผิดชอบ
งานงบประมาณในแต่ละด้ านไว้ อย่างชัดเจน เช่น คาสัง่ การปฏิบตั ิงาน คู่มือแผนงาน/โครงการ คู่มือการจัดซื ้อจัดจ้ าง หรื อ
แนวทางการปฏิบตั ิงาน แจกให้ ครู ได้ ศึกษา เพื่ อให้ ครู ปฏิบตั ิภารกิจที่รับผิดชอบ ให้ เกิดผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของการ
บริ หารงบประมาณ
2. ด้ านการจัดสรรงบประมาณ
จากผลการศึก ษาการบริ ห ารงบประมาณพบว่า การจัด สรรงบประมาณภายในโรงเรี ย น มี ก ารแสดงเหตุผลที่
สนับสนุนขอเพิ่มงบประมาณ พร้ อมทังแสดงรายละเอี
้
ยดทังหมดของผลประโยชน์
้
ที่คาดว่าจะได้ รับ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนัน้
ผู้บริ หารและครู ผ้ ปู ฏิบตั ิงานด้ านงบประมาณหรื อบุคลากรผู้เกี่ยวข้ องที่รับผิดชอบงานในแต่ละโครงการ ควรร่ วมมือกันแสดง
เหตุที่สนับสนุนขอเพิ่มงบประมาณ และแสดงรายละเอียดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับไว้ อย่างชัดเจน เพื่อให้ การจัดสรร
งบประมาณ มีความเหมาะสม ตามลาดับความสาคัญของแผนงาน/โครงการ ที่กาหนดไว้
3. ด้ านการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการใช้ เงิน และผลการดาเนินงาน
จากผลการศึกษาการบริ หารงบประมาณพบว่า โรงเรี ยนมีเจ้ าหน้ าที่ ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมกับ
การตรวจสอบภายในมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด ดังนันผู
้ ้ บริ หารและครูผ้ ปู ฏิบตั ิงานด้ านงบประมาณควรสนับสนุนให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่ทางาน
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ด้ านการตรวจสอบภายใน ให้ ไปอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถเพื่อให้ โรงเรี ยนมีบุคลากรที่มีความสามารถในการ
ตรวจสอบภายใน ได้ ในระดับปานกลางถึงมาก และการตรวจสอบภายในควรได้ รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดีจากฝ่ ายบริ หาร
ด้ วย
4. ด้ านการระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
จากผลการศึกษาการบริ หารงบประมาณพบว่า โรงเรี ยนมีการระดมทรัพยากร และทุนการศึกษาร่วมกับชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาโรงเรี ยน และนักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนันผู
้ ้ บริ หารและครู ผ้ ปู ฏิบตั ิงานด้ านงบประมาณหรื อ
บุคลากรผู้เกี่ยวข้ อง ควรร่วมมือกัน ช่วยกันวางแผนการสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ให้ มีมากขึ ้น ในการ
ระดมทรัพยากรและทุนการศึกษา เพื่อนามาพัฒนาโรงเรี ยน และนักเรี ยน
5. ด้ านการบริ หารงานการเงิน
จากผลการศึกษาการบริ หารงบประมาณพบว่า โรงเรี ยนมีการจัดทาเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับงานการเงิน
ได้ อย่างครบถ้ วนมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด ดังนันผู
้ ้ บริ หารและครูผ้ ปู ฏิบตั ิงานด้ านงบประมาณควรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของตนเอง ในการปฏิบัติงานให้ มีมากขึ ้น โดยการส่งไปอบรม หรื อมีค่มู ืออ่านเสริ ม เพื่อให้ การจัดทาเอกสาร หลักฐานที่
เกี่ยวข้ องกับงานการเงิน มีความครบถ้ วน ตามเป้าหมายที่กาหนด
6. ด้ านการบริ หารงานบัญชี
จากผลการศึกษาการบริ หารงบประมาณพบว่า โรงเรี ยนมีเอกสารทางการบัญชีประเภทต่างๆ และมีการลงบัญชี
อย่างถูกต้ อง เป็ นปั จจุบนั ตรวจสอบได้ มีค่าเฉลีย่ ต่าสุด ดังนันผู
้ ้ บริ หารและครู ผ้ ปู ฏิบตั ิงานด้ านงบประมาณควรมีเจ้ าหน้ าที่ที่
ปฏิบตั ิการด้ านการบริ หารบัญชี ที่มีความรู้ ความสามารถ ด้ านระบบการจัดทาบัญชี การทาบัญชีประเภทต่างๆ และลงบัญชี
ได้ อย่างถูกต้ อง
7. ด้ านการบริ หารงานพัสดุ และสินทรัพย์
จากผลการศึกษาการบริ หารงบประมาณพบว่า โรงเรี ยนมีเจ้ าหน้ าที่ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้ อมใน
การรับผิดชอบงานพัสดุมีค่าเฉลี่ยต่า สุดดังนัน้ ผู้บริ หารและครู ผ้ ปู ฏิบัติงานด้ านงบประมาณควรสนับสนุนให้ เจ้ าหน้ าที่ที่
ทางานด้ านพัสดุ ให้ ไปอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถหรื อมีค่มู ือการจัดซื อ้ จัดจ้ าง เพื่อให้ โรงเรี ยนสามารถดาเนินการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง ด้ วยวิธีการต่างๆได้ ตามระเบียบ ตามขันตอน
้
รัดกุม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
8. ความแตกต่างของประสบการณ์ในการทางาน
จากผลการศึกษาการบริ หารงบประมาณพบว่าผู้บริ หารและครู ที่มีประสบการณ์ ทางานต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ ย วกับ การบริ ห ารงบประมาณด้ า นการบริ ห ารงานการเงิ น กับ ด้ า นการบริ ห ารงานพัส ดุแ ตกต่ างกัน เพราะผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครู ที่มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี ความรู้ความชานาญในด้ านการบริ หาร และการปฏิบตั ิงานยัง
น้ อย ซึ่งเรื่ องการเงิน และพัสดุ ต้ องอาศัยเจ้ าหน้ าที่ที่มีประสบการณ์ในการทางาน มีความพร้ อม และต้ องมีความรับผิดชอบ
ดังนัน้ ผู้บริ หารและครู ที่ต้องทาหน้ าที่ด้านการเงินและพัสดุ ควรได้ รับการอบรม ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ และ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนควรมีการกากับ ติดตาม นิเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบด้ านการเงิน และพัสดุ ให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างถูกต้ อง
9. ความแตกต่างของขนาดสถานศึกษา
จากผลการศึกษาการบริ หารงบประมาณพบว่าผู้บริ หารและครู ที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในโรงเรี ยนขนาดต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณด้ านการบริ หารงานการเงินกับด้ านการบริ หารงานพัสดุแตกต่างกันเพราะผู้บริ หารและ
ครู ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก อาจมีจานวนบุคลากรน้ อย งบประมาณที่ได้ รับน้ อยและครูสว่ นใหญ่ที่มาทาหน้ าที่ก็
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เป็ นครูบรรจุใหม่ ประสบการณ์ในการทางานน้ อย ดังนัน้ หน่วยงานต้ นสังกัดของสถานศึกษา ไม่วา่ จะเป็ นสานักงานเขตพื ้นที่
หรื อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ควรให้ ความสาคัญกับโรงเรี ยนขนาดเล็ก ที่ขาดแคลน ครู ผ้ ูสอน และ
ผู้บริ หารสถานศึกษา โดยให้ งบจ้ างบุคลากรที่มีความขาดแคลนเพิ่มเติม เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดเล็กมีการ
พัฒนาในทางที่ดีขึ ้น
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. จากผลการศึก ษา การบริ ห ารงบประมาณในสถานศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานสัง กัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ในด้ านการบริ หารงานการเงิน การบริ หารงานพัสดุ และสินทรัพย์โดยภาพรวม มีความแตกต่างกัน ใน
เรื่ องประสบการณ์ทางาน กับขนาดของโรงเรี ยน ที่ผ้ บู ริ หารและครูปฏิบตั ิงานอยู่ ดังนันจึ
้ งควรมี วิธีการส่งเสริ มเพื่อพัฒนาการ
บริ หาร กระบวนการทางาน และแนวทางการแก้ ไขปั ญหา ด้ านบริ หารงานงบประมาณ เพื่อเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาผู้บริ หาร
สถานศึกษา และครูผ้ ปู ฏิบตั ิงานต่อไป
2. หากต้ องการศึกษาในครัง้ ต่อไปควรศึกษาถึงวิธีการบริ หาร วิธีการพัฒนากระบวนการทางาน และแนวทางการ
แก้ ไขปั ญหา การบริ หารงานงบประมาณของผู้บริ หารสถานศึกษา ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่สง่ ผลต่อการบริ หารงาน
วิชาการของโรงเรี ยนกลุม่ โรงเรี ยนนิคมพัฒนาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 กลุม่ ตัวอย่างที่
ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือครูในกลุม่ โรงเรี ยนนิ คมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จานวน
155 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอานาจจาแนกราย
ข้ อระหว่าง .32 - .87 และค่าความเชื่อมัน่ .96 สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคณ
ู และสร้ างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ตวั แปรตาม
โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบมีขนตอน
ั้
(Stepwise multiple regression analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1) ภาวะผู้น าทางวิช าการของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาในกลุ่ม โรงเรี ย นนิ ค มพัฒ นา สังกัด สานัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก
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2) การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น ในกลุ่ม โรงเรี ย นนิ ค มพัฒ นา สังกัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก
3) ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่เป็ นตัวพยากรณ์ การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน กลุ่ม
โรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 คือ ด้ านการนิเทศ (X2) ด้ านการส่งเสริ ม
บรรยากาศทางวิชาการ (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคูณเท่ากับ 89.70 ซึ่งมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า
สัมประสิทธิ์การทานายหรื ออานาจพยากรณ์ ร้ อยละ 80.50 โดยสามารถสร้ างเป็ นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐาน ได้ ดงั นี ้
สมการพยากรณ์ ในรู ปคะแนนดิบ
Y = 0.598 + 0.458(X2) + 0.396(X4)
สมการพยากรณ์ ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.521(Z 2) + 0.420(Z 4)
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาทางวิชาการ/ การบริ หารงานวิชาการ/ กลุม่ โรงเรี ยนนิคมพัฒนา/ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

Abstract
This research aims to study the Instructional Leadership of Administrators Affecting Academic
Administration of School in Nikompattana School Group underRayong Primary Educational Service Area
Office 1. The sample used in this study was the teacher of the Nikompattanaschool. 155 personnels in
RayongPrimary Educational Service Area Office 1.The research instrument employed for the data collection was a
set of rating-scale questionnaires.The questionnaire of thediscriminative power value was between .32 and .87
and reliability value was.97. Data was analyzed by using mean ( X ), standard deviation (SD), Pearson ProductMoment Correlation Coefficient, and Stepwise multiple regression analysis. The regression equations for predicting
the dependent variables were created by using stepwise multiple regression analysis method.
The results of the study were as follows:
1) Academic Leadership of School Administrators in Nikompattana School Group under the Office of
Rayong Primary Educational Service Area 1 was found at high level.
2) Academic Administration of the School in Nikompattana School Group under the Office of Rayong
Primary Educational Service Area 1 was found at high level.
3) Academic Leadership of School Administrators which could be used for predicting Academic
Administration of school in Nikompattana School Group under the Office of Rayong Primary Educational Service
Area 1 were found only two aspects including the supervision (X2), the promotion of the academic atmosphere
(X4) which multiple correlation coefficient was found at 89.70 with statistically significant at level of .01. The
regression coefficient predictive competence was found at 80.50. These could be formed as the regression
equations of raw score and standardized score as follows:
The Regression Equation of Row Score:
Y = 0.598 + 0.458(X2) + 0.396(X4)
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The Regression Equation of Standardized Score:
Z = 0.521(Z 2) + 0.420(Z 4)
Keywords: Academic leadership/Academic administration of school/Nikompattana School Group / The office
Ofrayongprimary educational service area 1.

ภูมิหลัง
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วในปั จจุบนั สูค่ วามเจริ ญก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงทังในด้
้ าน
สภาพแวดล้ อม การเมือง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอื่นๆ ซึ่งผลการเปลีย่ นแปลงเหล่านี ้ส่งผลทังทางบวก
้
และทางลบ จึงจาเป็ นที่แต่ละประเทศต้ องเรี ยนรู้เพื่อจะปรับตัวให้ ทนั กับการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นตลอดเวลา และเตรี ยมพร้ อม
ที่จะเผชิญกับความท้ าทายจากกระแสโลก โดยปั จจัยสาคัญที่จะสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้ าทายดังกล่าว
ได้ คือ การพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็ นกระบวนการสาคัญในการพัฒนาคนให้ มีคุณภาพคนที่มีคณ
ุ ภาพย่อมส่งผลให้ สงั คมและ
ประเทศชาติมีความก้ าวหน้ า การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ภาพจึงเป็ นเรื่ องที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง วันเผด็จ มีชยั
[12] ซึ่งผลการประเมิน PISA 2015 ของประเทศไทยพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยด้ านวิทยาศาสตร์ 421 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD
493 คะแนน), ด้ านการอ่าน 409 คะแนน (ค่าเฉลีย่ OECD 493 คะแนน) และด้ านคณิตศาสตร์ 415 คะแนน (ค่าเฉลีย่ OECD
490 คะแนน) มีประเทศอาเซียนเข้ าร่วมโครงการ จานวน 5 ประเทศ ได้ แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม
แต่คะแนนของประเทศมาเลเซียจะไม่ถกู นามาเปรี ยบเทียบ เนื่องจากอัตราการเข้ าสอบน้ อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีผลการ
จัดอันดับการประเมินตามลาดับคือ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย และอินโดนีเซีย เมื่อได้ วิเคราะห์แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของ
คะแนนในภาพรวม ตังแต่
้ การประเมินรอบแรกจนถึงรอบปั จจุบนั พบว่า ผลการประเมินด้ านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ของ
ไทยไม่มีการเปลีย่ นแปลง ไม่ต่างจากการประเมินรอบที่ผา่ น ๆ มา ต้ องยอมรับว่าคะแนนซึง่ ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความเหลือ่ มล ้า
ทางการศึกษาว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะประเทศไทยยังเป็ นอันดับสองรองจากสิงคโปร์ และ
ยังคงมี ค ะแนนต่ ากว่าค่ าเฉลี่ย OECD ดังนัน้ กระทรวงศึ กษาธิ ก ารจึ งจะน าผลสะท้ อนจากคะแนน PISA มาใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ โดยได้ เตรี ยมแนวทางที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้ อมมุ่งสู่เป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้ ในร่ างแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 ว่าภายใน 15 ปี ข้างหน้ าจะเร่ งพัฒ นาคะแนนการประเมิน PISA ของประเทศไทยทุกด้ านให้
เพิ่มขึ ้น 100 คะแนน ไม่วา่ จะเป็ นการเข้ าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การผลิตและพัฒนา
ครูให้ มีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรี ยนการสอน ตลอดจนการวัด
และประเมินผลอย่างมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน[15]
การที่นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า เกี่ยวข้ องโดยตรงกับบทบาทของผู้บริ หารโรงเรี ยน ผู้บริ หารโรงเรี ยน
ต้ องบริ หารจัดการหลักสูตรและการสอนอย่างเอาใจใส่ และสนใจพฤติกรรมการสอนของครู ให้ มาก นัน่ คือ ผู้บริ หารโรงเรี ยน
ต้ องมีภาวะผู้นาทางวิชาการ ซึ่งเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการบริ หารงานวิชาการ เป็ นผู้รั บผิดชอบการนาพาโรงเรี ยนไปสู่
ความก้ าวหน้ า และทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสูงขึ ้น นอกจากนี ้ ผู้บริ หารโรงเรี ยนยังต้ องรักษาบรรยากาศของ
โรงเรี ยน จัดให้ มีทรัพยากรต่าง ๆที่ช่วยส่งเสริ มการเรี ยนการสอนกากับดูแลความก้ าวหน้ าของนักเรี ยน มีบรรยากาศความ
คาดหวังว่านักเรี ยนจะประสบผลสาเร็ จและมีภาวะผู้นาเชิงบริ หารที่เข้ มแข็ง จึงมีงานวิจัยจานวนมากเกี่ยวกับโรงเรี ยนที่มี
ประสิทธิ ผล ทังในระดั
้
บอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้ ระบุว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการเป็ นเรื่ องจาเป็ น ผู้บริ หาร
โรงเรี ยนจึงเป็ นคนสาคัญที่สดุ ในโรงเรี ยนที่มีอิท ธิ พลต่อคุณ ภาพการสอนของครู มีอิทธิ พลต่อระดับความสาเร็ จที่สงู ของ
นัก เรี ย นและมี อิ ท ธิ พ ลต่อ ระดับ ประสิท ธิ ภ าพของการด าเนิ น งานของโรงเรี ย น ถ้ าโรงเรี ย นต้ อ งการจะเป็ น โรงเรี ย นที่ มี
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ประสิทธิผลผู้บริ หารโรงเรี ยนต้ องเป็ นผู้มีภาวะผู้นาทางวิชาการ ภารกิจของผู้บริ หารโรงเรี ยนที่สาคัญคือ ต้ องมุง่ เน้ นที่กิจกรรม
ที่จะนาพาไปสูค่ วามสาเร็ จอย่างสูงของนักเรี ยน ถ้ ามีเป้าหมายที่จะทาโรงเรี ยนให้ มีประสิทธิผล ก็ต้องหาแนวทางเพื่อเน้ นการ
ใช้ ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยน การเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน การสอนที่มีคณ
ุ ภาพ และการจัดองค์การที่เอื ้อต่ อ
การเรี ยนรู้ เป็ นเรื่ องที่สมั พันธ์ กนั ผู้บริ หารโรงเรี ยนจึงต้ องมีภาวะผู้นาทางวิชาการ เพื่อดาเนินการให้ นกั เรี ยนมีความก้ าวหน้ า
ทางการเรี ยน ภาวะผู้นาทางวิชาการจึงเป็ นสิ่งสาคัญ ที่ผ้ ูบริ หารโรงเรี ยนต้ องมีและต้ องดาเนินการพัฒ นาให้ กับผู้บริ หาร
โรงเรี ยน[2]
ภาวะผู้นาทางวิชาการ(Instructional Leadership)เป็ นภาวะผู้นาที่พฒ
ั นามาจาก ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership)ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งการปรับเปลี่ยนมุมมองของงานในวงที่กว้ างกว่าและเป็ น
ระบบมากกว่า แต่ภาวะผู้นาทางวิชาการจากัดวงเข้ ามาที่งานด้ านวิชาการขององค์การ ความพยายามในการปฏิรูปการศึกษา
ในวงกว้ างจะมุ่งไปที่วิธีการที่เป็ นระบบเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันก็ ส่งเสริ มให้ มีรูปแบบภาวะผู้นาทาง
วิชาการ ผู้บริ หารโรงเรี ยนเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นตาแหน่งที่จะต้ องส่งเสริ มให้ เกิดความร่วมมืออย่างมากจากครู ความร่วมมือนี ้จะ
นาไปสูก่ ารพัฒนาการปฏิบตั ิการสอนของครูซงึ่ การพัฒนาเช่นนี ้ก็จะช่วยเพิ่ มพูนการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนด้ วยรูปแบบภาวะผู้นา
ทางการศึกษา (Educational Leadership) ส่วนใหญ่ในปั จจุบนั นี ้เน้ นความสาคัญของผู้นาโรงเรี ยน (School Leaders)โดยที่
ผู้นาโรงเรี ยนจะต้ องใส่ใจอย่างมากกับงานการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน หากต้ องการที่จะพัฒนาโรงเรี ยนในท้ องถิ่น ผู้บริ หาร
โรงเรี ยนจาเป็ นต้ องเป็ นผู้นาทางวิชาการและหลักสูตร ดังนันจึ
้ งเรี ยกมิติภาวะผู้นาโรงเรี ยน (School Leadership) ว่าเป็ น
ภาวะผู้นาทางวิชาการ[16]
ผู้วิจยั จึงประสงค์ที่จะศึกษา ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่สง่ ผลต่อการบริ หารงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนในกลุ่ม โรงเรี ย นนิค มพัฒ นา สังกัด สานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1เพื่อเป็ นข้ อมูล
สารสนเทศในการวางแผนพัฒนาการบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษา และพัฒนาผู้บริ ห ารสถานศึกษาในด้ านภาวะผู้นา
ทางวิชาการ ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง นาไปประกอบการ
พัฒ นาโรงเรี ยนตลอดจนการพัฒนาตนเองของผู้บริ หารสถานศึกษาด้ านภาวะผู้นาทางวิชาการ อันจะส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาในที่สดุ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่สาคัญในการจัดการศึกษาคือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาในกลุม่ โรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
2. เพื่อศึกษาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน ในกลุม่ โรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษากับการบริ หารงานวิชาการของ
โรงเรี ยน ในกลุม่ โรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
4. เพื่อสร้ างสมการพยากรณ์การบริ หารงานวิชาการของโรงเรียน กลุม่ โรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จากภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา

สมมติฐานการวิจัย
1. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ กับการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน กลุ่ม
โรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1
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2. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บ ริ ห ารสถานศึกษา อย่างน้ อย 1 ด้ าน ส่งผลต่อการบริ ห ารงานวิชาการของ
โรงเรี ยน กลุม่ โรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั ง้ นี ม้ ุ่งศึก ษาภาวะผู้นาทางวิช าการที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนกลุ่มโรงเรี ย น
นิค มพัฒ นา สัง กัด สานัก งานเขตพื น้ ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาระยองเขต 1 ซึ ่ง มีข อบเขตด้ า นเนื อ้ หาดัง ต่อ ไปนี ้
1)ภาวะผู้นาทางวิช าการของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา กลุ่ม โรงเรี ย นนิค ม พัฒ นา สัง กัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึก ษาระยอง เขต 1 2)การบริ ห ารงานวิช าการในโรงเรี ย นกลุ่ม โรงเรี ย นนิคมพัฒ นา สัง กัด สานัก งานเขตพื น้ ที่
การศึก ษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 3)ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับการบริ หารงานวิชาการโดยมีขอบเขต
ของผู้ให้ ข้อมูลได้ แก่ครู ผ้ ูสอน กลุ่มโรงเรี ยนนิคมพัฒ นา สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปี
การศึกษา 2560 ระดับความคลาดเคลือ่ นที่ยอมรับได้ 5% ได้ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นกลุม่ โรงเรี ยนนิคมพัฒนา จานวน 12 โรงเรี ยน
ครู ผ้ ูสอนจานวน 155 คนโดยใช้ ตารางของ เครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie& Morgan, 1970 อ้ างถึงใน พงศ์เทพ จิระโร[11]
ใช้ วิธีการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) [11] โดยใช้ โรงเรี ยนในกลุม่ นิคมพัฒนาเป็ นเกณฑ์และมีตวั แปรที่ศกึ ษา
คือ ภาวะผู้นาทางวิช าการของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาของโรงเรี ยน กลุ่ม โรงเรี ย นนิค มพัฒ นา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ซึ่งผู้ศึกษาได้ จากการสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย
1)ด้ า นการวางแผนงานวิช าการ 2)ด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ 3)ด้ านการนิเทศ 4)ด้ านการบริ หารจัดการและ
มีตัวแปร ที่ศึกษาทางด้ านการบริ ห ารงานวิช าการของโรงเรี ย นกลุ่ม โรงเรี ย นนิค มพัฒ นา สัง กัด สานัก งานเขตพื น้ ที่
การศึก ษาประถมศึก ษาระยอง เขต 1 ประกอบด้ วย 1)ด้ านการบริ หารจัดการหลักสูตร 2)ด้ า นวัด ผลและประเมิน ผล
3)ด้ านการนิเทศการสอน 4)ด้ านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 5)ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล เพื่อศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการการ
บริ หารงานวิชาการของโรงเรี ย น กลุม่ โรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานัก งานเขตพื น้ ที่การศึกษาประถมศึก ษาระยอง เขต
1 เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert, 1961)อ้ างถึงในบุญชม ศรี สะอาด [7]
แบ่งเป็ นตอน 3 ดังนี ้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามภาวะผู้นาทางวิช าการของผู้บริ หาร
สถานศึก ษาที่ส่ง ผลต่อ การการบริ ห ารงานวิช าการของโรงเรี ย น กลุม่ โรงเรี ยนนิคมพัฒนา สัง กัด สานัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ตอนที ่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ภาวะผู้ น าทางวิช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาที ่ส ่ง ผลต่อ การ
บริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน กลุม่ โรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต
1 ประกอบด้ วย 4 ด้ าน คือ 1) ด้ านการวางแผนงานวิชาการ 2) ด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ 3) ด้ านการนิเทศ
และ4) ด้ านการบริ หารจัดการ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ การการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนกลุม่ โรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัด
สานัก งานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ประกอบด้ วย 5 องค์ ประกอบ คือ 1)ด้ านการบริ หารจัดการ
หลัก สูต ร 2)ด้ า นวัด ผลและประเมิน ผล 3)ด้ า นการนิเ ทศการสอน 4)ด้ า นการพัฒ นาสื่อ นวัต กรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ5)ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
กลุ่มโรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรี ยนนิคมพัฒ นา
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ประกอบด้ วย 4 ด้ าน คือ 1) ด้ านการวางแผนงานวิชาการ 2)
ด้ านการนิเทศ 3) ด้ านการบริ หารจัดการ 4) ด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้ อยเรี ยงลาดับได้ ดงั นี ้ 1) ด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ
2) ด้ านการบริ หารจัดการ 3) ด้ านการวางแผนงานวิชาการ และ 4) ด้ านการนิเทศ ซึง่ มีรายละเอียดแต่ละด้ าน ดังนี ้
1.1 ด้ านการบริ หารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้ อเรี ยงจากมากไปน้ อย พบว่า
ผู้บริ หารกาหนดนโยบายของโรงเรี ยนไว้ อย่างชัดเจนโดยเน้ นผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเป็ นสาคัญมีคะแนนเฉลีย่ สูง
ที่สดุ รองลงมาคือ ผู้บริ หารกาหนดยุทธศาสตร์ การทางานที่นาไปสูม่ าตรฐานของโรงเรี ยนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยน ตามลาดับ ส่วนผู้บริ หารตัดสินใจสัง่ การในทุกด้ านมีคะแนนเฉลีย่ ต่าสุด
1.2 ด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้ อเรี ยงจากมาก
ไปน้ อย พบว่า ผู้บริ หารส่งเสริ มสนับสนุนให้ ครู จดั บรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สดุ รองลงมาคือ ผู้บริ หาร
เปิ ดโอกาสให้ ครู และนักเรี ยนได้ ปรึ กษาหารื อด้ านการจัดการเรี ยน ด้ วยบรรยากาศที่เป็ นกันเองและเป็ นมิตร ตามลาดับ
ผู้บริ หารร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาผู้เรี ยนในด้ านวิชาการของโรงเรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ ต่าสุด
1.3 ด้ านการนิเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้ อเรี ยงจากมากไปน้ อย พบว่า ผู้บริ หารมุ่ง
ส่งเสริ มให้ ครู ได้ ปรับปรุงวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรี ยน มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สดุ รองลงมาคือ
ผู้บริ หารมีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยนให้ เป็ นผู้ใฝ่ หาความรู้ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ตามลาดับ ส่วนผู้บริ หารมีการ
สร้ างเครื่ องมือนิเทศเพื่อปรับปรุงการจัดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง มีคะแนนเฉลีย่ ต่าสุด
1.4 ด้ านการบริ หารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อเรี ยงจากมากไปน้ อ ย พบว่า
ผู้บริ หารกาหนดนโยบายของโรงเรี ยนไว้ อย่างชัดเจนโดยเน้ นผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเป็ นสาคัญมีคะแนนเฉลีย่ สูง
ที่สดุ รองลงมาคือ ผู้บริ หารกาหนดยุทธศาสตร์ การทางานที่นาไปสูม่ าตรฐานของโรงเรี ยนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยน ตามลาดับ ส่วนผู้บริ หารตัดสินใจสัง่ การในทุกด้ านมีคะแนนเฉลีย่ ต่าสุด
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน กลุม่ โรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ประกอบด้ วย 5 ด้ าน คือ 1) ด้ านการบริ หารจัดการหลักสูตร 2) ด้ านการวัดผลและ
ประเมินผล 3) ด้ านการนิเทศการสอน 4) ด้ านการพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 5) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
โดยรวมพบว่า อยูใ่ นระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบพบว่า การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนที่มีคา่ เฉลีย่ สูง
เรี ย งตามลาดับ ได้ แ ก่ 1) ด้ า นการจัด การเรี ย นการสอนมี ค ะแนนเฉลี่ย สูงที่ สุด 2) ด้ า นการพัฒ นาสื ่อ นวัต กรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา3) ด้ านการบริ หารจัดการหลักสูตร 4) ด้ านการนิเทศการสอน และ5) ด้ านวัดผลและประเมินผล
ซึง่ มีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังนี ้
2.1 ด้ านการบริ หารจัดการหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้ อเรี ยงจากมากไปน้ อย
พบว่า ผู้บริ หารกาหนดให้ มีแผนการสอนและการจัดตารางเวลาที่ถกู ต้ องและเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สดุ รองลงมาคือ
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ผู้บริ หารประเมินการใช้ หลักสูตรเพื่อนามาปรับปรุ งการเรี ยนรู้ ทกุ กลุม่ สาระตามลาดับ ส่วนผู้บริ หารจัดการอบรมสัมมนาครูให้ มี
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการนาหลักสูตรไปใช้ มีคะแนนเฉลีย่ ต่าสุด
2.2 ด้ านการวัดผลและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้ อเรี ยงจากมากไปน้ อย
พบว่า ผู้บริ หารมีข้อกาหนดด้ านการวัดและประเมินผล การใช้ วิธีของการประเมินจากสภาพจริ ง รองลงมาคือผู้บริ หารส่งเสริ ม
ให้ ครู วดั ผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนด้ วยเครื่ องมือและวิธีการที่หลากหลาย ส่วนครู จัดกิจกรรมการเข้ าค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
เพื่อให้ นกั เรี ยนมีบทบาทสร้ างความสัมพันธ์ตอ่ ชุมชน มีคะแนนเฉลีย่ ต่าสุด
2.3 ด้ านการนิเทศการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้ อเรี ยงจากมากไปน้ อย พบว่า
ผู้บริ หารส่งเสริ มสนับสนุนให้ ครู มีการปรับปรุ งเกี่ยวกับด้ านการเรี ยนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สดุ รองลงมาคือ ผู้บริ หาร
กาหนดจุดประสงค์การนิเทศที่ชดั เจน ตามลาดับส่วนผู้บริ หารสร้ างเครื่ องมือนิเทศการสอนเพื่อปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู้ อย่าง
ต่อเนื่อง มีคะแนนเฉลีย่ ต่าสุด
2.4 การพัฒ นาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ข้ อเรี ยงจากมากไปน้ อย พบว่า ผู้บริ หารส่งเสริ มให้ ครู ผลิตสื่อให้ ตรงตามกลุ่มสาระและ ความถนัด มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สดุ
รองลงมาคือ ผู้บริ ห ารส่งเสริ มการจัดหาสื่อที่ช่วยเหลือให้ นกั เรี ยนเกิดความสนใจในการศึกษา ตามลาดับ ส่วนผู้บริ หาร
สนับสนุนส่งเสริ มการใช้ แหล่งวิทยาการในท้ องถิ่น มีคะแนนเฉลีย่ ต่าสุด
2.5 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้ อเรี ยงจากมากไปน้ อย
พบว่า ผู้บริ หารส่งเสริ มให้ ครูจดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีที่หลากหลาย มีคะแนนเฉลีย่ สูงที่สดุ รองลงมาคือ ผู้บริ หารมี
การจัดครูอาจารย์เข้ าสอนแทนผู้ที่ไม่มาทาการสอน ตามลาดับ ส่วนผู้บริ หารมีการจัดทาคูม่ ือนักเรี ยน มีคะแนนเฉลีย่ ต่าสุด
3. ผลการวิเคราะห์ข้ อ มูลเกี่ย วกับ ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริ หารงาน
วิชาการของโรงเรี ยน กลุม่ โรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษากับการบริ หารงานวิชาการของ
การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่ อการบริ หารงานวิชาการ
ของโรงเรียน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษากับการบริ หารงานวิชาการของ
โรงเรี ย น กลุ ่ม โรงเรี ย นนิค มพัฒ นา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้นที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาระยอง เขต 1 โดยรวม มี
ความสัมพันธ์ กันในทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
ในแต่ละด้ า น พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บ ริ หารสถานศึกษาที่มีค วามสัม พัน ธ์ กับ การบริ หารงานวิชาการของ
โรงเรี ยน ที่มีความสัมพันธ์ สูงสุดและมีค่าความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ “สูง ” คือ ด้ านการนิ เทศ (X2) (r = 0.864) และด้ า น
การส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ (X4) (r = 0.845) ส่วนปั จจัยด้ า นอื่น ๆ มีความสัม พันธ์ กับ การบริ หารงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนอยู่ใ นระดับ ค่อนข้ างสูง ดัง นี ้ ด้ า นการวางแผนงานวิชาการ(X1) (r = 0.757) และด้ านการบริ ห ารจัดการ
(X3)(r = 0.720) ตามลาดับ
ผลการศึกษาปั จจัยที่เป็ นตัวทานายการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
ผลการศึกษาปั จ จัย ที่เป็ น ตัว ทานายการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ย นผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขัน้ ตอนของภาวะผู้นาทางวิช าการของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาที่ส ่ง ผลต่อ การบริ ห ารงานวิช าการของโรงเรี ย น โดย

155

156

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 31 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562
ทดสอบความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเมื่อเพิ่มด้ านทีละด้ าน พบว่า ด้ านการนิเทศ (X2) เข้ าไปในสมการ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู จะมีคา่ เท่ากับ .86 มีอานาจในการพยากรณ์การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนร้ อยละ 74.60
(R2 = 0.74) เมื่อเพิ่มค่าของ ด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ (X4) เข้ าไปในสมการ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู
จะมีค่าเท่ากับ .89 ทาให้ อานาจพยากรณ์ การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนเพิ่มเป็ นร้ อยละ 80.50 (R2 = 0.80) แสดงว่า
ภาวะผู้นาทางวิชาการ ทัง้ 2 ด้ าน ร่ วมกันพยากรณ์ การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน กลุ่ม โรงเรี ย นนิค มพัฒ นา สัง กัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01
การสร้ างสมการพยากรณ์ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่สง่ ผลต่อการบริ หารงานวิชาการของ
โรงเรี ยน เมื่อผู้ศึกษานากลุม่ ตัวแปรเหล่านี ้มาสร้ างสมการถดถอยโดยการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่อยู่ในรู ป
คะแนนดิบ (B) และที่อยูใ่ นรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน 2 ด้ าน คือ ด้ านการนิเทศ (X2) ด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ (X4)เข้ าสมการ
ถดถอยแล้ ว จะได้ ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ พหุคูณเท่ากับ 89.70 (R = 0.897) ซึ่งมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า
สัมประสิทธิ์ การทานายหรื ออานาจพยากรณ์ ร้ อยละ 80.50 ( R2 = 0.805) โดยค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของภาวะ
ผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน กลุ่มโรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มากที่สดุ คือ ด้ านการนิเทศ (X2) รองลงมาคือ ด้ านการส่งเสริ ม
บรรยากาศทางวิชาการ (X4)โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยในรู ปคะแนนดิบ คือ .458 และ .396 ของคะแนนมาตรฐาน
(Beta) เท่ากับ 0.521 และ 0.420 ตามลาดับ ซึ่งสามารถสร้ างสมการถดถอยในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้
ดังนี ้
สมการพยากรณ์ ในรู ปคะแนนดิบ
𝑌̂ = 0.598 + 0.458(X2) + 0.396(X 4)
𝑍̂ = 0.521(Z 2) + 0.420(Z 4)

อภิปรายผล
จากการศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่สง่ ผลต่อการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน กลุม่
โรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
1. ระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ผลการวิจัย พบว่า ระดับ ภาวะผู้น าทางวิ ช าการของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา กลุ่ม โรงเรี ย นนิ ค มพัฒ นา สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของสิริทร คงคูณ
[13] ได้ ศกึ ษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับประสิทธิผลของการบริ หารงานของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรี สะเกษ-ยโสธร) ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของการ
บริ หารงานของผู้บริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีภาวะผู้นาอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ข้ อภาวะผู้นาอยู่
ในระดับมากทุกด้ าน
1.1 ด้ านการวางแผนงานวิชาการ พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษามีการแสดงพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของกิตติวรรณ แสนโท [1] ได้ ศึกษาการศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หาร
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สถานศึกษาโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ตามความคิดเห็นของครู ผ้ สู อน โดยรวมและรายด้ านอยู่ใน
ระดับมาก
1.2 ด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษามีการแสดงพฤติกรรมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของสิริทร คงคูณ [13] ได้ ศึกษา ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับประสิทธิผล
ของการบริ หารงานของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรี สะเกษ-ยโสธร)
ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของการบริ หารงานของผู้บริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีภาวะผู้นาอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านมีภาวะผู้นาอยูใ่ นระดับมากทุกด้ าน
1.3 ด้ านการนิ เทศ พบว่า ผู้บ ริ ห ารมี การแสดงพฤติ กรรมอยู่ในระดับ มาก สอดคล้ องกับ ผลการของวิจัย
บุญ มา เปรมปรี [8] ได้ ศึกษา การศึก ษาความสัม พันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับ การนิเทศภายในของผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษามีภาวะผู้นา
ทางวิชาการในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
1.4 ด้ านการบริ หารจัดการ พบว่า ผู้บริ หารมีการแสดงพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับผลการวิจัย
ของวันเผด็จ มีชยั [12] ได้ ศึกษา ภาวะผู้นาทางวิชาการที่สง่ ผลต่อการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนสังกัดองค์ การบริ หาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีภาวะผู้นาทางวิชาการ
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ระดั บ การบริ ห ารงานวิชาการของโรงเรี ย น กลุ่ ม โรงเรี ยนนิ ค มพั ฒ นา สั งกัด สานั ก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ผลการวิจยั พบว่า ระดับการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน กลุม่ โรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของเกสรี แจ่มสกุล (2551) ได้ ศกึ ษา
การนาเสนอยุทธศาสตร์ การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในกลุม่ เครื อข่าย โรงเรี ยนเทพศาลา สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ เครื อข่ายโรงเรี ยนเทพศาลา สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มีด้าน
การบริ หารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้ านการเรี ยนการสอน รองลงมาคือ ด้ านวัดผลและ
ประเมินผล ด้ านนิเทศการศึกษา และด้ านหลักสูตรสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในกลุ่ม
เครื อข่ายโรงเรี ยนเทพศาลา สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2
2.1 ด้ านการบริ หารจัดการหลักสูตร พบว่า การบริ หารงานวิชาการด้ านการบริ หารจัดการหลักสูตร โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของปริ ฉตั ร เล็กตวง[9] ได้ ศึกษา ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้ าน อยู่ในระดับมากเรี ยงลาดับ ได้ แก่ การจัดการงานด้ าน
หลักสูตร การตรวจสอบความก้ าวหน้ าของนักเรี ยน การนิเทศและการประเมินผลการสอน การสื่อสารเป้าหมายโรงเรี ยนและ
กาหนดเป้าหมายของโรงเรี ยน
2.2 ด้ านวัดผลและประเมินผล พบว่า การบริ หารงานวิชาการด้ านวัดผลและประเมินผล โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของช่อรัตนร์ ดา เกสทอง [4] ได้ ศึกษา การนาเสนอแนวทางการบริ หาร งานวิชาการในโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก สานักงานเขตพื น้ ที่ การศึก ษาอุ ทัยธานี ผลการวิจัย พบว่า ด้ านบริ ห ารงานวิชาการในโรงเรี ย นขนาดเล็ก โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้ านที่มีคา่ เฉลีย่ อันดับสูงสุด คือ ด้ านการวัดและประเมินผล และด้ านที่มีคา่ เฉลีย่ อันดับต่าสุด
คือ ด้ านการนิเทศการศึกษา อยูใ่ นระดับปานกลาง แนวทางการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
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2.3 ด้ านการนิเทศการสอนพบว่า การบริ หารงานด้ านการนิเทศการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้ อง
กับผลการวิจยั ของบุญมา เปรมปรี [8] ได้ ศึกษา การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับการนิเทศภายใน
ของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษามี
ภาวะผู้นาทางวิชาการในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ านทุกด้ านเรี ยงค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านการ
กาหนดภารกิจของโรงเรี ยน ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน และด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศในชันเรี
้ ยน ผู้บริ หารสถานศึกษา
มีการนิเทศภายใน
2.4 ด้ านการพัฒ นาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่า โรงเรี ยนมีการบริ หารงานวิชาการ
ด้ า นการพัฒ นาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท างการศึก ษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของสุนั น
แถวถึก[14] ได้ ศึกษาการศึกษาการใช้ สื่อการสอนของครู ผ้ ูสอนเพื่อพัฒ นาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนระดับปฐมวัย โรงเรี ยน
อนุบาลเอกชน ผลการวิจยั พบว่า 1)ครู ผ้ สู อนนักเรี ยนระดับปฐมวัย โรงเรี ยนอนุบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร มีระดับ
การใช้ สื่อการสอนแบ่งตามชนิดของสื่อที่ใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการใช้ สื่อการสอน ด้ านสื่อการสอน
ประเภทวัสดุ อยู่ในระดับมากส่วนด้ านสื่อการสอนประเภทเทคนิคและวิธีการ และด้ านสื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ อยู่ใน
ระดับปานกลางตามลาดับ 2)ครูผ้ สู อนนักเรี ยนระดับปฐมวัย โรงเรี ยนอนุบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับการใช้ สื่อ
แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ สอื่ การสอน โดยภาพรวมและรายได้ อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ 4 ด้ าน คือ พัฒนาการด้ านร่างกาย
พัฒนาการด้ านสติปัญญา พัฒนาการด้ านอารมณ์ จิตใจ และพัฒนาการด้ านสังคม
2.5 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า โรงเรี ยนมีการบริ หารงานวิชาการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของดารัตน์ พิมพ์อบุ ล [5] ได้ ศกึ ษา การศึกษาการบริ หารงานวิชาการของ
ผู้บริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่ตราด ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารงานวิชาการของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาตราด ตามความคิดเห็นของครูผ้ สู อนและครูวิชาการ พบว่าโดยรวม
และรายด้ านทุกด้ านอยู่ในระดับมาก เรี ยงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อยคือ ด้ า นการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านการวัด
และประเมินผลการศึกษา ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้ านหลักสูตรและการบริ หารหลักสูตร ด้ านการนิเทศภายใน
และด้ านการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ตามลาดับ
3. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่ อการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน กลุ่ม
โรงเรี ยนนิ คมพั ฒ นา สั งกั ดส านั กงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาระยอง เขต 1 การศึก ษาความสั ม พั น ธ์
ระหว่ างภาวะผู้นาทางวิชาการกับการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริ หารงาน
วิชาการของโรงเรี ยน กลุ่มโรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ทัง้ 4 ด้ าน
โดยรวม มีความสัมพันธ์ กันในทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01สอดคล้ อ งกับผลการวิจัย ของ
พัชริ นทร์ พันธ์ โตดี [10] ได้ ศึกษา ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการระดับ
ปฐมวัย ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย คือ ด้ าน การส่งเสริ มบรรยากาศการเรี ยนการสอน การกาหนด
พันธกิจ ด้ านการกากับติดตามความก้ าวหน้ าของผู้เรี ยน การนิเทศการสอน ส่วนประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการระดับ
ปฐมวัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย คือ ด้ านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
ด้ านการจัดประสบการณ์เรี ยนรู้ ด้ านสื่อการเรี ยนการสอน ด้ านการวัดและประเมิน และผลความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นา
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ทางวิชาการกับประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการระดับปฐมวัยโดยภาพรวมและรายด้ าน พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการกับ
ประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการระดับปฐมวัยอยูใ่ นระดับสูง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01
ผลการศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
กลุ่มโรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่สามารถพยากรณ์ การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน กลุ่มโรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู เท่ากับ 89.70 มีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มีอานาจพยากรณ์ ร้ อยละ 80.50 โดยมีภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา เพียง 2 ด้ าน ที่เป็ น
ตัวพยากรณ์การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน กลุม่ โรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 คือ ด้ านการนิเทศ ด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ ตามลาดับ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน กาหนดไว้ ว่า
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา อย่างน้ อย 1 ด้ าน ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน กลุม่ โรงเรี ยน
นิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ผลการวิจยั ปรากฏเช่นนี ้ สามารถอธิบายได้ ดังนี ้
3.1 ด้ านการนิเทศ สามารถเป็ นตัวพยากรณ์การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน กลุม่ โรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า ผู้บริ หารมุ่งส่งเสริ มให้ ครู ได้ ปรับปรุ งวิธีการ
สอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรี ยน ส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยนให้ เป็ นผู้ใฝ่ หาความรู้ ให้ มี
การพัฒ นาตนเองอยู่เสมอ และมีการนิ เทศติดตามประเมิ นผลให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายด้ านงานวิชาการของโรงเรี ย น
สอดคล้ อ งกั บ Glickman 1990 อ้ างถึ ง ในน า้ ฝน รั ก ษากลาง[6] ได้ เสนอองค์ ป ระกอบภาวะผู้ น าทางวิ ช าการ เป็ น
องค์ประกอบที่มีรากฐานมาจากการนิเทศการสอน ซึง่ เป็ นบทบาทโดยตรงของผู้บริ หารโรงเรี ยนในการปรับปรุงการเรี ยนการ
สอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน รวมถึงเป็ นกระบวนการจัดบริ หารการศึกษา เพื่อชี ้แนะให้ ความช่วยเหลือ
และความร่ วมมือกับครู และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรี ยนการสอนของครู และเพิ่ มคุณภาพ
ของนักเรี ยนให้ เป็ นไปตามเป้าหมายของการศึกษา
3.2 ด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ สามารถเป็ นตัวพยากรณ์การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน กลุม่
โรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า ผู้บริ หารส่งเสริ ม
สนับสนุนให้ ครู จัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ เปิ ดโอกาสให้ ครู และนักเรี ยนได้ ปรึ กษาหารื อด้ านการจัดการเรี ยน ด้ วย
บรรยากาศที่เป็ นกันเองและเป็ นมิตร และใช้ เทคนิคการบริ หารงานแบบกัลยาณมิตร และยอมรับฟั งความคิดเห็นทางด้ าน
วิชาการโดยยึดหลักประชาธิปไตย ซึง่ สอดคล้ องกับชุมศักดิ์ อินทร์ รักษ์ [3] กล่าวว่า บรรยากาศทางวิชาการ เป็ นพฤติกรรม
หรื อ กิ จ กรรมต่าง ๆ ที่ จัด ขึน้ ในหน่วยงานที่เป็ น ประโยชน์ ต่อการเรี ย นรู้ และส่งผลต่อการด าเนิน งานของบุค ลากรและ
ผู้รับบริ การทังในด้
้ านความรู้สกึ ที่ดีตอ่ หน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและเป็ นแรงกระตุ้นให้ ทางานอย่างมีความสุข

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่สง่ ผลต่อการบริ หารงานวิชาการของ
โรงเรี ยน ทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านการวางแผนงานวิชาการ 2) ด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ 3) ด้ านการนิเทศ 4)
ด้ านการบริ หารจัดการ ซึง่ แต่ละด้ าน ผู้วิจยั ได้ นาข้ อลาดับสุดท้ ายมาเสนอ เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ ดังนันผู
้ ้ บริ หารโรงเรี ยน
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ควรมีการกาหนดนโยบายหรื อมาตรการส่งเสริ มด้ านภาวะผู้นาทางการศึกษา ให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการบริ หารงานวิชาการ
โรงเรี ยน
ผู้วิจยั ขอเสนอแนะการดาเนินงานภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่สง่ ผลต่อการบริ หารงาน
วิชาการของโรงเรี ยน ไว้ ดงั นี ้
1. ด้ านการวางแผนงานวิชาการ พบว่า ผู้บริ หารควรมีความสามารถในการเป็ นนักวางแผน และสามารถ
นาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ ในการวางแผนพัฒนางานวิชาการเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
2. ด้ านการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการพบว่า ผู้บริ หารควรหาแนวทางร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
ผู้เรี ยนในด้ านวิชาการของโรงเรี ยน
3. ด้ านการนิเทศ พบว่า ผู้บริ หารควรมีการสร้ างเครื่ องมือนิเทศ เพื่อปรับปรุงการจัดการเรี ยนรู้
4. ด้ านการบริ หารจัดการ พบว่า ผู้บริ หารควรใช้ กระบวนการการมีสว่ นร่วมในการบริ หารงานและยอมรับ
ฟั งความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายในการดาเนินงานของโรงเรี ยน
2. ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน กลุม่ โรงเรี ยนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึก ษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ประกอบด้ วย 5 ด้ าน คื อ 1) ด้ านการบริ หารจัดการหลักสูตร 2) ด้ า นวัด ผลและ
ประเมิน ผล 3) ด้ านการนิเทศการสอน4) ด้ านการพัฒ นาสื่อ นวัต กรรมและเทคโนโลยีท างการศึก ษา และ5) ด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอน ซึง่ แต่ละด้ าน ผู้วิจยั ได้ นาข้ อลาดับสุดท้ ายมาเสนอ เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ ดังนัน้ ผู้บริ หารสถานศึกษา
และหน่วยงานต้ นสังกัด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน ควรมีมาตรการส่งเสริ ม สนับสนุน กากับ
ติดตามผลการดาเนินงานการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สถานศึกษามีระดับคุณภาพที่สงู ขึ ้นต่อไป
ผู้วิจยั ขอเสนอแนะการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน ไว้ ดงั นี ้
1. ด้ านการบริ หารจัดการหลักสูตร พบว่า ผู้บริ หารควรหาแนวทางในการจัดการอบรมสัมมนาครู ให้ มีความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับการนาหลักสูตรไปใช้
2. ด้ านวัดผลและประเมินผล พบว่า ครูในโรงเรี ยนควรจัดหาแหล่งเรี ยนรู้ ให้ เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ และ
ควรประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและนาผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
3. ด้ านการนิเทศการสอน พบว่า ผู้บริ หารควรสร้ างเครื่ องมือนิเทศการสอนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรี ยนรู้
4. ด้ านการพัฒนาสื่อ นวัต กรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่า ผู้บริ หารควรหาแนวทางสร้ างความ
ร่วมมือกับชุมชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริ มการใช้ แหล่งวิทยาการในท้ องถิ่น
5. ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า โรงเรี ยนควรมีการจัดทาคู่มือนักเรี ยนเพื่อกาหนดวิธีการ มาตรฐาน
การตรวจสอบและทบทวนที่ชดั เจนและนาผลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรท าการศึกษาภาวะผู้นาทางวิช าการของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาที่ ส่งผลต่อการบริ ห ารงานวิชาการของ
โรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในรูปแบบงานวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึก
ที่ถกู ต้ อง ชัดเจนและ สามารถนามาใช้ ในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรี ยนได้ ดียิ่งขึ ้น
2. ควรศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของโรงเรี ยน
ขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เพื่อเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาระบบการบริ หารงาน
วิชาการของโรงเรียนให้ มีประสิทธิภาพและตรงตามนโยบายการศึกษาต่อไป
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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี ใ้ ช้ ระเบี ยบวิ ธีวิจัย เชิ งพรรณนามี วตั ถุประสงค์ เพื่อทราบ 1) ความภักดีต่อองค์ การในโรงเรี ยนรางวัล
พระราชทานสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้ 2) การบริ หารงานโรงเรี ยนรางวัลพระราชทานสังกัด
สานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษามัธยมศึก ษาภาคใต้ 3) ความภัก ดี ต่อ องค์ ก ารที่ ส่งผลต่อ การบริ ห ารงานโรงเรี ย นรางวัล
พระราชทาน สังกัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษามัธยมศึก ษาภาคใต้ ประชากรคือ โรงเรี ย นสังกัด สานัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้ ที่เป็ นโรงเรี ยนรางวัลพระราชทานและได้ รับรางวัลพระราชทาน 2 ปี การศึกษาขึ ้นไป จานวน 52
โรงเรี ย น ผู้ให้ ข้ อ มูล ในแต่ ละโรงเรี ย นได้ แ ก่ ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา 1 คน รองผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา 1 คน ครู 2 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา 2 คน รวมทังสิ
้ ้น 312 คน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคณ
ู แบบขันตอน
้
ผลการวิจยั พบว่า
1. องค์ ป ระกอบความภักดีต่อองค์ การมี 10 องค์ ป ระกอบ คื อ 1) การสร้ างความภูมิ ใจในการเป็ นสมาชิ กของ
องค์การ 2) ความศรัทธาต่อองค์การ 3) การวางแผนและการกระจายอานาจในการทางาน 4) การมีความเป็ นกัลยาณมิตร
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5) การมี ขวัญ ก าลังใจในการทางาน 6) การเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อ องค์ การ 7) การมี วัฒ นธรรมองค์ การที่เอือ้ ต่อการทางาน
8) การแสดงออกตามความสามารถ 9) การมีสว่ นร่วมในองค์การ และ 10) การมีจิตสานึกที่ดี
2. องค์ประกอบการบริ หารงานโรงเรี ยนรางวัลพระราชทานสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้
มี 6 องค์ประกอบคือ 1) คุณภาพนักเรี ยน 2) การบริ หารหลักสูตรและงานวิชาการ 3) การบริ หารการจัดการ 4)ความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 5) บุคลากรและการบริ หารงานบุคลากร และ6) ความดีเด่นของสถานศึกษา
3. ความภักดีต่อองค์การที่สง่ ผลต่อการบริ หารงานโรงเรี ยนรางวัลพระราชทานสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาภาคใต้ มี 4 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 1 การสร้ างความภูมิใจในการเป็ นสมาชิกของ องค์การองค์ประกอบ
ที่ 9 การมีส่วนร่ วมในองค์ การ องค์ประกอบที่ 5 การมีขวัญ กาลังใจในการทางาน และองค์ ประกอบที่ 4 การมีความเป็ น
กัลยาณมิต ร ทัง้ 4 องค์ ป ระกอบ สามารถท านายการบริ ห ารงานโรงเรี ยนรางวัลพระราชทานสังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่
การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาภาคใต้ ได้ ร้ อยละ 51.80 แสดงว่า ทัง้ 4 องค์ ป ระกอบส่ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานโรงเรี ย นรางวัล
พระราชทานสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้
คาสาคัญ : ความภักดี, การบริ หารงานโรงเรี ยนรางวัลพระราชทาน

Abstract
The purposes of this descriptive research were to determine 1) the factors of the organizational loyalty,
2) the administration in Royal Awarded schools under secondary educational service area office in southern
region and 3) Organizational loyalty affecting the administration of Royal Awarded schools under secondary
educational service area office in southern region. The populations were 52 schools of Royal Awarded schools
under secondary educational service area office in southern region. The respondents were comprised of one
director, one vice director, two teachers and two school committees. The used statistics were frequency,
percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and
epwise multiple regression analysis.
The research findings were to follows:
1. The factors of organizational loyalty consisted of 10 factors which were : 1) proud of membership, 2)
faith in organization, 3) planning and using power correctly, 4) being merciful, 5) encouraged in work, 6) being
a good membership, 7) co-operated culture in work, 8) expressed ability, 9) participated in organization and 10)
a good conscience
2. The factors of the administration in Royal Awarded schools under secondary educational service
office in southern region which were : 1) the quality of students, 2) administrative and academic courses, 3) the
management in information systems, 4) relationship between school with parents and communities, 5) personnel
and personnel on object and 6) excellent of school.
3. Organizational loyalty affecting administration in Royal Awarded schools under secondary
educational service area office in southern region which were found 4 factors such as proud of membership,
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participated in organization, encouraged in work and being merciful can predicted the administration in Royal
Awarded schools under secondary educational service office in southern region about 51.80 percent.
Keywords: Loyalty, administration in Royal Awarded schools

ภูมิหลัง
ท่ า มกลางกระแสของโลกที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา โลกของเราก้ าวเข้ าสู่ยุค ที่ เรี ย กว่ า โลกาภิ วัต น์
(Globalization) การเปลี่ยนเกิดขึ ้นทังในด้
้ านเศรษฐกิ จ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ส่งผลให้ องค์การต่างๆ ต้ องปฏิรูป
ตนเองเพื่อให้ อยู่รอดเท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น องค์การที่มีความสมบูรณ์ เฉลียวฉลาดเรี ยนรู้และปรับตัวเองเข้ ากับ
สถานการณ์ ได้ อย่างรวดเร็ วเท่านันจะสามารถด
้
ารงอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้
รูปแบบองค์การในศตวรรษที่ 21 จะต้ องพัฒนาสานึกแห่งการมองอนาคตว่าจะมุ่งไปที่ใดจะสร้ างวิสยั ทัศน์และเป้าหมายที่มี
ความหมายอย่างไร เป้าหมายนันจะต้
้ องมีความโดดเด่นในตนเองซึง่ ช่วยให้ มีความได้ เปรี ยบเชิงแข่งขันและสามารถยืนหยัด
ในฝูงชนและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างมัน่ คง (Rowan Gibson. 1988:2)[1]พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ได้ บญ
ั ญัติให้ กระทรวงกระจายอานาจการบริ หารและการจัด
การศึกษาทังด้
้ านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคลและการบริ หารทัว่ ไปไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื ้นที่การศึกษาโดยตรง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545: 24)[2]ทาให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดการศึกษา อาทิ ครู อาจารย์ ผู้บริ หารสถานศึกษาเกิด
ความตื่นตัว โดยเฉพาะในประเด็นของการปฏิรูปการศึกษาที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ตลอดจนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานด้ าน
ผู้เรี ยนมีองค์ ประกอบของความสาคัญ หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะครู อาจารย์และผู้บริ หารสถานศึกษาซึ่งมี
บทบาทโดยตรงในการจัดการเรี ยนรู้ในสถานศึกษาเพื่อให้ เกิดการพัฒนาและได้ คณ
ุ ภาพที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
กาหนด การบริ หารของสถานศึกษาในปั จจุบนั ผู้บริ หารสถานศึกษาจึงต้ องมีทกั ษะในการนาและจูงใจคนให้ ผ้ รู ่วมงานทุกคน
ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ ส าเร็ จ ลุล่ ว งไปด้ วยดี อ ยู่ เสมอสอดคล้ อ งกั บ พระปรี ช าสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูร่ ัชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจด้ านการพัฒนาต่างๆ จานวนมากทรงมีวิธีบริ หารจัดการ
ที่ทาให้ โครงการพัฒนาเนื่องจากพระราชดาริ บรรลุผลสาเร็ จตามที่ทรงกาหนดไว้ และแสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการในการบริ หาร
จัดการของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 อย่างชัดเจน หลักวิธีการทรงงานสะท้ อนให้ เห็นพระปรี ชาสามารถในด้ าน
การบริ หารจัดการด้ วยทรงมีพระราชวิสยั ทัศน์อนั ยาวไกล ทรงมีภาวะผู้นาสูงในการทรงงาน ทรงสือ่ สารกับประชาชนผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียในโครงการเพื่อรับฟั งความคิดเห็นในการบริ หารโครงการนัน้ ทรงมีการวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ และ
ทรงมีกรอบเวลาในการปฏิบตั ิงาน ก่อนจะพระราชทานโครงการใดทรงศึกษาข้ อมูลรายละเอียดอย่างเป็ นทางการทัง้ จาก
ข้ อมูลเบื ้องต้ น เอกสาร แผนที่และทรงสอบถามเจ้ าหน้ าที่ นักวิชาการและราษฎรในพืน้ ที่เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ถูกต้ อง ในการ
พระราชทานความช่วยเหลือได้ ตรงตามที่ประชาชนต้ องการ ทรงให้ ความสาคัญแก่ผ้ รู ับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการ
ดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทรงนาการประชาพิจารณ์มาใช้ ในการบริ หารโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ เพื่ อเปิ ด โอกาสให้ สาธารณชน ประชาชนและเจ้ าหน้ าที่ ทุก ระดับ ได้ ร่ว มกัน แสดงความคิด เห็น นอกจากนี ้
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทรงบริ หารจัดการโครงการต่างๆ อย่างครบวงจรตังแต่
้ การวางแผน การจัดความรู้
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดกระบวนงานไปจนถึงการกากับติดตามและประมวลผล โดยทรงใช้ การบูรณาการในการ
ดาเนินตามโครงการและทรงใช้ การปฏิบตั ิงานเชิงรุ กมาโดยตลอดเหล่านี ้เป็ นปั จจัย อันสาคัญที่ส่งผลให้ การบริ หารงานใน
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โครงการอันเนื่องจากพระราชดาริ ประสบผลสาเร็ จโดยมีผ้ รู ับผลประโยชน์โดยตรงคือประชาชนที่มีพระราชประสงค์ให้ มีความ
อยูด่ ีมีสขุ พึง่ ตนเองได้ และนาไปสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืนในที่สดุ [3]
ในการพัฒ นาองค์ การหรื อหน่วยงานให้ มีประสิทธิ ภาพสูงสุด คุณ ภาพของบุคลากรเป็ นปั จจัย สาคัญ เนื่องจาก
บุคลากรเป็ นกาลังสาคัญ ในการขับเคลื่อนองค์ การหรื อหน่วยงานให้ ไปสู่ความสาเร็ จตามจุดมุ่ งหมายขององค์ การหรื อ
หน่วยงานนันๆ
้ ความภักดีตอ่ องค์การเป็ นปั จจัยที่สาคัญปั จจัยหนึง่ ที่จะทาให้ การดาเนินการขององค์การประสบความสาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เมื่อบุคคลใดรู้ สกึ ว่าตนไม่ได้ รับความสนใจหรื อไม่มีความสาคัญสาหรับองค์การอาจจะทางานใน
หน้ าที่อย่างไม่เต็มใจหรื อลาออกจากองค์การนันไปกรณี
้
ที่บคุ ลากรไม่มีความภักดีต่อองค์การแต่ไม่ลาออกและเลือกที่ จะอยู่
ต่อไปในองค์การโดยไม่ทางานหรื อไม่ตงใจปฏิ
ั้
บตั ิงานที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มที่จะก่อให้ เกิดผลเสียต่อองค์การอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็ นทรัพยากรที่องค์การจะต้ องนามาใช้ เพื่อสร้ างความพอใจให้ กบั บุคลากร เช่นเงินเดือน ค่าจ้ าง สวัสดิการหรื อการ
สูญเสียเวลาที่จะต้ องฝึ กหัดคนใหม่เข้ ามาทดแทน เกิดการสูญเสียคุณค่าของเป้าหมายที่องค์การตังไว้
้ [4]
จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษารวมทังการศึ
้
กษาวิจยั ทิศทางการศึกษาและปั จจัยที่สง่ ผลต่อการศึกษาไทย
ในอนาคตและแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงทัง้ ทางเศรษฐกิ จ สังคม ประชากร พลังงานและสิ่งแวดล้ อม วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของสังคมโลก โดยกาหนดประเด็นสาคัญของระบบการศึกษาและการเรี ยนรู้ ที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่ งด่วนได้ สี่
ประการดังนี ้ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2) พัฒนาคุณภาพครูยคุ ใหม่ 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู้
ยุคใหม่ 4) พัฒ นาคุณ ภาพการบริ ห ารจัด การยุคใหม่ ในการบริ หารงานเพื่อการปฏิ รูปการศึกษาทัง้ 4 ประเด็นดังกล่าว
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานมีหน้ า ที่รับผิดชอบจัดการระดับการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน คุณภาพการศึกษามี
ความหมายกว้ างขึ ้นอยู่กับมุมมองของนักการศึกษาว่าจะมองในมิติใดแต่ส่วนใหญ่ มกั มองใน 3 มิติ คือ 1) คุณภาพของ
ทรัพยากรที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนรวมถึงคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) คุณภาพด้ านการจัดการเรี ยน
การสอนและ 3) คุณภาพของผลผลิต นอกจากนี ้ยังอาจหมายรวมถึงความคาดหวังของชุมชนที่เห็นได้ จากการที่มีการกาหนด
เป้าหมายของการจัดกาศึกษาร่ วมกันและความเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ ้นกับผู้เรี ยน การส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องกระทาได้ หลายทางการยกย่องเชิดชูให้ ขวัญ กาลังใจและประกาศให้ สาธารณชนรับทราบอย่าง
แพร่หลายก็เป็ นอีกแนวทางหนึง่ ที่ไม่มีวนั ล้ าสมัยจะเห็นได้ จากการดาเนินงานคัดเลือกนักเรี ยน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อ
รับรางวัลพระราชทาน สาหรับสถานศึกษาที่ได้ รับเลือกเป็ นโรงเรี ยนรางวัลพระราชทานมีระบบการจัดการที่ดีหลายรู ปแบบ
ได้ แก่การบริ หารจัดการโดยใช้ หลักการกระจายอานาจ หลักการบริ หารเชิงยุทธศาสตร์ หลักการมีสว่ นร่ วมที่ม่งุ ผลสัมฤทธิ์
หลักการบริ หารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริ หารจัดการทังด้
้ านวิชาการ งบประมาณ บุคคลและ
บริ หารทัว่ ไปโดยเฉพาะการมีสว่ นร่วมเปิ ดโอกาสให้ ครู บุคลากร ชุมชนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องมามีสว่ นร่ วมในการบริ หารและ
จัดการศึกษา การเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ของบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา การให้ ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น แนะนา
ปรึกษาร่วมวางแผนและร่วมปฏิบตั ิ รวมทังมอบหมายงานรั
้
บผิดชอบที่ชดั เจน [5]

วัตถุประสงค์ การวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้
1. เพื่อศึกษาความภักดีตอ่ องค์การในโรงเรียนรางวัลพระราชทานสังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ภาคใต้
2. เพื่อศึกษาการบริ หารงานโรงเรี ยนรางวัลพระราชทานสังกัด สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้
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3. เพื่อศึกษาความภักดีตอ่ องค์การที่สง่ ผลต่อการบริ หารงานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้

กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจยั ดาเนินการศึกษาแนวคิดทฤษฏีความภักดีต่อองค์การของ Hoy and Rees (1980), Kotler and Armstrong
(2013), Adler and Adler (1988), Hirschman (1994), Henning-Thurau et al (2001), Oliver (2010), Johnson and
Gustafsson (2000), Reichheld (2001), Dick and Basu (1994), Buchanan (1977), Steers (1977), Whitney ana
Cooper (1992), Fletcher (1993), Robbins (2000), Lee (2013) และแนวคิดจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องของ จีรนันท์ ดวงคา
(2551), ชฎิล นิ่มนวล (2552), จาตุรงค์ วัฒนศิริ (2552), รัชนี ตรี วงษา (2552), สุธิดา ม่วงรุ่ง (2552), ศิริพร ชื่นแฉ่ง (2553),
อภินนั ท์ ทรัพย์ธนมัน่ (2554), จุไรรัตน์ แซ่เตียว (2554), หนึ่งฤทัย น้ อยทา (2555), จิตตานันท์ สุขสวัสดิ์ (2556), รุ จิรา เรื อง
วิไลกฤตย์ (2556), จรรยา มี สิม (2557), ปชานนท์ ชนะราวี (2557),Niehoff, Moorman and Blakely (2011), Lee, Kim
and Jeon (2013), Mehta, Singh, Bhakar (2010), Iqbal, Tufail and Lodhi (2015), Pearce (1997), Ahmad, Al-Qarioti,
Freih (2009) และ Al-ma’ani (2013)ความคิ ด เห็ น ผู้ท รงคุณ วุฒิ จ ากการสัม ภาษณ์ และการบริ ห ารงานโรงเรี ย นรางวัล
พระราชทาน มี 6 ด้ านคือ ด้ านคุณ ภาพนักเรี ยน ด้ านการบริ หารหลักสูตรและวิชาการ ด้ านการบริ หารการจัดการ ด้ าน
ความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน ด้ านบุคลากรและการบริ หารงานบุคลากร และด้ านความดีเด่น
ของสถานศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ วู ิจัยทาการกาหนดตัว แปรที่เกี่ยวข้ องในการวิจัย การสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือ การเก็บรวบรวม
ข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ ศกึ ษาองค์ประกอบความภักดีตอ่ องค์การ แบ่งเป็ น 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ศึกษาวรรณกรรม หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้ องจากตารา เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความ
ภักดีต่อองค์การ โดยวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) เพื่อให้ ได้ ตวั แปรที่ต้องการศึกษาแล้ วนาไปสร้ างแบบสัมภาษณ์
ร่ า งแบบสัม ภาษณ์ ปรึ ก ษาอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและปรั บ แก้ ต ามค าแนะน า จากนัน้ น าแบบสัม ภาษณ์ ไปเป็ น แนวในการ
สัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 7 คน โดยผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ รวมทังการสั
้
งเกตมาวิเคราะห์
เนื ้อหา และนามาประมวลผลกับข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาเอกสาร สรุ ปตัวแปรที่เกี่ ยวข้ องกับองค์ประกอบความภักดี ต่อ
องค์การ
ขันที
้ ่ 2 การสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือวิจยั ขันตอนนี
้
้เป็ นการนาผลที่ได้ จากขันตอนที
้
่ 1 มาพัฒนาแบบสอบถามและ
ปรับแก้ ตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา นาแบบสอบถามให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จานวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความตรง
เชิงเนื ้อหา (Content Validity) นาผลที่ได้ มาวิเคราะห์คา่ ดัชนีความสอดคล้ องตามวัตถุประสงค์โดยใช้ เทคนิค IOC (Index of
item Objective Congruence: IOC) เลือกข้ อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ ้นไปและปรับปรุ งแบบสอบถาม และนา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับผู้บริ หารสถานศึกษาและรองผู้บริ หารสถานศึกษา ครู และกรรมการสถานศึกษา
จานวน 5 โรงเรี ยนที่ เป็ นกลุม่ ทดลองและไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างโรงเรี ยนละ 6 คน รวมทังสิ
้ ้น 30 คน แล้ วนามาหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค [6] ปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลในขันตอนต่
้
อไป
ขันที
้ ่ 3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ส่งแบบสอบถามไปยังกลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาคือ โรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้ ที่เป็ นโรงเรี ยนรางวัลพระราชทานเปิ ดสอนในปี การศึกษา2507-2558 และ
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ได้ รับรางวัลพระราชทานตังแต่
้ 2 ปี การศึกษาขึ ้นไป จานวน 52 โรงเรี ยน แต่ละโรงเรี ยน ผู้ให้ ข้อมูลประกอบด้ วย ผู้บริ หาร
สถานศึกษา 1 คน รองผู้บริ หารสถานศึกษา 1 คน ครู 2 คน และกรรมการสถานศึกษา 2 คน รวมทังสิ
้ ้น 6 คน
ขันที
้ ่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล ขันตอนนี
้
้เป็ นการนาแบบสอบถามจากขันที
้ ่ 3 ไปเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
จานวน 52 โรงเรี ยน นาข้ อมูลที่ได้ มาทาการตรวจสอบความถูกต้ อง และดาเนินการดังต่อไปนี ้ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สารวจ (Exploratory Factor Analysis) แปรผลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ ได้ องค์ ประกอบความภักดีต่อองค์ การ 2) วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)แปรผลวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อยืนยันการบริ หารงานโรงเรี ยนรางวัล
พระราชทานสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้ 3) วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
(Stepwise
multiple regression analysis)แปรผลวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อให้ ได้ ความภักดีต่อองค์ การที่ส่งผลต่อการบริ หารงานโรงเรี ยน
รางวัลพระราชทานสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้
ขันที
้ ่ 5 สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล ให้ ข้อเสนอแนะในการวิจยั

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ความภักดีตอ่ องค์การที่สง่ ผลต่อการบริ หารงานโรงเรี ยนรางวัลพระราชทานสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้ ” ได้ ข้อสรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. องค์ ประกอบความภักดีต่อองค์ การ ประกอบด้ วย 10 องค์ ประกอบ คือ 1) การสร้ างความภูมิ ใจในการเป็ น
สมาชิกขององค์การ 2) ความศรัทธาต่อองค์การ 3) การวางแผนและการกระจายอานาจในการทางาน 4) การมีความเป็ น
กัลยาณมิตร 5) การมีขวัญกาลังใจในการทางาน 6) การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ 7) การมีวฒ
ั นธรรมองค์การที่เอื ้อต่อการ
ทางาน 8) การแสดงออกตามความสามารถ9) การมีสว่ นร่ วมในองค์ การ และ 10) การมีจิตสานึกที่ดี ดังนันองค์
้
ประกอบ
ความภักดีตอ่ องค์การ จึงเป็ นพหุองค์ประกอบตามสมมุติฐานการวิจยั ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 องค์ประกอบที่ 1 การสร้ างความภูมิใจในการเป็ นสมาชิกขององค์การมีตวั แปรสาคัญจานวน 17 ตัวแปร คือ
ตัวแปรที่ 89,91,93,94,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 และ 111
1.2 องค์ ประกอบที่ 2 ความศรั ท ธาต่ อ องค์ การมี ตั ว แปรส าคั ญ จ านวน 10 ตั ว แปร คื อ ตั ว แปรที่
44,45,46,48,49,51,53,57,58 และ 59
1.3 องค์ประกอบที่ 3 การวางแผนและการกระจายอานาจในการทางานมีตวั แปรสาคัญ จานวน 4 ตัวแปร คือตัว
แปรที่ 27,29,30 และ 31
1.4 องค์ประกอบที่ 4 การมีความเป็ นกัลยาณมิตร มีตวั แปรสาคัญ จานวน 4 ตัวแปร คือ ตัวแปรที่ 82,83,84 และ 86
1.5 องค์ ป ระกอบที่ 5 การมี ข วัญ ก าลัง ใจในการท างานมี ตัว แปรส าคั ญ จ านวน 5 ตั ว แปร คื อ ตัว แปรที่
116,117,118,119 และ 120
1.6 องค์ประกอบที่ 6 การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การมีตวั แปรสาคัญ จานวน 5 ตัวแปร คือ ตัวแปรที่ 4,6,7,8 และ 9
1.7 องค์ประกอบที่7 การมีวฒ
ั นธรรมองค์การที่เอื ้อต่อการทางาน ตัวแปรสาคัญ จานวน 5 ตัวแปร คือ ตัวแปรที่
33,34,35,36 และ 37
1.8 องค์ประกอบที่ 8 การแสดงออกตามความสามารถมีตวั แปรสาคัญ จานวน 3ตัวแปร คือ ตัวแปรที่ 69,70 และ 71
1.9 องค์ประกอบที่ 9 การมีสว่ นร่วมในองค์การ มีตวั แปรสาคัญ จานวน 3 ตัวแปร คือ ตัวแปรที่ 39,40 และ 41
1.10 องค์ประกอบที่ 10 การมีจิตสานึกที่ดี มีตวั แปรสาคัญ จานวน 3 ตัวแปร คือ ตัวแปรที่ 73, 79 และ 80
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10.การมีจิตสานึก

1.การสร้ างความ
ภูมิใจในการเป็ น
สมาชิกของ
องค์การ

ที่ดี

2.ความศรัทธาต่อ
องค์การ

3.การวางแผนและ
การกระจาย
อานาจในการ
ทางาน

9.การมีสว่ นร่วมใน
องค์การ

ความภักดีตอ่
องค์การ
8.การแสดงออก
ตามความสามารถ

7.การมีวฒ
ั นธรรม
องค์การที่เอื ้อต่อ
การทางาน

4.การมีความเป็ น
กัลยาณมิตร

6.การเป็ นสมาชิกที่
ดีขององค์การ

5.การมีขวัญ
กาลังใจในการ
ทางาน

2. การบริ ห ารงานโรงเรี ย นรางวัลพระราชทานสังกัด สานักงานเขตพื น้ ที่ การศึก ษามัธยมศึก ษาประกอบด้ วย 6
องค์ประกอบ 1) ด้ านคุณภาพนักเรี ยน 2) ด้ านการบริ หารหลักสูตรและงานวิชาการ 3) ด้ านการบริ หารการจัดการ 4) ด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 5) ด้ านบุคลากรและการบริ หารงานบุคลากร 6) ด้ านความดีเด่น
ของสถานศึกษา
2.1 อ งค์ ป ระ ก อ บ ที่ 1 ด้ าน คุ ณ ภ าพ นั ก เรี ย น มี ตั ว แ ป รส าคั ญ จ าน ว น 11 ตั ว แ ป ร คื อ ตั ว แ ป รที่
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12
2.2 องค์ ป ระกอบที่ 2 ด้ า นการบริ ห ารหลัก สูต รและงานวิ ช าการ มี ตัว แปรส าคัญ 12 ตัว แปร คื อ ตัว แปรที่
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17
2.3 องค์ประกอบที่ 3 ด้ านการบริ หารการจัดการ มีตวั แปรสาคัญ 7 ตัวแปร คือตัวแปรที่ 5,6,7,8,9,10,11
2.4 องค์ประกอบที่ 4 ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน มีตวั แปรสาคัญ 7 ตัวแปร
คือตัวแปรที่ 1,3,4,5,6,7,8
2.5 องค์ ป ระกอบที่ 5 ด้ านบุ ค ลากรและการบริ ห ารงานบุ ค ลากร มี ตัว แปรส าคัญ 8 ตัว แปร คื อ ตัว แปรที่
5,6,7,8,9,10,11,12
2.6 องค์ประกอบที่ 6 ด้ านความดีเด่นของสถานศึกษา มีตวั แปรสาคัญ 2 ตัวแปร คือตัวแปรที่ 3,6
3. ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรที่ได้ รับการคัดเลือกเข้ าสมการคือตัวแปรด้ านการสร้ างความภูมิใจในการเป็ น
สมาชิกขององค์การ (X1) ด้ านการมีส่วนร่ วมในองค์ การ (X9) ด้ านมีขวัญกาลังใจในการทางาน (X5) ด้ านการมีความเป็ น
กัลยาณมิตร (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู (Multiple Regression) เท่ากับ .780ประสิทธิภาพในการทานาย
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(R Square) เท่ากับ .518 หมายถึง การสร้ างความภูมิใจในการเป็ นสมาชิกขององค์การ (X1) การมีสว่ นร่วมในองค์การ (X9)
การมีขวัญกาลังใจในการทางาน (X5) และการมีความเป็ นกัลยาณมิตร (X4) สามารถทานายการบริ หารงานโรงเรี ยนรางวัล
พระราชทาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้ ได้ ร้อยละ 51.80 ค่าประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับ
แล้ ว (Adjusted R Square) เท่ากับ .514 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (Standard Error) เท่ากับ .320
แสดงว่าการสร้ างความภูมิใจในการเป็ นสมาชิกขององค์การ (X1) การมีสว่ นร่ วมในองค์การ (X9) การมีขวัญกาลังใจในการ
ทางาน (X5) และ การมีความเป็ นกัลยาณมิตร (X4) ส่งผลต่อการบริ หารงานโรงเรี ยนรางวัลพระราชทาน สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้ โดยสามารถเขียนเป็ นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอย ได้ ดงั นี ้
Y = .904 +.225X1 + .232X9 + .172X5 + .131X4

อภิปรายผล
ผลการวิจัยครัง้ นี ้ มีประเด็นสาคัญ ที่ค้นพบจากความภักดีต่อองค์ การที่ส่งผลต่อการบริ หารงานโรงเรี ยนรางวัล
พระราชทาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้ ประกอบด้ วยตัวแปรต้ นคือ ความภักดีตอ่ องค์การและ
ตัวแปรตาม คือการบริ หารงานโรงเรี ยนรางวัลพระราชทาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้ สามารถ
นามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ ดังนี ้
1. องค์ประกอบความภักดีต่อองค์การ จากข้ อค้ นพบความภักดีต่อองค์การในโรงเรี ยนรางวัลพระราชทาน สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้ มีทงหมด
ั้
10 องค์ประกอบ ประกอบด้ วย 1) การสร้ างความภูมิใจในการ
เป็ นสมาชิกขององค์การ 2) ความศรัทธาต่อองค์การ 3) การวางแผนและการกระจายอานาจในการทางาน 4) การมีความเป็ น
กัลยาณมิตร 5) การมีขวัญกาลังใจในการทางาน 6) การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ 7) การมีวฒ
ั นธรรมองค์การที่เอื ้อต่อการ
ทางาน 8) การแสดงออกตามความสามารถ 9) การมีสว่ นร่วมในองค์การ 10) การมีจิตสานึกที่ดี
ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบด้ านความภูมิใจในการเป็ นสมาชิกที่ดี การมีความภูมิใจในการเป็ นสมาชิก มีเจต
คติในทางบวก ทาสิ่งที่เกิดผลประโยชน์ตอ่ องค์การ เป็ นตัวแทนให้ การชื่นชมองค์การโดยการสื่อสารด้ วยวาจาและการเขียน
มีจิตใจเข้ มแข็งแสดงพฤติกรรมที่ดี ให้ การช่วยเหลือองค์การในด้ านต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ มีความรู้สกึ เป็ นหนึง่ เดียว
ต่อเป้าหมายและค่านิยม มีบรรทัดฐานภายในจิตใจผูกมัดด้ านจริ ยธรรม มีแนวโน้ มที่จะอยู่ทางานอย่างต่อเนื่อง แสดงความ
กตัญญู ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ มีเอกลักษณ์ มีความซื่อสัตย์ มีประวัติที่ชดั เจน มีความตังใจในการที
้
่จะปรับปรุงองค์การให้
ข้ อมูลขององค์การต่อบุคคลภายนอกในทางบวกมีความสบายใจในการทางาน ซึง่ สอดคล้ องกับ ฮอยและรี สส์ (Hoy & Rees)
[7] ได้ กล่าวถึงความภักดีต่อองค์การว่าเป็ นความรู้สกึ หรื อสภาวะทางจิตใจของบุคคลที่มีต่อองค์การ 4 ด้ าน 1) ด้ านจิตใจ 2)
ด้ านความคงอยู่ 3)ด้ านบรรทัดฐาน 4) ด้ านพฤติกรรมและสอดคล้ องกับความคิดของ เฟสเชอร์ (Fletcher)[8]กล่าวว่าความ
ภัก ดี ต่อองค์ ก ารมีอ งค์ ป ระกอบสาคัญ 3 อย่างคื อ 1) การแสดงประวัติ ของตนเอง เนื่ องจากการรู้ ประวัติ ข องบุค คลจะ
ก่อให้ เกิดสัมพันธภาพ มิตรภาพและศีลธรรมคุณธรรม 2) ความผูกพันที่มีมากกว่าการแสดงออกที่เป็ นนิสยั 3) หลีกเลีย่ งการ
ไม่ซื่อตรงต่อองค์ การ และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ปชานนท์ ชนะราวี [9] กล่าวคือสมาชิ กมีความผูกพันกับองค์ การ
ยอมรับเป้าหมายและปกป้ององค์การมีการประชาสัมพันธ์องค์การ
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบด้ านความศรัทธาต่อองค์การ การส่งเสริ มองค์การให้ มีความสุข ชุมชนเข้ มแข็งมีการ
แบ่งปั นประสบการณ์ความรู้เพื่อความเข้ าใจที่ตรงกัน มีการวางแผนการปฏิบตั ิงาน รับผิดชอบเท่าเทียมกัน จัดสวัสดิการเป็ น
ที่พอใจ เสมอภาค ให้ อิสระทางความคิด มีความสามัคคีชื่นชอบองค์การและเพื่อนร่ วมงาน ซึ่งสอดคล้ องกับความคิดของ
ลี (Lee)[10]กล่าวว่า ความภักดีคือ การเชื่อฟั ง การแสดงความรักอุทิศตนเพื่อเป็ นเป้าหมายต่อองค์ การมีความเต็มใจและ
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ยินดีที่จะกระทาตามความต้ องการขององค์การมากกว่าผลประโยชน์ตนเอง ส่วน จรรยา มีสิม [11]ได้ กล่าวในงานวิจัยว่า
ความภักดีในวิชาชีพด้ านการมีความรักความศรัทธาต่อวิชาชีพมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสาเร็ จในการ
ทางาน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของหนึง่ ฤทัย น้ อยทา[12]ว่าความภักดีตอ่ องค์การมีความสาคัญ 4 ด้ าน 1) ด้ านการมีความรัก
ความศรัทธาต่อองค์การ 2) ด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ 3) ด้ านการร่ วมมือกับกิจกรรม 4) ด้ านการช่วยประชาสัมพันธ์
องค์การ
ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบด้ านการวางแผนและการกระจายอานาจในการทางานโดยยึดหลักการกระจาย
อานาจ การวางแผนในการทางาน การสื่อสารที่รวดเร็ วและการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่ งสอดคล้ องกับ วิทนีย์และคู
เปอร์ (Whitney and Cooper) [13] ได้ กล่าวว่าความภักดีต่อองค์การเป็ นได้ ทงทั
ั ้ ศนคติและพฤติ กรรมและด้ านพฤติกรรมได้
กล่าวถึงการมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในการพัฒนาองค์การ (active element) เป็ นการกระทาสิ่งต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ
และสนับสนุนองค์การและมีความเชื่อมัน่ ว่าสามารถปรับปรุ งแก้ ไของค์การให้ ดีขึ ้น สอดคล้ องกับความคิดของ Adler and
Adler[14]กล่าวว่ามี 5 องค์ประกอบที่พฒ
ั นาให้ สมาชิกเกิดความภักดีต่อองค์การคือ 1) ความมีอานาจเหนือผู้อื่น คือการที่
สมาชิกทางานภายใต้ การบริ หารของผู้นาที่เข้ มแข็ง 2) การแสดงเอกลักษณ์ 3) ความผูกพัน 4) การบูรณาการ 5) การกาหนด
เป้าหมาย
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบด้ านการมีความเป็ นกัลยาณมิตร มีการประสานงานกับทุกระดับสายงานอย่างมี
น ้าใจต่อกัน มีการปรับปรุ งพัฒนาศักยภาพการทางานอยู่ตลอดเวลา มีหลักการและขันตอนในการแก้
้
ปัญหา สอดคล้ องกับ
ร๊ อบบินส์ (Robbins) [15] กล่าวว่า ความภักดีคือ ความมีชีวิตชี วา มีความสุขสบายในการทางาน มีความปรารถนาที่จะ
สัมพันธ์ติดต่อกับบุคคลอื่นและเป็ นส่วนหนึง่ ของชุมชนนัน้ ส่วนดิคและบาซู(Dick and Basu) [16] มองว่าความภักดีสามารถ
มองได้ 3 ด้ านคือ 1)ด้ านจิตใจ 2) ด้ านการรับรู้ 3) ด้ านอารมณ์ความรู้สกึ ที่ดี
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบด้ านการมีขวัญกาลังใจในการทางาน การมีคา่ ตอบแทนที่ดีตามตาแหน่งหน้ าที่การ
งาน มีความยุติธรรมแก่สมาชิก เมื่อองค์การเผชิญ ภาวะวิกฤตสมาชิกอยู่ในองค์การด้ วยความอดทนและพยายามสร้ าง
ชื่อเสียงให้ กบั องค์การ ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้ อม ให้ กาลังใจในความสาเร็ จของการทางานร่ วมกัน สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของเอ็กบาวทัพเฟลและโลดาย (Iqbal, Tufail and Lodhi)[17]พบว่าสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ด้านการเงินของพนักงาน
และความผูกพันต่อองค์การมีผลกระทบที่สาคัญต่อความภักดีต่อองค์การ ส่วนอามาด อัลการี โอตีและฟรายซ์ (Ahmad, AlQarioti and Freih)[18]พบว่าความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันระหว่างสมาชิกและลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์
กันกับความภักดีต่อองค์การ และสุธิดา ม่วงรุ่ ง [19] พบว่า ในด้ านค่าตอบแทน แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานมี
ความสัมพันธ์ปานกลางกับความภักดีตอ่ องค์การ
ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบด้ านการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ การเข้ าใจบทบาทของตนเอง เห็นคุณค่ามี
ความเชื่อมัน่ และมีความปรารถนาที่ดีตอ่ องค์การ ซึง่ สอดคล้ องกับ เฮิร์ทแมน(Hirschman)[20]กล่าวว่าความภักดีตอ่ องค์การ
มีอิทธิพลในการทาให้ การลาออกจากงานล่าช้ าออกไปและการแสดงออกถึงความภักดีต่อองค์การมี 2 ประการคือ 1) การที่
สมาชิกในองค์การเต็มใจที่จะอยูใ่ นองค์การด้ วยกันและต่อต้ านการออกจากงานในกรณีที่องค์การมีผลผลิตลดลง 2) สมาชิก
ในองค์การรู้ สกึ ว่ามีความสาคัญต่อองค์การ และสอดคล้ องกับความคิดของเชลดอน(Sheldon)[21]กล่าวว่า ความภักดีต่อ
องค์การ หมายถึง ทัศนคติหรื อความรู้สกึ ที่สมาชิกมีตอ่ องค์การซึง่ เชื่อมโยงถึงความผูกพันของบุคคลแต่ละคนกับองค์การและ
ประเมินองค์การไปในทางที่ดีก่อให้ เกิดความพยายามตังใจปฏิ
้
บตั ิงานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายขององค์การ
ผลการวิจัย พบว่า องค์ ประกอบด้ านการมีวฒ
ั นธรรมองค์ การที่เอื อ้ ต่อการทางาน การมีความเชื่อในเป้าหมาย
ค่านิยมและพันธกิจขององค์การ การสร้ างวัฒนธรรมองค์การ จัดสิง่ แวดล้ อมที่ดีตอ่ การทางาน สร้ างบรรยากาศประชาธิปไตย
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สอดคล้ องกับแนวความคิดของกัสตาสิ (Goodarzi) [22] กล่าวถึง ความภักดีตอ่ องค์การสามารถกาหนดได้ 3 ปั จจัยคือ 1) มี
ความเชื่อในเป้าหมายค่านิยมและพันธกิจขององค์การ 2) มีแนวโน้ มที่จะปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ของตนให้ เป็ นผลดีกบั องค์การ
3) มีแนวโน้ มจะอยู่และทางานอย่างต่อเนื่องในองค์การและสอดคล้ องกับงานวิจัยของรุ จิรา เรื องวิไลกฤตย์ [23]กล่าวว่า
วัฒ นธรรมองค์ ก ารมีอิ ท ธิ พ ลต่อ ความภักดี ของพนั ก งานระดับ ปฏิ บัติ การบริ ษั ท ที พี ไอโพลีนจ ากัด(มหาชน)และพบว่า
วัฒนธรรมองค์การมีผลต่อความภักดีในการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษัทในภาพรวมด้ วย
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบด้ านการแสดงออกตามความสามารถ การแสดงความรู้และทางานอย่างมีความสุข
กล้ า แสดงออกและให้ ค ามั่ น สัญ ญาและรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น สอดคล้ อ งกั บ คอทเลอร์ แ ละอาร์ ม สตรอง (Kotler and
Armstrong) [24] กล่าวว่าความภักดีในด้ านการตลาดคือ การที่ลกู ค้ าเกิดภาวะพึงพอใจในตัวสินค้ าบริ การหรื อองค์การจนถึง
กลับมาซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การใหม่และพูดถึงสินค้ าการบริ การในแง่ดี มีองค์ประกอบ 3 อย่าง 1) ความพึงพอใจในตัวสินค้ า
บริ การหรื อองค์การ 2) รู้ สึกดีต่อสินค้ า การบริ การของพนักงาน 3) ความสัมพันธ์ ที่ดีที่เกิดจากการได้ รับคุณค่าตามความ
คาดหวังจากสินค้ า บริ การ พนักงานและองค์การถือเป็ นความสามารถที่ได้ แสดงออกและทาให้ ผ้ อู ื่นมีความสุข
ผลการวิจัย พบว่า องค์ ป ระกอบด้ านการมี ส่วนร่ วมในองค์ ก าร การให้ ค วามยุติธ รรมและความเสมอภาคกับ
ผู้ร่วมงาน มีการจัดกิจกรรมเสริ มสร้ างสัมพันธ์ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อภินนั ท์ ทรัพย์ ธนมัน่ [25]กล่าวถึงอิทธิพลของส่วน
ประสมในการดาเนินงานทางการตลาดและภาพลักษณ์ ในโรงเรี ยนที่มีต่อความภักดีของผู้ปกครองโรงเรี ยนเอกชนพบว่า
ผู้ปกครองส่วนใหญ่รับรู้ เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในระดับพอใจทุกด้ านโดยด้ านเอกลักษณ์ ขององค์การอยู่ในระดับ
สูงสุดและงานวิจัยของ อัลมานี (Al-ma’ni) [26] พบว่า การคัดเลือกพนักงาน การฝึ กอบรมและการเพิ่มขีดความสามารถ
ส่งผลต่อความภักดีตอ่ องค์การเป็ นการให้ ความเสมอภาคโดยการจัดกิจกรรมสร้ างสัมพันธ์
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบการมีจิตสานึกที่ดี การเชิดชูสถาบันด้ วยความภาคภูมิใจ มีจิตอาสาช่วยเหลือด้ วย
ความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทนสอดคล้ องกับ พีร์ซ(Pearce) [27] กล่าวว่าลูกค้ ามีความซือ่ สัตย์จะมีความเชื่อใจและไว้ วางใจ
ตลอดจนมีความพึงพอใจ การสร้ างความซื่อสัตย์ของลูกค้ าจะเป็ นเรื่ องของการให้ ผลประโยชน์ในด้ านอารมณ์และความรู้สกึ
ดังนันความพึ
้
งพอใจของลูกค้ าอาจจะมีความสัมพันธ์ กบั ความซื่อสัตย์นามาซึง่ ความภักดี สอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่ องรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างคุณธรรมของผู้บริ หารสถานศึกษากับความภักดีตอ่ องค์การของผู้รับบริ การของ ชฏิล นิ่มนวล[28]
พบว่า ระหว่างคุณธรรมของผู้บริ หารสถานศึกษากับความภักดีต่อองค์การของผู้รับบริ การมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยองค์ประกอบคุณธรรมของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความภักดีต่อองค์การของผู้รับบริ การคือ
ฉันทะความพอใจ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน การมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
และการคานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวมสูงสุด
2. องค์ประกอบการบริ หารงานโรงเรี ยนรางวัลพระราชทานมีทงหมด
ั้
6 องค์ประกอบ คือ 1) ด้ านคุณภาพนักเรี ยน
โรงเรี ยนมีนกั เรี ยนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้ านการบริ หารหลักสูตรและงานวิชาการมี
ความยึดหยุ่นสอดคล้ องกับเป้าหมายและวิสยั ทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วมในการกาหนด
เป้าหมาย มีการจัดการเรี ยนรู้การเรี ยนการสอนที่หลากหลายสนองตามศักยภาพและความต้ องการของนักเรี ยน 3) ด้ านการ
บริ หารการจัดการ มีการจัดเก็ บข้ อมูลสารสนเทศเป็ นหมวดหมู่จัดเป็ นระเบียบเรี ยกใช้ สะดวก มีการวิเคราะห์สรุ ปข้ อมูล
สารสนเทศนาไปใช้ ประโยชน์ มีการใช้ เครื่ องมือที่ทันสมัย มีการปรับปรุ งจัดเก็บข้ อมูลสารสนเทศอยู่เสมอ มีการติดตาม
ควบคุมการใช้ งบประมาณให้ เป็ นไปตามแผนอย่างประหยัดและเกิ ดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 4) ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน วิสยั ทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดจากการร่ วมคิดร่ วมเสนอ
ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนวิสยั ทัศน์และเป้าหมายมีความชัดเจนทุกฝ่ ายรับรู้ และดาเนินไปใน
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ทิศทางเดียวกันมีโอกาสประสบความสาเร็ จสูง 5) ด้ านบุคลากรและการบริ หารงานบุคลากร ครูต้องมีสว่ นร่ วมในการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาวิเคราะห์ ศกั ยภาพนักเรี ยน เข้ าใจนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล มีการประเมินผลสอดคล้ องกับสภาพการ
เรี ย นรู้ มี คุณ ธรรมมี จ รรยาบรรณในวิช าชี พ มี ค วามสัม พัน ธ์ ที่ ดี ร่ ว มปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ วยความเต็ ม ใจ 6) ความดี เด่น ของ
สถานศึกษา มีการวางแผนและกาหนดขันตอนการท
้
างานที่ชดั เจน ปฏิบตั ิได้ ครบตามแผน นักเรี ยนส่วนใหญ่ได้ รับประโยชน์
จากการดาเนินโครงการเกิดความพึงพอใจ
3. ความภักดีตอ่ องค์การ 4 ด้ าน 1) ด้ านการสร้ างความภูมิใจในการเป็ นองค์การ 2) ด้ านการมีสว่ นร่ วมในองค์การ
3) ด้ านการมีขวัญกาลังใจในการทางาน และ 4) ด้ านการมีความเป็ นกัลยาณมิตร ส่งผลต่อการบริ หารงานโรงเรี ยนรางวัล
พระราชทานสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
เพื่อให้ องค์การต่างๆ ที่ตระหนักถึงความสาคัญของความภักดีต่อองค์การและสามารถพัฒนาองค์การได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ตอ่ องค์การอย่างแท้ จริ ง
1. ความภักดีต่อองค์การเป็ นนามธรรมเป็ นสิง่ ที่ต้องใช้ ระยะเวลาในการก่อตัวด้ านทัศนคติซงึ่ อาจไม่สามารถเห็น
ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายของการดาเนินการในระยะเวลาอันสันต้
้ องดาเนินการทาซึ่ง เพื่อปลูกฝั งทัศนคติที่ดีต่อองค์ การจน
กลายเป็ นความภักดีตอ่ องค์การในที่สดุ
2. ความภักดีต่อองค์การเกิดขึ ้นจากภายในตัวบุคลากรเองซึ ้งเป็ นความตระหนักรู้ ว่าตนเองควรมีความภักดีต่อ
สถานศึกษาที่ตนปฏิบตั ิงานอยู่ หรื ออาจเกิดจากการกระตุ้นภายนอก
ข้ อเสนอแนะการวิจัยครัง้ ต่ อไป
เพื่อให้ องค์ความรู้ ที่ได้ จากการศึกษาวิจัยเรื่ อง “ความภักดีต่อองค์การที่ส่งผลต่อการบริ หารการศึกษาโรงเรี ยน
รางวัลพระราชทาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้ ” ครัง้ นี ้มีการต่อยอดและเกิดประโยชน์ ในวง
การศึกษาระดับต่อไป ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี ้
1. ควรมีการศึกษาวิจยั ความภักดีตอ่ องค์การที่สง่ ผลต่อการบริ หารงานโรงเรี ยนรางวัลพระราชทานระดับประเทศ
2. ควรมีการศึกษาวิจยั องค์ประกอบการบริ หารที่มีอิทธิพลต่อความภักดีองค์การของบุคลากร
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของปั จจัยที่สง่ ผลต่อการจัดการเรี ยนรู้ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึก ษา เขต 2 มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อศึก ษาการจัด การเรี ยนรู้ ของครู ในโรงเรี ย น สังกัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ศึกษาภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของครูในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
2 ศึกษาการเป็ น บุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างอิทธิ พลของปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู้ ของครู กับการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และศึกษาอิทธิพลของปั จจัยที่สง่ ผลต่อการจัดการเรี ยนรู้ของครูในโรงเรี ยน
สังกัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 2 กลุ่ม ตัว อย่า งเป็ น ครู ที่ ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ สอนในสถานศึก ษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จานวน 362 คน ได้ มาจากการกาหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่างตามตาราง
สาเร็ จ รู ป ของเครจซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejcie & Morgan, 1970: 608-610) ต่ อ จากนัน้ ท าการสุ่ม แบบแบ่ ง ชั น้ (Stratified
Random Sampling) โดยใช้ ขนาดโรงเรี ยนเป็ นชัน้ (Strata) และทาการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้ วยวิธี
จับสลาก เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึง่ มีค่า
ดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ตังแต่
้ 0.60-1.00 ได้ ค่าความเชื่อมัน่ ของการจัดการเรี ยนรู้ ของครู เท่ากับ .933 ค่าความเชื่อมัน่
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ของภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของครูเท่ากับ .879 และค่าความเชื่อมัน่ ของบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ของครูเท่ากับ .829 สถิติที่
ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) สหสัม พัน ธ์ พ หุคูณ (Multiple Correlation) และสมการถดถอยพหุคูณ แบบ
ขันตอน
้
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านการ
สือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ ด้ านการมุง่ ผลสัมฤทธิ์ ด้ านการพัฒนาหลักสูตร ด้ านการจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอน
2. ระดับ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 2
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย
คือ ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ ด้ านการคานึงถึงปั จเจกบุคคล ด้ านการกระตุ้นทางปั ญญา และด้ านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์
3. ระดับการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้ อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย 3
ลาดับ แรก คื อ ครู มี ค วามกระตือ รื อร้ นและกระฉับ กระเฉงในการท างาน ครู มี วิสยั ทัศน์ ในการท างานอย่างชัด เจน และ
กว้ างไกล และครูตระหนักคุณค่าในตนเองและมีความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพครู
4. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ของครู มีความสัมพันธ์ ในระดับปานกลางกับการ
จัดการเรี ยนรู้ของครูในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ สง่ ผลต่อการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและ
การเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ทกุ ด้ านร่ วมกันส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู้ของครูในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ได้ ร้อยละ 18.00 โดยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้ านการกระตุ้นทางปั ญญาส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู้
ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สูงสุด รองลงมา ได้ แก่ ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ
และด้ านการคานึงถึงปั จเจกบุคคล
คาสาคัญ : อิทธิผลของปั จจัยที่สง่ ผลต่อการจัดการเรี ยนรู้

Abstract
The purposes of this research were to study learning management of school teachers under the
Secondary Educational Service Area Office 2; study transformational leadership of school teachers under the
Secondary Educational Service Area Office 2; study personal mastery of school teachers under the Secondary
Educational Service Area Office 2; study the relationship between the influence of factors affecting learning
management of school teachers under the Secondary Educational Service Area Office 2; and study the
influence of factors affecting learning management of school teachers under the Secondary Educational Service
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Area Office 2. The samples were 362 school teachers under the Secondary Educational Service Area Office 2
by using Krejcie & Morgan (1970: 608-610). The stratified random sampling was done by using school size as
strata. Simple random sampling was applied thereafter by lottery. The instruments used for data collection were
5 point-rating scale questionnaires. The index of Item- Objective Congruence (IOC) was valued since 0.60-1.00.
The reliability (α) of learning management of school teachers was .933, the reliability (α) of transformational
leadership of school teachers was .879 and the reliability (α) of personal mastery of school teachers was .829.
The data analysis was done by mean, standard deviation, pearson product-moment correlation coefficient,
multiple correlation and Stepwise Multiple Regression Analysis
The research results were revealed as following;
1. The level of learning management of school teachers under the Secondary Educational Service Area
Office 2 as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the research found to be at
high level in all aspects by descending order of the average as follow; effective communication, achievement
motivation, curriculum development, innovation and technology management, and instructional management.
2. The level of transformational leadership of school teachers under the Secondary Educational Service
Area Office 2 as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the research found to be
at high level in all aspects by descending order of the average as follow; inspiration, individualized
consideration, intellectual stimulation, and idealized influence.
3. The level of personal mastery of school teachers under the Secondary Educational Service Area Office
2 as a whole was at high level. When considering each individual item, the research found to be at high level in
all items by descending order of the average as follow; teachers are enthusiastic and energetic in working, the
teachers have a clear and broad vision for working, and teachers realize their own values and are proud of their
teaching profession.
4. There was a statistically significant moderate positive relationship at .01 level between
transformational leadership and personal mastery of school teachers with learning management of school
teachers under the Secondary Educational Service Area Office 2.
5. Transformational leadership and personal mastery affecting learning management of school teachers
under the Secondary Educational Service Area Office 2 at .05 level of significance. All aspects of
transformational leadership and personal mastery were mutually affected on learning management of school
teachers under the Secondary Educational Service Area Office 2 with the predictive power was at 18.00
percent. Transformational leadership in aspect of intellectual stimulation affecting on learning management of
school teachers under the Secondary Educational Service Area Office 2 with the highest level of affect followed
by inspiration and individualized consideration respectively.
Keywords: The Influence Of Factors Having Effect On The Learning Management
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ภูมิหลัง
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะหมวด 4
แนวการจัดการศึกษามีทงหมด
ั้
9 มาตรา ซึง่ เป็ นหัวใจของการปฏิรูปการเรี ยนรู้ ได้ แก่ หลักการจัดการศึกษานักเรี ยนได้ พฒ
ั นา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สาระการเรี ยนรู้เน้ นความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม บูรณาการความรู้ที่หลากหลาย บทบาทของรัฐในการ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานกาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เพื่อความเป็ น
ไทย สถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐานจัดสาระของหลักสูตรที่หลากหลาย สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาในชุมชน สังคม ภูมิปัญ ญา
ท้ องถิ่น และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประเมินผลการเรี ยนรู้ บทบาทของรัฐและผู้เกี่ยวข้ องในการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้
รวมถึงการวิจยั และพัฒนาการเรี ยนรู้ วิชยั วงษ์ ใหญ่ [1] อีกทังแนวทางปฏิ
้
รูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 บนฐานของหลักการ
และแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ คนไทยได้
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ เป้าหมายนันภายในปี
้
2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู้ อย่างเป็ นระบบ โดยเน้ น
ประเด็นหลักสามประการ ประเด็นแรกคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรี ยนรู้ พัฒนานักเรี ยน สถานศึกษาแหล่ง
เรี ยนรู้ สภาพแวดล้ อม หลักสูตรและเนื ้อหา พัฒนาวิชาชีพครูให้ เป็ นวิชาชีพที่มีคณ
ุ ค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดีและมีใจรัก
มาเป็ นครู คณาจารย์ได้ อย่างยัง่ ยืน ภายใต้ ระบบบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประเด็นที่สองโอกาสทางการศึกษาและการ
เรี ย นรู้ เพิ่ มโอกาสการศึกษาและเรี ยนรู้ อย่างทั่วถึงและมีคุณ ภาพเพื่อให้ ประชาชนทุก คน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้ าถึ ง
การศึกษาและเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และประเด็นสุดท้ ายส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมของทุกภาคส่วนของสังคม ในการ
บริ หารและจัดการศึกษา โดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่อยูภ่ ายนอกระบบการศึกษาสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [2]
การปฏิรูปการศึกษา จึงมีความสาคัญยิ่งต่อการจัดการศึกษาของชาติ เพราะหมายถึง การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ าง
รู ปแบบ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การบริ หารจัดการ และระบบสนับสนุนต่างๆ ไม่ว่าด้ านงบประมาณ อุปกรณ์
เครื่ องมือ หรื อเทคโนโลยี ที่สาคัญ คือ การเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ให้ สอดรับกับสังคมใหม่ สานักงานการปฏิรูปการศึกษา [3] การ
ปฏิรูปการศึกษาจึงควรปฏิรูปให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมและท้ องถิ่นโดยยึดมาตรฐานของชาติเป็ นหลัก ซึง่ หัวใจ
ของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรี ยนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรี ยนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็ นตัวตัง้
มาเป็ นยึดนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่งไม่ได้ หมายความว่าครู ลดบทบาทหรื อลดความสาคัญลง ตรงกันข้ ามครู กลับมีบทบาทและ
ความสาคัญมากขึ ้น อีกทังจะท
้ าให้ การศึกษามีพลังและศักดิ์ศรี ในการแก้ ปัญหาของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ประเวศ
วะสี [4] ดังนัน้ การปฏิรูปการศึกษาที่แท้ จริ ง คือ การปฏิรูปการเรี ยนรู้ ของครู เป็ นหลัก ครู จาเป็ นต้ องมีการจัดการเรี ยนรู้ ให้
ตอบสนองความต้ องการของนักเรี ย น และชุม ชน โดยเฉพาะยุค ปั จจุบัน เป็ น ยุค โลกาภิวัต น์ (Globalization) เป็ นโลกไร้
พรมแดน ซึ่งสภาพสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เป็ นโลกที่อาศัยเทคโนโลยี ผนวกกับความเจริ ญก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีทางด้ านการสือ่ สาร ทาให้ ความเป็ นไปของซีกโลกหนึง่ สามารถเห็นได้ ในอีกซีกโลกหนึง่ ในเวลาเพียงชัว่ เสี ้ยววินาที
ส่งผลให้ โลกใบนี ้เล็กและแคบลง ซึ่งผลพวงแห่งความเจริ ญแห่งยุคโลกาภิวตั น์นี ้กล่าวได้ ว่ามีผลกระทบกับทุ กๆ วงการ ทัง้
ด้ านการศึกษา การพาณิชย์ อุตสาหกรรม สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ สิง่ แวดล้ อม รวมทังภาคการเกษตรที
้
่นบั เป็ นส่วนหนึง่
ของระบบวิถีชีวิตของการดารงชีวิตของมนุษย์ในโลกนี ้ด้ วย ขณะเดียวกันเป็ นยุคของสังคมที่เต็มไปด้ วยข้ อมูล และข่าวสาร
(Information Society) และเป็ นยุคที่เป็ นโลกของการติดต่อสือ่ สาร ทังนี
้ ้เพราะเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารจะมีความทันสมัย
ก้ าวหน้ า สามารถติ ด ต่อ สื่อ สารกัน ได้ อย่า งรวดเร็ ว มี ค วามคล่องตัวสูง Wolf [5] ดังนัน้ ครู จ าเป็ น ต้ องจัด การเรี ย นรู้ ให้
ตอบสนองกับโลกาภิวตั น์ดงั กล่าว อีกทังครู
้ ยงั ประสบปั ญหาในเรื่ องการจัดการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ผลวิจยั ของสนัน่ เมตุลา [6] สรุ ป
ถึงปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ ที่ต้องแก้ ไข 7 ด้ าน คือ ด้ านห้ องเรี ยน ด้ านสื่อนวัตกรรม ด้ านวิธีสอน ด้ านครู ด้ านกระบวนการ
เรี ยนรู้ ด้ านโรงเรี ยน และผู้บริ หารสถานศึกษา สอดคล้ องกับ สุเทพ พงศ์ ศรี วัฒ น์ [7] สรุ ปว่าปั จจัยที่สาคัญ ในการปฏิรูป
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การศึกษา คือ ครู หลักสูตร สถานศึกษา กระบวนการสร้ างและถ่ายทอดความรู้ สือ่ การเรี ยนการสอน และเทคโนโลยี ที่เอื ้อ
ให้ เกิดการเรี ยนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาก็คือ การปฏิรูปการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนและครูผ้ สู อนเป็ นสาคัญ สอดคล้ อง
กับผลวิจยั ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [8] สรุปว่าในระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนัน้ ด้ านหลักสูตรในสถานศึกษา
บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจไม่เพียงพอในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรี ยนรู้ ครู ยงั ขาด
ความตระหนักถึงความสาคัญ ของการพัฒ นาหลักสูตร มีปัญ หาความด้ อยประสิทธิ ภาพในการจัดการการเรี ยนรู้ อีกทัง้
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา [9] วิจัยเกี่ยวกับการบริ หารนวัตกรรมและเทคโนโลยี พบว่า ครู ยงั ใช้ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาไม่ค้ มุ ค่า ขาดการพัฒนาเนื ้อหาผ่านสื่อที่มีคุณภาพ และมีจานวนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ไม่เ พียงพอ ล้ าสมัย
นอกจากนี ้ คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร [10] สรุ ปว่า การจัดการเรี ยนรู้ของครูโดยรวมยังมีปัญหาสาคัญที่
เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรการศึกษา การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ /การเรี ยนการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาปั ญหาต่างๆ เป็ นปั ญหาระดับชาติที่ทกุ คนต้ องร่ วมมือกันในการหาแนวทางแก้ ไข โดยเฉพาะ
ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู เพราะเป็ นผู้มีสว่ นในการจัดการเรี ยนรู้ให้ กบั นักเรี ยนโดยตรง
จากสภาพปั ญ หาดังกล่าวจึ งเล็งเห็ น ว่าการจัด การเรี ยนรู้ ของครู นับ ว่ามี ค วามสาคัญ ต่อการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษา พัฒนานักเรี ยน ให้ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีความคิดสร้ างสรรค์และรู้เท่าทัน นาไปสูเ่ ป้าหมายของการจัดการศึกษา
ครู จึงมีบทบาทสาคัญในการจัดการเรี ยนรู้ให้ มีประสิทธิภาพ เพราะการจัดการเรี ยนรู้ เน้ นนักเรี ยนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ อย่ า งต่อ เนื่ อ ง ส่ง เสริ ม ทัก ษะของการท างานแบบ ร่ ว มเรี ย นรู้ และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ บทบาทหน้ า ที่ ข องตน ส่งเสริ ม
ความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียน อภิปรายโต้ แย้ ง ให้ เหตุผล แสดงความคิดเห็นและสามารถ
แสดงทัศนคติ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการแก้ ปัญหาจากสถานการณ์ หลากหลาย จนสามารถสร้ างสรรค์นวัตกรรมที่
ตอบสนองความต้ องการของชุมชนและสังคม White bread and Others [11] การจัดการเรี ยนรู้ของครูจะส่งเสริ มรูปแบบการ
เรี ยนรู้ ที่หลากหลายและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ มีการบูรณาการเนื ้อหาในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ การบูรณาการการเรี ยนรู้
แบบรวม การใช้ สื่อและพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู้ ที่สง่ เสริ มผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน เน้ นการออกแบบ วางแผนการจั ดการ
เรี ยนรู้ และการจัดการเรี ยนรู้ แบบยึดนักเรี ยนเป็ นสาคัญ พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและสื่อการสอนให้ เหมาะสมกับวัย
ของนักเรี ยน และสร้ างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริ มสร้ างพลังอานาจในการเรี ยนรู้ และพัฒนาด้ านอารมณ์ และสังคม Perkins and
Salomon [12] โดยการจัดการเรี ยนรู้ ของครู มีองค์ ประกอบสาคัญ ที่ส่งเสริ ม ให้ การเรี ยนรู้ ประสบผลสาเร็ จ ได้ แก่ 1) การ
พัฒนาหลักสูตร 2) การจัดการเรี ยนการสอน 3) การจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4) การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ และ 5) การสือ่ สารที่มี
ประสิทธิภาพ Pritchard; Mumford and Grasha [13]
การจัดการเรี ยนรู้ ของครู จะประสบผลสาเร็ จอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ปั จจัยสาคัญที่สง่ เสริ ม ได้ แก่ ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของครู เพราะครูจาเป็ นต้ องสร้ างแรงบันดาลใจให้ กับนักเรี ยนเพื่อกระตุ้นให้ นกั เรี ยนสนใจเนื ้อหาของบทเรี ยน
กระตุ้นให้ เกิดความท้ าทายในการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ นกั เรี ยนเกิดความคิดสร้ างสรรค์ในการผลิตผลงานและ
นวัตกรรมเทคโนโลยีและนามาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ให้ เกิดประสิทธิ ภาพ ตลอดจนดูแลนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลเพื่อกากับ
ติดตามการเรี ยนรู้ ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์สงู Bass; Bechtol & Sorenson [14] นอกจากนี ้ ปั จจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่ช่ วยใน
การจัดการเรี ยนรู้ของครู ได้ แก่ การเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ เพราะครูจะใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องในการ
นาความรู้ตา่ งๆมาใช้ ในการจัดการเรี ยนให้ เกิดประสิทธิภาพ รวมทังครู
้ จะมีความมุ่งมัน่ ในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อ มุง่ ผลสัมฤทธิ์
ในการเรี ย นการสอน Michael [15] อี ก ทัง้ การเป็ น บุค คลแห่งการเรี ย นรู้ ช่วยให้ ครู เกิ ดความกระตื อ รื อ ร้ นอยู่ต ลอดเวลา
สร้ างสรรค์ผลงานใหม่ๆ อยูเ่ สนอและสามารถเป็ นต้ นแบบของนักเรี ยนได้ Alvesson & Willmott's [16]
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จากที่กล่าวมา ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงและบุคคลแห่งการเรี ยนรู้สง่ ผลต่อการจัดการเรี ยนรู้
ของครูในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อันจะเป็ นแนวทางไปสู่การแก้ ไขปั ญหาการปฏิรูป
การศึกษาไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการเรี ยนรู้ของครูในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของครูในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3. เพื่อศึกษาบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ของครูในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงและบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ของครูกบั การจัดการเรี ยนรู้
ของครูในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
5. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการวัดตัวแปรในการวิจั ย กาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัว
แปรและกรอบการวัดตัวแปร
2. สร้ างตารางวิเคราะห์ เนือ้ หาและพฤติกรรมโดยนานิยามเชิ งปฏิบัติก ารที่กาหนดขึน้ มาก าหนดรายละเอีย ด
เกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมที่ต้องการวัด จานวนข้ อคาถามเขียนคาถามที่จะพัฒนาเป็ นแบบสอบถาม
3. นาตารางวิเคราะห์เนื ้อหาและพฤติกรรมและข้ อคาถามให้ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่าง
ข้ อคาถามกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด เพื่อปรับปรุงข้ อคาถามให้ ถกู ต้ องเหมาะสมยิ่งขึ ้น
4. คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม จานวน 5 ท่าน
5. ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือโดยดาเนินการ ดังนี ้
5.1 นาแบบสอบถามให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้ อคาถามด้ านความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content
Validity) โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้ องและความเหมาะสมของข้ อคาถามรายข้ อกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการ โดย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item - Objective Congruence: IOC) หลังจากนัน้ ได้ ปรับปรุ งข้ อคาถามตาม
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปทดลองใช้ ตอ่ ไป
5.2 นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นไปทดลองใช้ (Try-Out) กับครูในโรงเรี ยนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 คน จาก
โรงเรี ย นในสัง กัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษามัธยมศึ ก ษาเขต 2 แล้ ว น าข้ อ มูลที่ ได้ ม าวิเคราะห์ ห าค่ าความเชื่ อ มั่น
(Reliability) ด้ วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจยั ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ผู้วิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยรามคาแหงเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้ อมูล
จากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์จากครูในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2. เมื่อได้ รับอนุญาตจากกลุม่ ตัวอย่าง ผู้วิจยั แจกแบบสอบถามให้ กลุม่ ตัวอย่างด้ วยตนเอง
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3. รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ ข องแบบสอบถาม คัด เลือ กแบบสอบถามฉบับ ที่ สมบูรณ์ เพื่ อ น าไป
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ การคานวณแจกแจงความถี่และหาค่าร้ อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ที่สง่ ผลต่อการจัดการเรี ยนรู้ของครู โดยหา
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบุคคลแห่งการเรี ยนรู้กบั การจัดการเรี ยนรู้ของครู
ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยการหาค่าสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson
Product Moment Correlation) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Multiple Correlation Coefficient)
4. วิเคราะห์ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูและและบุคคลแห่งการเรี ยนรู้กบั การจัดการเรี ยนรู้ของครูในโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยการหาค่าสมการถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression) ด้ วยวิธี
Enter Method
สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดงั นี ้
1. สถิติที่ใช้ หาคุณภาพของเครื่ องมือ
1.1 หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค
(Cronbach)
1.2 หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง IOC (Index of Item - Objective Congruence)
2. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 ค่าร้ อยละ (Percentage)
2.2 ค่าเฉลีย่ (Mean)
2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิติใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 สัม ประสิ ท ธิ์ ส ัม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ย (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และสัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (Multiple Correlation Coefficient)
3.2 สมการถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression) ด้ วยวิธี Enter Method

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องอิทธิพลของปั จจัยที่สง่ ผลต่อการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 สรุปผลโดยรวมและรายด้ าน ได้ ดงั นี ้
1. ระดับการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านการ
สือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ ด้ านการมุง่ ผลสัมฤทธิ์ ด้ านการพัฒนาหลักสูตร ด้ านการจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอน
2. ระดับ ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงของครู ในโรงเรี ย นสังกัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 2
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย
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คือ ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ ด้ านการคานึงถึงปั จเจกบุคคล ด้ านการกระตุ้นทางปั ญญา และด้ านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์
3. ระดับการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้ อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย 3
ลาดับ แรก คื อ ครู มี ค วามกระตือ รื อร้ นและกระฉับ กระเฉงในการท างาน ครู มี วิสยั ทัศน์ ในการท างานอย่างชัด เจน และ
กว้ างไกล และครูตระหนักคุณค่าในตนเองและมีความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพครู
4. ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงและบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ของครูมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการจัดการเรี ยนรู้
ของครูในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. อิทธิ พ ลของปั จจัย ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบุค คลแห่งการเรี ย นรู้ ส่งผลต่อ การจัดการเรี ย นรู้ ของครู ใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงและบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ทกุ ด้ านร่วมกันส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู้ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ ร้อยละ 18.00 โดยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้ านการกระตุ้นทางปั ญ ญาส่งผลต่อการ
จัดการเรี ยนรู้ ของครูในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สูงสุด รองลงมา ได้ แก่ ด้ านการสร้ าง
แรงบันดาลใจ และด้ านการคานึงถึงปั จเจกบุคคล

อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลและสรุ ป ผลการวิจัย เกี่ ยวกับ อิท ธิ พ ลของปั จจัยที่ ส่งผลต่อ การจัด การเรี ยนรู้ ของครู ใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผู้วิจยั นามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนี ้
1. ระดับการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือด้ านการ
สือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ ด้ านการมุง่ ผลสัมฤทธิ์ ด้ านการพัฒนาหลักสูตร ด้ านการจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และด้ านการ
จัด การเรี ย นการสอน เป็ น เช่ น นี อ้ าจเนื่ อ งมาจาก การจัด การเรี ย นรู้ มี ค วามสาคัญ ต่ อ นัก เรี ย น ท าให้ นัก เรี ย นมี ค วามรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตลอดจนมีสมรรถนะสาคัญ และคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่กาหนดไว้ ใน
หลักสูตรแกนกลาง ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒ นาการทางสมอง เน้ นให้ ความสาคัญ ทัง้ ความรู้ และคุณ ธรรม การจัดการเรี ยนรู้ เป็ นหัวใจของการปฏิรูป
การศึกษาที่ม่งุ ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทางาน โดยการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิธีการในการจัดการเรี ยนรู้
อย่างเป็ นองค์รวม สอดคล้ องกับงานวิจัยของมัสยา นามเหลาและคณะ [17] ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ องประสิทธิ ภาพการจัดการ
เรี ยนรู้ของครู สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครพนม ผลการวิจยั พบว่าประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนรู้ ของครู
สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีการศึกษา ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริ หาร ครู และนักเรี ยน โดยรวมและรายด้ าน
อยูใ่ นระดับมาก
2. ระดับ ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงของครู ในโรงเรี ย นสังกัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 2
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย
คือด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ ด้ านการคานึงถึงปั จเจกบุคคล ด้ านการกระตุ้นทางปั ญญา และด้ านการมีอิทธิ พลอย่างมี
อุดมการณ์ เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องมาจากครู ยคุ ใหม่จาเป็ นต้ องมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนให้ การจัดการเรี ยนรู้
เกิดประสิทธิภาพและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน ทาให้ นกั เรี ยนมี
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ความสุขในการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มทัศนคติเชิงบวก และสร้ างสรรค์ บรรยากาศแบบกัลยาณมิตร สอดคล้ องกับงานวิจยั ของกมล
มาลย์ ไชยศิริ ธัญญา [18] ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครู ใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้ อยดังนี ้ การกระตุ้นสติปัญญา การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล การสร้ างแรงบันดาลใจ และการมีอิทธิพ ลเชิงอุดมการณ์
และงานวิจยั ของกิติศกั ดิ์ ปั ญโญ และคณะ [19] ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จากการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
3. ระดับการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุ กข้ อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย 3
ลาดับ แรก คื อ ครู มี ค วามกระตือ รื อร้ นและกระฉับ กระเฉงในการท างาน ครู มี วิสยั ทัศน์ ในการท างานอย่างชัด เจน และ
กว้ างไกล และครู ตระหนักคุณค่าในตนเองและมีความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพครู เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วในสังคมยุคโลกาภิวตั น์ ทาให้ ประเทศต่างๆ เกิดการแข่งขันและร่ วมมือกันมากขึ ้น มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกัน ด้ วยเหตุนี ้วิถีการดารงชีวิตในปั จจุบนั จึงขึ ้นอยู่กับอานาจที่ได้ มาจากข้ อมูล ข่าวสารและ
ความรู้ต่างๆ ดังนัน้ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ทกุ คนจะต้ องพัฒนาให้ เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ เพราะความรู้ที่แต่ละคนได้ ร่ าเรี ยน
มาจากอดีตนันไม่
้ สามารถต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคโลกาภิวตั น์นี ้ได้ อย่างเพียงพอ ทุกคนจึงต้ องใฝ่ เรี ยน ใฝ่ หา
ความรู้ เพิ่มเติมตลอดเวลาและต้ องเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต สอดคล้ องกับงานวิจัยของชนิดา กระเบา และ สมลักษณ์ พรหมมี
เนตร [20] ได้ ศึกษา ความเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ของครู กศน.ตาบล สังกัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจยั พบว่า ความเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ของครู กศน.ตาบล สังกัดสานักงาน
ส่งเสริ ม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้ าน พบว่า ด้ านที่มีการปฏิบตั ิสงู สุด คือ ด้ านการเรี ยนรู้ เป็ นทีม ด้ านที่มีระดับปฏิบตั ิต่าสุด คือ ด้ านความคิดเข้ าใจเชิงระบบ
4. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ของครู มีความสัมพันธ์ ในระดับปานกลางกับการจัดการ
เรี ยนรู้ ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็ น
เช่นนี ้อาจเนื่องมาจาก ถ้ าครู มีผ้ นู าการเปลี่ยนแปลงจะช่วยทาให้ ครู ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างหรื อเป็ นโมเดลสาหรับนักเรี ยน
เป็ นที่ยกย่องเคารพนับถือศรัทธาไว้ วางใจและทาให้ เพื่อนร่วมงานและนักเรี ยนเกิดความภาคภูมิใจ ประพฤติตนเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์แก่ผ้ อู ื่นและเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ สร้ างแรงบันดาลใจ โน้ มน้ าวจิตใจนักเรี ยนให้
เรี ยนหนังสืออย่างตังใจเพื
้
่อนาไปสูค่ วามสาเร็ จ กระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์ หาวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ ปัญหาต่างๆ พัฒนา
วิธีการใหม่ๆ หรื อคิดค้ นสิ่งแปลกใหม่ในการจัดการเรี ยนรู้ และที่สาคัญ จัดการเรี ยนรู้ โดยคานึงถึงความแตกต่างของบุคคล
ให้ การดูแลเอาใจใส่นกั เรี ยนเป็ นรายบุคคล และทาให้ ผ้ ตู ามรู้ สกึ มีคณ
ุ ค่า นอกจากนี ้ ถ้ าครู เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ครู จะ
สามารถพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเรี ยนรู้ให้ ทนั สมัยตลอดเวลาอยูเ่ สมอ เพราะครูเป็ นผู้ใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู สามารถแก้ ปัญหาได้ ทนั
สถานการณ์ตา่ งๆ สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อนาไปสูเ่ ป้าหมาย สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ อย่างเหมาะสม สร้ างสิ่งแวดล้ อมขององค์ ก ารเพื่อให้ นักเรี ยนพัฒ นาไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้
สอดคล้ องกับงานวิจัยของปนัดดา พลแสน และคณะ [21] ได้ ศึกษา บทบาทส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ และภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ส่งผล ต่อทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
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การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ผลการวิจยั พบว่าบทบาทส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริ หารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของครู ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในระดับปานกลางอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. อิทธิพลของปั จจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้สง่ ผลต่อการจัดการเรี ยนรู้ของครู
ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงและการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ทกุ ด้ านร่ วมกันส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ ร้อยละ 18.00 โดยภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงด้ านการกระตุ้นทางปั ญญาส่งผลต่อ
การจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สูงสุด รองลงมา ได้ แก่ ด้ านการ
สร้ างแรงบันดาลใจ และด้ านการคานึงถึงปั จเจกบุคคล เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องมาจากครู มีการทางานอย่างเป็ นกระบวนการ โดย
ครู มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน กระตุ้นจูงใจให้ ผ้ รู ่ วมงานพัฒนาความสามารถของตนไปสูร่ ะดับที่สงู ขึ ้นและมีศกั ยภาพมากขึ ้นทา
ให้ เกิดการตระหนักรู้ ในภารกิจและวิสยั ทัศน์ของกลุ่ม สร้ างความผูกพันต่อองค์กร ตลอดจนการเพิ่มอานาจและช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงาน ส่งผลให้ การดาเนินงานประสบความสาเร็ จตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ ขององค์กร สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของปนัดดา พลแสน และคณะ [21] ได้ ศึกษาวิจยั เรื่ องบทบาทส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้และภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของ
ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ง ผลต่ อ ทัก ษะการจัด การเรี ย นรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21 สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาส่งผลต่อทักษะการ
จัดการเรี ยนรู้ ของครู ในศตวรรษที่ 21อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หาร
สถานศึกษาทุกด้ านร่ วมกันส่งผลต่อทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ใน ศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้ ร้อยละ 40.50 นอกจากนี ้ ครู เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ครูจะมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการจัดการเรี ยนรู้
ให้ เกิดความก้ าวหน้ า โดยมีจิตวิญญาณในการพัฒนาตนเองให้ ก้าวหน้ าอย่างต่อเนื่องไปพร้ อมๆ กัน ใช้ ศกั ยภาพของตนเอง
เต็ ม ขีด ความสามารถเพื่ อ ให้ ได้ รับ การยอมรั บ จากบุค คลโดยทั่วไป สอดคล้ อ งกับ ผลวิจัย ของเอเดรี ย ส์ และคณะ [22]
ได้ ทาการศึกษา เรื่ อง ความแตกต่างในการเรี ยนรู้ ของบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ศึกษาแนวคิดของผู้บริ หารระดับสูง วิสยั ทัศน์
สภาพแวดล้ อม และกลยุทธ์เชิงรุกที่มีผลต่อองค์กร สรุปผลวิจยั พบว่า บุคคลแห่งการเรี ยนรู้ของสมาชิกในองค์กรมีผลเชิงบวก
และผลกระทบที่สาคัญต่อระดับการจัดการเรี ยนรู้
โดยเฉพาะด้ านการกระตุ้นทางปั ญญานับว่าเป็ นภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องมาจากครู กระตุ้นผู้ร่วมงานให้ ตระหนักรู้
เข้ าใจปั ญหา และสามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ โดยการกระตุ้นการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจที่สาคัญ กระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงาน
รู้ ถึ งการท้ าทายกับ การเปลี่ยนแปลง สร้ างความมั่น ใจในความสามารถของตนเอง กระตุ้น การคิ ด สร้ างสรรค์ เน้ น การ
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ต่อกัน โดยส่งเสริ ม สนับ สนุนแนวความคิด ใหม่ๆ ให้ โอกาสผู้ร่วมงานในการแสดง
ความสามารถ ส่งเสริ มความร่ วมมือและการทางานเป็ นทีมสอดคล้ องกับ อุษาวดี จันทรสนธิ [23] สรุ ปว่า การกระตุ้นทาง
ปั ญ ญา เป็ น พฤติ ก รรมที่ ค รู ก ระตุ้น ให้ ผ้ ูร่วมงานแสดงความคิ ด เห็ น ร่ ว มกัน แก้ ปั ญ หา เน้ น การแลกเปลี่ย นความรู้ และ
ประสบการณ์ตอ่ กัน
อีกทัง้ ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ นับ ว่าเป็ น ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการจัดการเรี ย นรู้ ของครู ใน
โรงเรี ยนสังกัด สานักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็ นเช่นนีอ้ าจเนื่องมาจากครู ก ระตุ้นจูงใจให้ ผ้ ูร่วมงาน
กระตือรื อร้ น ตระหนักและเห็นคุณค่าของงาน สร้ างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก สร้ างความคาดหวังในแง่ดีให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ู
ตาม เข้ าใจและให้ กาลังใจผู้ร่วมงาน ทาให้ ผ้ รู ่วมงานเชื่อมัน่ ว่าสามารถปฏิบตั ิงานให้ สาเร็ จได้ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน
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เมื่อปฏิบตั ิงานสาเร็ จมีการชมเชย ให้ รางวัล ก่อให้ เกิดความภาคภูมิใจ ผู้ร่วมงานรู้ สกึ มีคณ
ุ ค่าและเป็ นส่วนหนึ่งขององค์ก าร
สอดคล้ องกับธวัช บุณยมณี [24] สรุปได้ ว่า การสร้ างแรงบันดาลใจเป็ นการสร้ างแรงจูงใจ และเจตคติที่ดีและการคิดในแง่
บวก กระตุ้นแรงจูงใจด้ วยวิธีการที่หลากหลาย เสริ มสร้ างการร่วมแรงร่วมใจ วางแผนการดาเนินงานให้ เกิดประสิทธิภาพ และ
ยกย่องผู้ร่วมงานด้ วยความเต็มใจ กระตุ้นให้ ผ้ รู ่ วมงานเห็นคุณค่าของความสาเร็ จตามเป้าหมาย รวมถึงด้ านการคานึงถึง
ปั จเจกบุคคลนับว่าเป็ นภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องมาจากครูแสดงต่อผู้ร่วมงานโดยการดูแลเอาใจใส่ สนใจ ส่งเสริ ม เป็ นที่
ปรึ กษา ช่วยเหลือชี แ้ นะเป็ นรายบุคคล เข้ าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาผู้ร่วมงานด้ วยการให้
โอกาสในการเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ และสร้ างบรรยากาศของการให้ การสนับสนุน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้ าน
ความจาเป็ นและความต้ องการอย่างเท่าเทียมสอดคล้ องกับ แบส และ อโวลิโอ [25] สรุ ปว่า พฤติกรรมการคานึงถึงปั จเจก
บุคคลของครู ต้ องมีการเน้ นการพัฒ นา ต้ องประเมินศักยภาพของผู้ร่วมงาน ด้ านความสามารถในการดาเนินงาน และ
ความสาเร็ จในอนาคต มีการกาหนดตัวอย่างให้ ผ้ รู ่ วมงานพัฒนาความสามารถและตอบสนองแรงจูงใจของเพื่อนร่ วมงาน มี
การเน้ นรายบุคคล ยอมรับนับถือความเป็ นบุคคลของผู้ ร่วมงาน ดูเอาใจใส่ตอบสนองความต้ องการของผู้ร่วมงานแต่ละคน
ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล แสดงความชื่ นชมในความสามารถของผู้ร่วมงาน ตลอดจนการเป็ นพี่ เลี ้ยง การให้
คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลแก่เพื่อนร่วมงาน ชี ้แนะ ฝึ ก และให้ คาแนะนาแก่บคุ คลที่มีประสบการณ์น้อยกว่า การเป็ นพี่ เลี ้ยงโดย
พี่เลี ้ยงใช้ ความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเพื่อนร่วมงานเป็ นสาคัญ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ควรส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยให้ ครู จดั ทาหน่วยการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้ องกับ
มาตรฐาน การเรี ยนรู้และความสามารถของนักเรี ยน
2. ควรส่ง เสริ ม การจัด การเรี ย นรู้ ของครู ด้ า นการจัด การเรี ย นการสอนโดยครู คิ ด ค้ น วิ ธี ก ารสอนแบบใหม่ ๆ ที่
สนับสนุนด้ านการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ
3. ควรส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ด้ านการจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยครู สารวจสภาพปั จจุบันของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และรวบรวมจัดระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างชัดเจน
4. ควรส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยครู คิดและพัฒนาความรู้ใหม่ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การจัดการเรี ยนรู้
5. ควรส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ของครู ด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยครูสร้ างบรรยากาศที่ดีในทางบวกเพื่อ
ใช้ ในการสือ่ สาร
6. ควรส่งเสริ มภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครูด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ โดย ครูพดู โน้ มน้ าวจูงใจให้
ผู้ร่วมงานตระหนักและเห็นความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานเพื่อส่วนรวม
7. ควรส่งเสริ มภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของครูด้านการสร้ างแรงบันดาลใจโดยครูกระตุ้นให้ เกิดความท้ าทายใน
การทางานเพื่อให้ ประสบความสาเร็ จ
8. ควรส่งเสริ มภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครู ด้านการกระตุ้นทางปั ญญา โดยครู กระตุ้นให้ ผ้ รู ่ วมงานตระหนัก
ถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นในโรงเรี ยน
9. ควรส่งเสริ มภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของครู ด้านการคานึงถึงปั จเจกบุคคล โดยครู รับฟั งข้ อเสนอแนะจาก
ผู้ร่วมงานอย่างตังใจ
้
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10. ควรส่งเสริ มการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ของครู โดยให้ ครูมีความกระตือรื อร้ นและกระฉับกระเฉงในการทางาน
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาอิทธิพลของปั จจัยที่สง่ ผลต่อการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในโรงเรี ยนจากกลุม่ ตัวอย่างเขตพื ้นที่การศึกษา
อื่นๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป
2. ควรศึกษาวิจยั เพิ่มเติมด้ านภาวะผู้นาอื่นๆ เช่น ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้นาเชิงสร้ างสรรค์ เป็ นต้ น เพื่อส่งผล
ต่อการจัดการเรี ยนรู้ของครู
3. ควรศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในเชิงคุณภาพ หรื อเป็ นกรณี ศึกษาเพื่อค้ นหา
แนวทางปฏิบตั ิสโู่ รงเรี ยนที่มีประสิทธิผลสูงสุด
4. ควรมีการศึกษาวิจยั เพิ่มเติมเกี่ยวกับอิทธิพลของปั จจัยที่สง่ ผลต่อตัวแปรตามอื่นๆ เช่น ประสิทธิผลของโรงเรี ยน
ความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น

เอกสารอ้ างอิง
[1] วิชยั วงค์ใหญ่. (2552). การพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ: สานักมาตรฐานการอุดมศึกษา.
[2] สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2554). ข้อเสนอการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. 25522561). สืบค้ นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.moe.go.th/edtechfund/fund/index.php?option=com
[3] สานักงานปฏิรูปการศึกษา. (2544). รายงานปฏิ รูปการศึกษาต่อประชาชน. กรุงเทพฯ: อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์
พับลิชซิ่ง จากัด (มหาชน).
[4] ประเวศ วะสี. (2543). การปฏิ รูปการศึกษา ยกเครื ่องทางปัญญา ทางรอดพ้นความหายนะ. กรุงเทพฯ:
มูลนิธิสดศรี สฤษดิว์ งศ์.
[5] Wolf, M. (2014). Shaping globalization. Finance & Development, 51(3), p: 22-25.
[6] สนัน่ เมดุลา. (2542). รายงานการศึกษค้นคว้าอิ สะปัญหาการใช้หลักสูตรด้วยตนเองของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครพนม. วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิตการบริ หาร
การศึกษา. มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
[7] สุเทพ พงศ์ศรีวฒ
ั น์. (2554). ผูน้ าสถานศึกษากับการสร้างโรงเรี ยนแห่งการเรี ยนรู้. สืบค้ นเมื่อ 23 เมษายน
2561, เข้ าถึงได้ จาก http://www.ncrel.org/cscd/pubs/lead21/2-1l.htm
[8] สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2546). การติ ดตามผลการบริ หารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เขตการศึกษา 1-12. ค้ นค้ นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.thaiedresearch.org/thaied/index.php
[9] สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). การจัดการเรี ยนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชมุ นุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด. หน้ า 2-3.
[10] คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร. (2552). การประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ชุดที ่ 23 ปี ที ่ 4. สืบค้ น
เมื่อ 10 พฤษภาคม 2561, เข้ าถึงได้ จาก https://library2.parliament.go.th/giventake/hrdoc23.html
[11] Whitebread, D., Coltman, P., Jameson, H., & Lander, R. (2009). Play, cognition and self-regulation: What
exactly are children learning when they learn through play?. Educational & Child Psychology, 26(2), p:
40-52.

187

188

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 31 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562
[12] Perkins, D. N., & Salomon, G. (1992). Transfer of learning international encyclopedia of education. Journal
of Research in Science Teaching, 2(3), p: 176-186.
[13] Pritchard, A. (2014). Learning styles ways of learning: Learning theories and learning styles in the
classroom (3rd ed.). New York: Milton Park, Abingdon, Oxon.
[14] Bechtol & Sorenson,1993: 121-123 Bass, B. M. (1990). From transactional to transformational
leadership: Learning to share the vision. Organization Dynamics: Winter. p: 23-25.
[15] Michael, B. (2009). Marcuse on senge: Personal mastery, the child’s mind, and individual
transformation. Journal of Organizational Change Management, 22(3), p: 307-320.
[16] Alvesson, M., & Willmott’s, H. (1992). On the idea of emancipation in management and organization
studies. Academy of Management Review, 17(3), p: 432-464.
[17] มัสยา นามเหลาและคณะ. (2554). “ประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนรู้ของครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที ่
การศึกษา ในจังหวัดนครพนม” ในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. ปี ที่ 1 (ฉบับที่ 1). หน้ า: 49-54.
[18] กมลมาลย์ ไชยศิริธญ
ั ญา. (2559).” ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของผู้บริ หารที่สง่ ผลต่อสมรรถนะหลักของครู
ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2” ใน วารสารมนุษศาสตร์ สงั คมศาสตร์ .
ปี ที่ 9 (ฉบับที่ 2). หน้ า : 21-32.
[19] กิตศิ กั ดิ์ ปั ญโญ และคณะ. (2561). “ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรี ยนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3” ใน วารสารวิชาการและวิจยั สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร. ปี ที่ 13 (ฉบับที่ 38). หน้ า: 46-59.
[20] ชนิดา กระเบา และสมลักษณ์ พรหมมีเนตร. (2558). “ความเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ของครู กศน.ตาบล
สังกัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ ” ในวารสาร
วิทยาลัยนครราชสีมา. ปี ที่ 8 (ฉบับที่ 5). หน้ า : 55-62
[21] ปนัดดา พลแสน และคณะ. (2561). “บทบาทส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้และภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทีส่ ่งผลต่อทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของครู ในศตวรรษที ่ 21 สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1” ในวารสารบริ หารการศึกษา มศว. ปี ที่ 15 (ฉบับที่ 28).
หน้ า: 172-178.
[22] Andrés, J. N. (2014). The influence of CEO perceptions of personal mastery, share division,
environment and strategic proactivity on the level of learning: Level I learning and level II
learning. Retrieved July 13, 2018,
form http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive /oklc6/papers/navarro-paulelorensmontesgarcia-morales_ruiz-moreno.pdf.
[23] อุษาวดี จันทรสนธิ. (2550). ภาวะผูน้ าของครู ในสถานศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย,
1(2), หน้ า: 50.
[24] ธวัช บุณยมณี. (2550). ภาวะผูน้ าและการเปลีย่ นแปลง. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์โอเดียน-สโตร์ .
[25] Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improving organizational effectiveness throughtransformational
leadership. Newbury Park, CA: Sage. p: 54-55.

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 31 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

ปั จจัยการบริหารสถาบันการบินพลเรื อนสู่ความเป็ นเลิศ
THE ADMINISTRATION FOCTORS OF CIVIL AVIATION TRAINING CENTER TO
THE EXCELLENCE
ธัญญรัตน์ คาเพราะ1, ผศ.ดร.สงวน อินทร์ รักษ์ 2, ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทร์ รักษ์ 3, ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ4์
Thanyarat Khamproh1, Sangaun Inrak 2, Prasert Intarak3, Mattana Wongthanomsk
1

นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
อาจารย์ภาควิชาบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
หัวหน้ าภาควิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
อาจารย์ภาควิชาบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Received : May 10,2018
Revised : June 21,2018
Accepted : August 6,2018

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ 2) ผลการยืนยัน
ปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ วิธีการดาเนินงาน
วิจยั ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
คือ 1) การศึกษาตัวแปรปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสู่ความเป็ นเลิศ 2) การสร้ าง
และพัฒ นาเครื่ องมื อ 3) การวิเคราะห์ ปั จ จัยการบริ ห ารสถาบัน การบิ น พลเรื อนสู่ค วามเป็ น เลิศ 4) ผลการยื นยัน ปั จจัย
เครื่ องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้ าง แบบแสดงความคิดเห็น แบบยืนยันปั จจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ 1)
ผู้บริ หาร หัวหน้ าแผนกและอาจารย์ที่สอนในสถาบันการบินพลเรื อน 2) ศิษย์ปัจจุบนั ที่กาลังศึกษาอยู่ที่สถาบันการบินพล
เรื อนทังภาคพื
้
้นและภาคอากาศ 3) ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรื อนภายใน 15 ปี จานวนกลุม่ ละ 126 คน
รวมทังหมด
้
จานวน 378 คน สถิติที่ใช้ ในการวิจัยคือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสารวจ และการยืนยันปั จจัย
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ ประกอบด้ วย 5 ปั จจัย คือ 1) สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ 2)
การจัดการองค์กร 3) ความเป็ นผู้นาองค์กร 4) มาตรฐานหลักสูตร และ 5) คุณภาพอาจารย์
2. ผลการยืน ยันปั จจัยการบริ ห ารสถาบันการบิ นพลเรื อนสู่ความเป็ นเลิศ ทัง้ 5 ปั จจัย มีความถูกต้ อง มีความ
เหมาะสม มีความเป็ นไปได้ และสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ สอดคล้ องกับทฤษฎีของการวิจยั
คาสาคัญ : ปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อน,ความเป็ นเลิศ
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Abstract
The purposes of this research were to determine 1) the administration factors of Civil Aviation Training
Center to the excellence, and 2) the result of confirmation of the administration factors of Civil Aviation Training
Center to the excellence. There were 4 steps of the research procedures as follows: 1) study the variable
concerning the administration factors of Civil Aviation Training Center to the excellence, 2) develop opinionaire
3) analyze the administration factors of Civil Aviation Training Center to the excellence 4) confirm these factors.
The data was collected by semi-structured interview, opinionnaires and factors verification form. The sample
consisted of 378 respondents from 1) administrators, head of departments and instructors who works in Civil
Aviation Training Center 2) students 3) alumni who graduated from Civil Aviation Training Center within 15 years.
The statistic used in data analysis were frequencies, percentage, means, standard deviation, exploratory factor
analysis, and confirmed element model.
The research finding revealed that:
1. The administration factors of Civil Aviation Training Center to the excellence consist of 5 factors
which were 1) the educational facilities 2) the organizational management 3) presidency 4) the standard of
courses/curriculum and 5) the qualities of instructors
2. The result of confirmation of the administration factors of Civil Aviation Training Center to the
excellence were found that 5 factors were accurate, propriety, feasible and utility to theory of this research.
Keywords: Administration, factors Civil Aviation Training Center, The Excellence

ภูมิหลัง
อุตสาหกรรมการบินเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสัมพันธ์กบั อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก เนื่องด้ วยลักษณะทาง
ธุรกิจมีความผันผวนปรับตัวขึ ้นลงตามปั จจัยแวดล้ อมของเศรษฐกิจ จากภาวะเศรษฐกิจโลกและการค้ าระหว่างประเทศที่
ขยายตัวเพิ่มขึ ้นในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั ทาให้ ปริ มาณการเดินทางทางอากาศขยายตัวค่อนข้ างดี ข้ อมูลจาก
บริ ษัทโบอิ ้ง [1] ซึง่ เป็ นผู้ผลิตเครื่ องบินรายใหญ่ของโลก ได้ คาดการณ์แนวโน้ มในระยะยาวสาหรับจานวนผู้โดยสารและการ
ขนส่งสินค้ าทางอากาศในอนาคต เพื่อนามาพยากรณ์ แนวโน้ มอุตสาหกรรมการบิน โดยมีการคาดการณ์ ว่า ในอีก 20 ปี
ข้ างหน้ าจะมีปริ มาณความต้ องการเครื่ องบินใหม่ มากกว่า 39,600 ลา คิดเป็ นมูลค่ากว่า 5.6 ล้ านล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ โดย
ทวีปเอเชียจะมีสดั ส่วนความต้ องการเครื่ องบินมากที่สดุ ในระหว่างปี 2558-2577 ปริ มาณความต้ องการของเครื่ องบินนัน้
แบ่งเป็ นเครื่ องบินประเภททางเดินเดี่ยว (Single Aisle) ประมาณ 28,100 ลา ซึ่งเป็ นไปตามอัตราการขยายตัวของสายการ
บินต้ นทุนต่าและนาไปทดแทนเครื่ องที่เก่ าหรื อเครื่ องที่มีประสิทธิภาพต่า ในขณะที่ความต้ องการเครื่ องบินพิสยั ไกล (Long
Haul) ในอีก 20 ปี ข้างหน้ าจะมีความต้ องการอีก ประมาณ 9,100 ลา เพื่อนามาใช้ ในการเปิ ดตลาดใหม่ของสายการบิน
ดังนันเพื
้ ่อตอบโจทย์การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินซึง่ มีความสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และสอด
รับกับภาครัฐที่มีนโยบายผลักดันส่งเสริ มให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้ านอุตสาหกรรมการบิน จึงต้ องมีการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตบุคลากรขึ ้นมารองรับธุรกิจการบินและธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้ อง ทังนั
้ กบิน วิศวกร ช่ างซ่อมอากาศยาน พนักงานสาย
การบิน และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการบิน โดยบุคลากรสายอาชีพเหล่านี ้ต้ องเป็ นผู้ที่มีองค์ความรู้ ด้าน
เทคนิคระดับสูง มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ การทางาน ดังนัน้ ปั จจัยสู่ความสาเร็ จประการหนึ่งของการพัฒ นา
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อุตสาหกรรมการบิน คือ การพัฒ นากาลังคนให้ มีความสามารถ และความพร้ อมในการตอบสนองต่อความต้ องการของ
อุตสาหกรรมการบินที่ขยายตัวในอนาคต ทังนี
้ ้สถาบันการศึกษาด้ านการบินต้ องมีมาตรฐานที่สงู เพื่อสร้ า งองค์ความรู้ ให้ กบั
นัก ศึ ก ษา ผลิ ต บุ ค ลากรที่ เข้ า มาท างานในอุต สาหกรรมการบิ น ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถตรงกับ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน สามารถทางานได้ ตามความต้ องการของผู้ประกอบการได้ โดยกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย และกากับดูแลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ได้ มอบหมายนโยบายใน
เรื่ องของการส่งเสริ มและการพัฒนาบุคลากรด้ านการบินให้ เป็ นหน้ าที่ของสถาบันการบินพลเรื อน ปั จจุบนั สถาบันการบินพล
เรื อน (สบพ.) มีภารกิจหลัก ดังนี ้ 1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้ านอุตสาหกรรมการบินให้ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากลอย่าง
เพียงพอต่อความต้ องการภายในประเทศและสอดคล้ องกับความต้ องการของภูมิภาค 2) ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี และ
บริ การด้ านการขนส่งทางอากาศ เผยแพร่ความรู้ ให้ คาปรึกษา แนะนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้ บริ การและเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของระบบขนส่งทางอากาศยานของไทยในภูมิภาคเอเชีย 3) เพิ่มขีดความสามารถในการให้ บริ การซ่อมบารุ ง
อากาศยาน 4) ขยายการให้ บริ การอากาศยานและสร้ างบริ การใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อฝึ กทักษะการ
ปฏิบตั ิงานจริ งให้ กบั นักศึกษาและให้ บริ การกับหน่วยงานภายนอก 5) สนับสนุนกรมการบินพลเรื อน กระทรวงคมนาคม ใน
การดาเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ ให้ เป็ นไปตามพันธกรณีตามอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการบินพลเรื อ นระหว่างประเทศ และ
ดาเนินการทดสอบบุคลากรด้ านการบินเพื่อขอรับใบอนุญาตบุคคลตามที่ได้ รับมอบหมาย [2] สถาบันการบินพลเรื อนเป็ น
สถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้ านการบินที่มีความครอบคลุมเนื ้อหาหลักสูตรการเรี ยนการสอนมากที่สดุ และได้ รับการรับรอง
จากสานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย (กพท.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และตามมาตรฐานจากองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO)
โดยได้ รับรองการเป็ นสมาชิกประเภทสามัญ (Full Member, ICAO TRAINAIR PLUS Programme) ได้ รับการรับรองจาก
องค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่ง สบพ. จะสามารถพัฒนาและจัดหลักสูตรการฝึ กอบรม และสามารถนา
หลักสูตรฝึ กอบรมของประเทศสมาชิกมาจัดการเรี ยนการสอนให้ กบั หน่วยงานด้ านการบินทังในและต่
้
างประเทศได้ ซึ่งเป็ น
การตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลที่ม่งุ เน้ นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบิน ส่งเสริ มการเป็ นศูนย์ กลางซ่อมบารุ ง
อากาศยานและการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการขนส่งทางอากาศให้ มีมาตรฐานระดับสากล อย่างไรก็ตาม การดาเนินงาน
ที่ผา่ นมาของสถาบันการบินพลเรื อนยังพบว่ามีข้อจากัดหลายประการ ทังปั
้ จจัยแวดล้ อมภายนอกและปั จจัยแวดล้ อมภายใน
ที่ส่งผลโดยตรงในการผลิตบุคลากรด้ านการบิน ปั จจัยแวดล้ อมภายนอก ได้ แก่ 1) การเปิ ดเสรี ด้านการศึกษาในอาเซียน
กอปรกับกระแส ด้ านการบินที่กาลังเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั จะส่งผลให้ สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเข้ ามาเปิ ดสอนใน
หลักสูตรด้ านการบินเพิ่มมากขึ ้น ทาให้ มีการแข่งขัน สูงขึ ้น 2) การขาดเสถียรภาพทางการเมืองของไทย ส่งผลให้ การดาเนิน
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ สบพ. ตลอดจนกิจกรรม การเรี ยนการสอนอาจต้ องหยุดชะงักลง 3) การผลิตศิษย์การบินและผู้
เข้ าฝึ กอบรมของสบพ. ในแต่ละปี ขึน้ อยู่กับความต้ องการของผู้ว่าจ้ างและผู้ให้ บริ การในอุตสาหกรรมการบิน 4) ค่านิยม
การศึกษาไทยที่ยดึ ติดกับการส่งเสริ มให้ เด็กเรี ยนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ จึงทาให้ มีเพี ยงคนกลุม่ น้ อยเท่านันที
้ ่สนใจใน
งานด้ านช่างซ่อมบารุ งรักษาอากาศยาน 5) เทคโนโลยีทางการบิน ที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น เครื่ องบินการปฏิบตั ิการ
เครื่ องบิน การจัดการการจราจรทางอากาศ และพลังงานทางด้ านการบิน ทาให้ สบพ. ต้ องนาเข้ าเทคโนโลยีการสอนและวัสดุ
อุปกรณ์ที่ทนั สมัย อาทิ เครื่ องบิน ห้ องฝึ กบินจาลองและระบบซอฟแวร์ ตา่ งๆ ซึง่ ต้ องใช้ เงินลงทุนสูง ในขณะที่ปัจจัยแวดล้ อม
ภายในที่ส่งผลต่อการผลิตบุคลากร ได้ แก่ 1) ขาดการนาแผนองค์ กรไปสู่การปฏิบัติ ให้ เกิ ดผลเป็ นรู ปธรรม 2) โครงสร้ าง
องค์กรไม่เหมาะสมกับภารกิจในปั จจุบนั และอนาคต 3) วัฒนธรรมองค์กรยังอ้ างอิงตามระบบราชการ 4) ขาดการสารวจ
ความพึงพอใจและความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ า 5) กฎระเบียบข้ อบังคับในการดาเนินงานยังไม่ได้ รับการแก้ ไขให้ เหมาะสม
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กับสถานการณ์ปัจจุบนั ทาให้ สบพ. ไม่สามารถที่จะรองรับกับสถานการณ์ เปลีย่ นแปลงและภาวะการแข่งขันได้ อย่างทันกาล
6) ขาดการตลาดเชิงรุกเพื่อให้ เกิดผลเป็ นรูปธรรม 7) ครู อาจารย์ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอน 8) ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารยังขาดความสมบูรณ์ในการสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กร ทังด้
้ านการเรี ยนการสอนและการ
บริ หาร 9) การพัฒนาเส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ (Career Path) ยังไม่มีการพัฒนาเชิงรูปธรรม 10) ขาดการวางแผน
กาลังคนในระยะยาว (Manpower) ทังในส่
้ วนของการเตรี ยมความพร้ อมกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ และขาดการป้องกันการ
สูญเสียกาลังคนในองค์กร 11) มีต้นทุนการดาเนินงานสูง 12) อาคารสถานที่เก่าและห้ องเรี ยนมีไม่เพียงพอ 13) รูปแบบสื่อ
การสอนยังไม่สามารถตอบสนองกับการจัดการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั [3]
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว การทราบปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสู่ความเป็ นเลิศ เพื่อเป็ นแนวทาง
วิธีการ ในการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อน จึงมีความสาคัญในการปรับปรุ งการบริ หารเพื่อให้ สถาบันการบินพลเรื อนเป็ น
ผู้นาในการพัฒนาบุคลากรด้ านการบินให้ มีความสอดคล้ องกับความต้ องการของอุตสาหกรรมการบินพัฒนาการบริ หารการ
จัดการองค์กร พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและการฝึ กอบรมเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้ านการบินให้ มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ ้น ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะวิจยั ปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อทราบปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ
2. เพื่อทราบผลการยืนยันปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญ

วิธีการดาเนินการวิจัย
เพื่อให้ การดาเนินการวิจยั เป็ นไปตามระเบียบวิธีวิจยั และสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่กาหนดไว้ ผู้วิจยั
จึงกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั เป็ น 3 ขันตอน
้
คือ
ขัน้ ที่ 1 การศึกษาค้ นคว้ า ตัวแปรเกี่ยวกับ ปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ โดยมีวิธีการ
ดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1.1 ศึกษา ค้ นคว้ า วรรณกรรม ประเภทตารา เอกสารต่างๆ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยการบริ หารสถาบันการ
บินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
1.2 สัม ภาษณ์ ผ้ ูท รงคุณ วุฒิ และผู้เชี่ ยวชาญ แบบปฏิ สมั พันธ์ โดยใช้ แบบสัม ภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semistructured interview) ในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ใช้ วิธีแบบเจาะจง (Purposive Method)
1.3 ประมวลตัวแปรปั จจัยการบริ หารสถาบันกรบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ ที่ได้ จากการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม
งานวิจยั และการสัมภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ มาสังเคราะห์สรุปตัวแปรทังหมด
้
เพื่อนาไปสร้ างกระทงคาถามใน
แบบสอบถามความคิดเห็น
ขัน้ ที่ 2 การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจยั โดยมีวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
2.1 นาตัวแปรปั จจัยการบริ หารสถาบันกรบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศมาสร้ างและพัฒนาเป็ นเครื่ องมือการวิจยั ใน
รู ปแบบสอบถามความคิดเห็น (Opintionnaire) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s
rating scale)
2.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) เครื่ องมือการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน ด้ วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) และจะพิจารณาเลือก
ข้ อคาถามที่มีคา่ IOC เท่ากับ 0.6-1.00 เพื่อสร้ างแบบสอบถามความคิดเห็น
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2.3 ทดลองใช้ เครื่ องมือการวิจัย (Try out) กับ กลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครัง้ นี ้ โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบด้ วย 1) ผู้บริ หาร หัวหน้ าแผนก และอาจารย์ของสถาบันการบินพลเรื อน 2) ศิษย์ปัจจุบนั
3) ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรื อนภายใน 15 ปี รวมทังหมด
้
39 คน รวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) ของเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ด้ วยการหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alfa
coefficient) ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ แบบสอบถามทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.986
ขัน้ ที่ 3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มีวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
3.1 นาแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ ไปเก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ เทคนิคการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ด้ วยการสุม่ แบบจับกลุม่ (matching group) จานวนทังหมด
้
378 คน
3.2 รวบรวมและวิเคราะห์ ปัจจัย ด้ วยวิธีการวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงสารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) ด้ วย
โปรแกรมสาเร็ จรูป เพื่อทราบปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ
ขัน้ ที่ 4 ยืนยันปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ ด้ วยแบบยืนยันปั จจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 ท่าน

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ” ได้ ข้อค้ นพบ ดังนี ้
1. ปั จจัยการบริหารสถาบันการบินพลเรื อนสู่ความเป็ นเลิศ มี 5 ปั จจัย คือ ปั จจัยที่ 1 สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้
(the educational facilities) ปั จจัย ที่ 2 การจัดการองค์ กร (the organizational management) ปั จจัย ที่ 3 ความเป็ น ผู้น า
องค์กร (presidency) ปั จจัยที่ 4 มาตราฐานหลักสูตร (the standard of courses/curriculums) ปั จจัยที่ 5 คุณภาพอาจารย์
(the qualities of instructors)
ปั จจัยที่ 1 สิง่ สนับสนุนการเรี ยนรู้ หมายถึง ศูนย์การเรี ยนรู้ที่ทนั สมัย ระบบห้ องสมุดที่เอื ้อต่อการค้ นคว้ า มีห้องสมุด
ที่มีตาราและวารสารด้ านการบินที่มีความทันสมัยหลากหลายและเพียงพอ การจัดให้ มีบรรยากาศการเรี ยนที่เหมาะสมกับ
การเรี ยนรู้ การปรับปรุ งและพัฒนาสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ย น การจัดตาราด้ านการบินและรายละเอียด
หลักสูตรให้ กบั ผู้เรี ยนตรงตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ การปรับปรุ งเอกสาร ตาราด้ านการบินให้
ทันสมัยต่อการเปลีย่ นแปลง อุปกรณ์การเรี ยนการสอนและเครื่ องมือช่วยสอนทางด้ านการบินที่ทนั สมัย อุปกรณ์การเรี ยนการ
สอนและเครื่ องมือช่วยสอนทางด้ านการบินเพียงพอต่อจานวนผู้เรี ยน และห้ องเรี ยนและอุปกรณ์อานวยความสะดวกด้ านการ
บินมีเพียงพอกับจานวนผู้เรี ยน สถาบันมีการจัดทาแผนการบริ หารงบประมาณอย่างมีระบบ สถาบันมีการบริ หารการเงิน
สินทรัพย์ และอาคารสถานที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ปั จจัยที่ 2 การจัดการองค์กร หมายถึง การกาหนดโครงสร้ าง สายบังคับบัญชา หน้ าที่ความรับผิดชอบ และความ
เป็ นเอกภาพของการบังคับบัญ ชาที่ ชัดเจน การกาหนดระเบียบ ข้ อบังคับที่เอือ้ อานวยต่อการทางาน ให้ มี ความชัดเจน
สะดวกและรวดเร็ ว รู ป แบบการจัดการและสร้ างคุณ ค่าร่ วมในองค์ กร การกาหนดภาระงานหน้ าที่ความรับ ผิดชอบของ
บุคลากรอย่างมีประสิทธิ ภาพ การบริ หารจัดการโดยยึดหลักกระจายอานาจตามสายบังคับบัญ ชา มีสายบังคับบัญชาที่
ชัดเจน ความตระหนักถึงศี ลธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พ และวัฒ นธรรมองค์ กรของการทางานร่ วมกันยึดหลัก
ประชาธิปไตยในการทางาน มีความโปร่ งใส ยุติธรรม และมีเหตุผล ไม่เลือกปฏิบตั ิ การบริ หารจัดการคุณภาพแบบองค์รวม
มุ่งเน้ นให้ อาจารย์ บุคลากร และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียร่ วมกันออกความคิดเห็น การวางแผน การบริ หารจัดการโดยมีส่วนร่ วม
ของทุกฝ่ าย ระบบรวมองค์ความรู้ ของบุคลากร ระบบการบริ หารจัดการความรู้ (Knowledge management) ระบบประเมิน
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ตนเอง การรายงานผลประเมินตนเองต่อสาธาณชน การจัดทาวิสยั ทัศน์ร่วมกันตามขันตอน
้
การประเมินและปรับเปลี่ยน
วิสยั ทัศน์เพื่อสอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น
ปั จจัยที่ 3 ความเป็ นผู้นาองค์กร หมายถึง การที่ผ้ บู ริ หารสถาบันมีคุณธรรมและจริ ยธรรม เป็ นแบบอย่างที่ดีและ
เป็ นที่ศรัทธาเชื่อถือ มีเป้าหมายชัดเจนในการบริ หาร เป็ นผู้นาการเปลีย่ นแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา มีความสามารถในการ
สร้ างความร่วมมือทังหน่
้ วยงานภายในและภายนอก เป็ นผู้สร้ างจิตใต้ สานึกของบุคลากรทุกคนให้ มีความรับผิดชอบร่วมกัน
เป็ นผู้สร้ างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน มีความรู้ในกระบวนการเรี ยนการสอน ผลักดันให้ มีการเรี ยนการสอน ที่เกิดการพัฒนาแก่
ผู้เรี ยน สนับสนุนและสร้ างแรงจูงใจแก่อาจารย์ และบุคลากรเพื่อพัฒ นาการเรี ยนการสอน ให้ กาลังใจแก่อาจารย์ ในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน และมีการพัฒนาตนเองในด้ านความรู้ความสามารถตลอดเวลา
ปั จจัยที่ 4 มาตรฐานหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรได้ รับการรับรองจากสานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย มี
การควบคุมมาตรฐานการเรี ยนการสอนตามที่ได้ รับการรับรองหัวข้ อของหลักสูตร มีองค์ประกอบตรงตามมาตรฐานองค์การ
การบินพลเรื อนระหว่างประเทศ มีวตั ถุประสงค์ตรงตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ระยะเวลาในการเรี ยน
ตรงตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ มีการวางแผนตรงตามมาตรฐานองค์ การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ มีความหลากหลายครอบคลุมสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการบิน และการจัดการเรี ยนการสอนที่นาไปใช้ ได้ จริ ง
ปั จ จัย ที่ 5 คุณ ภาพอาจารย์ หมายถึ ง อาจารย์ มี ค วามรู้ ความสามารถและมี คุณ สมบัติ ที่ เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่สอนเป็ นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรี ยนตามมาตรฐาน มีเทคนิคการติดตามการประเมินผลของผู้เรี ยนที่มีประสิทธิภาพ มีการนาสือ่ การสอนที่มีคณ
ุ ภาพมาใช้
มีกระบวนการสอนที่สอดคล้ องกับหลักสูตร มีการสอนที่กระตุ้นความคิดของผู้เรี ยน
2. ผลการยืนยัน ปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสู่ความเป็ นเลิศ ทัง้ สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ การ
จัดการองค์กร ความเป็ นผู้นาองค์กร มาตราฐานหลักสูตร และคุณภาพอาจารย์ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่า
ปั จจัยทัง้ 5 มีความถูกต้ อง มีความเหมาะสม มีประโยชน์ และมีความเป็ นไปได้ สอดคล้ องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการ
วิจยั

อภิปรายผล
ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ ทาให้ ได้ ปัจจัยการบริ หารสถาบันการ
บินพลเรื อนสู่ความเป็ นเลิศ ที่สาคัญรวมทังสิ
้ ้น 5 ปั จจัย ประกอบด้ วย 1) สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ 2) การจัดการองค์กร 3)
ความเป็ นผู้นาองค์กร 4) มาตรฐานหลักสูตร 5) คุณภาพอาจารย์ โดยที่ปัจจัยทังหมดนี
้
้สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ว่า
ปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสู่ความเป็ นเลิศ ประกอบด้ วยพหุปัจจัย มีความสอดคล้ องกับแนวคิดและทฤษฎี
กล่าวคือสอดคล้ องกับแนวความคิดการบริ หารของฮอยและมิสเกล [4] ที่กล่าวไว้ ว่าปั จจัยการบริ หารสถานศึกษา มีดัง
ต่อไปนี ้ 1) มุ่งสัม ฤทธิ ผล (achievement orientation) 2) มีภาวะผู้นาทางวิชาการ (educational leadership) 3) มีค วาม
สอดคล้ องและกลมเกลียว (consensus and cohesion) 4) หลักสูตรมี คุณ ภาพและให้ โอกาสในการเรี ยนรู้ (curriculum
quality/ opportunity to learn) 5) บรรยากาศของสถานศึก ษา (school climate) 6) บรรยากาศในชัน้ เรี ย น (classroom
climate) 7) การมีส่วนร่ วมของผู้ปกครอง (parental involvement) 8) ศักยภาพในการประเมิน (evaluative potential) 9)
การใช้ เวลาในการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (effective learning time) 10) มีรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (structured
instruction) 11) มี ก ารเรี ย นรู้ แบบอิ ส ระ (independent learning) 12) มี ก ารปรั บ การจัด การเรี ย นการสอน (adaptive
instruction) 13) มีการให้ ข้อมูลย้ อนกลับและมีการเสริ มแรง (feedback and reinforcement) สอดคล้ องกับแนวคิดของคอตเตอร์
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[5]ได้ อธิ บายลักษณะของสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็ จ (successful school) ไว้ ดังนี ้ 1) มีการสร้ างความรู้ สึกว่าการ
เปลีย่ นแปลงเป็ นเรื่ องด่วน 2) มีการกาหนดวิธีการเปลีย่ นแปลงที่มีประสิทธิภาพ 3) มีการสร้ างวิสยั ทัศน์ที่สร้ างสรรค์ 4) มีการ
สือ่ สารให้ เข้ าใจวิสยั ทัศน์อย่างทัว่ ถึงทังองค์
้ กร 5) มีการมอบอานาจแก่บคุ คลต่างๆ ทาตามวิสยั ทัศน์นั้ น 6) มีการวางแผนที่
หวังผลสาเร็ จในระยะสัน้ 7) มีการดารงการปรับปรุ งพัฒ นาการผลิต ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 8) มีความเป็ นสถาบันที่มี แนว
ทางเลือกใหม่ และสอดคล้ องกับแนวคิดของที [6] ได้ อธิ บายสถานศึกษาที่มีรูป แบบความเป็ นเลิศ (school excellence
model: SEM) ในประเทศสิงคโปร์ ไว้ ดังนี ้ 1) ความเป็ นผู้นา (leadership) เป็ นวิธีการนาโรงเรี ยนและระบบการนาโรงเรี ยน
โดยใช้ คณ
ุ ค่าที่มีอยู่และเน้ นการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนรวมทัง้ ผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ และทาให้ โรงเรี ยนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 2) การวางแผนกลยุทธ์ (strategic planning) เป็ นวิธีการที่โรงเรี ยนสร้ างกลยุทธ์ร่วมกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่มงุ่ เน้ น
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ โดยการวางแผนปฏิบตั ิการพัฒนาเพื่อสนับสนุนทิศทางปรับใช้ แผนและกากับติดตามการปฏิบตั ิงาน 3)
การบริ หารบุคลากร(staff management) เป็ นวิธีที่โรงเรี ยนพัฒนาและใช้ ประโยชน์จากศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่ ใน
การสร้ างโรงเรี ยนที่มีความเป็ นเลิศ 4) ทรัพยากร(resources) เป็ นการบริ หารจัดการทรัพยากรภายในและทรัพยากรจาก
ภายนอกให้ มีสว่ นร่ วมกันอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการดาเนินการ
ของกระบวนการ 5) กระบวนการมุง่ เน้ นผู้เรี ยน (student-focused processes) วิธีการในการออกแบบของโรงเรี ยน เช่น การ
ปฏิ บัติ ก ารบริ ห ารจัด การและการปรั บ ปรุ ง กระบวนการที่ สาคัญ ในการให้ ก ารศึ ก ษาแบบองค์ ร วม และท างานต่ อ การ
เสริ มสร้ างนักเรี ยนให้ มีคุณ ภาพชีวิตที่ดี 6) ผลลัพธ์ ด้านการบริ หารและการดาเนินงาน (administrative and operational
results) อะไรบ้ างที่ทาให้ สถานศึกษาบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเกิ ดจากความมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลของสถานศึกษา
7) ผลลัพธ์ ด้านบุคลากร (staff results) ว่ามีอะไรบ้ างที่สถานศึกษาบรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งเกิดจากการฝึ กอบรมและการพัฒนา
และขวัญ ก าลังใจของบุค ลากร 8) ผลลัพ ธ์ ด้า นเครื อ ข่ายและสังคม (partnership and society results) ว่ามี อ ะไรบ้ างที่
สถานศึ ก ษาบรรลุผ ลสัม ฤทธิ์ ที่ เกิ ด จากความสัม พั น ธ์ ข องเครื อ ข่ า ย และชุ ม ชนในภาพรวม 9) ตัว ชี ว้ ัด ผลลัพ ธ์ (key
performance results) เพื่อชี ้วัดว่าอะไรที่สถานศึกษาบรรลุผลสาเร็ จในการพัฒนาแบบองค์รวมของผู้เรี ยนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกรณีที่สถานศึกษาสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการจากการศึกษา
ในปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศทัง้ 5 ปั จจัยนี ้ เมื่อเรี ยงลาดับความสาคัญที่สง่ ผลต่อการ
บริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ สามารถอภิปรายผลในแต่ละปั จจัยได้ ดังนี ้
1. ปั จจัยด้ านสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ เป็ นปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ ทีม่ ีคา่ น ้าหนักตัว
แปรในองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง 0.633 - 0.806 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร เท่ากับ 56.556 และค่า
ร้ อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 47.130 มีลาดับความสาคัญของปั จจัยที่ค้นพบในลาดับที่ 1 มีตวั แปรที่บรรยายปั จจัยนี ้
จานวน 12 ตัวแปร ข้ อค้ นพบดังกล่าวนี ้ สอดคล้ องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [7] ที่ประกอบด้ วย 1) การกากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5)
หลักสูตร การเรี ยน การสอน การประเมิน ผู้เรี ยน 6) สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนดให้ สิ่งสนับ สนุน การเรี ยนรู้ เป็ น หนึ่งในองค์ ป ระกอบในการประกัน คุณ ภาพภายในระดับ หลัก สูต ร เนื่ อ งจากสิ่ง
สนับสนุนการเรี ยนรู้ นนั ้ มีผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ของผู้เรี ยน ดังนันสถานศึ
้
กษาจึงควรให้ ความสาคัญกับสิ่ งสนับสนุน
การเรี ยนรู้ ที่รวมถึง ความพร้ อมทางกายภาพ ความพร้ อมด้ านอุปกรณ์ ความพร้ อมด้ านเทคโนโลยี ความพร้ อมด้ านการ
ให้ บริ การ เช่น ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั ิการ ห้ องทาวิจยั อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน ห้ องสมุด การบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ การกระจายสัญญาณอินเตอร์ เน็ตแบบไร้ สายและอื่นๆ รวมทังการบ
้
ารุ งรักษาที่สง่ เสริ มสนับสนุนให้ นกั ศึกษา
สามารถเรี ยนรู้ ได้ อย่างมี ป ระสิท ธิ ภาพ ประสิทธิ ผล ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
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วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 31 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ความพร้ อมของสิ่ง
สนับสนุนการเรี ยนการสอนมีหลายประการ ได้ แก่ ความพร้ อมทางกายภาพ เช่น ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั ิการ ที่พกั ของนักศึกษา
ฯลฯ และความพร้ อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวกหรื อทรัพยากรที่เอื อ้ ต่อการเรี ยนรู้ เช่น อุปกรณ์การ
เรี ยนการสอน ห้ องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้ อมูลเพื่อการสืบค้ น แหล่งเรี ยนรู้ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สิง่ สนับสนุน
เหล่านี ้ต้ องมีปริ มาณเพียงพอ และมีคณ
ุ ภาพพร้ อมใช้ งานทันสมัย สอดคล้ องกับงานวิจยั ของอะมิเลียแฮสบูลา และคณะ [8]
วิจัยความพร้ อมและประสิทธิ ภาพของสิ่งอานวยความสะดวกในโรงเรี ยนระดับชัน้ ประถมศึกษาของโรงเรี ยนรัฐบาล ใน
ประเทศอินโดนีเซีย พบว่า สิง่ อานวยความสะดวกในสถานศึกษามีบทบาทสาคัญกับคุณภาพของการเรี ยนการสอนและการ
เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ซึ่งมีผลโดยตรงกับการบรรลุคณ
ุ ภาพการศึกษา ดังนัน้ ความพร้ อมและประสิทธิภาพของสิ่งอานวยความ
สะดวกในโรงเรี ยนจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสาเร็ จของผู้เรี ยน และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของเกรแฮม เบรเวท
และ แมททริ ว เกรฟ [9] วิจยั เรื่ อง การฝึ กอบรมผู้สอบสวนอุบตั ิเหตุของเครื่ องบินผ่านเครื่ องจาลองที่มีความแม่นยาสูง (high
fidelity simulation) พบว่า การสอบสวนอุบตั ิเหตุของเครื่ องบินนันเป็
้ นส่วนสาคัญของการจัดการความปลอดภัย ผู้สอบสวน
จาเป็ นจะต้ องมีทกั ษะในหลายๆ ด้ านและต้ องได้ รับการอบรมและพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านการฝึ กอบรมที่เหมาะสม ดังนันผู
้ ้
สอบสวนจึ งจ าเป็ น ต้ องมีก ารฝึ กอบรมผ่านเครื่ องจาลองที่ มีค วามแม่น ยาสูง (high fidelity simulation) เพื่ อพัฒ นาให้ ผ้ ู
สอบสวนมีความพร้ อมในทุกๆ ด้ าน
2. ปั จจัยด้ านการจัดการองค์กร เป็ นปั จจัยการบริ หารสถาบัน การบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ ที่มีค่าน ้าหนักตัวแปร
ในองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง 0.603 - 0.758 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร เท่ากับ 6.402 และค่าร้ อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากับ 5.335 มีลาดับความสาคัญของปั จจัยที่ค้นพบในลาดับที่ 2 มีตวั แปรที่บรรยายปั จจัยนี ้ จานวน 10
ตัวแปร ข้ อค้ นพบด้ านการจัดการองค์กรดังกล่าวนี ้ มีความสาคัญและเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลองค์กร เพราะบ่งบอก
ถึงความสัมพันธ์ของอานาจหน้ าที่ลกั ษณะของงานรวมทังการประสานงานและการสื
้
อ่ สารภายในองค์รทาให้ เกิดความชัดเจน
ในบทบาทและหน้ าที่ ดังนัน้ การจัดการองค์กรจึงมีความสาคัญต่อการสือ่ สาร การปฏิบตั ิหน้ าที่ในการบริ หารจัดการองค์กร มี
ได้ หลายวิธีสดุ แท้ แต่ลกั ษณะขององค์กร การจัดการองค์กรให้ เหมาะสม ข้ อค้ นพบดังกล่าวนี ้ สอดคล้ องกับแนวคิดปั จจัย
ความเป็ นเลิศตามแนวคิดของปี เตอร์ และวอเตอร์ แมน [10] ที่ประกอบด้ วย 1) โครงสร้ าง (structure) 2) กลยุทธ์ (strategy)
3) บุคลากร (staff) 4) รูปแบบ (styles) 5) ระบบ(systems) 6) คุณค่าร่วม (shared values) และ7) ทักษะ (skills) สอดคล้ อง
กับงานวิจัยของโทนี่ ไชล์ [11] ศึกษาเรื่ อง การพัฒ นาระบบของสถานศึกษาที่ มีม าตรฐานสากลในประเทศออสเตรเรี ย
ผลการวิจยั พบว่า 1) มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการในการวัดและเปรี ยบเทียบ ผลิตภัณฑ์ บริ การ เพื่อนาผลของการเปรี ยบเทียบ
มาใช้ ในการปรับปรุ งองค์กรของตนเองให้ ดีขึ ้น 2) มีการกาหนดวิธีการดาเนินงานกลยุทธ์ เพื่อนาไปสูว่ ิธีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
อย่างชัด เจน 3) มี การก าหนดคุณ ภาพคุณ ค่าความสาเร็ จ ที่ชั ด เจน 4) มี การจัด การโครงสร้ างองค์ ก ร 5) มี ช่ องทางการ
ประชาสัมพันธ์ องค์กรให้ เป็ นที่ร้ ูจกั 6) มีกฎระเบียบที่สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 7) มีนโยบายที่สอดคล้ องต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น และระบบ และสอดคล้ องกับงานวิจัยของสุชาดา บูรณะเดชาชัย [12] ในเรื่ อง การบริ หารศูนย์
พัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่พบว่า ปั จจัยการบริ หารศูนย์
พัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้ แก่ 1) ผู้บริ หารศูนย์ 2) การ
บริ หารจัดการศูนย์ 3) โครงการสร้ างบังคับบัญชาศูนย์ และ 4) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึง่ ในปั จจัยการบริ หารจัดการ
ศูนย์นนั ้ มีความสาคัญและเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพองค์กร เพราะการบริ หารจัดการศูนย์นนั ้ จะต้ องมีการกาหนด
โครงสร้ างสายบังคับ บัญ ชา อ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ความเป็ น เอกภาพของการบังคับ บัญ ชาที่ ชัด เจนก าหนด
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กฎระเบี ย บในการท างานสู่ค วามสาเร็ จ และจัด เป็ น ฝ่ ายบริ ห าร ฝ่ ายการสอน และมี ก ารก าหนดภาระงานหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปั จจัยด้ านความเป็ นผู้นาองค์กร เป็ นปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ ที่มีค่าน ้าหนักตัว
แปรในองค์ประกอบ (Factor loading) อยูร่ ะหว่าง 0.656 - 0.752 มีคา่ ความแปรปรวนของตัวแปร เท่ากับ 4.365 และค่าร้ อย
ละของความแปรปรวนเท่ากับ 3.638 มีลาดับความสาคัญของปั จจัยที่ค้นพบในลาดับที่ 3 มีตวั แปรทีบ่ รรยายปั จจัยนี ้ จานวน
12 ตัวแปร ข้ อค้ นพบดังกล่าวนี ้ สอดคล้ องกับแนวคิดของแซมมอนด์ ฮิลแมนและมอร์ ติมอร์ [13] ที่ได้ กล่าวปั จจัยการบริ หาร
โรงเรี ยนไว้ 11 ประการ โดยที่ปัจจัยประการแรกสุด คือ ความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพ ที่ประกอบด้ วย 1) มีความมัน่ คงและ
ชัดเจนของวัตถุประสงค์ขององค์กร และบริ หารเชิงรุก สร้ างทีมงานบริ หารของโรงเรี ยน 2) การมีสว่ นร่วมของครู ในการบริ หาร
จัดการหลักสูตร การตัดสินใจและการใช้ นโยบายต่างๆ 3) สร้ างครูให้ เป็ นผู้นาทางวิชาการ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสุรศักดิ์
สว่างแสง [14] ในเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนในโครงการการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอั งกฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า องค์ประกอบการบริ หารโรงเรี ยนในโครงการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้ แก่ ภาวะผู้นาของผู้บริ หาร การมีสว่ นร่วมของชุมชน โครงสร้ า งการบริ หารแบบการกระจาย
อานาจ การวางแผนกลยุทธ์เชิงรุ ก การบริ หารหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน สือ่ และเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา การจ้ างครู ชาวต่างชาติ กิ จกรรมพัฒ นาทักษะการสื่อสาร และการสร้ างเครื อข่ายโรงเรี ยน และสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ นพรัฐพล ศรี บญ
ุ นาค [15] เรื่ องการพัฒนาการบริ หารของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐในประเทศไทย จากการ
วิจัยพบว่า ผู้บริ หารมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแทบทุกแห่ง ได้ ให้ ความสาคัญกับการใช้ จ่ายอย่างประหยัด และมุ่งเพิ่ม
รายได้ จากการดาเนินภารกิจหลักขององค์กร มหาวิทยาลัยอัน ได้ แก่ การจัดการหลัก สูตร การเรี ยนการสอน การวิจยั และ
การบริ การสังคมทางวิชาการ ซึง่ เป็ นเรื่ องที่ควรดาเนินการ ทังนี
้ ้ก็เพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริ หารการเงิน ข้ อสังเกต คือ
เมื่อการบริ หารจัดการการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐให้ ความสาคัญกับการใช้ จ่ายอย่างประหยัด
และมุ่งเพิ่ ม รายได้ เทคนิ ค การพัฒ นาการบริ ห ารจัด การการเงิ น และงบประมาณ จึ ง มุ่งไปที่ ก ารวิ เคราะห์ ต้ น ทุน และ
ผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-Even Point) ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อาทิ การควบคุมค่าใช้ จ่าย กาหนดอัตราค่าเช่าสถานที่ การให้ เช่าสถานที่การจัดการเรี ยนการสอน การประชุมสัมมนา
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็ นต้ น
4. ปั จจัยด้ านมาตรฐานหลักสูตร เป็ นปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ ที่มีคา่ น ้าหนักตัวแปร
ในองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง 0.740 - 0.775 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร เท่ากับ 3.397 และค่าร้ อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากับ 2.831 มีลาดับความสาคัญของปั จจัยที่ค้นพบในลาดับที่ 4 มีตวั แปรที่บรรยายปั จจัยนี ้ จานวน 6
ตัวแปร ข้ อค้ น พบดังกล่าวนีส้ อดคล้ อ งกับ องค์ การการบิ น พลเรื อนระหว่างประเทศ [16] ที่มี ก ารกาหนดมาตรฐานของ
หลักสูตรให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่องค์ การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศกาหนด โดยมาตรฐานที่ถูกกาหนดขึน้ โดย
องค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศนัน้ เป็ นแนวทางในการดาเนินการเรี ยนการสอนให้ มีหลักสูตรมีมาตารฐานระดับ
สากล นอกจากนี ้ องค์ ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว่า งประเทศยัง มี โปรแกรมเดอะเทรนแอร์ พ ลัส (The TRAINAIR PLUS
Programme) ซึ่งเป็ นหน่วยงานภายใต้ การกากับดูแลขององค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ มีวตั ถุประสงค์ในการ
ตังขึ
้ ้นเพื่อให้ หน่วยงานด้ านการฝึ กอบรมของกลุม่ ประเทศสมาชิก มีแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงและแลกเปลี่ยนหลักสูตร
ฝึ กอบรมต่างๆ ของกลุม่ ประเทศสมาชิกให้ เป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยองค์การการบินระหว่างประเทศ (ICAO) เป็ น
หน่วยงานในการรับรองมาตรฐานในการฝึ กอบรมเหล่านี ้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของลิม เยียว กี [17] ศึกษาเรื่ อง วิวฒ
ั นาการ
ของการฝึ กอบรมช่างอากาศยาน พบว่า 1) ควรมีหลักสูตรที่ทันสมัยปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่
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เกิดขึ ้นในปั จจุบนั 2) หลักสูตรเป็ นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ 3) มีการฝึ กความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาที่เรี ยน 4) มีการฝึ กงานกับสถานประกอบการ และ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของคง
ศักดิ์ ชมชุม [18] ที่ศกึ ษามาตรฐานและตัวบ่งชี ้ประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาด้ านอุตสาหกรรมการบิน ผลการวิจยั พบว่า
องค์ประกอบมาตรฐานและตัวบ่งชี ้ประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาด้ านอุตสาหกรรมการบินประกอบด้ วย 7 องค์ประกอบ
ดัง นี ้ 1) มาตรฐานด้ านเรี ย นการสอน 2) มาตรฐานด้ า นผู้สอน 3) มาตรฐานด้ านหลัก สูต ร 4) มาตรฐานด้ านผู้เรี ย น 5)
มาตรฐานด้ านเครื อข่ายพัฒนาผู้เรี ยน 6) มาตรฐานด้ านการประกันคุณภาพ และ 7) มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา โดย
อธิบาย องค์ประกอบที่ 3 มาตารฐานหลักสูตรไว้ ว่า หลักสูตรมีระยะเวลาในการเรี ยนตามมาตรฐานองค์การการบินระหว่าง
ประเทศ มีการวางแผนของหลักสูตรตามมาตรฐานองค์การการบินระหว่างประเทศ มีรายวิชาตามมาตรฐานองค์การการบิน
ระหว่างประเทศ มีคณ
ุ สมบัติของนักเรี ยนตามมาตรฐานองค์การการบินระหว่างประเทศ องค์ประกอบหลักสูตรมีหวั ข้ อของ
ตรงตามมาตรฐานองค์การการบินระหว่างประเทศ คุณสมบัติของนักเรี ยนตามมาตรฐานองค์การการบินระหว่างประเทศ มี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตรงตามมาตรฐานองค์การการบินระหว่างประเทศ มีความยืดหยุ่นของหลักสูตรตามมาตรฐาน
องค์การการบินระหว่างประเทศ และตาราและวารสารด้ านการบินมีความทันสมัยหลากหลายและเพียงพอ
5. ปั จจัยด้ านคุณภาพอาจารย์ เป็ นปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ ที่มีค่าน ้าหนักตัวแปร
ในองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง 0.615 - 0.689 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร เท่ากับ 2.282 และค่าร้ อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากับ 1.902 มีลาดับความสาคัญของปั จจัยที่ค้นพบในลาดับที่ 5 มีตวั แปรที่บรรยายปั จจัยนี ้ จานวน 7
ตัวแปร ข้ อค้ นพบดังกล่าวนี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของของลอร์ ลา่ ไพอวาส [19] ศึกษาแนวทางความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
และเส้ นทางการเรี ยนจากสถานประกอบการท่ามกลางการแข่งขันที่เกิดขึ ้นในโลกปั จจุบนั ผลการวิจยั พบว่า ความเชี่ยวชาญ
ทางวิช าชี พ นัน้ ต้ อ งได้ รับ การฝึ ก ฝนจากผู้เชี่ ย วชาญ และมี ค วามร่ ว มมื อ กัน ระหว่า งสถาบัน การศึ ก ษทางวิช าชี พ และ
ผู้ประกอบการของอุตาสาหกรรมนันๆ
้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ และทักษะเฉพาะทางด้ านวิชาชีพ นอกจากนี ้ยังพบว่า เมื่อเพิ่ม
การฝึ กฝนและการอบรมเข้ าไปในการศึกษาวิชาชีพเฉพาะทาง ด้ วยการดูแลของผู้เชี่ยวชาญ จะทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความก้ าวหน้ า
ทางการเรี ยนเพิ่มมากขึ ้น สอดคล้ องกับงานวิจยั ของเจมส์ จาคอบ [20] วิจยั เรื่ องการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพในมหาวิทยาลัย
ที่มีมาตรฐานสากล พบว่า 1) อาจารย์ต้องเป็ นผู้ที่มีศกั ยภาพหรื อเป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพนันๆ
้ 2) มีการพัฒนา
อาจารย์ให้ พร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ ้น 3) อาจารย์และผู้เรี ยนมีการแลกเปลี่ยนกันทางความคิดและ
ข้ อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน 4) อาจารย์มีการสอนที่มีประสิทธิภาพ 5) มีการสนับสนุนและสร้ างแรงจูงใจให้ กบั
อาจารย์เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนการสอน สอดคล้ องกับงานวิจัยของสุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ
[21] ที่ ศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารจัด การมหาวิ ท ยาลัย เฉพาะทาง ผลการวิ จัย พบว่า องค์ ป ระกอบการบริ ห ารจัด การ
มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ประกอบด้ วย 1) ผู้นาองค์กร 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 4)
การพัฒนาบุคลากร 5) การสร้ างเครื อข่าย 6) งบประมาณ 7) การบริ หารการเปลี่ยนแปลง และ 8) การประกันคุณภาพ โดย
การพัฒนาบุคลากรนัน้ มีความสาคัญต่อการบริ หารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ซึ่งมหาวิทยาลัยเฉพาะทางควรมีการ
สร้ างเครื่ องมือในการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เช่น โปรแกรมสาเร็ จรูปและให้ ทกุ คนสามารถเข้ าถึงเครื่ องได้
จากตรวจสอบและยืนยันปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ จานวน 7 ท่าน มีความเห็นว่า ปั จจัยการบริ หารสถาบันการ
บินพลเรื อนสู่ความเป็ นเลิศ ที่ประกอบด้ วย สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ การจัดการองค์ กร ความเป็ นผู้นาองค์ กร มาตรฐาน
หลักสูตร และคุณภาพอาจารย์ มีความเหมาะสม มีความถูกต้ องครอบคลุม มีความเป็ นไปได้ และสามารถนาไปใช้ ประโยชน์
ได้ ส่วนความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่นๆ ที่ผ้ ทู รงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมีต่อปั จจัยการบริ หารสถาบันการบิน พลเรื อนสู่
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ความเป็ นเลิศ สรุปได้ วา่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทัง้ 7 ท่าน เห็นว่า ควรมีการนาไปใช้ ให้ ครบทุกปั จจัย เนื่องจากปั จจัย
ทังหมดมี
้
ความเหมาะสม ครอบคลุมทุกมิติของงานด้ านการศึกษาและยังสอดคล้ องบริ บทของสถาบันการบินพลเรื อนอีกด้ วย
ปั จจัยดังกล่าวสามารถนาสถาบัน การบินพลเรื อนไปสูค่ วามเป็ นเลิศได้ ทังนี
้ ้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้ องกับการ
บริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสู่ความเป็ นเลิศ ยังให้ ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในแต่ละปั จจัย โดยแนะนาปั จจัยด้ าน
สิ่งสนันสนุนการเรี ยนรู้ ให้ สถาบันการบินพลเรื อนมีสถานที่ออกกาลังกาย ศูนย์กีฬา เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนและบุคลากรของสถาบัน
การบินพลเรื อนได้ ผอ่ นคลาย และเป็ นการดูแลสุขภาพ ทังนี
้ ้ยังสามารถลดภาระค่ารักษาพยาบาลของสถาบันการบินพลเรื อน
ได้ อีกด้ วย ปั จจัยด้ านการจัดการองค์ กร ต้ องอาศัยปั จจัยสนับสนุน คือ นโยบายของประเทศไทยที่ม่งุ เน้ นการเป็ นศูนย์กลาง
การบินในภูมิภาค การสนันสนุนของรัฐบาลที่จะต้ องเข้ าใจและให้ การสนับสนุนสถาบันการบินพลเรื อนในทุกๆด้ าน ได้ แก่
นโยบาย งบประมาณ และอื่นๆ อย่างจริ งจัง การกาหนดนโยบายของสถาบันการบินพลเรื อนในการมุ่งสูค่ วามเป็ นเลิศอย่าง
ชัดเจน บทบาทฝ่ ายบริ หารระดับสูงตังแต่
้ คณะกรรมการสถาบันการบินพลเรื อน ลงมาถึงผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรื อน
บุคลากรในองค์กรทุกระดับต้ องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีจิตสานึกในหน้ าที่ และแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
จาเป็ นจะต้ องกาหนดและสร้ างเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาต่างๆ ทังฝ่
้ ายวิชาการและฝ่ าย
บริ หารของสถาบันการบินพลเรื อน ปั จจัยด้ านความเป็ นผู้นาองค์กร ผู้นาองค์กรนันจ
้ าเป็ นต้ องมีความชัดเจนในการกาหนด
ทิศทางการบริ หารจัดการสถาบันการบินพลเรื อนอย่างเป็ นรูปธรรมและผลักดันให้ เกิดขึ ้นโดยเร็ ว ทังในด้
้ านการพัฒนาองค์กร
และหลักสูตร และเน้ นการพัฒ นาบุคลากรตามสายงาน ผู้นาองค์กรควรมีการรับฟั งและประชุมร่ วมกันกับบุคลากรเพื่ อ
แลกเปลี่ย นความเห็ น อยู่ต ลอดเวลา และควรมี ก ารน ารู ป แบบการประเมิ น แบบ 360 องศามาใช้ ปั จจัย ด้ านมาตรฐาน
หลักสูตร ควรมีการจาแนกตามหลักสูตรที่มีการจัดการเรี ยนการสอนของสถาบันการบินพลเรื อน เนื่องจากแต่ละหลักสูตร มี
การกากับดูแลและรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอกที่แตกต่างกัน ปั จจัยด้ านคุณภาพอาจารย์ควรมีการกาหนดเกณฑ์
คุณสมบัติของอาจารย์ ต้ องได้ รับการอบรมและผ่านการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานด้ านการบิน
ทังนี
้ ้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ ได้ เสนอปั จจัย
อื่นๆ ทีม่ ีผลต่อการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ ได้ แก่ ปั จจัยด้ านความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สอน
และผู้เรี ยน ปั จจัยด้ านผู้เข้ ารับการศึกษา ปั จจัยด้ านการเรี ยนการสอนและการจัดการทางการศึกษาต่างๆ เช่น การจัดการการ
ลงทะเบียน เป็ นต้ น เพื่อให้ มงุ่ ให้ การบริ สถาบันการบินพลเรื อนไปสูค่ วามเป็ นเลิศได้

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ผู้บริ หารสถาบันการบินพลเรื อนควรนารายละเอียดตัวแปรในทุกปั จจัย ไปวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร
รวมทัง้ โอกาสและอุปสรรคในการบริ หารสถาบันการบิ นพลเรื อน ที่จะทาให้ การบริ หารสถาบันนัน้ บรรลุผลสาเร็ จตามที่
วางแผนไว้
2. ควรมีการนาข้ อค้ นพบจากการวิจยั ครัง้ นี ้ไปเผยแพร่ ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานทุกระดับได้ ทราบ หรื อใช้
เป็ นหัวข้ อในการแลกเปลี่ยนความรู้ ของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่หลากหลายในการกาหนดแนวทางการบริ หาร
สถาบันการบินพลเรื อนต่อไป
3. สถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้ านการบินควรพิจารณาปั จจัยและตัวแปรในแต่ละปั จจัย เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ใน
การบริ หารเพื่อให้ เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับรูปแบบการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ
2. ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยการบริ หารสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้ านการบิน
3. ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศในเชิงสหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัย
การบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ กับประสิทธิผลของการบริ หาร ที่นาไปสูข่ ้ อค้ นพบใหม่ในการบริ หาร
4. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบปัจจัยการบริ หารสถาบันการบินพลเรื อนสูค่ วามเป็ นเลิศ กับสถาบันการศึกษา
เฉพาะทางด้ านการบินกลุม่ อื่นๆ เพื่อให้ ได้ ข้อค้ นพบใหม่ในการบริ หาร
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1)องค์ ประกอบของสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒ นาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2)แนวทางในการพัฒ นาสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างได้ แก่ โรงเรี ยนประถมศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
ในเขตพัฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จ านวน 93 โรงเรี ยน ผู้ให้ ข้อ มูลโรงเรี ย นละ 3 คน ประกอบด้ ว ย
ผู้อานวยการโรงเรี ยน ครู หวั หน้ าฝ่ ายวิชาการ และครู หัวหน้ ากลุม่ สาระวิชา รวมทังสิ
้ ้น 279 คนเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ
แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ มัชฌิมเลขคณิต
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรูป
ผลการวิจยั พบว่า
1. องค์ ป ระกอบของสมรรถนะของผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นในเขตพั ฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จ จัง หวัด ชายแดนภาคใต้
ประกอบด้ วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) สมรรถนะด้ านการบริ หารจัดการที่ดี 2) สมรรถนะด้ านการบริ การที่ดี 3) สมรรถนะด้ าน
คุณธรรมและจริ ยธรรม 4) สมรรถนะด้ านการมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศ 5) สมรรถนะด้ านการทางานเป็ นทีม 6) สมรรถนะด้ านการจูง
ใจในการทางาน 7) สมรรถนะด้ านการมุง่ ผลสัมฤทธิ์
2. แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการซึง่ สามารถกระทาได้ ตงแต่
ั ้ ก่อนปฏิบตั ิงาน ขณะปฏิบตั ิงานและหลังจากการปฏิบตั ิงาน การอบรม
ให้ ความรู้ ในแนวทางปฏิบตั ิงานทังเชิ
้ งเทคนิค และเชิงการบริ หารเพื่อให้ บคุ ลากรเข้ าใจตนเองและพัฒนาตนเองตามความ
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ต้ องการ กิจกรรมการพัฒ นาใช้ ทงการฝึ
ั้
กอบรมในงาน และการมอบหมายงานจริ งให้ ปฏิบัติสาหรับการประเมินผลควร
ประเมินทังผลลั
้ พธ์เปรี ยบเทียบกับเป้าหมายและประเมินพฤติกรรมระหว่างการพัฒนา
คาสาคัญ : สมรรถนะผู้บริ หารโรงเรี ยน,เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

Abstract
The purposes of this research were to determine: 1) the components of competencies of school
administrator in the special development zone of southern border provinces and 2) the development guideline
of competencies of school administrator in the special development zone of southern border provinces. The
samples of this study were 93 schools. The respondents were school administrator, head of academic affairs,
and teachers from basic education schools with a total of 279 respondents. The research instruments were
opinionnaires, and check list forms. The statistic tests were used for analyzing the data such as content
analysis, frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and exploratory factor analysis.
The findings of research were as follows:
1. The components of competencies of school administrator in the special development zone of
southern border provinces comprised of 7 components which were 1) Good Governance Competency
2) Service Mind Competency 3) Integrity Competency 4) Excellence Strategy Competency 5) Team Work
Competency 6) Motivation Competency and 7) Achieving Result Competency
2. The guidelines of competencies of school administrator in the special development zone of southern
border provinces consists of training workshop at the beginning of job operation, during operation and finished
operation. Personnel should be provided of technique and administration guidelines for self-understand and
self-development. Development activities should have on the job training and work with the actual assignment.
For the evaluation, it should compare with outcome and behavior during development process.
Keywords : Competencies of school administrator, the special development zone of southern border provinces

ภูมิหลัง
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาสมาชิกของสังคมให้ เกิดการเรี ยนรู้ และเข้ าใจซึ่งกันและกัน เข้ าใจสังคมที่
ตนเองอาศัยอยู่ และเป็ นเครื่ องมือในการหล่อหลอมจิตใจ และความรู้ ของคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันแม้ จะแตกต่างกัน
ทางด้ านศาสนา ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมให้ มีความผูกพันกันเพื่อสร้ างเอกภาพให้ เกิดขึ ้นในสังคม รัฐบาลปั จจุบนั ได้
ให้ ความสาคัญ กับการศึกษาเป็ นอย่างยิ่ง โดยกาหนดเรื่ องการศึกษาไว้ เป็ นนโยบายเร่ งด่วน โดยเฉพาะเรื่ องการแก้ ไข
ปั ญหาและพัฒนาพื ้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากลักษณะบริ บทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความแตกต่างจาก
จังหวัดอื่นทังทางด้
้
านภูมิศาสตร์ ด้ านชาติพนั ธุ์ โดยเฉพาะวัฒนธรรมความเชื่อและศรัทธาในศาสนาที่เคร่ งในคาสอนใน
คัมภีร์คาสอนของศาสดา และภาษาที่ใช้ ในการสื่อสาร คือ ภาษามลายูถิ่น รวมทังการแต่
้
งกายซึ่งเป็ นวิถีชีวิตที่ถือเป็ นอัต
ลักษณ์ ประกอบกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสบปั ญหาความไม่สงบในพื ้นที่ ทาให้ ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
สถานการณ์ความไม่สงบและการใช้ ความรุนแรงในพื ้นที่ที่ชายแดนภาคใต้ ทาให้ การจัดการศึกษาไม่สามารถดาเนินการได้
อย่างปกติสถานศึกษาต้ องหยุดการเรี ยนการสอนครู ถูกคุกคามและถูกปองร้ ายทาให้ ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
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นักเรี ยนไม่ได้ รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพคุณภาพการศึกษาจึงตกต่า จากสถานการณ์ ความไม่สงบในพื ้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พบว่า มีโรงเรี ยนของรัฐในจังหวัดยะลา ปั ตตานี นราธิวาสถูกลอบวางเพลิงมากกว่า 1 ครัง้
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่เป็ นการสูญเสียชีวิตของครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรี ยนและการสูญเสียทรัพย์สนิ ทังของทางราชการและทรั
้
พย์สนิ ส่วนบุคคลแล้ วยังส่งผลกระทบเป็ นลูกโซ่ตอ่ คุณภาพการ
จัดการศึกษาในพื ้นที่หลายด้ าน ดังนี ้ คือ การจัดการเรี ยนการสอนทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนในพื ้นที่อยูใ่ น
ระดับต่า ซึ่งเกิดจากประการแรก คือ ผู้เรี ยนมีเวลาเรี ยนน้ อยกว่าในหลักสูตร ซึ่งปี หนึ่ง ๆ เวลาเรี ยนที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร
คือประมาณ 200 วัน แต่จากเหตุการณ์ ความรุ นแรงในพืน้ ที่ทาให้ นกั เรี ยนมีเวลาเรี ยนไม่เต็มหลักสูตร ต้ องปิ ดโรงเรี ย น
บ่อยครัง้ เพราะความไม่ปลอดภัย ประการที่สองนักเรี ยนไม่มีโอกาสเรี ยนเสริ มหรื อเรี ยนเพิ่มเติมได้ เหมือนกับนักเรี ยนใน
พื ้นที่อื่นๆ ประการที่สามนักเรี ยนไม่สามารถออกไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ที่มีอยูใ่ นพื ้นที่ได้ อย่างเต็มที่ ประการที่สสี่ ถานที่เรี ยน
ขาดความพร้ อม สือ่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่มีไม่เพียงพอ การสร้ างห้ องเรี ยนใหม่ขึ ้นมาทดแทนโรงเรี ยนที่ถกู เผา รวมทัง้
การซ่อมแซมโรงเรี ยนต่างๆ การซ่อมแซมเป็ นไปด้ วยความล่าช้ าถึงแม้ รัฐตังงบประมาณในการเข้
้
าไปซ่อมโรงเรี ยนสาหรับ
สถานศึกษาที่ได้ รับผลกระทบ แต่บางพื ้นที่ไม่มีใครกล้ าไปซ่อม หาช่างเข้ าไปซ่อมไม่ได้ แม้ แต่ขอทหารเข้ าไปซ่อมก็ลาบาก
เนื่องจากโรงเรี ยนที่ถกู เผาจานวนหนึ่งอยู่ในพื ้นที่สีแดง ส่วนปั ญหาเกี่ยวกับครู และบุคลากรทางการศึกษา คือ เหตุการณ์
ลอบทาร้ ายครู ทาให้ ได้ รับผลกระทบด้ านจิ ตใจ ครู ร้ ู สึกไม่มั่นใจ ไม่ร้ ู ว่าไปสอนแล้ วจะได้ กลับบ้ านหรื อไม่ ความรู้ สึกไม่
ปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์ สิน จากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพืน้ ที่ทาให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญ และ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น เช่น การสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน การสูญเสียโอกาสในการพัฒนาตนเองของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ส่งผลให้ ครูเกิดความรู้สกึ ไม่ปลอดภัย ขวัญกาลังใจในการทางานอยู่ในระดับต่า ครู ที่มีประสบการณ์สงู จานวน
มากขอย้ ายออกนอกพื ้นที่ทาให้ ขาดแคลนครู โรงเรี ยนถูกลอบวางเพลิง ปั ญหาเรื่ องเวลาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนไม่ครบ
ตามหลักสูตร ปั ญหาการนิเทศ ติดตาม จากหน่วยงานบริ หารไม่สามารถทาได้ อย่างทัว่ ถึง ซึ่งล้ วนเป็ นปั ญหาจากสถานการณ์
ความไม่สงบที่กระทบต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาในพื ้นที่ (เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2552 : ง) [1]
สาหรับการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เป็ นการจัดการศึกษาระดับต่ากว่าอุดมศึกษามีสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเป็ นผู้รับผิดชอบ โรงเรี ยนเป็ นหน่วยปฏิบตั ิงาน จากรายงานสภาวการณ์การศึกษาไทย
ในเวทีโลก พ.ศ.2556 พบว่า คุณภาพการศึกษาพื ้นฐานตกต่าอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐานจากการสารวจโดยองค์กรระหว่าง
ประเทศ และการประเมินโดยองค์กรภายในประเทศ เช่น สมศ. และผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (NT) ซึง่ ต่างก็พบ
ภาพซ า้ ๆกัน ว่า นัก เรี ย นไทยส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ ต่ า กว่า มาตรฐาน ซึ่ง หมายถึ ง วิ ช าที่ ส าคัญ ต่ า งๆ เช่ น วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ การคิดเชิงวิเคราะห์ ภาษา ซึ่งรวมถึงภาษาไทย นักเรี ยนที่จดั ว่ามีความรู้ จริ งที่พอมีอยู่บ้าง ก็มีจานวนน้ อย
การศึกษาขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economics CO- Operation and
Development, OECD)ที่ร้ ู กันในชื่ อของ PISA (Programme for International Students Assessment) พบว่า นักเรี ยน
ไทย ที่จัดได้ ว่ามีความรู้ วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับสูงมีเพียงร้ อยละ 1 เท่านัน้ ซึ่งคงจะได้ แก่นักเรี ยนที่ไปชนะการแข่งขัน
โอลิมปิ กวิชาการสาขาต่างๆ และย่อมไม่ได้ หมายถึงคุณภาพโดยเฉลีย่ ของระบบการศึกษาไทย PISA ยังพบว่า เด็กไทยร้ อย
ละ 74 อ่านภาษาไทยไม่ร้ ู เรื่ อง คือ มีตงแต่
ั ้ อ่านไม่ออก อ่านแล้ วตีความไม่ได้ วิเคราะห์ ความหมายไม่ถูก หรื อแม้ แต่ไม่
สามารถใช้ ภาษาไทยในการศึกษาวิชาอื่นๆ ได้ คุณภาพที่ตกต่าย่อมหมายถึ งวิชาการและองค์ ความรู้ ที่เรามีอยู่ในระบบ
การศึกษาไทยต่ากว่ามาตรฐาน หมายถึงระบบการถ่ายทอดความรู้ รวมทังครู
้ ผ้ สู อนมีความรู้ต่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง ความ
ด้ อยคุณภาพของระบบสนับสนุนการเรี ยนรู้ต่างๆ เช่น การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อการสร้ างบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้ เป็ น
ต้ น ซึง่ ในที่สดุ ย่อมเป็ นผลให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ต่ากว่ามาตรฐาน [2]
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สถานศึกษาหรื อโรงเรี ยนเป็ นสถาบันทางสังคมที่สาคัญที่สดุ ในอันที่จะทาหน้ าที่สร้ างและพัฒนา “คน” ให้ เป็ น
“มนุษย์” ที่ดีมีคณ
ุ ภาพสามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุขด้ วยการพึง่ ตนเอง ซึง่ เป็ นความคาดหวังของสังคมที่
มีต่อโรงเรี ยน จึงเป็ นผลให้ โรงเรี ยนต้ องมีกระบวนการบริ หารจัดการที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ภาพสูงตามมาตรฐานการศึกษาที่
กาหนด และให้ ได้ รับการพัฒนาในทุกด้ าน ตามความสามารถที่จะจัดการศึกษาให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน
เป็ นที่ยอมรับและสามารถเป็ นแบบอย่างในด้ าน “คุณภาพ” แก่โรงเรี ยนอื่นได้ ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั องค์ประกอบและรูปแบบที่ใช้ ใน
การบริ หารงานโดยเน้ นเป้าหมายหลัก คือ การพัฒ นาศักยภาพของผู้เรี ยน การพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา อันหมายถึง
ความมีชื่อเสียงและการยอมรับอีกทังความภาคภู
้
มิใจของบุคลากรในโรงเรี ยนเพื่อที่จะเป็ นแรงกระตุ้นให้ ทกุ ฝ่ ายเกิดความ
พยายามที่จะรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพ การพัฒนาโรงเรี ยนอย่างไม่หยุดยังมี
้ ทิศทางในการพัฒนาที่ชดั เจนมัน่ คง และ
สามารถหล่อหลอมเป็ นวัฒนธรรมการทางานขององค์การที่มีคุณ ค่า มีบรรยากาศที่เอื ้ออานวยให้ เป็ นโรงเรี ยนแห่งการ
เรี ยนรู้ มีความพร้ อมทางด้ านทรัพ ยากรที่เพียงพอในการบริ หารจัดการ ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ภาพสูงตามมาตรฐานที่กาหนด
ส่งผลให้ นกั เรี ยนเป็ นคนดีคนเก่ง สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุขได้ ซึ่งการจัดการศึกษาจะเป็ นลักษณะใด
ย่อมขึน้ อยู่กับ การปฏิบัติ งานของโรงเรี ยนเป็ น สาคัญ ถ้ าโรงเรี ยนจัดการศึก ษาที่มี คุณ ภาพก็ จะส่งผลให้ นักเรี ยนและ
ประชาชนที่ผ่านระบบการศึกษามีคุณภาพด้ วย บุคคลสาคัญที่จะทาให้ การศึกษาในโรงเรี ยนมีคณ
ุ ภาพได้ ก็คือ ผู้บริ หาร
สถานศึกษา ซึ่งเป็ นผู้นานโยบายและหลักสูตรไปสู่การปฏิบตั ิและความสาเร็ จของโรงเรี ยนตังแต่
้ ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน
ความร่วมมือในการปฏิบตั ิงานของครู ความร่วมมือของชุมชน รวมทังการที
้
่โรงเรี ยนเป็ นที่ยอมรับของสังคม ขึ ้นกับผู้บริ หาร
โรงเรี ยน ทังด้
้ านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมจริ ยธรรมและบุคลิกภาพ ซึ่งจะมีผลต่อการวางแผน การตัดสินใจ การ
แก้ ปัญหา บริ หารงาน การทาให้ เกิดความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานของผู้ใต้ บังคับบัญชาและผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้ องในการ
พัฒนาโรงเรี ยน คุณลักษณะผู้นาจะต้ องสอดคล้ องกับบริ บทของโรงเรี ยนและสังคมไทย ผู้นาเป็ นบุคคลสาคัญที่สามารถ
สร้ างพลังขับเคลื่อนองค์กรและสังคมสูก่ ารเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งสังคมยุคใหม่มีลกั ษณะเป็ นพลวัตมีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี และสภาพแวดล้ อม ซึ่งเป็ นสิ่งที่
ทุกองค์ กรต้ องเผชิ ญ จึงต้ องมีผ้ ูนาที่ มีศักยภาพสูง มี คุณ ลักษณะที่เหมาะสม เพื่ อน าพาองค์ กรสู่ความสาเร็ จอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ ที่ กล่าวมาจะเห็น ได้ ว่า ผู้บริ หารสถานศึก ษาเป็ นบุคคลที่สาคัญ ที่ สุด และมี อิทธิ พ ลต่อ คุณ ภาพการจัด
การศึกษา ความสาเร็ จของสถานศึกษาเกิดจากศักยภาพของผู้บริ หารสถานศึกษา และในการบริ หารการศึกษา จาเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้ องอาศัยผู้นาที่มีสมรรถนะที่เอื ้อต่อความสาเร็ จ หรื อกล่าวอีกอย่างว่า ผู้บริ หารจะต้ องมีสมรรถนะที่สง่ ผลต่อ
ความมีประสิทธิผลของการจัดการศึกษา ผู้บริ หารสถานศึกษาถือว่าเป็ นผู้นาในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา และ
เป็ นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษา ดังนัน้ เพื่อให้ การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมาย ผู้บริ หารสถานศึกษา
จาเป็ นจะต้ องมีศกั ยภาพ สมรรถภาพ และคุณ ลักษณะที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาความสาเร็ จหรื อการบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ย่อมต้ องอาศัยผู้บริ หารสถานศึกษาเป็ นหลัก โดยเฉพาะตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติที่เน้ นการกระจายอานาจสู่
สถานศึกษาและชุมชน โดยยึดหลักให้ สถานศึกษาเป็ นฐานที่มีอานาจเบ็ดเสร็ จในระดับปฏิบตั ิให้ มากที่สดุ ผู้วิจยั จึงมีความ
สนใจศึกษาสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพี่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
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สมมติฐานการวิจัย
1. องค์ ป ระกอบสมรรถนะของผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นในเขตพัฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เป็ น
พหุตวั แปร
2. แนวทางในการพัฒ นาสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิ จจังหวัดชายแดนภาคใต้
สามารถกระทาได้ ตงแต่
ั ้ ก่อนปฏิบตั ิงาน ขณะปฏิบตั ิงานและหลังจากการปฏิบตั ิงาน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง "สมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ " การวิจยั ครัง้ นี ้
เป็ นลักษณะผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ โรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึก ษาประถมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ การวิจยั ดาเนินการเป็ นไปตามระเบียบวิธีวิจยั และสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่
กาหนดไว้ ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั ไว้ 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
การจัดเตรี ยมโครงการวิจัยโดยเบื ้องต้ น ได้ ทาการศึกษารวบรวมข้ อมูลต่างๆ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ตารา
วารสาร บทความ งานวิจยั ตลอดจนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยน
ขัน้ ตอนที่ 2 การดาเนินการวิจัย
ขัน้ ที่ 1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยน
1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษา
1.2 นาข้ อมูลมาสรุป แล้ วสร้ างตัวแปรเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรี ยน
ขัน้ ที่ 2 การสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือเพื่อใช้ ในการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยน
2.1 สร้ างแบบสอบถามเพือ่ ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษา
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ (IOC)
2.3 หาค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือโดยการนาไปทดลองใช้ กบั โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 โรงเรียน แล้ วนามาหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟาของครอนบาค [3]
ขัน้ ที่ 3 เก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ส่งแบบสอบถามไปยังกลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็ นโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 93 โรงเรี ยน กาหนดผู้ให้ ข้อมูลเป็ นผู้บริ หารสถานศึกษา 1 คน ครูหวั หน้ าฝ่ ายวิชาการ1
คน และครูผ้ สู อนที่เป็ นครูหวั หน้ ากลุม่ สาระวิชา 1 คน รวมทังสิ
้ ้น 279 คน
ขัน้ ที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลและดาเนินการสนทนากลุม่
1) วิเคราะห์ระดับสมรรถนะผู้บริหารโรงเรี ยนโดยคานวณร้ อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยน โดยการวิเคราะห์แบบองค์ประกอบเชิงสารวจ
(Exploratory Factor Analysis) 3) การดาเนินการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 4) การทดสอบสมมติฐาน
ขัน้ ที่ 5 สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและให้ ข้อเสนอแนะ
ขัน้ ตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย ผู้วิจยั จัดทารายงานผลการวิจยั ที่สมบูรณ์
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สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครัง้ นี ้
ผู้วิจยั สามารถสรุปผลได้ แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 องค์ประกอบของสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกอบด้ วย 7 องค์ประกอบ คือ
1. องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะด้ านการบริ หารจัดการที่ดี (Good Governance Competency)
2. องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะการบริ การที่ดี (Service Mind Competency)
3. องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรม (Integrity Competency)
4. องค์ประกอบที่ 4 สมรรถนะด้ านการมุง่ ความเป็ นเลิศ (Excellence Strategy Competency)
5. องค์ประกอบที่ 5 สมรรถนะด้ านการทางานเป็ นทีม (Team Work Competency)
6. องค์ประกอบที่ 6 สมรรถนะด้ านการจูงใจในการทางาน (Motivation Competency)
7. องค์ประกอบที่ 7 สมรรถนะด้ านการมุง่ ผลสัมฤทธิ์ (Achieving Result Competency)
จากองค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า
ค่าสถิติของไคเซอร์ -ไมเยอร์ -โอลคิน (KMO) มีค่าเท่ากับ (0.961) ซึง่ มีคา่ มากกว่า 0.8000 แสดงให้ เห็นว่า ข้ อมูลทังหมด
้
และตัวแปรต่างๆ นันมี
้ ความเหมาะสมและมีความสัมพันธ์ กนั ดีมาก สามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ตาม
จุดมุง่ หมายของการวิจยั ได้ และจากค่าสถิติของบาร์ ทเลทท์ (Barlett’s Test of Sphericity) พบว่า ค่าสถิติไค-สแควร์ (2)
ที่ใช้ ในการทดสอบมีค่าเท่ากับ 37913.546 ซึ่งมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (Sig.< .000) แสดงให้ เห็นว่า เมตริ กซ์
สหสัมพันธ์ ของตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์ กัน จึงแสดงว่า ยอมรับสมมติฐาน และมีความสอดคล้ องกับสมมติฐานการ
วิจยั ข้ อ 1 ว่าองค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจั งหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นพหุตวั
แปรเป็ นจริ ง ดังนัน้ เมตริ กซ์สหสัมพันธ์จึงเหมาะสมที่จะใช้ วิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้
1.ด้านการบริ หารจัดการที่ดี
(Good Governance
Competency)
7.ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Achieving Result
Competency)

6.ด้านการจูงใจในการทางาน
(Motivation
Competency)

5.ด้านการทางานเป็ นทีม
(Team Work
Competency)

2.ด้านการบริ การที่ดี
(Service Mind
Competency)

สมรรถนะของผู้บริหาร
โรงเรียนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

3.ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
(Integrity
Competency)

4.ด้านการมุ่งความเป็ นเลิศ
(Excellence Strategy
Competency)

แผนภูมิท่ ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรี ยนใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ตอนที่ 2 แนวทางในการพั ฒนาสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพั ฒนาพิ เศษ เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการ
สนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) สรุปได้ ดงั นี ้
1. สมรรถนะด้ านการบริ ห ารจัด การที่ ดี (Good Governance Competency) ควรได้ รั บ การพัฒ นาและให้
ความสาคัญในเรื่ องผู้บริ หารบริ หารจัดการสถานศึกษาโดยยึดวิสยั ทัศน์ของหน่วยงาน และนากลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รูปธรรม ผู้บริ หารมีสมรรถนะเชิงเทคนิคด้ านการบริ หารจัดการ
2. สมรรถนะด้ านการบริ การที่ดี (Service Mind Competency) ควรได้ รับการพัฒนาและให้ ความสาคัญในเรื่ อง
ผู้บริ หารมีการกาหนดนโยบายและกลวิธีที่ช่วยเหลือนักเรี ยนและผู้ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพ ในสังคมที่มี
ภาษา วัฒ นธรรม และสังคมที่หลากหลาย ผู้บริ หารสามารถใช้ ยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ ผู้บริ หาร
สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาท้ องถิ่ นเพื่อส่งเสริ มการจัดการศึกษา ผู้บริ หารมีการบริ การที่ดี มีความตังใจในการ
้
ปรับปรุงการบริ การให้ มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ
3. สมรรถนะด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรม (Integrity Competency) ควรได้ รับการพัฒนาและให้ ความสาคัญใน
เรื่ อง ผู้บริ หารมีการทางานเชิ งรุ ก ผู้บริ หารใช้ ภาษาในการสื่อสารด้ วยวาจาชัดเจนและเข้ าใจง่าย ผู้บริ หารมีการยึดมัน่ ใน
ความถูกต้ องชอบธรรม ผู้บริ หารมีการตื่นตัวต่อความเปลี่ยนแปลงด้ านนวัตกรรมและการพัฒนาการปรับเปลีย่ นพฤติ กรรม
ของบุคคลที่ต่อต้ านสิ่งใหม่ๆ ผู้บริ หารสามารถสร้ างองค์ความรู้ในการบริ ห ารจัดการศึกษาได้ ผู้บริ หารมีความสามารถใน
การจัดการคน ผู้บริ หารมีความรับผิดชอบในผลของการปฏิบตั ิงาน และพัฒนาตนเองให้ ก้าวทันยุคทันเหตุการณ์
4. สมรรถนะด้ านการมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ (Excellence Strategy Competency) ควรได้ รับ การพัฒ นาและให้
ความสาคัญในเรื่ อง ผู้บริ หารมีความรู้ ความเข้ าใจในภาระงาน ผู้บริ หารทางานด้ วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ผู้บริ หารมี
ความตระหนักถึงความเป็ นเลิศ ผู้บริ หารมีความมัน่ ใจในตนเอง ผู้บริ หารมีการคิดเชิงกลยุทธ์
5. สมรรถนะด้ านการทางานเป็ นทีม (Team Work Competency) ควรได้ รับการพัฒนาและให้ ความสาคัญใน
เรื่ อง ผู้บริ หารมีหลักการทางานโดยเน้ นการสร้ างทีมงาน การนาและกระบวนการกลุม่ ผู้บริ หารต้ องสร้ างความมัน่ ใจในการ
ทางานให้ แก่ผ้ ูใต้ บงั คับบัญ ชา ผู้บริ หารมีความรู้ เกี่ยวกับองค์กรเป็ นอย่างดี มีความสามารถในการกาหนดทิศทางของ
องค์การ และมีเครื อข่ายในการทางาน มีทีมงานที่เข้ มแข็งทุกคน ทุกฝ่ ายต้ องมีสว่ นร่วมในการพัฒนา มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี
ต่อกัน
6. สมรรถนะด้ านการจูงใจในการทางาน (Motivation Competency) ควรได้ รับการพัฒนาและให้ ความสาคัญใน
เรื่ องการสือ่ สารทังภาษาไทย
้
และการใช้ ภาษาท้ องถิ่น ควรได้ รับการพัฒนาและให้ ความสาคัญในเรื่ อง การปฏิบตั ิต่อผู้อื่น
ด้ วยการให้ เกียรติผ้ อู ื่น ผู้บริ หารให้ เกียรติ คานึงถึงศักดิ์ศรี และคุณค่าของผู้ใต้ บงั คับบัญชา โดยยึดหลัก “การเข้ าใจ เข้ าถึง
และพัฒนา”
7. สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achieving results Competency) ควรได้ รับการพัฒนาและให้ ความสาคัญในเรื่ อง
ความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้ างองค์ความรู้ ในการบริ หารจัดการศึกษา ผู้บริ หารมีการเปิ ดใจกว้ างรับฟั ง
ความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชา ผู้บริ หารเป็ นบุคคลที่รักษาคาพูด ผู้บริ หารทางานโดยการมุ่งผลลัพธ์ และมุ่งผลสาเร็ จ
ของงาน
สาหรับการพัฒนาควรจัดให้ มีการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการและพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งสามารถกระทาได้ ตงแต่
ั ้ ก่อน
ปฏิ บัติ งาน ในขณะปฏิ บัติ งานและหลังจากการปฏิบัติ งาน ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ ผ้ ูบ ริ ห ารได้ เรี ย นรู้ และมีทัก ษะมากยิ่ งขึน้ การ
ฝึ กอบรมและพัฒนาก็ควรดาเนินการฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องกับสมรรถนะ ( competency )ของบุคลากรให้ เต็มขีดสุดของแต่
ละคน การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อพัฒนาสมรรถนะควรเริ่ มต้ นที่การอบรมให้ ความรู้ ในแนวทางปฏิบตั ิงานทังเชิ
้ งเทคนิค
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และเชิงการบริ หาร เพื่อให้ บุคลากรเข้ าใจตนเองและพัฒ นาตนเอง กิ จกรรมการพัฒ นาใช้ ทงั ้ การฝึ กอบรมในงาน การ
มอบหมายงานจริ งให้ ป ฏิบัติ การประเมินผลควรประเมินทัง้ ผลลัพ ธ์ เปรี ยบเที ยบกับ เป้าหมายและประเมินพฤตกรรม
ระหว่างการพัฒนา ซึง่ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซงึ่ สอดคล้ องกับสมมติฐานข้ อที่ 2

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะของผู้บ ริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกอบด้ วย 7 องค์ประกอบ คือ
1. องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะด้ านการบริ หารจัดการที่ดี (Good Governance Competency) มีตวั แปร 8 ตัว
แปร คือ 1) ผู้บริ หารมีการยึดมัน่ ในความถูกต้ องชอบธรรม 2) ผู้บริ หารมีการทางานโดยคานึงถึงมาตรฐานของคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงาน 3) ผู้บริ หารเน้ นการทางานโดยคานึงถึงการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 4) ผู้บริ หารเน้ นวิสยั ทัศน์การทางานโดย
การนากลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ 5) ผู้บริ หารมีความกระตือรื อร้ นในการทางาน 6) ผู้บริ หารมีความคิดริ เริ่ ม สามารถเปลีย่ นวิกฤติ
ให้ เป็ นโอกาส 7) ผู้บริ หารมีภาวะผู้นาและทัก ษะในการบริ หารองค์กรเป็ นอย่างดี และ 8) ผู้บริ หารมีการตัดสินใจอย่างมี
กระบวนการและมีขนตอน
ั้
เมื่อพิจารณาด้ านองค์ประกอบของสมรรถนะมีความสอดคล้ องกับ รู ปแบบสมรรถนะของโบยา
ซีส (Boyatzis) [4] ซึ่งได้ กล่าวว่า สมรรถนะเป็ นสิ่งที่อยู่ในตัวบุคคล ซึง่ ถือเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้ บรรลุ
ถึงความต้ องการของงานภายใต้ ปัจจัยสภาพแวดล้ อมขององค์กรและทาให้ บคุ คลมุ่งมัน่ สูผ่ ลลัพธ์ ที่ต้องการ ซึง่ สมรรถนะ
ด้ านการมีภาวะผู้นาเป็ นสมรรถนะที่สาคัญในการบริ หารองค์กร และสอดคล้ องกับรู ปแบบสมรรถนะของผู้บริ หารในการ
บริ หารงานแนวใหม่ตามแนวคิดของโบมและ สพาร์ โรว์ (Boam and Sparrow) [5] ซึง่ ได้ เสนอโครงสร้ างรู ปแบบสมรรถนะ
ของผู้บริ หารในการบริ หารงานแนวใหม่วา่ ควรจะมีบทบาทในการบริ หารงานที่คลอบคลุมสมรรถนะที่จาเป็ น 3 สมรรถนะ
สอดคล้ อ งกั บ โชเอ็ น เฟลดท์ แ ละสเตเจอร์ (Schoenfeldt and Steger) [6] ได้ ศึ ก ษารู ป แบบสมรรถนะของผู้ จัด การ
ระดับกลาง พบว่า มีรูปแบบสมรรถนะด้ านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (human resource management) ประกอบด้ วย
การใช้ พลังอานาจทางสังคม ความเด็ดขาดในการพิจารณา การจัดการกระบวนการกลุ่ม ความแม่นยาในการประเมิน
ตนเอง และ ด้ านภาวะผู้น า (Leadership) สอดคล้ องกับ ชาสคิ น้ (Schein) [7] ศึก ษาวิสัย ทัศ น์ ของภาวะผู้น า พบว่า
คุณลักษณะของผู้นาที่มีวิสยั ทัศน์ต้องมีสมรรถนะในเรื่ องมุ่งสูค่ วามเป็ นผู้นา (focused leadership) ภาวะผู้นาในองค์การ
(organization leadership) และภาวะผู้นาทางวัฒนธรรม (cultural leadership) สอดคล้ องกับสมรรถนะที่มีประสิทธิผล
ของสถาบั น ผู้ น าสถานศึ ก ษ าเมื องบอ สตั น (Boston School Leadership Institute : Competency of Effective
Principals) [8] ที่กล่าวถึง การใช้ ภาวะผู้นาในการร่ วมสร้ างสรรค์สภาพแวดล้ อมของสถานศึกษา สอดคล้ องกับการศึกษา
มิติองค์การแห่งความเข้ มแข็ง ของฮอยและฮอย (Hoy and Hoy) [9] พบว่า ลักษณะแบบแผนของรูปแบบการมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างครู ผ้ สู อนกับครู ใหญ่ซึ่งเป็ นตัวชีว้ ดั ความเป็ นโรงเรี ยนที่เข้ มแข็ง คือ การสร้ างขวัญ กาลังในการทางาน (morale)
สอดคล้ องกับ สมรรถนะของผู้บ ริ ห ารสถานศึกษาในฐานะผู้น าสถานศึกษาที่มี ป ระสิท ธิ ผลของรั ฐนิวยอร์ ก ( Effective
School Leaders in New York State) [10] ได้ กาหนดสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษาในฐานะผู้นาสถานศึกษาของ
รัฐนิวยอร์ ก ด้ วยปั จจัย 9 ประการ ที่สาคัญ คือ ความรู้และความเข้ าใจของผู้นาถึงวิธีการและสิง่ ที่ได้ มาสูก่ ารเป็ นผู้นา ภาวะ
ความเป็ นผู้นา คือ ภาวะที่สามารถรู้ เป้าหมายที่สาคัญ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของสุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ [11] ศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กรข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
จากผลการศึกษาได้ นามาจัดทาเป็ นตัวแบบสมรรถนะ (competency model) ของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ซึง่ ประกอบไปด้ วยสมรรถนะ 2 ส่วน คือ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงานสาหรับแต่ละ
กลุ่มงาน สอดคล้ องกับ มามูน (Marmon) [12] ได้ ศึกษาเกี่ ยวกับ การกาหนดสมรรถนะหลักของผู้บริ หารและบุคคลที่
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เกี่ยวข้ อง พบว่า สมรรถนะหลักสาหรับผู้บริ หารและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การจัดการศึกษาตามที่กาหนดจานวน
18 สมรรถนะ ซึ่งสมรรถนะที่สาคัญ ได้ แก่ สมรรถนะด้ านการบริ หาร สอดคล้ องกับแนวการบริ หารยุคใหม่ 8 หลัก [13] ซึ่ง
ประกอบด้ วย 1) หลัก การมี ส่วนร่ วม (Participatory) 2) หลักนิ ติธรรม (Rule of Law) 3) หลักความโปร่ งใสตรวจสอบได้
(Transparency) 4) หลักความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsiveness) 5) หลัก ความมี เหตุมี ผล ความสอดคล้ อ ง (Consensus
Oriented) 6) เสมอภาค (Equity and Inclusiveness) 7) หลักการมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล (Effectiveness and
Efficiency) 8) หลัก การมี เหตุผลอธิ บ ายได้ (Accountability) สอดคล้ อ งกับ ชวนพิ ศ สิท ธิ์ ธ าดา [14] ได้ ศึกษารู ป แบบ
สมรรถนะของผู้บ ริ ห ารสถานศึ กษาขัน้ พื น้ ฐานที่ มีป ระสิทธิ ผล ผลการวิจัย พบว่า องค์ ป ระกอบสมรรถนะของผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่มีประสิทธิผล ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ คือ สมรรถนะด้ านวิชาชีพ สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา
สมรรถนะด้ านหน้ าที่ สมรรถนะด้ านบุคคล และสมรรถนะด้ านการบังคับ บัญชา และสอดคล้ องกับเนตร์ พณ
ั ณา ยาวิราช
[15] กล่าวถึง ภาวะผู้นาและผู้นาเชิงกลยุทธ์ (2547) ในเรื่ อง หลักการของสานักงานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อน
(ก.พ.) 6 หลัก
2. องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะการบริ การที่ดี (Service Mind Competency) มีตวั แปร 5 ตัวแปร คือ 1) ผู้บริ หารมี
จิตรักการบริ การ 2) ผู้บริ หารเป็ นผู้มีมนุษย์สมั พันธ์ กบั คนทุกคน 3) ผู้บริ หารมีการพัฒนาผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น 4) ผู้บริ หารมี
ความสามารถเชิงกลยุทธ์สร้ างบรรยากาศในโรงเรี ยน และ 5) ผู้บริ หารมีการสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชน เนื่องจากผู้บริ หาร
โรงเรี ยนเป็ นผู้นาในการขับเคลื่อนโรงเรี ยนจะต้ อ งมีวิธีการที่ทาให้ ผ้ เู กี่ยวข้ อง เช่น นักเรี ยน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนร่วมมือ
ในการดาเนินงานกับโรงเรี ยน ทาให้ โรงเรี ยนมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับของชุมชน เพื่อจะต่อสู้กับคู่แข่ง การสร้ างความพึงพอใจ
ให้ กบั ลูกค้ า ถ้ าเป็ นสินค้ าจะต้ องพัฒนาคุณภาพสินค้ าทังคุ
้ ณสมบัติและรู ปลักษณ์ ที่แตกต่างกันเพื่อดึงดูดใจลูกค้ า และ
เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคพอใจมากที่สดุ ซึ่งโรงเรี ยนต่ างก็ต้องพยายามปรับปรุ งการทางานเพื่อให้ เป็ นที่นิยมของนักเรี ยนมากที่สดุ
ดังนัน้ โรงเรี ยนที่เป็ นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และผู้ปกครองมีความประทับใจ โรงเรี ยนที่มีจดุ เด่นในด้ านใดด้ านหนึง่ นับว่า
เป็ นความสามารถของผู้บริ หารสถานศึกษา การมีสมรรถนะการบริ การที่ดี (Service Mind Competency) แสดงให้ เห็นว่า
ผู้บริ หารมีความสามารถประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมี ดาเนินการให้ มีการถ่ายทอดความรู้ซึ่ง
กันและกัน สามารถให้ บริ การกับผู้ที่เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอกโรงเรี
้
ยนได้ ดี และมีการวางแผนกลยุทธ์ให้ ผ้ รู ับบริ การ
ได้ ประโยชน์สงู สุด การสร้ างเครื อข่ายการบริ การกับภาคส่วนต่างๆ ผู้บริ หารโรงเรี ยนจึงต้ องมีจิตบริ การ (Service mind)
ในการให้ บริ การเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ที่เกี่ยวข้ อง สอดคล้ องกับสมรรถนะของผู้บริ หารของสานักงานการศึกษา
ผู้ ใหญ่ ขั น้ พื น้ ฐานของรั ฐ เพนซิ ล เวเนี ย (Pennsylvania Bureau of Adult Basic Literacy Education Administrator
Competencies) [16] สานักงานการศึกษาผู้ใหญ่ขนพื
ั ้ ้นฐานของรัฐเพนซิลเวเนียได้ กาหนดสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยน
ที่มีประสิทธิ ภาพในเรื่ องการปฏิสมั พันธ์ กับชุมชนและการบริ การวิชาการเพื่อการขยายไปถึงองค์การอื่นๆ (community
interaction and outreach) ในเรื่ องการจัดระบบการจัดการเรี ยนการสอน (instructional system)และสร้ างความสัมพันธ์
ในการร่ ว มมื อ กับ ตัวแทนชุม ชนที่ ห ลากหลายและกับ สถาบัน เพื่ อ ส่งเสริ ม ด้ านการบริ ก าร สอดคล้ องกับ เฮนเดอร์ สัน
(Henderson) [17] ศึกษาเรื่ อง สมรรถนะด้ านการบริ หารจัดการ (managerial competency) ของผู้บริ หาร 3 ระดับ คือ
ผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หารระดับกลาง และผู้บริ หารระดับรองลงมา ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบ
ของการพัฒนาสมรรถนะด้ านการบริ หารจัดการมี 10 องค์ประกอบ และสอดคล้ องกับนุชนรา รัตนศิระประภา [18] ศึกษา
เรื่ อง สมรรถนะของผู้บริ หารที่ส่งผลต่ อคุณ ลักษณะโรงเรี ยนมาตรฐานสากล พบว่า สมรรถนะด้ านการบริ การที่ดี เป็ น
สมรรถนะที่สาคัญของผู้บริ หารโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
3. องค์ ป ระกอบที่ 3 สมรรถนะด้ านคุณ ธรรมและจริ ย ธรรม (Integrity Competency) มีตัวแปร 5 ตัวแปร คื อ
1) ผู้บริ หารมีการปฏิบตั ิต่อผู้อื่นด้ วยการให้ เกียรติผ้ อู ื่น 2) ผู้บริ หารเป็ นบุคคลที่รักษาคาพูด 3) ผู้บริ หารให้ เกียรติ คานึงถึง
ศักดิ์ศรี และคุณค่าของผู้ใต้ บงั คับบัญชา 4) ผู้บริ หารเป็ นคนที่เปิ ดเผยตรงไปตรงมา และ 5) ผู้บริ หารมีการเปิ ดใจกว้ างรับฟั ง
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ความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชา เมื่อพิจารณาด้ านองค์ประกอบของสมรรถนะ สอดคล้ องกับ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
สาหรับระบบราชการไทย [19] ในส่วนของสมรรถนะกลุม่ งาน ซึง่ สาหรับสมรรถนะประจากลุม่ งานมีทงหมด
ั้
20 ด้ าน และ
สอดคล้ องกับสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา [20] กล่าวว่า คุณธรรมและ
จริ ยธรรมสาหรับผู้บริ หารสถานศึกษา ประกอบด้ วย 1) เป็ นผู้นาเชิงคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี 2)
ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริ หารสถานศึกษา 3) ส่งเสริ มและพัฒนาให้ ผ้ รู ่วมงานมีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมที่
เหมาะสม และสอดคล้ องกับโกศล ดาราพิสทุ ธิ์ [21] ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้บริ หารโรงเรี ยนตาม
ความคิดเห็นของครู อาเภอศรี ราชา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนที่พึงประสงค์ คือ ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม มากที่สดุ และสอดคล้ องกับรวิภา ธรรมโชติ [22] ได้ วิจยั เรื่ อง
สมรรถนะของผู้บริ หารระดับกลางในระบบราชการไทย พบว่า ผู้บริ หารระดับกลางในยุคการปฏิรูประบบราชการไทยใน
ปั จจุบนั มีสมรรถนะอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนสมรรถนะทางจริ ยธรรมอยูใ่ นระดับปานกลางถึงค่อนข้ างสูง
4. องค์ประกอบที่ 4 สมรรถนะด้ านการมุ่งความเป็ นเลิศ (Excellence Strategy Competency) มีตวั แปร 3 ตัว
แปร คือ 1) ผู้บริ หารมีความมุ่งมัน่ ในความสาเร็ จ 2) ผู้บริ หารมีความตระหนักถึงความเป็ นเลิศ 3) ผู้บริ หารทางานด้ วย
ความโปร่ งใสตรวจสอบได้ สอดคล้ อ งกับ สุรศัก ดิ์ ศุภ เมธี ว รกุล [23] ได้ ศึก ษารู ป แบบการพัฒ นาสมรรถนะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง สู่ความเป็ นเลิศตามมาตรฐานสากลในการบริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พบว่า 1) สมรรถนะผู้นาการเปลีย่ นแปลงสูค่ วามเป็ นเลิศตามมาตรฐานสากล ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ค่อนข้ างมาก สอดคล้ องกับมาร์ ช (Marsh) [24] ได้ ศึกษาสมรรถนะและกลยุทธ์ สาหรับครู ใหญ่ในอนาคต จากการศึกษา
พบว่า ครู ใหญ่ ที่ มี ภาวะผู้น าในยุคศตวรรษที่ 21นัน้ ควรมี สมรรถนะที่ สาคัญ คื อ การน าทางเพื่ อ มุ่งไปสู่การเป็ น ผู้น า
(leading from the middle still required a substantive leader) สอดคล้ องกั บ แฮสเซลและแฮสเซล (Hassel and
Hassel) [25] ได้ ศึกษาสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็ จสูง และมีแนวคิดที่นาไปสู่องค์ความรู้ ในเรื่ อง
สมรรถนะของผู้บริ หาร ดังนี ้
1) การเคลือ่ นไหวเพื่อผลลัพธ์ (driving for results) 2) ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหา (solving problems) 3)
การแสดงออกถึงความมั่น ใจ (showing confidence) และ 4) การแสดงความมี อิท ธิ พ ลต่อผู้อื่ น (influencing others)
ผู้อานวยการโรงเรี ยนเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนโยบายปฏิรูปการศึกษาและภารกิจของสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายคุณภาพการศึกษา นันคื
้ อ ผู้เรี ยนที่จบออกมีคณ
ุ ภาพ เป็ นทุนมนุษย์ที่ประสิทธิภาพ มีทกั ษะสาคัญสาหรับ
คนยุค ศตวรรษที่ 21 และมี คุณ ลักษณะที่ส่งเสริ ม และสอดคล้ องกับ วิสั ยทัศ น์ แ ละแนวทางของไทยแลนด์ 4.0 ดังนัน้
ผู้อานวยการโรงเรี ยนจะต้ องเป็ นผู้ที่มีสมรรถนะสูง สอดคล้ องกับสภาวการณ์ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น และปรับตัวให้ เท่าทัน
การเปลีย่ นแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
5. องค์ ประกอบที่ 5 สมรรถนะด้ านการทางานเป็ นที ม (Team Work Competency) มีตัวแปร 5 ตัวแปร คื อ
1) ผู้บริ หารใช้ หลักการบริ หารความเสีย่ งในการบริ หารจัดการสถานศึกษาในภาวะวิกฤติ 2) ผู้บริ หารมีการปฏิบตั ิงานโดยใช้
ระบบสารสนเทศให้ เป็ นประโยชน์ และคุ้มค่า 3) ผู้บริ หารมีการประสานงานและบูรณาการการท างานทุกหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อง 4) ผู้บ ริ หารบริ ห ารจัดการสถานศึกษาโดยยึด วิสัยทัศ น์ ของหน่วยงานและน ากลยุท ธ์ ส่กู ารปฏิ บัติ อย่างเป็ น
รู ปธรรม และ 5) ผู้บริ หารมีความรู้ ความเข้ าใจในการบริ หารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริ หารสถานศึกษาก็ ต้องมี
ความสามารถที่บริ หารจัดการด้ านการจัดการศึกษาร่ วมกับองค์กรต่างๆ ซึ่งการบริ หารจัดการจะจัดการเพียงลาพังย่อมไม่
ประสบผลสาเร็ จ ต้ องบริ หารจัดการแบบเป็ นทีมงาน ดังนันการพั
้
ฒนาสมรรถนะด้ านนี ้จึงต้ องมีการพัฒนาให้ เกิดการเรี ยนรู้
ว่าจะนาพาองค์ กรในลัก ษณะของการบริ หารจัด การแบบเป็ น ทีม งานได้ อ ย่างไรจึ งเกิ ดประสิท ธิ ภาพ ดังที่ สานัก งาน
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน [26] ได้ อธิบายไว้ ในแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ ซึง่ บุคลากร
ต้ องมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ มีความเป็ นมืออาชีพ (Professional) เน้ นการทางานแบบบูรณาการ โดยทางานทังเชิ
้ งรุ ก
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และเชิงรับ มีการทางานเป็ นทีม สอดคล้ องกับ สมรรถนะที่สาคัญของผู้บริ หารในอนาคตตามแนวคิดของสเปนเซอร์ และ
สเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) [27] ได้ กล่ า วถึ ง สมรรถนะที่ ส าคัญ ส าหรั บ ผู้ บริ ห ารและผู้จั ด การในอนาคต
ประกอบด้ วย การจัดการด้ านความสัมพันธ์ (relationship management) ต้ องมีความสามารถในการสร้ างสัมพันธภาพที่ดี
กับเครื อข่ายอื่นในหลายๆ องค์ การ สอดคล้ องกับศิริจันทร์ พลอยกระโทก [28] ได้ ศึกษาสมรรถนะทางการบริ หารของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาและครู
มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะทางการบริ หารของผู้บริ หารสถานศึกษาอยูใ่ นระดับมาก สมรรถนะทางการบริ หารของผู้บริ หาร
สถานศึกษาที่ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาและครูเห็นว่ามีการปฎิบตั ิมากกว่าสมรรถนะด้ านอื่นคือ การทางานเป็ นทีม จะเห็นได้ ว่า
งานในโรงเรี ยนทุกอย่างนันจะส
้ าเร็ จได้ เกิดจากความร่ วมมือของบุคลากรทุกคนช่วยกันทางาน ผู้บริ หารโรงเรี ยนจึงต้ องมี
และต้ องแสดงสมรรถนะทาหน้ าที่ของตนในทีมให้ สาเร็ จ การสร้ างการทางานเป็ นทีมและพัฒนาทีมงาน ตลอดจนการชักนา
ให้ คณะครูและบุคลากรให้ ร่วมมือกันพัฒนาการศึกษา
6. องค์ประกอบที่ 6 สมรรถนะด้ านการจูงใจในการทางาน (Motivation Competency) มีตวั แปร 3 ตัวแปร คือ
1) ผู้บริ หารสนับสนุนสวัสดิการของนักเรี ยน ครู และเจ้ าหน้ าที่ 2) ผู้บริ หารมีความสามารถโน้ มน้ าวจิ ตใจบุคคลอื่นได้
3) ผู้บริ หารสามารถจูงใจให้ ผ้ ูร่วมงานกระตือรื อร้ นที่จะทางานให้ สาเร็ จ การจูงใจ มีความสาคัญ ในการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยน ผู้บริ หารมีความสามารถในการพูด เขียน สื่อสาร โต้ ตอบในโอกาสหรื อสถานการณ์ ต่างๆ เพื่อสร้ างความเข้ าใจ
ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารผ่านเทคโนโลยีได้ ผู้บริ หารสามารถชักจูงโน้ มน้ าวให้
ผู้อื่นเห็นด้ วย ยอมรับ จนเกิดความอยากทา หรื อคล้ อยตามเพื่อให้ บรรลุจุดมุ่งหมาย ผู้บริ หารจึงจาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยน
บทบาทเป็ นฝ่ ายรุก พยายามโน้ มน้ าว มีทกั ษะในการขอความร่วมมือจากผู้อื่นให้ ช่วยทาสิง่ ที่ตวั เองทาคนเดียวไม่ได้ รวมถึง
การที่ สนับสนุนให้ บคุ ลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ เหมาะสมกับวิชาชีพของตน ซึ่งผลจากที่บคุ ลากรเกิดการตื่น ตัว
พัฒนาตนให้ มีวิทยฐานะสูงขึ ้น ทาให้ ครูมีแรงจูงใจ เกิดศักยภาพในความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งผลต่อผู้เรี ยน
เป็ น สาคัญ สอดคล้ องกับ งานวิจัยของมาร์ มอน (Marmon) [12] ได้ ศึก ษาเกี่ ยวกับ การให้ บริ การจัด การศึก ษาภายใต้
ข้ อ ก าหนดของส่ว นกลาง พบว่า สมรรถนะส าหรั บ ผู้บ ริ ห ารประกอบด้ ว ย สมรรถนะด้ า นการจูงใจซึ่ง สอดคล้ อ งกับ
องค์ ป ระกอบที่ พึงคานึงถึงในการที่จ ะทางานร่ วมงานให้ ได้ ผลดี ของนพพงษ์ บุญ จิ ต ราดุลย์ [29] กล่าวว่า การจูงใจ
(Motivation) เป็ นสิ่งที่มีอิทธิ พลต่องานของบุคคล สอดคล้ องกับอิชิงเกอร์ และลอมบาร์ โด (Lombardo and Eichinger)
[30] ได้ ศกึ ษาสมรรถนะของผู้อานวยการสถานศึกษา พบว่า ผู้ที่จะได้ รับการคัดเลือกดารงตาแหน่งอานวยการสถานศึกษา
ต้ องมีสมรรถนะ ดังต่อไปนี ้ มีทกั ษะด้ านหน้ าที่หรื อเทคนิค (functional/technical skill) การจูงใจผู้อื่น (motivation others)
และทักษะด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล (interpersonal skill) และสอดคล้ องกับกวี วงศ์พฒ
ุ [31] กล่าวถึงการจูงใจว่า
เป็ นภาวะผู้นาที่ถือเป็ นเรื่ องสาคัญในการทางาน การสร้ างแรงจูงใจถือว่าเป็ นหน้ าที่สาคัญของผู้นาที่ควรให้ ความสาคัญต่อ
เพื่อนร่วมงานเพื่อให้ เขาเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน เรี ยกว่ามีขวัญและกาลังใจในงานที่ดีนนั่ เอง
7. องค์ ประกอบที่ 7 สมรรถนะด้ านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achieving Results Competency) มีตัวแปร 4 ตัวแปร คือ
1) ผู้บริ หารมีความสามารถในการกาหนดนโยบายและวางแผน 2) ผู้บริ หารสามารถใช้ ความรู้ ในการบริ ห ารงานได้ อย่าง
ผู้บริ หารมืออาชีพ 3) ผู้บริ หารมีการปรับปรุ งพัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่อง 4) ผู้บริ หารทางานโดยการมุ่งผลลัพธ์ และมุ่ง
ผลสาเร็ จของงาน สอดคล้ องกับรู ปแบบสมรรถนะของผู้บริ หารในการบริ หารงานแนวใหม่ตามแนวคิดของโบม และสพาร์ โรว์
(Boam and Sparrow) [5] ได้ นาเสนอโครงสร้ างรู ปแบบสมรรถนะของผู้บริ หารในการบริ ห ารงานแนวใหม่ว่าควรจะมี
บทบาทในการบริ หารงานที่คลอบคลุมสมรรถนะที่จาเป็ น 3 สมรรถนะ ซึง่ สมรรถนะการมุง่ ผลสัมฤทธิ์ (achieving results)
เป็ นสมรรถนะที่สาคัญ สอดคล้ องกับ มาร์ ช (Marsh) [24]ได้ ศึกษาสมรรถนะและกลยุทธ์ สาหรับครูใหญ่ในอนาคต พบว่า
ครู ใหญ่ ที่มีภาวะผู้นาในยุคศตวรรษที่ 21 นันควรมี
้
สมรรถนะที่สาคัญ คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่ดีที่สดุ และสามารถรักษา
ผลสัมฤทธิ์นนให้
ั ้ คงอยู่อย่างถาวร (focus on the best results and sustain the focus) สอดคล้ องกับสมรรถนะหลักของ
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สถาบันพัฒนาข้ าราชการพลเรื อน ในมาตรฐานที่ 1 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้ องกับสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานของสานักงานคณะกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [32] ในด้ านสมรรถนะหลัก ได้ แก่ การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ คือ ความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ให้ มคี ณ
ุ ภาพถูกต้ องครบถ้ วนสมบูรณ์ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และ
มีการพัฒนาผลงานให้ มีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่อง
สาหรับแนวทางในการพัฒ นาสมรรถนะของผู้ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จากการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) มีดงั นี ้
1. สมรรถนะด้ านการบริ ห ารจัด การที่ ดี (Good Governance Competency) ควรได้ รั บ การพัฒ นาและให้
ความสาคัญในเรื่ องผู้บริ หารบริ หารจัดการสถานศึกษาโดยยึดวิสยั ทัศน์ของหน่วยงานและนากลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รูปธรรม ผู้บริ หารมีสมรรถนะเชิงเทคนิคด้ านการบริ หารจัดการ ผู้บริ หารมีการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ ผู้บริ หารมี
ความรับผิดชอบในการทางานที่สามารถตรวจสอบได้ ผ้ บู ริ หารมีความยืดหยุน่ ในการทางาน
2. สมรรถนะด้ านการบริ การที่ดี (Service Mind Competency) ควรได้ รับการพัฒนาและให้ ความสาคัญในเรื่ อง
ผู้บริ หารมีการกาหนดนโยบายและกลวิธีที่ช่วยเหลือนักเรี ยนและผู้ปฏิบัติงานในโรงเรี ยนให้ มีประสิทธิ ภาพในสังคมที่มี
ภาษา วัฒ นธรรม และสัง คมที่ ห ลากหลาย ผู้บ ริ ห ารมี ก ารบริ ก ารที่ ดี มี ค วามตัง้ ใจในการปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ และผู้บริ หารโรงเรี ยนควรมาจากบุคคลในพื ้นที่พหุวฒ
ั นธรรม
มีความเข้ าใจเกี่ยวกับสังคมพหุวฒ
ั นธรรม เข้ าถึงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน พัฒนาการศึกษาตามศักยภาพ ต้ องมีความรู้
ความเข้ าใจโครงสร้ างของสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางานด้ วยความมีอดุ มการณ์ มีความเสียสละ มีเครื อข่ายใน
การทางาน มีสมรรถนะในการด้ านการสื่อสาร จากบนลงล่าง ซ้ ายไปขวา ทัง้ 360 องศาเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความเข้ าใจเรื่ อง
งานที่รับผิดชอบเป็ นอย่างดี
3. สมรรถนะด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรม (Integrity Competency) ควรได้ รับการพัฒนาและให้ ความสาคัญใน
เรื่ องผู้บริ หารมีการทางานเชิงรุก ผู้บริ หารใช้ ภาษาในการสือ่ สารด้ วยวาจาชัดเจนและเข้ าใจง่าย ผู้บริ หารปฏิบตั ิตอ่ ผู้อื่นด้ วย
การให้ เกี ยรติ คานึงถึงศัก ดิ์ศรี และคุณ ค่าของผู้ใต้ บังคับบัญ ชา ยึด มั่น ในความถูกต้ องชอบธรรม ผู้บ ริ ห ารควรมีจิต ที่
ประกอบด้ วยคุณธรรม จริ ยธรรมเป็ นแบบอย่างแก่ครู และนักเรี ยน มีจิตใจน่าเลื่อมใส ต้ องยึดมัน่ ในหลักและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ อุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการงานให้ บรรลุผล ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความเสียสละ และเกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรมากที่สดุ
4. สมรรถนะด้ า นการมุ่งสู่ค วามเป็ น เลิศ (Excellence Strategy Competency) ควรได้ รับ การพัฒ นาและให้
ความสาคัญในเรื่ อง ความรู้ความเข้ าใจในภาระงาน ผู้บริ หารมีความตระหนักถึงความเป็ นเลิศ มีความมัน่ ใจในตนเอง มีการคิด
เชิ งกลยุทธ์ มีค วามยุติ ธรรม ให้ ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ต้ องทางานโดยใช้ ยุทธศาสตร์ เชิงรุ ก มีความสามารถใน
การตัด สิน ใจเฉพาะหน้ า จะต้ อ งกระตือรื อร้ นใฝ่ หาแนวทางแก้ ไขอยู่ต ลอดเวลา จะต้ องดาเนิน การอย่างต่อเนื่องเพื่ อ
ปรับปรุ งสถานการณ์ กาหนดแนวทางใหม่ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานและป้องกันปั ญหาที่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ตามแผนที่กาหนดไว้ ได้ ควรพัฒนาสมรรถนะในการบริ ห ารจัดการงานทัง้ 4 งาน คืองานวิชาการ งานงบประมาณ งาน
บุคคลและงานบริ หารทัว่ ไปต้ องทางานด้ วยความมุ่งมัน่ อดทน เสียสละ ใช้ หลักการมีสว่ นร่ วม และควรจัดให้ มีการศึกษา
ฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรในพื ้นที่ จัดการพัฒนาในแนวทางที่ถกู ต้ อง ถูกจุด ต้ องศึกษา กฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ให้
มีความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง
5. สมรรถนะด้ านการทางานเป็ นทีม (Team Work Competency) ควรได้ รับ การพัฒนาและให้ ความสาคัญใน
เรื่ อง ผู้บริ หารมีหลักการทางานโดยเน้ นการสร้ างทีมงาน การนาและกระบวนการกลุม่ ต้ องสร้ างความมัน่ ใจในการทางาน
ให้ แก่ผ้ ูใต้ บงั คับบัญ ชา มีความรู้ เกี่ยวกับองค์ กรเป็ นอย่างดี มีการจัดองค์ การอย่างเป็ นระบบ มีความสามารถในการ
กาหนดทิศทางขององค์ การ และมีเครื อข่ายในการทางาน มีทีมงานที่เข้ มแข็ง ทุกคนทุกฝ่ ายต้ องมีส่วนร่ วมในการพัฒนา มี
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มนุษยสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน และต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องหลักสูตร ในการประกันคุณภาพการศึกษาและมีสมรรถนะ
ด้ านความรู้ ทางวิชาชี พ ใช้ หลักการบริ หารโดยการกระจายอานาจ มีความเป็ นเอกภาพแต่หลากหลายในการปฏิบัติ เข้ าถึง
ความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน ทางานโดยใช้ หลักการประสานงานและบูรณาการ เป็ นบุคคลที่ตื่นตัว พัฒนาตนเอง
และพัฒนางานอยูต่ ลอดเวลา
6. สมรรถนะด้ านการจูงใจในการทางาน (Motivation Competency) ควรได้ รับการพัฒนาและให้ ความสาคัญใน
เรื่ องการสือ่ สารทังภาษาไทย
้
และการใช้ ภาษาท้ องถิ่น ควรได้ รับการพัฒนาและให้ ความสาคัญในเรื่ อง การปฏิบตั ิต่อผู้อื่น
ด้ วยการให้ เกียรติผ้ ูอื่น คานึงถึงศักดิ์ศรี และคุณค่าของผู้ใต้ บงั คับบัญชา โดยยึดหลักการเข้ าใจ เข้ าถึงและพัฒนา ควรมี
ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในสถานการณ์ที่มีความหลากหลาย มีความรู้ความเข้ าใจและสามารถใช้ พลังอานาจทาง
สังคม เป็ นผู้บริ หารที่มีการพัฒนา บารุงรักษาให้ บคุ ลากรที่ปฎิบตั ิ งานได้ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสขุ ภาพร่างกาย
และจิตใจที่ดีในการปฎิบตั ิงาน เป็ นผู้ปฎิบตั ิงานที่สามารถอุทิศเวลาเพื่อความสาเร็ จที่ยงั่ ยืนตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
เป็ นนักรบที่ต้องมีความกล้ า ไม่กลัวอันตราย มีความกล้ าสู้ กล้ าทา มองถึ งคุณภาพของนักเรี ยนให้ มากที่สดุ ต้ องมีต้นทุน
ด้ านความรู้ ต้ น ทุน ทางสังคม มี มนุษ ยสัม พัน ธ์ กับ ชุมชน ต้ นทุนทางเศรษฐกิ จ กล่าวคือ รู้ คน รู้ งานและรู้ สถานที่ รู้ จั ก
กาลเทศะ ในบริ บทพื ้นที่พหุวฒ
ั นธรรม สร้ างขวัญและกาลังใจในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ สามารถประสานงานกับเครื อข่าย
และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ทังฝ่
้ ายทหาร ตารวจฝ่ ายปกครอง และฝ่ ายการศึกษา นาเสนอข้ อมูลที่ชดั เจน มีการประเมินสถานการณ์
อยูต่ ลอดเวลา และมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และสติเมื่อเกิดเหตุการณ์ ความไม่สงบ
7. สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achieving results Competency) ควรได้ รับการพัฒนาและให้ ความสาคัญในเรื่ อง
ความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้ างองค์ความรู้ในการบริ หารจัดการศึกษา มีการเปิ ดใจกว้ างรับฟั งความคิดเห็น
ของผู้ใต้ บังคับบัญ ชา มีความสามารถจัดองค์ กร โครงสร้ างการบริ หารได้ เหมาะสม ทางานโดยการมุ่งผลลัพธ์ และมุ่ง
ผลสาเร็ จของงาน ควรศึกษาค้ นคว้ าทาความเข้ าใจในเรื่ องหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาและมีสมรรถนะด้ าน
ความรู้ ทางวิชาชีพ ศึกษาแนวทางการใช้ กลยุทธ์ เข้ าใจ เข้ าถึงและพัฒนา แล้ วนาไปสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม มีการ
พัฒ นาตนเองและ ต้ องมี การพัฒ นาศักยภาพของครู และนักเรี ย นด้ วย รวมทัง้ พัฒ นาแนวทาง การทางาน และมีก าร
ประเมินผลการปฏิบตั ิเป็ นระยะๆ ทาให้ ได้ จริ งเป็ นรู ปธรรมในสิ่งที่ตงเป้
ั ้ าหมายไว้ นอกจากนี ้ ผู้บริ หารโรงเรี ยนควรเป็ น
แบบอย่างที่ดีให้ บคุ คลอื่นได้ สามารถเป็ นแบบอย่างได้ ทกุ เรื่ อง เพราะชุมชนมีความคาดหวังต่อผู้บริ หารโรงเรี ยนเป็ นคนหู
ตากว้ างไกล มีมนุษยสัมพันธ์ กบั บุคคลอื่น มีความสามารถในการสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชนเพื่อสร้ างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน สร้ างมาตรฐานขององค์การ หน่ วยงาน และสร้ างมาตรฐานในการทางาน ผู้บริ หารต้ องสร้ างตัวเองให้
เหนือความเป็ นผู้นาและเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพ

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ มีข้อเสนอแนะทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี ้
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจยั ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังต่อไปนี ้
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 หน่วยงานต้ นสังกัด ควรมีการนาแนวคิดสมรรถนะที่ได้ จากการวิจยั ครัง้ นี ้ไปใช้ ประกอบการพิจารณาใน
ระดับนโยบายในเรื่ อง การสรรหา คัดเลือกผู้บริ หารโรงเรี ยนมาดารงตาแหน่งเพื่อให้ สอดคล้ องกับบริ บทในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
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1.2 หน่วยงานต้ นสังกัด ควรมี นโยบายส่งเสริ มมีการน าแนวทางพัฒ นาสมรรถนะผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการฝึ กอบรมปฏิบตั ิการแบบเข้ ม อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
1.3 ผู้ดาเนินการพัฒ นาและผู้เ ข้ ารับการพัฒ นาต้ องมีความตังใจ
้ มุ่งมัน่ อย่างจริ งจังร่ วมกันว่า การพัฒ นา
สมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้ องประสบความสาเร็ จ และนาไปใช้
ในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ควรมีการนาข้ อค้ นพบจากการวิจัยไปพัฒนาสมรรถนะผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิ จ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้ นสมรรถนะในด้ านผู้บริ หาร มีการปฏิบตั ิต่อผู้อื่นด้ วยการให้ เกี ยรติ คานึงถึงศักดิ์ศรี และ
คุณค่าของผู้ใต้ บงั คับบัญชา เป็ นบุคคลที่รักษาคาพูด ยึดมัน่ ในความถูกต้ องชอบธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์
1.5 ควรมีการนาข้ อค้ นพบจากการวิจัยไปพัฒนาสมรรถนะผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในด้ านความสามารถในการวางแผน มีจิตรักการบริ การ และสนับสนุนสวัสดิการของนักเรี ยน ครูและเจ้ าหน้ าที่
2. ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
2.1 ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ยนในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิ จจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ควรให้ ค วามสาคัญ ในด้ าน
ผู้บริ หารมีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้อื่นด้ วยการให้ เกียรติ เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์กบั คนทุกคน
2.2 ผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรให้ ความสาคัญในด้ านการ
ทางานด้ วยความโปร่ งใสตรวจสอบได้ ยึดมั่นในความถูกต้ องชอบธรรมและมี การท างานโดยค านึงถึงมาตรฐานของ
คุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
เพื่อให้ เกิดการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน
การทาการศึกษาวิจยั เชิงลึกในครัง้ ต่อไป ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ควรนาองค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้
ไปพัฒนาเป็ นเครื่ องมือในการประเมินสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
3. ควรมีการศึกษาวิจัยรู ปแบบสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิ จจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่สง่ ผลต่อการจัดการศึกษาเพื่อการเรี ยนรู้ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. ควรมีการศึกษาวิจยั ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
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คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ของนักเรี ยน ตามความคิดเห็นของครู ศึกษาเฉพาะกรณี :
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยน
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของครู ศึกษา
เฉพาะกรณี : โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์
โดยใช้ วิธี ก ารวิจัย เชิ งสารวจ (Survey Research) กลุ่ม ตัว อย่างที่ ใช้ ในการวิจัย คื อ ครู โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิท ยาลัย ศรี
นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และครู โรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ จานวน 129 คน เลือกโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบชัน้ ภูมิ เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามจานวน 52 ข้ อ มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item –
Objective Congruence) ระหว่ า ง 0.60-1.00 และค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยเท่ า กั บ .968 นอกจากนั น้ ใช้ แบบสัม ภาษณ์
เครื่ องมือทัง้ 2 ชนิด ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเอง
ผลการวิจยั พบว่า
1. ครูโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ มี
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ 9 ด้ าน ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายพฤติกรรมการแสดงออกในระดับมาก
ที่สดุ คือ การเข้ าร่วมหรื อมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของโรงเรี ยน กิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ด้ านอยูอ่ ย่างพอเพียงเห็นด้ วยอยู่
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ในระดับปานกลาง คือ การวางแผนการใช้ เงิน การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองในแต่ละวัน การเก็บเงินหรื อฝากเงิน
ทุกเดือนอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ และเมื่อสิง่ ของเครื่ องใช้ ชารุดก็จะซ่อมแซมด้ วยตนเอง
2. ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ ที่มีสถานภาพต่างกัน พบว่า ครู หญิ งเห็นด้ วยมากกว่าครู ชาย สาหรับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรี ยน ในด้ านความซื่อสัตย์ ด้ านมีวินยั ด้ านใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน และด้ านรักความเป็ นไทย ครูที่ มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน
มีความเห็นไม่ต่างกัน ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 10 ปี ขึ ้นไป เห็นด้ วยมากกว่าครู ที่มีประสบการณ์ ในการสอน
น้ อ ยกว่ า 10 ปี เกื อ บทุ ก คุ ณ ลัก ษณะ ครู ผ้ ูส อนระดับ ชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1-4 เห็ น ด้ ว ยมากกว่า ครู ผ้ ูส อนระดับ ชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5-6
3. จากการสัมภาษณ์สรุปได้ วา่ การพัฒนาคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยน ทัง้ 9 ด้ าน จะต้ องบูรณาการใน
แผนการสอนทุกรายวิชา การจัดกิจกรรม Home Room การให้ ผ้ ปู กครองเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม และการติดตามผลการ
ประเมินคุณลักษณะแต่ละด้ านอย่างสมา่ เสมอ
คาสาคัญ : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน, โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายประถม), และโรงเรียนส่วนขยาย องครักษ์

Abstract
This research aims to studies the desirable characteristics of students as based on teachers’
opinions in the case of Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Elementary) and
Ongkharak Demonstration School. The researcher adopted a survey research method in carrying out this
research investigation. Employing the stratified random sampling method, the researcher collected a sample
population of 129 teachers employed at Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School
(Elementary) and Ongkharak Demonstration School. Constructed by the researcher, the three research
instruments utilized for collecting germane data were as follows: A 52-item questionnaire whose Index of ItemObjective Congruence (IOC) showed that its content validity fell between 0.60 and 1.00 and whose internal
reliability showed a Cronbach’s α (alpha) score of 0.968 in addition to an interview form. Findings are as
follows:
1. The teachers under study agreed as to the nine desirable characteristics at a high level. When
considering each characteristic as expressed in behavior, the aspects at the highest level were participation in
school activities and activities apropos to the religion they venerated. Expressed at a moderate level, the
aspects adequately embraced were planning how to use money; recording one’s daily income and expenses;
saving money or depositing money every month at least once a month; and when things are out of order,
making reparations on one’s own.
2. In comparing the opinions of teachers who differed in status, it was found that female teachers
exhibited agreement at a higher level than did their male counterparts. For the desirable characteristics of
students in the aspects of honesty; being disciplined; seeking knowledge; and loving “Thainess,” teachers who
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differed in educational qualifications did not exhibit concomitant differences in their opinions. Teachers who had
teaching experience of more than ten years agreed at a higher level in almost all characteristics than those
whose teaching experience was less than ten years. Teachers at the Prathom Sueksa One to Four level agreed
at a higher level than those teaching at the Prathom Sueksa Five to Six level.
3. Insofar as concerns the interviews, the teachers were of the opinion that the development of the
desirable characteristics of students in the nine aspects required integration with lesson plans for all subjects.
They were also of the opinion that home room activities should be carried out and held that parents should
participate in activities. They also believed that evaluations of follow-ups for each aspect of the characteristics
should be conducted regularly.
Keywords: Desirable Characteristics of Students. Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School
(Elementary). And Ongkharak Demonstration School

ภูมิหลัง
การเปลีย่ นแปลงบริ บทสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสือ่ สาร
บนโลกไร้ พรมแดนที่เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ วและรุ นแรงที่เกิดขึ ้นในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาต้ องพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรี ยนให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ซึง่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ บัญ ญัติไว้ ในมาตราที่ 23, 24 และ 26 เกี่ ยวกับ การจัด การศึกษา สรุ ป ได้ ว่า ต้ องเน้ นความสาคัญ ทัง้
ความรู้ และคุณ ธรรม การจัด กระบวนการเรี ยนรู้ ต้ องบูรณาการความรู้ ด้ านต่างๆ ให้ ได้ สดั ส่วนสมดุลกันรวมทัง้ ปลูกฝั ง
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ ในทุกวิชา และให้ สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรี ยน
โดยพิจารณาพัฒนาการของผู้เรี ยน ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน การร่ วมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคูไ่ ป
ในกระบวนการเรี ยนการสอน ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการผลักดัน
นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริ มด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่งสอดคล้ องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุ ทธศักราช
2551 ที่มีการกาหนด คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็ นหนึ่งในเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรี ยนให้ เป็ นคนดี มี
ปั ญ ญามีคุณ ภาพชีวิตที่ดี โดยมีการบ่มเพาะปลูกฝั ง กล่อมเกลา และปลูกจิ ตสานึกควบคู่กับการเรี ยนการสอนทางด้ าน
วิชาการเพื่อให้ เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้ อม เกิดความตระหนักต่อบทบาทหน้ าที่ภายใน
จิตใจของตนเองและดารงตนอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข [1] ดังนันกระทรวงศึ
้
กษาธิการจึงมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา
โดยยึดคุณธรรมนาความรู้ มุ่งมัน่ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ เยาวชนได้ รับการศึกษาที่ มีคุณภาพอย่างกว้ างขวางและ
ทัว่ ถึงโดยคานึงถึ งการพัฒนาผู้เรี ยนอย่างรอบด้ าน คลอบคลุมทังด้
้ านพฤติกรรม จิตใจ และปั ญญา นอกเหนือจากการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี ้ยังได้ สง่ เสริ มและสร้ างความตระหนักให้ ผ้ เู รี ยนมีจิตสานึกในคุณค่า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี และวิถีประชาธิปไตย [2]
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ เป็ น
สถาบันที่ให้ การศึกษาแก่ผ้ เู รี ยน คณาจารย์ของโรงเรี ยน มีหลักการ และยึดมัน่ ที่จะพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของ
ผู้เรี ยนให้ เป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีวินยั รักการเรี ยนรู้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุง่ มัน่
ในการทางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ มีความกล้ าแสดงออก พร้ อมที่จะใช้ ความรู้ค วามสามารถ สติปัญญา และ
คุณ ธรรม เพื่ อแก้ ไขปั ญ หาที่เผชิ ญ อยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้ อม ได้ อย่างเหมาะสม
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ตลอดจนมีจิตสานึก อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ไทยที่ดีงาม และรู้ จักใช้ ภูมิปัญญาไทยในการดารงชีวิต เพื่อ
ความสุข และประโยชน์ของตนเองและส่วนรวม แต่อย่างไรก็ตามยังมีนกั เรี ยนบางคนที่ยงั ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เกี่ยวกับการไม่มีระเบียบวินยั เข้ าแถวไม่เป็ นระเบียบ ขาดจิตสาธารณะ ไม่ช่วยเหลืองานส่วนรวม ใช้ จ่ายซื ้อของที่ไม่จาเป็ น
เป็ นต้ น
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการทาวิจยั เรื่ อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน ตามความ
คิดเห็นของครูศึกษาเฉพาะกรณี: โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วน
ขยายองครักษ์ ตามหลักสูตรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาp
องครั ก ษ์ ทัง้ หมด 9 ด้ า น เพื่ อ น าไปวางแผนการพัฒ นาการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลต่อไป และเป็ นแนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานระดับประถมศึกษา
ของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยายองครักษ์ ที่ม่งุ เน้ น
พัฒนานักเรี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างมีความสุขในฐานะเป็ นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน ตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ย นส่ว นขยาย องครั ก ษ์ จ าแนกตามเพศ ระดับ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการสอน และระดับชันที
้ ่สอน

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ ครู โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และ
โรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ จานวน 190 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้ แก่ ครู โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ าย
ประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง คานวณโดยใช้ สตู รตามวิธีการคานวณหากลุ่ม
ตัว อย่างของ Yamane [3] โดยก าหนดระดับ ความเชื่ อมั่น 95 % ความคลาดเคลื่อ น 5% ได้ จ านวนกลุ่ม ตัวอย่า งที่เป็ น
ครู ผ้ สู อน 129 คน และกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ จานวน 19 คน ประกอบด้ วย รองผู้อานวยการที่ปฏิบตั ิการสอน 3
คน ตัวแทนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ 8 กลุม่ ๆละ 1 คน ทัง้ 2 โรงเรี ยน รวมเป็ น 16 คน
ระยะเวลาในการวิจัย
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ดาเนินการสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ตามลาดับ ดังนี ้
1. การสร้ างแบบสอบถาม ผู้วิจยั ศึกษาค้ นคว้ าจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อนามากาหนดคา
นิยามศัพท์เฉพาะที่วิจยั และเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม แล้ วร่ างข้ อคาถามให้ สอดคล้ องกับคานิยามศัพท์เฉพาะ
ได้ แบบสอบถาม จานวน 52 ข้ อ จากนัน้ นาแบบสอบถามฉบับร่ างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
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ถูกต้ อง รับข้ อเสนอแนะและดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไข แล้ วนาแบบสอบถามที่แก้ ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึ กษา
วิท ยานิ พ นธ์ แล้ วไปให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญตรวจสอบ เพื่ อให้ พิ จารณาความตรงตามเนือ้ หา (Content validity) โดยผู้เชี่ ย วชาญ
จานวน 5 ท่าน โดยอาศัย ดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ (Face Validity) หลังจากนันน
้ าผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (The Index of Item Objective Congruency IOC) หากอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0.6 - 1.00 แสดงว่า
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง มีความเหมาะสมของภาษาและความครอบคลุมประเด็นที่ศกึ ษา ผลปรากฏว่า แบบสอบถาม
ทัง้ 52 ข้ อมีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.6 - 1.00 จากนันน
้ าแบบสอบถามที่แก้ ไขปรับปรุงตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญแนะนาแล้ ว ไปทดลอง
ใช้ (try out) กับครู ผ้ สู อน ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อนามาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้ อ โดยการหาค่า
สหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมแล้ วคัดเลือกเฉพาะข้ อที่มีค่าอานาจจาแนก ตังแต่
้ .20 ขึ ้นไป และหาค่า
ความเชื่อมัน่ ตามวิธีของ Cronbach ผลปรากฏว่า แบบสอบถามมีค่า α = .968 นาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาและ
ให้ ความเห็นชอบ เพื่อจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้ วนาไปเก็บรวบรวมข้ อมูล
2. การสร้ างแบบสัมภาษณ์ โดยการศึกษาค้ นคว้ าจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อนามากาหนดคา
นิยามศัพท์เฉพาะที่วิจยั และเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสัมภาษณ์ ประมวลข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษา กาหนดเป็ นเค้ าโครง
ของการสัมภาษณ์และขอบเขตของเนื ้อหา โดยขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้ วสัมภาษณ์ไปใช้ จริ ง
การดาเนินการวิจัย ในวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูลจากแบบสอบถาม ผู้วิ จัย ขอหนัง สือ จากประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต ร
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงไปถึงผู้บริ หารของโรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จากนัน้ ผู้วิจัย ประสานงานกับผู้บริ หารสถานศึกษา เพื่อนาแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ ไปใช้ สอบถามครู โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย
องครักษ์ โดยแจกแบบสอบถามจานวน 129 ฉบับ ทาการตรวจข้ อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลครบถ้ วน
แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ ไปวิเคราะห์ผล
2. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูลจากการสัม ภาษณ์ ผู้วิ จัย ขอหนัง สือ จากประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต ร
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงไปถึงผู้บริ หารของโรงเรี ยน
สาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ย นส่วนขยาย องครั ก ษ์ เพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง จากนันได้
้ ประสานงานกับผู้บริ หารสถานศึกษา เพื่อที่จะขอสัมภาษณ์
แนวทางการพัฒ นาคุณ ลัก ษณะที่ พึงประสงค์ ข องผู้เรี ย น จากครู ผ้ ู สอน โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ จานวน 19 คน ประกอบด้ วย รองผู้อานวยการที่ปฏิบตั ิการ
สอน 3 คน ตัวแทนกลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ 8 กลุ่ม ๆละ 1 คน ทัง้ 2 โรงเรี ยน รวมเป็ น 16 คน พร้ อมทัง้ ประเด็ นสัม ภาษณ์
ประสานขอนัดเวลา และสถานที่สมั ภาษณ์ ผู้วิจยั เดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยเตรี ยมแบบสัมภาษณ์ที่ได้ สร้ างขึ ้นให้
พร้ อม เตรี ยมอุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือในการบันทึกการสัมภาษณ์ ในการดาเนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั แนะนาตนเองและบอก
จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั สัมภาษณ์ตามประเด็นในแบบสัมภาษณ์ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ทาการ สรุ ปผลการสัมภาษณ์
ทันทีหลังจากสัมภาษณ์ ตามข้ อมูลที่ได้ จากผู้ให้ สมั ภาษณ์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ดังนี ้
1.1 ตรวจสอบความถูกต้ องของแบบสอบถาม ลงรหัสในแบบสอบถามทุกฉบับและตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ วิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการตามขันตอน
้
คือ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ป
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ทางสถิติ ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาค่าร้ อยละ
(Percentage) ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ ทัง้ 9 ด้ าน โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) เปรี ย บเที ย บคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนัก เรี ย น ตามความคิ ด เห็ น ของครู โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ จาแนกตามเพศ และระดับ
การศึกษา โดยการทดสอบค่าที (t- test) เปรี ยบเที ยบคุณ ลักษณะที่ พึงประสงค์ ของนัก เรี ย น ตามความคิ ด เห็น ของครู
โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครั กษ์ จ าแนกตาม
ประสบการณ์ ในการสอนและระดับชัน้ ที่สอน โดยวิธีการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of
Variance : ANOVA) และถ้ าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 จะนาค่าคะแนนเฉลี่ยเป็ นรายคู่ไป
ทดสอบตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s post Hoc Comparison)
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ ดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ แนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรี ยน โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และ
โรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ ตามประเด็นสัมภาษณ์ วิเคราะห์เนื ้อหา โดยการนามาสังเคราะห์เป็ นความเรี ยง

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ พบว่า ครูเห็นด้ วยกับคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักเรียน ใน
ภาพรวมทัง้ 9 ด้ าน และแต่ละด้ านอยูใ่ นระดับมาก
ผลการวิเคราะห์ คุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ย นส่ว นขยาย องครั ก ษ์ รายข้ อ พบว่า ครู มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน ด้ านรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ โดยภาพรวมและรายข้ อ อยู่ในระดับมาก ยกเว้ นการเข้ า
ร่วมหรื อมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของโรงเรี ยน และการเข้ าร่วมหรื อมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของศาสนาที่ตนนับถือ อยูใ่ นระดับมาก
ที่สดุ ในด้ านความซื่อสัตย์ โดยภาพรวม และรายข้ ออยูใ่ นระดับมาก ในด้ านมีวินยั โดยภาพรวม และรายข้ ออยูใ่ นระดับมาก
ในด้ านใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน โดยภาพรวมและรายข้ ออยู่ในระดับมาก ในด้ านอยู่อย่างพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ใน
ด้ านมุง่ มัน่ ในการทางานโดยภาพรวม และรายข้ อ อยูใ่ นระดับมาก
ผลการเปรี ยบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ จาแนกตามเพศ พบว่า ครูที่เป็ นเพศหญิง เห็นว่า
คุณลักษณะด้ านความซื่อสัตย์ ด้ านมีวินยั ด้ านใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน และด้ านรักความเป็ นไทย เป็ นคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์มากกว่า
ความคิดเห็นของครูเพศชาย ส่วนด้ านอื่นๆ ครูเพศหญิงและครูเพศชายมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ดังตาราง
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ จาแนกตามเพศ ของผู้ตอบแบบสอบถามโดย
ภาพรวมและรายด้ านดังนี ้
เพศชาย
เพศหญิง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
t
p
ของนักเรี ยน
S.D.
S.D.


1. ด้ านรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์
4.00
0.54
4.15
0.56
-1.573
.118
2. ด้ านความซื่อสัตย์
3.87
0.54
4.15
0.65
-2.560*
.012
3. ด้ านมีวินยั
3.71
0.61
4.03
0.79
-2.496*
.014
4. ด้ านใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรียน
3.90
0.57
4.10
0.59
-1.995*
.048
5. ด้ านอยูอ่ ย่างพอเพียง
3.47
0.78
3.50
0.81
-.219
.872
6. ด้ านมุง่ มัน่ ในการทางาน
3.94
0.56
4.07
0.77
-1.046
.298
7. ด้ านรักความเป็ นไทย

3.75

0.55

4.10

0.77

-2.895*

.004

8. ด้ านมีจิตสาธารณะ

4.11

0.50

4.17

0.70

-.589

.557

9. ด้ านกล้ าแสดงออก
4.35
0.45
4.21
0.59
1.494
.138
รวม
3.89
0.42
4.05
0.59
-1.642
.102
ผลการเปรี ยบเทียบคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยนโดยภาพรวม และรายด้ านทุกด้ านไม่แตกต่างกัน ดังตาราง
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นค
ริ น ทรวิ โรฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ย นส่ ว นขยาย องครั ก ษ์ จ าแนกตามระดับ การศึ ก ษาข องผู้ ตอบ
แบบสอบถามโดยภาพรวมและรายด้ านดังนี ้
สูงกว่ า
ปริญญาตรี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ปริญญาตรี
t
p
ของนักเรี ยน
S.D.
S.D.


1. ด้ านรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์
4.01
0.55
4.16
0.55
-1.561 .121
2. ด้ านความซื่อสัตย์
3.93
0.67
4.12
0.57
-1.807 .073
3. ด้ านมีวินยั
3.83
0.73
3.95
0.75
-.951
.343
4. ด้ านใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรียน
4.01
0.63
4.02
0.56
-.126
.900
5. ด้ านอยูอ่ ย่างพอเพียง
3.42
0.85
3.55
0.74
-.965
.337
6. ด้ านมุง่ มัน่ ในการทางาน
3.98
0.59
4.06
0.77
-.679
.498
7. ด้ านรักความเป็ นไทย
3.92
0.78
3.99
0.63
-.603
.548
8. ด้ านมีจิตสาธารณะ
4.09
0.60
4.19
0.65
-.943
.348
9. ด้ านกล้ าแสดงออก
4.26
0.52
4.28
0.57
-.225
.823
รวม
3.92
0.53
4.02
0.53
-1.127 .262
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จากตารางพบว่า ผลการเปรี ยบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยายองครักษ์ จาแนกตามประสบการณ์ ในการสอน ใน
ภาพรวม พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 15 ปี และครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 10 - 15 ปี มีความคิดเห็น
ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโดยภาพรวม มากกว่า ครู ที่มีประสบการณ์ ในการสอนน้ อยกว่า 10 ปี ส่วนครู ที่มี
ประสบการณ์ในการสอน 10 - 15 ปี และครูที่มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 15 ปี มีความคิดเห็นไม่ตา่ งกัน ดังตาราง
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ เป็ นรายคูต่ ามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน ต่อคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย
องครักษ์ โดยภาพรวม
น้ อยกว่า 10 ปี
10 - 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
ประสบการณ์
ใน
การสอน
3.73
4.03
4.24

น้ อยกว่า 10 ปี
3.73
*
*
10 - 15 ปี
4.03
มากกว่า 15 ปี
4.24
ผลการเปรี ยบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ จาแนกตามระดับชันที
้ ่สอน ในภาพรวม พบว่า
ครู ผ้ ูสอนระดับ ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1-4 เห็ น ด้ วยกับ คุณ ลัก ษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรี ยนมากกว่าครู ผ้ ูสอนระดับ ชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5-6 ดังตาราง
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นท
รวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ จาแนกตามระดับชันที
้ ่สอน ของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยภาพรวมและรายด้ านดังนี ้
ระดับชันที
้ ่สอน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
F
p
ป.1-2
ป.3-4
ป.5-6
ของนักเรี ยน






1. ด้ านรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์

4.20

4.03

4.20

1.500

.227

2. ด้ านความซื่อสัตย์

4.26

4.01

3.83

5.740*

.004

3. ด้ านมีวินยั

4.16

3.77

3.76

4.283*

.016

4. ด้ านใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรียน

4.15

4.10

3.80

4.918*

.009

5. ด้ านอยูอ่ ย่างพอเพียง

3.62

3.44

3.41

.906

.407

6. ด้ านมุง่ มัน่ ในการทางาน

4.08

3.90

4.08

.944

.392

7. ด้ านรักความเป็ นไทย

4.08

4.00

3.79

2.054

.132

8. ด้ านมีจิตสาธารณะ

4.20

4.25

3.99

2.072

.130

9. ด้ านกล้ าแสดงออก
รวม

4.35
4.11

4.25
3.96

4.20
3.87

.789

.456

2.368

.098

225

226
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ผลการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ พบว่า การพัฒนาคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยน ทัง้ 9
ด้ าน จะต้ องบูรณาการในแผนการสอนทุกรายวิชา การจัดกิจกรรม Home Room การให้ ผ้ ปู กครองเข้ ามามีสว่ นร่วมใน
กิจกรรม และการติดตามผลการประเมินคุณลักษณะแต่ละด้ านอย่างสมา่ เสมอ

อภิปรายผล
จากการศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน ตามความคิดเห็นของครู ศึกษาเฉพาะกรณี :โรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ มีประเด็นสาคัญ จะนามา
อภิปราย ดังนี ้
1. ครู โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์
มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยนในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีสาเหตุมาจาก การที่โรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ ได้ มีการจัดทาหลักสูตรที่
ทันสมัย และมีการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรเป็ นประจาทุกปี โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน และกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตรตามความต้ องการของผู้ปกครองและผู้เรี ยน คณะครู ทกุ คนก็ให้ ความร่ วมมือในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ และมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของหลักสูตร โดยบูรณาการการเรี ยนการสอนทัง้ 8 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรี ยน กิจกรรมเสริ มหลักสูตร และกิจกรรมพิเศษต่า งๆ ในชีวิตประจาวัน จึงจะทาให้ นกั เรี ยนเป็ นมนุษย์ที่มีความ
สมบูรณ์ทงทางร่
ั้
างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา เป็ นผู้มีวิจารญาณในการจาแนกแยกแยะว่าอะไรควรทา หรื อไม่ควรทา
รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจึงสามารถแก้ ปัญ หาที่พบได้ อย่างชาญฉลาด ซึ่งสอดคล้ องกับคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ม่งุ พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้ สามารถ
ให้ อยู่ร่วมกับ ผู้อื่น ในสังคมได้ อย่างมีความสุข ในฐานะที่เป็ น พลเมื องไทยและพลโลก สอดคล้ องกับ สานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึก ษา [4] ได้ ก ล่า วไว้ ว่ า การจัด การศึก ษาต้ อ งเน้ น ความสาคัญ ทัง้ ความรู้ และคุณ ธรรม เยาวชนได้ รับ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพอย่างกว้ างขวางและทัว่ ถึง โดยคานึงถึงการพัฒนาผู้เรี ยนอย่างรอบด้ าน ครอบคลุมทังด้
้ านพฤติกรรม
จิตใจ และปั ญญา และสอดคล้ องกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [5] ที่กล่าวถึงลักษณะของคนไทยสมัยใหม่
ว่าประกอบด้ วย คุณลักษณะด้ านปั ญญา ได้ แก่ เป็ นผู้ รู้จกั เหตุและผล มีวิจารณญาณในการแยกแยะผิดชอบ ชัว่ ดี คุณและ
โทษ รู้จกั สิง่ ที่ควรกระทาและไม่ควรกระทาบนพื ้นฐานความเป็ นจริ ง รู้จกั แก้ ปัญหาได้ อย่างชาญฉลาดปราศจากอคติร้ ูเท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างรวดเร็ วและหลากหลาย รู้ คุณ ค่าของภูมิปัญ ญาและวัฒ นธรรมไทย มีความ
ละอายต่อการกระทาผิดประพฤติปฏิบตั ิในความถูกต้ อง ช่วยเหลือเกื ้อกูลประโยชน์ซงึ่ กันและกันโดยไม่เห็นแก่ตวั ตระหนัก
และปฏิบตั ิตามสิทธิหน้ าที่ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคมและมวลมนุษยชาติแก้ ปัญหาโดยสันติวิธี เคารพสิทธิและเสรี ภาพ
ของผู้อื่นตามระบอบประชาธิปไตย มีจิตสานึกมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาและมีความพร้ อมที่จะร่วมมือกันอย่างสร้ างสรรค์ในสังคมให้
มีสนั ติสขุ มีจิตสานึกรู้ จกั ใช้ อนุรักษ์ และเสริ มสร้ างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และรู้ จั กรักษาสุขภาพอนามัยทังของ
้
ตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้ อย่างเหมาะสม มีความสามารถ และมีทกั ษะในการประกอบการงานและอาชีพที่สอดคล้ อง
กับสมรรถภาพและศักยภาพของบุคคล
2. ครู โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์
ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ ที่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยน ด้ านความซื่อสัตย์ ด้ านมีวินยั ด้ านใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน และ
ด้ านรักความเป็ นไทย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูเพศหญิ งมีความคิดเห็นมากกว่าครู เพศชาย
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อาจจะเป็ นเพราะว่า ครู ที่ตา่ งเพศกันอาจมีความต้ องการ ที่จะพัฒนาผู้เรี ยนหรื อมีความถนัดในการจัดกิจกรรมที่ตา่ งกัน ครู
เพศหญิงอาจจะแสดงความเป็ นมิตรและชอบช่วยเหลือนักเรี ยน จึงต้ องการความเป็ นไทย มารยาทไทย หรื อมีความเข้ มงวด
ในเรื่ องเล็กๆน้ อยหรื อมีความละเอียดมากกว่าครูเพศชาย ส่วนครูเพศชายไม่ได้ เ ป็ นครู ประจาชัน้ ไม่ได้ คลุกคลีกบั นักเรี ยนแต่
อาจจะเน้ น ในเรื่ อ งของความรั บ ผิ ด ชอบ ความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต จึ ง ท าให้ ค รู เพศหญิ ง และครู เพศชายมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับดลยา จิตตะยโศธร [6] กล่าวว่า พฤติกรรมของชายและ
หญิ งจะเกิ ดจากการเลี ้ยงดูของพ่อแม่ โดยเพศชายพ่อแม่จะเน้ นในเรื่ องความสาเร็ จ การแข่งขัน การไม่แสดงความรู้ สึก
ตลอดจนการรักษาระเบียบวินยั และกฎเกณฑ์ มักแสดงออกถึงความสามารถในการปกป้องตนเอง กล้ าแสดงออก ส่วนใน
เพศหญิงพ่อแม่มกั จะเน้ นในเรื่ องของการสร้ างความสัมพันธ์ กบั บุคคลอื่น มักที่จะแสดงออกถึงการยอมรับผู้อื่น เป็ นมิตรและ
ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
3. ครูโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ ที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรี ยนโดยภาพรวม และรายด้ านทุกด้ านไม่
แตกต่างกัน อาจจะเป็ นเพราะว่า ครูทกุ คนได้ มีการจัดการเรี ยนการสอน โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช
2551 และหลักสูตรของสถานศึกษา โดยจัดบูรณาการในการเรี ยนการสอนทัง้ 8 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
กิจเสริ มหลักสูตร กิจกรรมพิเศษต่างๆ ในชีวิตประจาวัน เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ สามารถให้
อยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างมีความสุข ในฐานะที่เป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ครูทกุ คนได้ จดั การศึกษาตามแนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อต้ องการที่จะให้ นกั เรี ยนเป็ นมนุษย์ที่
สมบูรณ์และเป็ นที่ยอมรับของสังคม และสามารถอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้ อย่างมีค วามสุข ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
วิสยั ทัศน์ ข องโรงเรี ย น คื อ สร้ างและพัฒ นาผู้เรี ย นทุกคนให้ เป็ น บุค คลที่ มี คุณ ค่าต่อสังคม เป็ น ผู้มี คุณ ธรรม มี ความรู้
ความสามารถเป็ นที่ยอมรับของสังคม เป็ นต้ นแบบโรงเรี ยน พัฒนาการคิด เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และดารงชี วิตใน
สังคมได้ อย่างสันติสขุ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒได้ จดั การเรี ยนการสอนซึ่งสอดคล้ องกับนิตยา สีระวัตร
[7] ได้ กล่าวไว้ ว่า ในการจัดการเรี ยนการสอนให้ กับผู้เรี ยนนัน้ ต้ องให้ ความสาคัญ ทัง้ ในด้ านความรู้ และลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่ดีที่ผ้ เู รี ยนพึงมี เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ โดยคานึงถึงการพัฒนาผู้เรี ยนในทุกๆด้ าน ครอบคลุมทัง้
พฤติกรรมจิตใจ และปั ญญา ต้ องส่งเสริ มและสร้ างความตระหนักให้ ผ้ เู รี ยนมีจิตสานึกที่ดี ดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยที่
ถูกต้ อง เป็ นการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ค่านิยม รวมทังวิ
้ ถีชีวิตที่จะนาไปสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน มีศกั ยภาพในการที่จะศึกษาต่อ
และในการประกอบอาชีพต่อไป เมื่อครูทกุ คนได้ จดั การเรี ยนการสอนตามที่กล่าวมาจึงทาให้ ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็ นต่อคุณ ลักษณะที่ พึงประสงค์ ของนักเรี ยนโดยภาพรวมและราย ด้ านทุกด้ านไม่แตกต่ างและสอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยของ จุฑามณี พวงมะลิ [8] ได้ ศึกษา สภาพ ปั ญหา และแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี สะเกษ เขต 4 ผลการศึกษาพบว่า ครูที่มี
ระดับการศึกษาที่ตา่ งกัน รับรู้สภาพและปั ญหาการเสริ มสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนไม่แตกต่างกัน
4. ครู โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์
ที่มีประสบการณ์ ในการสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโดยภาพรวม และด้ านรักชาติ
ศาสน์ กษัตริ ย์ ด้ านความซื่อสัตย์ ด้ านมีวินยั ด้ านใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน ด้ านอยู่อย่างพอเพียง ด้ านมุ่งมัน่ ในการทางาน ด้ านรักความ
เป็ นไทย และด้ านมีจิตสาธารณะ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยครู ที่มีประสบการณ์ ในการสอน
มากกว่า 15 ปี มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยน มากกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการสอนน้ อยกว่า 10
ปี และ 10 – 15 ปี อาจจะเป็ นเพราะว่า ครู ที่มีประสบการณ์ ที่มากกว่าจะเห็นข้ อแตกต่างของนักเรี ยนในแต่ละปี ได้ ชัดเจน
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และเห็นพัฒนาการ และ การเปลี่ยนแปลงในตัวของนัก เรี ยน ไม่ว่าจะเป็ น ทางร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของ
นักเรี ยนได้ ดีกว่าครูที่มีประสบการณ์สอนที่น้อยกว่า จึงพยายามเน้ นคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ผ่านการอบรมสัง่ สอนนักเรี ยน
มานาน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ ความซื่อสัตย์สจุ ริ ตทังต่
้ อตนเองและผู้อื่ นและปลูกฝั งให้ นกั เรี ยนมีวินยั
เป็ นคนดีของสังคม ส่วนครู ที่มีประสบการณ์ น้อยกว่า 10 ปี และ 10 - 15 ปี เป็ นครู ยุคใหม่ จะเน้ นเกี่ยวกับการใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน
เพราะเชื่อว่าถ้ านักเรี ยนรู้ จักค้ นคว้ าเพิ่มเติมด้ วยตนเองก็สามารถเป็ นคนเก่งได้ และต้ องรู้ จักอยู่อย่างพอเพียงตามสภาวะ
เศรษฐกิจในปั จจุบัน และสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ จุฑามณี พวงมะลิ [8] ได้ ศึกษา สภาพ ปั ญ หา และแนวทางการ
พัฒนาเพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 4 ผลการศึกษาพบว่า ครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีการรับรู้สภาพการเสริ มสร้ างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของพัชราภรณ์ จะยัน
รัมย์ [10] ศึกษาเรื่ อง การศึกษาคุณธรรม จริ ยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ครู ผ้ สู อนที่มีประสบการณ์การ
ทางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณธรรมจริ ยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้ าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ครูผ้ สู อนที่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ขึ ้นไป มีคา่ ความคิดเห็นแตกต่างกับครูผ้ สู อนที่มีประสบการณ์
การทางาน ต่ากว่า 5 ปี และ 5-10 ปี
5. ครูโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ ที่
สอนระดับชันต่
้ างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ ที่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยน ด้ านความซื่อสัตย์ ด้ านมีวินยั และด้ านใฝ่ ร้ ูใฝ่
เรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยครู ที่สอนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1- 2 มีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์มากกว่าครู ที่สอนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 -6 อาจจะเป็ นเพราะว่า ครูที่สอนในระดับชันเด็
้ กเล็ก
จะใช้ เทคนิคในเรื่ องการเรี ยนการสอน และการทากิจกรรมให้ นกั เรี ยนรักและมีความสุขกับการเรี ยน เป็ นการปลูกฝังทัศนคติที่
ดีให้ กับเด็กเล็ก ครู จึงต้ องคอยดูแลอย่างใกล้ ชิด มากกว่านักเรี ยนในระดับชัน้ ที่สู งขึ ้น สอดคล้ องกับการจัดหลักสูตรของ
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ โดยหลักสูตรมีการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรี ยนเป็ น 3 ช่วง ได้ แก่ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 - 2 บูรณาการการเรี ยนการสอน และสร้ าง
ทักษะพื ้นฐาน ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 - 4 เน้ นทักษะพื ้นฐาน และการประยุกต์ และชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 - 6 การนาทักษะ
พื ้นฐานไปประยุกต์ใช้ [11] ด้ วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ ครู ที่สอนในระดับชัน้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรี ยน ด้ านความซื่อสัตย์ ด้ านมีวินยั และด้ านใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรี ยนด้ านรักชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย์ ครู ผู้บริ หารและผู้ปกครองควรให้
ความรู้และสร้ างความตระหนักให้ กบั นักเรี ยนในการปฏิบตั ิตนตามสิทธิ หน้ าที่ พลเมืองดีของชาติ ให้ มากขึ ้น
2. การพัฒ นาคุณ ลักษณะที่ พึงประสงค์ ของนักเรี ยนด้ านความซื่อ สัต ย์ ครู ผู้บ ริ หาร และผู้ป กครองควรฝึ กให้
นักเรี ยนเป็ นผู้พดู แต่สงิ่ ถูกต้ องและเป็ นความจริ งเสมอ
3. การพัฒนาคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรี ยนด้ านมีวินยั ครู ผู้บริ หาร และผู้ปกครองควรดูแลให้ นักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้ อบังคับ ของโรงเรี ยน และสังคม
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4. การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนด้ านใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน ครู ผู้บริ หาร และผู้ปกครองควรฝึ กให้ นกั เรี ยน
หาความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ เช่น จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร จากเทคโนโลยี หรื อจากผู้ร้ ู
5. การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนด้ านอยู่อย่างพอเพียง ครู ผู้บริ หารและผู้ปกครอง ควรฝึ กให้
นักเรี ยนซ่อมแซมสิง่ ของเครื่ องใช้ ที่ชารุด
6. การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนด้ านมุ่งมัน่ ในการทางาน ครู ผู้บริ หาร และผู้ปกครองควรให้
นักเรี ยนแก้ ไขงานที่บกพร่องให้ ดียิ่งขึ ้น
7. การพัฒนาคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรี ยนด้ านรักความเป็ นไทย ครู ผู้บริ หารและผู้ปกครองควรฝึ กให้
นักเรี ยนหยุดให้ ครูหรื อผู้ใหญ่เดินก่อน เมื่อเดินสวนทางกับครูหรื อผู้ใหญ่
8. การพัฒ นาคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรี ยนด้ านมี จิตสาธารณะ ครู ผู้บริ หารและผู้ปกครองควรฝึ กให้
นักเรี ยน ช่วยดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรี ยน หรื อที่สาธารณะ ด้ วยความเต็มใจ
9. การพัฒ นาคุณ ลัก ษณะที่ พึ งประสงค์ ข องนัก เรี ย นด้ า นกล้ า แสดงออก ครู ผู้บ ริ ห ารและผู้ป กครองควรฝึ ก
บุคลิกภาพดี และสามารถควบคุมอารมณ์ ให้ นกั เรี ยน
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. การวิจยั เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยน
2. ควรมีการศึกษาการมีสว่ นร่วมของผู้บริ หารในการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยน
3. ควรศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยน
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนามาตรฐานวิชาชี พครู ที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของโรงเรี ยนใน
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ ข้ าราชการครู สายผู้สอน ของโรงเรี ยน ในสังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จานวน 292 คน ซึ่ง ได้ ม าโดยวิธี ก ารสุ่ม แบบแบ่ง ชัน้ เทีย บสัด ส่ว น
ตามขนาดโรงเรี ยนแล้ วทาการสุ่มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ ใช้ ลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
เกี่ ยวกับการพัฒ นามาตรฐานวิชาชีพ ครู จานวน 90 ข้ อ โดยมีค่าอานาจจาแนกรายข้ อระหว่าง .31-.80 และค่าความ
เชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ 0.98 และเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จานวน
28 ข้ อ โดยมีค่าอานาจจาแนกรายข้ อระหว่าง .28-.82 และค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ 0.94 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ แก่ คะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การหาค่าความแปรปรวนทางเดี ยว การวิเคราะห์ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั และวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ ตอน
ผลการวิจยั พบว่า
1. การพัฒ นามาตรฐานวิ ชาชี พ ครู ของโรงเรี ย นในสังกัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษาประถมศึกษาตราด
โดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับ มาก เรี ย งอัน ดับ ค่ าเฉลี่ย จากสูงสุด ไปต่ า สุด 3 อัน ดับ แรก ได้ แ ก่ ด้ านปฏิ บัติ ต นเป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่ผ้ เู รี ยน ด้ านร่ วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้ างสรรค์ และด้ านร่ วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้ างสรรค์ใน
ชุมชน ตามลาดับ
2. การเปรี ยบเทียบการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จาแนกตามระดับ การศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ต ิที่ร ะดับ .05 จาแนกตามขนาดของ
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โรงเรี ย น โดยรวมแตกต่า งกัน อย่า งไม่มีน ัย สาคัญ ทางสถิ ติ จาแนกตามประเภทของโรงเรี ย น โดยรวมและรายด้ า น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
3. ประสิทธิผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้ านอยูใ่ น
ระดับมาก เรี ยงอันดับจากสูงสุดไปต่าสุดได้ แก่ ด้ านความสามารถในการแก้ ปั ญหาภายในโรงเรี ยน ด้ านความสามารถใน
การปรั บตัว ให้ เข้ า กับสิ่งแวดล้ อม ด้ านความสามารถในการพัฒนานักเรี ยนให้ มีเจตคติทางบวก และด้ านความสามารถใน
การผลิตนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง ตามลาดับ
4. การเปรี ยบเทียบประสิท ธิผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึ กษาตราด จาแนก
ตามระดับการศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ จาแนกตามขนาดของโรงเรี ย น และจาแนกตาม
ประเภทของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้ าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. การพัฒ นามาตรฐานวิ ช าชี พ ครู กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นในสัง กัด ส านัก งาน เขตพื น้ ที ่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาตราด โดยรวมมีความสัมพันธ์ กันทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู ด้ านการตัดสินใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึ งผลที่จะเกิดกับผู้เรี ยน
(X2) ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผลถาวรที่เกิดแก่ผ้ เู รี ยน (X6) ด้ านการร่ วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้ างสรรค์ใน
ชุม ชน (X10) และด้ านปฏิ บัติ ต นเป็ น แบบอย่างที่ ดี แ ก่ผ้ ู เ รี ย น (X8) เป็ น ตัว พยากรณ์ ป ระสิท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นในสัง กัด
สานัก งานเขตพื ้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาตราด สามารถพยากรณ์ ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมีค่าอานาจพยากรณ์ ได้ ร้อยละ 50.50 ดังสมการการพยากรณ์ ในรู ปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานได้ ดังนี ้
คะแนนดิบ Yˆ = .812 + .199 (X2) + .267 (X6) + .222 (X10) + .113 (X8)
คะแนนมาตรฐาน Ẑ y = .199 (Zx2) + .275 (Zx6) + .274 (Zx10) + .121 (Zx8)
คาสาคัญ : การพัฒนา/ มาตรฐานวิชาชีพครู/ ประสิทธิผลของโรงเรี ยน/ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Abstract
This research aimed to study the development of standard for teacher profession at Effectiveness of
schools under Trat Primary Education Office Area. The sample used in this study was 292 teachers under Trat
Primary Education Office Area selected by stratified random sampling. The instrument used in this research was
a five-point scale questionnaire on the develop of Teacher Profession Standard with 90 items. The item
discriminative power was on between .31-.80 and the reliability was .98, and a with question on School
Effectiveness 28 items, the item discriminative power was between .28-.82 and the reliability of .94. The
statistics used to analyze the data were Mean , Standard Deviation , t-test, One-way ANOVA, Sheffe’s Test,
Pearson’s product moment correlation, and Stepwise multiple regression analysis.
This study results were:
1. The development of Teacher Profession Standard under Trat Primary Education Office Area as a
whole and each aspect was rated at a high level, except the academic activities related to the professional
development of teachers was rated at a moderate level. They were: Being a role model for learners,
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Collaborating with others in the school reatively, and creative cooperation with others in the community,
respectively.
2. The comparison of the development of Teacher Profession Standard under Trat Primary Education
Office Area as classified by education and type of school as a whole and each aspect showed statistically
significantly at .05 level. When classified by size of school as a whole and each aspect it was found no statistical
significant difference.
3. The schools effectiveness as a whole and each aspect were at a high level, They were: the ability
to solve problems within the school, the ability to adapt to the environment,
the ability to develop students with positive attitude, and the ability to produce students with high academic
achievement, respectively.
4. The school effectiveness as classified by level of education as a whole and each aspect showed
no statistical significant difference. When classified by type of school and size of school as a whole and each
aspect showed statistically significantly at .05 level.
5. The development of Teacher Profession Standard and School Effectiveness was highly positive
correlated at statistically significantly at .05 level.
6. The development of Techer Profession Standard concerning the decision-making activities based
on the student's learning outcomes (X2), the teaching and learning activities focusing on the persistence of the
learners (X6), the creative cooperation with others in the community (X10), and being a good role model for
learners (X8) could be the predictors of school effectiveness under Trat Primary Education Office Area.The
predictors of school effectiveness at 50.50 percent. The prediction equation in raw score and standard score
were as follows:
raw score Yˆ = .812 + .199 (X2) + .267 (X6) + .222 (X10) + .113 (X8)
Standard score Ẑ y = .199(Zx 2) +.275 (Zx 6) + .274 (Zx 10) + .121 (Zx 8)
Keywords: develop/ teacher profession standard/ school effectiveness/ trat primary education office area

ภูมิหลัง
การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ ยืนจะต้ องให้ ความสาคัญกับการเสริ มสร้ างทุน ของประเทศที่มีอ ยู่ใ ห้
เข้ ม แข็ง และมีพ ลัง เพีย งพอในการขับ เคลื่อ นกระบวนการพัฒ นาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒ นาคนหรื อทุนมนุษย์ให้
เข้ มแข็ง พร้ อมรับการเปลีย่ นแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 จากสถานการณ์ การเปลี่ย นแปลงและปั จจัยเสี่ยงในอนาคตที่
คาดว่า จะเป็ น อุป สรรคสาคัญ ในการพัฒนาคน การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิต บน
หลักการพืน้ ฐานสาคัญที่คนไทยต้ องมีความรู้ ใฝ่ เรี ยนรู้ ตัดสินใจด้ วยความระมัดระวัง มีสานึกในศีลธรรมและจริ ย ธรรม
ดาเนินชี วิต ด้ วยความเพียร อดทน มีสติใ ช้ ปั ญ ญา จะนาไปสู่ค วามพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภมู ิค้ มุ กันให้
คนและสังคมไทย ได้ แก่ การพัฒนาคนและสัง คมไทยสู่คุณ ภาพ โดยมีแ นวทางในการพัฒ นาคนสู่สงั คมแห่ง การเรี ย นรู้
ตลอดชี วิต ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย ให้ มีภมู ิค้ มุ กันต่อการเปลีย่ นแปลง มีความพร้ อมทังด้
้ านร่างกายที่
สมบูรณ์ มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตสานึกในคุณธรรม จริ ยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรี ยนรู้ ได้ ต ลอดชี วิต
ควบคู ่ก ับ การเสริ ม สร้ างสภาพแวดล้ อ มในสัง คมและสถาบัน ทางสัง คมให้ เ ข้ ม แข็ง และเอื อ้ ต่อ การ พัฒ นาคน
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ซึ่งสอดคล้ องกับอรุ ณ รั กธรรม [1] ได้ กล่าวถึงความสาคัญของคนไว้ ว่า ไม่ว่าในวงราชการหรื อธุรกิ จใด ๆ งานทุกอย่าง
จะสาเร็ จหรื อล้ มเหลวนันขึ
้ ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเป็ นปั จจัยที่สาคัญ กิจการใดไม่ว่าจะตัง้ ความมุ่งหมาย วางแผน นโยบายจัด
องค์การ มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ และเงินทุนอย่างพร้ อมเพียงใดก็ตาม หากบุคคลผู้ดาเนินงานในกิ จ การนัน้ ไม่มีความเป็ นผู้นา
ขาดความรู้ ความสามารถก็ จะทาให้ องค์ การนัน้ ไม่ประสบผลสาเร็ จ
คุรุสภาเป็ นสภาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่จดั ตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2546 มีบทบาทหน้ าที่ในการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กากับ ดูแล การ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทัง้ การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็ นการยกระดับ
วิชาชีพทางการศึกษาให้ เป็ นวิชาชีพชันสู
้ ง ได้ กาหนดมาตรฐานวิชาชีพครูไว้ 3 ด้ าน ได้ แก่ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และมาตรฐานการปฏิบตั ิตน โดยได้ กาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ไว้ จานวน 12 มาตรฐาน
ซึ่งเป็ นข้ อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรื อการแสดงพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานและพัฒนางาน ซึ่งผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาต้ องปฏิบตั ิตาม และต้ องฝึ กฝนให้ มีทกั ษะหรื อความชานาญสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง [2]
สานัก งานเขตพื น้ ที่ก ารศึก ษามีบ ทบาทหน้ า ที่ต ามพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ง ชา ติ พ.ศ. 2545 เป็ น
หน่วยงานที่ดาเนิน การระดมความคิด กาหนดยุท ธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายและตัวชี ้วัดความสาเร็ จ ในการดาเนินการ
ให้ สอดคล้ องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒ นาการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน และความต้ อ งการของ
ท้ องถิ่ น ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และปั ญหาความจาเป็ นในการพัฒนาตาม
สภาพที่แท้ จริ งของการจัดการศึกษาในเขตพื ้นที่การศึกษาเป็ นผู้กาหนดในเรื่ องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ระดับให้ มีคณ
ุ ภาพ ตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชันสู
้ ง ซึ่งมุ่งเน้ นงาน 3 ด้ าน คือ การเรี ยนรู้ การปฏิรูปครู บุคลากร
และการปฏิรูประบบบริ หารการจัดการ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามีอานาจหน้ าที่ในการกากับ ดูแล จัดตัง้ ยุบรวมหรื อเลิก
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานในเขตพื ้นที่การศึกษา มีอานาจส่งเสริ มสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื ้นที่การศึกษา ประสาน
และส่งเสริ มองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ให้ สามารถจัดการศึกษาสอดคล้ องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริ มและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชี พ สถาบันศาสนา และสถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาที่หลากหลายในเขตพื ้นที่การศึกษา และปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นที่เกี่ยวข้ องกับ
อานาจหน้ าที่ที่ระบุไว้ ข้างต้ น [3]
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีโรงเรี ยนในการดูแลนิเทศติดตามผลการจัด การศึก ษาขัน้
พืน้ ฐาน จานวน 7 อาเภอ คือ อาเภอเมืองตราด อาเภอบ่อไร่ อาเภอเขาสมิง อาเภอคลองใหญ่ อาเภอแหลมงอบ อาเภอ
เกาะช้ าง และอาเภอเกาะกูด โรงเรี ยนในเขตรับผิดชอบ จานวน 111 โรงเรี ย น 2 สาขา นัก เรี ย นจานวน 22,436 คน และ
ครู จานวน 1,214 คน ซึ่งจะต้ องขับเคลือ่ นการปฏิรูปการศึกษาไปสูเ่ ป้าหมายให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุข โดย
ผู้บริ หารโรงเรี ยนมีบทบาทสาคัญที่จะนาพาผู้ร่วมงานในโรงเรี ยนให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการศึกษาให้ เจริ ญก้ าวหน้ า
ประสบผลสาเร็ จตามเป้าหมายสอดคล้ องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกปั จจุบัน อย่า งไรก็ ต ามจากสภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ก ารศึกษาประถมศึกษาตราด พบปั ญหาว่าเด็กนักเรี ยนมีอตั ราการซ ้า
ชัน้ 331 คน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ย นต่า GAT ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยของนัก เรี ยนทัง้ หมด
46.92 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนทัง้ หมด 45.34 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 มี ค่าคะแนนเฉลี่ย ของ
นักเรี ยนทัง้ หมด 37.98 และสิงที่พบและเป็ นสาเหตุของปั ญหาดังกล่าว คือ บุคลากรขาดความรู้ ความชานาญในงานที่
ปฏิบ ัติ มีภ าระหน้ า ที่น อกเหนือ จาการสอนจานวนมาก อีก ทัง้ ยัง ไม่มีป ระสบการณ์ ก ารทางานในระดับ กรม จัง หวัด
สถานศึก ษาส่ว นใหญ่ ย ัง พึ่ง ตนเองไม่ได้ ต้ องอาศัยหน่วยงานที่เหนือกว่า เช่น งานการเงิน การนิเทศติดตามโรงเรี ยนไม่
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สามารถทาได้ เต็มที่ จึง ส่ง ผลกระทบถึง ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนัก เรี ย น และประสิท ธิ ผ ลด้ า นอื่น ของโรงเรี ย น
โดยตรง [4]
จากสภาพปั จจุบนั และปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น จะเห็นได้ การปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูนนั ้
มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ซึง่ จะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนโดยตรง ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชี พครู ที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ตามความคิดเห็นของข้ าราชการครูสายผู้สอน เพื่อเสนอแนะผู้บริ หาร ผู้ที่เกี่ยวข้ องทางการศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ได้ นาไปพิจารณาปรั บปรุ ง การบริ หาร และพัฒนาครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด ตามความคิดเห็นของข้ าราชการครู สายผู้สอน
2. เพื่ อเปรี ยบเทียบระดับการพัฒ นามาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรี ยนประถมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ตามความคิดเห็นของข้ าราชการครู สายผู้สอน โดยจาแนกตามระดับการศึกษา ขนาดของ
โรงเรี ยน และประเภทของโรงเรี ยน
3. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดตามความ
คิดเห็นของข้ าราชการครูสายผู้สอน
4. เพื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตามความ
คิดเห็นของข้ าราชการครูสายผู้สอน โดยจาแนกตามระดับการศึกษา ขนาดของโรงเรี ยน และประเภทของโรงเรี ยน
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู กบั ประสิทธิผลของโรงเรี ยนประถมศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
6. เพื่อสร้ างสมการพยากรณ์การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยน

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยในครัง้ นี ้ ได้ แก่ ข้ าราชการครู สายผู้สอนโรงเรี ยนประถมศึก ษา และโรงเรี ย นขยาย
โอกาสทางการศึก ษา สัง กัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ก ารศึก ษา ประถมศึกษาตราด จานวนโรงเรี ยน 111 โรงเรี ยน 2 สาขา
จานวนครู 1,214 คน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยในครั ง้ นี ้ ได้ แก่ ข้ าราชการครู สายผู้สอนโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมตราด กล่าวคือ ตามขนาดและประเภทของโรงเรี ยนโดยวิธีการสุม่ แบบแบ่งชัน(Stratified
้
random sampling) และใช้ วิธีสมุ่ อย่างง่าย (Simple random sampling) เพื่อเลือกรายชื่อกลุม่ ตัวอย่าง ส่วนการกาหนดขนาด
กลุม่ ตัวอย่าง ใช้ ตารางของ Krejcie and Morgan ได้ กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 292 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
คือ แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเอง โดยอาศัยแนวคิดจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้ แก่ ตอน
ที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้ อ มูลทั่ว ไปของโรงเรี ย น และสถานภาพของผู้ตอบ ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 (ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2544) เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) โดยอาศัยแนวคิดของลิเคอร์ ท ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยอาศัย
แนวคิด ของ Mott โดยสถิติที่ใช้ ในการนาเสนอข้ อมูล ได้ แก่ การวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที
(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การหาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สนั
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(Pearson product moment simple correlation) และการถดถอยพหุคูณ แต่ละขัน้ ตอน (Stepwise multiple regression
analysis)

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสาระสาคัญของการศึกษาได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. การพัฒ นามาตรฐานวิชาชี พครู ของโรงเรี ยนในสังกัดสานัก งานเขตพื น้ ที่ การศึก ษา ประถมศึก ษาตราด
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่า อยู่ใ นระดับ มาก 11 ด้ าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้ าน
โดยเรี ยงอันดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย 3 อันดับแรก ได้ แก่ ด้ านปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้ เู รี ยน ด้ านร่วมมือกับผู้อื่น
ในสถานศึกษาอย่างสร้ างสรรค์ และด้ านร่ วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้ างสรรค์ ในชุมชน ส่วนอันดับสุดท้ าย ได้ แก่ ด้ านปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเ่ สมอ
2. การเปรี ยบเทียบการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด
2.1 จาแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและด้ านพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนให้ มีป ระสิท ธิ ภาพอยู่เ สมอ
ด้ านจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผลถาวรที่เกิ ดแก่ผ้ ูเรี ยน และด้ านการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรี ยน
ได้ อย่างมีระบบ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ านอื่น ๆ แตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
2.2 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้ านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ยกเว้ น
ด้ านปฏิ บัติกิจ กรรมทางวิชาการเกี่ ยวกับการพัฒ นาวิช าชี พ ครู อยู่เสมอ และด้ านปฏิ บัติต นเป็ นแบบอย่างที่ ดีแก่ ผ้ ูเรี ย น
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 จาแนกตามประเภทของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้ านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ประสิทธิผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้ านอยูใ่ น
ระดับ มาก เรี ย งอัน ดับ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปน้ อย ได้ แก่ ด้ านความสามารถ ในการแก้ ปั ญ หาภายในโรงเรี ย น ด้ าน
ความสามารถในการปรั บ ตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อม ด้ านความสามารถในการพัฒนานักเรี ยนให้ มีเจตคติทางบวก และด้ าน
ความสามารถในการผลิตนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง ตามลาดับ
4. การเปรี ยบเทียบประสิทธิผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
4.1 จาแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้ านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ยกเว้ น ด้ าน
ความสามารถในการผลิตนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.2 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้ านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
4.3 จาแนกตามประเภทของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้ านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. การพัฒ นามาตรฐานวิ ช าชี พ ครู กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นในสัง กั ด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตราด โดยรวมมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอยูใ่ นระดับสูงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาราย
ด้ าน เรี ยงลาดับตามความสัมพันธ์ กับประสิทธิ ภาพการบริ ห ารงานวิช าการ 3 อัน ดับ แรก ได้ แ ก่ การตัด สิน ใจปฏิบ ัติ
กิ จ กรรมต่า ง ๆ โดยคานึง ถึง ผลที่จะเกิดกับผู้เรี ยน (X6) สร้ างโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ในทุกสถานการณ์ (X12) และร่ วมมือ
กับผู้อื่นอย่า งสร้ างสรรค์ ในชุม ชน (X10) ตามลาดับ ส่ว นอัน ดับ สุด ท้ า ย ได้ แ ก่ การรายงานผลการพัฒ นาคุณภาพของ
ผู้เรี ยนได้ อย่างมีระบบ
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การพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพครู (X)
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X

ประสิทธิผลของโรงเรียน (Y)
Y1

p

Y2

p

Y3

p

Y4

p

Y

p

.40*
.50*
.45*
.42*
.47*
.57*
.28*
.42*
.41*
.45*
.48*
.56*
.59*

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

.27*
.52*
.45*
.26*
.26*
.51*
.20*
.42*
.41*
.40*
.42*
.42*
.51*

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

.22*
.57*
.49*
.45*
.40*
.50*
.22*
.48*
.49*
.54*
.56*
.55*
.51*

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

.24*
.62*
.54*
.47*
.49*
.49*
.25*
.52*
.55*
.64*
.55*
.58*
.65*

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

.28*
.64*
.55*
.49*
.45*
.58*
.29*
.52*
.54*
.59*
.58*
.60*
.67*

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

6. การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูที่มีอานาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด สามารถพยากรณ์ ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ได้ ตามลาดับดังนี ้
R
R2
ตัวพยากรณ์
เปอร์ เซ็นต์ การพยากรณ์
X2
X2 , X6
X2 , X6 , X10
X2 , X6 , X10 , X8

.402
.449
.499
.505

.404
.453
.504
.512

40.40
45.30
50.40
51.20

ด้ านการตัดสินใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรี ยน (X2) ด้ านจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยเน้ นผล
ถาวรที่เกิดแก่ผ้ เู รี ยน (X6) ด้ านร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้ างสรรค์ในชุมชน (X10) และด้ านปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้ ูเรี ย น
(X8) โดยมีค่า สัม ประสิทธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุคูณ ของตัว พยากรณ์ (r) ทัง้ สี่อ งค์ ป ระกอบกับ ตัว เกณฑ์ มีค่า เท่ากับ .505 ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ (S.E.est) เท่ากับ .331 และพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยในการสร้ าง
สมการพยากรณ์ ( ) และค่าคงที่ (a) มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถสร้ างสมการพยากรณ์ ได้ สมการพยากรณ์
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู ที่มีต่อส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
ตราด ในรูปคะแนนดิบและสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี ้
คะแนนดิบ Yˆ = .812 + .199 (X2) + .267 (X6) + .222 (X10) + .113 (X8)
คะแนนมาตรฐาน Ẑ y = .199 (ZX2) + .275 (ZX 6) + .274 (ZX 10) + .121 (ZX 8)
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อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสาคัญจากการค้ นพบดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การพัฒ นามาตรฐานวิชาชี พครู ของโรงเรี ยนในสังกัดสานัก งานเขตพื น้ ที่ การศึก ษา ประถมศึก ษาตราด
โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก ทัง้ นี อ้ าจเป็ น เพราะว่า สานัก งานเขตพื น้ ที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาตราด กาหนดพันธกิจเพื่อ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ และกาหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาทังระบบ
้
[4] กาหนดให้ สถานศึกษาจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยมีก ารจัด ทา
รายงานต่อ หน่ว ยงานต้ น สัง กัด เพื่อ นาไปสู่ก ารพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษา และเพื่อ รองรั บ การประเมิน
ภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ โรงเรี ยน
ในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีการตื่นตัวและตระหนักในการพัฒนาครู ให้ มีมาตรฐานตามที่
กฎหมาย จะเห็น ได้ จ ากผลการวิจ ัย ที่พ บว่า การพัฒ นามาตรฐานวิช าชี พ ครู ข องโรงเรี ย น ในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้ านเกือบทุกด้ านอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้ องกับงานวิจัย ของวิชิตา สืบทอง
[5] ได้ ศึกษาการปฏิบ ัติง านตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของข้ าราชการครูในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 อ าเภอบ่ อ ทอง จังหวัด ชลบุรี พบว่า การปฏิ บัติ งานตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องข้ าราชการครู ในสัง กัด
สานัก งานเขตพื น้ ที่การศึก ษาประถมศึก ษาชลบุรี เขต 2 อาเภอบ่อทอง จัง หวัด ชลบุรี โดยรวมและรายมาตรฐานอยู่ใน
ระดับมาก
2. การเปรี ยบเทียบการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด
2.1 จาแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและด้ านพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนให้ มีป ระสิท ธิ ภาพอยู่เ สมอ
ด้ านจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผลถาวรที่เกิ ดแก่ผ้ ูเรี ยน และด้ านการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรี ยน
ได้ อย่างมีระบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 ทังนี
้ อ้ าจเป็ นเพราะว่าการศึกษาทาให้ บุคคลมีความ
แตกต่างกันในด้ านระบบความคิด หรื อเนื่องจากคนที่มีการเรี ยนรู้ ที่มากกว่าจะรู้ วิธีการในการสอนที่มีรูปแบบ มีการศึกษา
ข้ อมูลเพื่อมาปรั บใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ การเปรี ยบเทียบการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู
โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมด้ านพัฒนาสื่อการ
เรี ยนการสอนให้ มีป ระสิท ธิ ภาพอยู่เสมอ ด้ า นจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้ น ผลถาวรที่เ กิ ด แก่ผ้ ูเรี ยน และด้ าน
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรี ยนได้ อย่างมีระบบ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ มณฑกานต์ สุนันท์ [6] ได้ ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ ม าตรฐานวิช าชี พ ครู ข องครู ผ้ ู ส อน สัง กัด
สานัก งานเขตพื น้ ที่ก ารศึก ษาสระแก้ ว เขต 1 พบว่า การเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของ
ครูผ้ สู อน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสระแก้ ว เขต 1 จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .05
ด้ านอื่น ๆ แตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ทังนี
้ ้เป็ นเพราะว่าครูทกุ คนต้ องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
แก่ลกู ศิษย์ ออกแบบการเรี ยนการสอนและพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เป็ นคนดี
คนเก่ง สามารถอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุข ด้ านปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชี พ ครู อ ยู่เสมอ ด้ า น
การตัด สิน ใจปฏิบ ัติกิ จ กรรมต่า ง ๆ โดยคานึง ถึง ผลที่จ ะเกิ ด กับ ผู้เ รี ย น ด้ านการมุ่งมัน่ พัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพ
ด้ านพัฒนาแผนการสอนให้ สามารถปฏิบตั ิได้ ผลจริ ง ด้ า นปฏิบ ัติต นเป็ น แบบอย่า งที่ดีแ ก่ผ้ ูเ รี ย น ด้ า นร่ ว มมือ กับ ผู้อื่น ใน
สถานศึกษาอย่า งสร้ างสรรค์ ด้ า นร่ วมมือกับ ผู้อื่น อย่างสร้ างสรรค์ ใ นชุม ชน ด้ านแสวงหาและใช้ ข้อมูลข่าวสารในการ
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พัฒ นา และด้ านสร้ างโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ย นรู้ ในทุกสถานการณ์ แตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้ อ งกับ
งานวิจัยของชลธิ ชา สุขเจริ ญ [7] ได้ ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรี ยนกลุม่ บางละมุง 3
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า การเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของครู โรงเรี ยนกลุ่ม บางละมุง 3 สัง กัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จาแนกตาม
วุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้ านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติ
2.2 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้ านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ ทางสถิติ ทังนี
้ ้อาจเป็ น
เพราะว่าโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ทังขนาดเล็
้
ก กลาง และใหญ่ มีกลยุทธ์พฒ
ั นาครู
และบุคลากรทางการศึกษาทังระบบ
้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายการศึกษาและบทบัญญัติที่
เกี่ยวกับการพัฒ นามาตรฐานวิชาชีพครู ที่มีความชัดเจน และมีประสิทธิ ภาพนาไปสู่ แ นวปฏิบ ตั ิที่ช ัด เจนในการพัฒ นา
มาตรฐานวิช าชีพ ครู จากเหตุผ ลดัง กล่า วท าให้ ก ารเปรี ย บเทีย บการพัฒ นามาตรฐานวิช าชีพ ค รู โรงเรี ย นในสัง กัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้ านแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัย สาคัญ ทางสถิ ติ สอดคล้ องกับงานวิจัยของวรนิษฐา ชินทวัน [8] ได้ ศึกษาการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์ มาตรฐาน
วิชาชี พ ครู ของข้ า ราชการครู สังกัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ การศึกษาประถมศึก ษาชลบุรี เขต 1 พบว่า การเปรี ยบเที ยบการ
ปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้ าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาชลบุรี เขต 1
จาแนกตามขนาดโรงเรี ย นโดยรวมแตกต่า งกัน อย่า งไม่มีน ัย สาคัญ ทางสถิ ติ ยกเว้ น มาตรฐานที่ 1 ปฏิบตั ิกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเ่ สมอ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 จาแนกตามประเภทของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้ านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังนี
้ ้
อาจเป็ นเพราะว่าครูที่สอนในโรงเรี ยนขยายโอกาส ซึ่งเปิ ดทาการสอนในระดับ ชัน้ อนุบ าลถึงชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เน้ นการ
พัฒ นาผู้เ รี ย นให้ เ ต็ม ตามความสามารถและเต็มตามศักยภาพ เนื่องจากผู้เรี ยนต้ องนาความรู้ ไปใช้ ในการศึกษาต่อหรื อ
ประกอบอาชีพ ซึง่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต้ องคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรี ยน โดยเน้ นผล
ที ่ค งทนและยั ่ง ยืน จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ การพัฒ นามาตรฐานวิ ชาชี พครู ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่
การศึก ษาประถมศึก ษาตราด จาแนกตามประเภทของโรงเรี ย น โดยรวมและรายด้ า นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของศิรดา พรมเทพ [9] ได้ วิจัย เรื่ อ ง ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งการพัฒ นามาตรฐาน
วิช าชี พ ครู ก ับ ประสิท ธิ ผ ลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า การพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพครู กบั ประสิทธิผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึก ษาจันทบุรี เขต 1 จาแนกตาม
ประเภทโรงเรี ยนระหว่างโรงเรี ยนมัธยมศึกษา และโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3. ประสิทธิผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้ านอยู่
ในระดับมาก ทัง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะว่ารั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กาหนดให้ รัฐต้ องจัดการศึกษา
อบรม และสนับสนุนให้ สถานศึกษาจัดการศึกษาควบคู่กับ คุณ ธรรม จัด ให้ มีก ฎหมายการศึก ษาแห่ง ชาติ เพื่อ ปรั บ ปรุ ง
การศึก ษาให้ ส อดคล้ อ งกับ การเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สังคม โดยมุ่งเน้ น ให้ ผ้ ู เรี ย นเป็ น คนดี มี ค วามรู้ ผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงให้ ความสาคัญในการแก้ ไขปั ญหาในการ
ปฏิบ ัติง านสอนของครูผ้ สู อน ส่งเสริ ม พัฒนาความรู้ ให้ กบั ครูในด้ านจิตวิทยาการสอน เทคนิคการสอนต่าง ๆ ส่งผลทาให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึน้ จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนในสังกัด สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับ งานวิจ ัย ของขวัญ ใจ สอนศิริ [10] ได้ ศ ึก ษา
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ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการปฏิบ ัติง านตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษากับประสิทธิ ผลของโรงเรี ยน
คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรี ยนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี โดยรวมและรายด้ า น
อยู่ในระดับมาก
4. การเปรี ยบเทียบประสิทธิผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
4.1 จาแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้ านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ ทางสถิ ติ ทัง้ นี อ้ าจ
เป็ น เพราะว่า พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 ที่แ ก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ก่อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงสู่มาตรฐานการศึกษาระดับสากลมากขึน้ เป็ นเหตุให้ โรงเรี ยนมีการปฏิรูประบบการบริ หารและการจัดการ
ปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา กระบวนการเรี ยนรู้ และการประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อมุ่งส่งเสริ มให้ ครู
มีทกั ษะในการพัฒนานักเรี ยนให้ มีเจตคติทางบวก ความสามารถในการปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อม และความสามารถใน
การแก้ ปั ญ หาภายในโรงเรี ย น และสอดคล้ อ งกับ พัน ธกิ จ ของสานัก งานเขตพื น้ ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาตราด ที่จ ะ
พัฒ นาครู และบุคลากรทางการศึก ษา ให้ สามารถจัด การเรี ยนการสอนได้ อย่างมีคุณภาพ [4] จากเหตุผลดังกล่าวทาให้
ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด จาแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้ องกับ งานวิจยั ของวรนิษฐา ชินทวัน [8] ได้ ศึกษาการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชี พครู ของข้ าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า การเปรี ยบเทียบการ
ปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของข้ าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ยกเว้ น ด้ า นความสามารถในการผลิต นัก เรี ย นที ่ม ีผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสูง แตกต่างกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังนี
้ ้เป็ นเพราะว่าครูผ้ สู อนที่ระดับการศึกษาที่สงู กว่าให้ ความสาคัญต่อการประเมินของผู้เรี ยน
ทัง้ ในการประเมิน ระดับ ชาติ (NT) และ O-NET ซึ่ง ผู้ เ รี ย นที่เ รี ย นในระดับ ชั น้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 ต้ อ งมีก ารสอบเพื ่อ
ประเมิน ระดับ ชาติ (NT) และO-NET ท าให้ ค รู ผ้ ู ส อนต้ อ งเน้ น ให้ ผ้ ู เ รี ย นได้ รั บ ทั ง้ ความรู้ ทัก ษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้ รับในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ไปใช้ ในการประเมินต่าง
ๆ จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตาม
ระดับการศึกษา ด้ านความสามารถในการผลิตนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคล้ องกับงานวิจัย ของพัชนี รัศมี ได้ ศึกษาการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน สัง กัดสานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า ผลการเปรี ยบเทีย บการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
วิช าชี พ ครู ของครู ในสถานศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน สังกัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษากาญจนบุรี เขต 2 จ าแนกตามวุฒิ
การศึก ษา มีก ารปฏิบ ัติ ง านตามมาตรฐานวิช าชี พ ครู ด้ า นความสามารถในการผลิต นัก เรี ย นที่มีผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการ
เรี ยนสูง แตกต่างอย่างนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
4.2 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้ านแตกต่างกันอย่างไม่มี นัยสาคัญทางสถิ ติ ทัง้ นีอ้ าจ
เป็ น เพราะว่า สานัก งานเขตพื น้ ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาตราด เป็ นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มีหน้ าที่จดั ทานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื ้นที่การศึกษา ให้
สอดคล้ องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา เพื่อให้ สามารถผลิตผู้เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูง ความสามารถในการ
พัฒนานักเรี ยนให้ มีเจตคติทางบวก ความสามารถในการปรับตัว ให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อม และความสามารถในการแก้ ปัญหา
ภายในโรงเรี ยน จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ ป ระสิท ธิ ผลของโรงเรี ย นในสัง กัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
ตราด จาแนกตามขนาดของโรงเรี ย น โดยรวมและรายด้ า นแตกต่า งกัน อย่า งไม่มีน ยั สาคัญ ทางสถิติ สอดคล้ อ งกับ
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งานวิจัย ของสรี ยา อยู่เย็ น ได้ ศึก ษาประสิทธิ ผลของโรงเรี ย นในอาเภอท่าตะเกี ยบ สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ผลเปรี ยบเทียบประสิทธิผลของโรงเรี ยนในอาเภอท่าตะเกียบ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ย น โดยรวมและรายด้ า นแตกต่า งกัน อย่า งไม่มี
นัยสาคัญทางสถิ ติ
4.3 จาแนกตามประเภทของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้ านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่าโรงเรี ยนขยายโอกาส นักเรี ยนที่อยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ต้ องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง เพื่อ
นาไปเป็ นเกณฑ์ในการเข้ าศึกษาต่อหรื อประกอบอาชี พ จึงส่งเสริ มให้ ครู ได้ ใช้ ความรู้ ความสามารถ ทรัพยากร และเวลาใน
การสอนนักเรี ยนอย่างเต็มที่ ในขณะที่โรงเรี ยนประถมศึกษา การศึกษาต่อของนักเรี ยนที่เรี ยนจบชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ใช้
โควตาโรงเรี ยนเดิม จึงให้ ความสาคัญ กับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนน้ อยกว่าโรงเรี ยนขยายโอกาส จาก
เหตุผลดังกล่าวทาให้ ป ระสิท ธิ ผลของโรงเรี ย นในสัง กัด สานัก งานเขตพื ้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาตราด จาแนกตาม
ประเภทของโรงเรี ยน ระหว่างโรงเรี ยนประถมศึกษากับโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมและรายด้ านแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของปรัชญา เพ็ชรรั ตน์ [11] ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู กับประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
จาแนกตามประเภทโรงเรี ยน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. การพัฒ นามาตรฐานวิ ช าชี พ ครู กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นในสัง กั ด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตราด โดยรวมมีความสัมพันธ์ กนั ทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังนี
้ ้อาจเป็ น
เพราะว่ารัฐบาลให้ ความสาคัญแก่วิชาชีพครู โดยปรากฏในรู ปนโยบายต่าง ๆ ทังในด้
้ านการจัดอบรม เพื่อเพิ่ม พูนความรู้
ให้ แก่ ค รู มี จุด มุ่งหมายให้ ค รู เป็ น ครู มื อ อาชี พ เป็ น แบบอย่างที่ แ ก่ ลูก ศิ ษ ย์ ท าให้ ก ารพัฒ นามาตรฐานวิช าชีพ ครู ก ับ
ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอยู่
ในระดับสูง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของปรัชญา เพ็ชรรัตน์ [11] ได้ ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู กบั ประสิทธิผลของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาระยอง
เขต 2 พบว่า ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการพัฒ นามาตรฐานวิช าชี พ ครู กับ ประสิท ธิ ผลของโรงเรี ย นประถมศึก ษา สัง กัด
สานัก งานเขตพื น้ ที่ก ารศึก ษาระยอง เขต 2 โดยรวมและเกื อ บทุก ด้ า นมีค วามสัม พัน ธ์ กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
6. การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู ที่มีอานาจพยากรณ์ ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนในสังกัด สานัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ แก่ ด้ านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรี ยน (X2) ด้ าน
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยเน้ นผลถาวรที่เกิดแก่ผ้ เู รี ยน (X6) ด้ านร่ วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้ างสรรค์ในชุมชน (X10) และ
ด้ านปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้ เู รี ยน (X8) ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่าประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จะมีคณ
ุ ภาพย่อมขึ ้นกับความสามารถของผู้บริ หาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็ นสาคัญ อัน
จะนาไปสู่ประสิทธิ ผลในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนให้ สาเร็ จได้ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ทาให้ การพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพครู ได้ แก่ ด้ านการตัด สินใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึง ถึงผลที่จ ะเกิดกับผู้เรี ย น (X2) ด้ า นจัด กิ จ กรรมการ
เรี ยนการสอน โดยเน้ นผลถาวรที่เกิ ดแก่ผ้ เู รี ยน (X6) ด้ านร่ วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้ างสรรค์ในชุมชน (X10) และด้ านปฏิบัติ
ตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้ ูเรี ยน (X8) มีอานาจพยากรณ์ ป ระสิทธิ ผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานัก งานเขตพืน้ ที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาตราด สอดคล้ องกับงานวิจยั ของอภิสิทธิ์ สมศรี สขุ ได้ ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้ างประสิท ธิ ผลการพัฒ นา
วิชาชีพครู ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า ปั จจัยการพัฒนามาตรฐานวิชาชี พครู ในด้ านปั จจัยศักยภาพแห่งตน ( Self-
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efficacy) มีอิท ธิ พ ลรวมสูง สุด ต่อ ประสิท ธิ ผ ลการพัฒนาวิชาชีพครู เท่ากับ 0.74 รองลงมา คือ ปั จจัยการพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องเท่ากับ 0.69 และปั จจัยทักษะการสอนเท่ากับ 0.66 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปั จจัยเชิงสาเหตุ
ทังสามตั
้
วร่วมกันทานายประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครูในสถานศึกษาการศึกษาขันพื
้ ้นฐานได้ ร้อยละ 73

ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ผู้วจิ ยั มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรส่งเสริ มให้ ครู ได้ ทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน หรื อพัฒนาผลงานทางวิชาการ และเผยแพร่ ต่อ บุค ลากรในโรงเรี ย น
และหน่วยงานภายนอกโรงเรี ยน โดยใช้ การกระตุ้นและสร้ างแรงจูงใจด้ วยรางวัล เช่น รางวัลงานวิจยั ในชันเรี
้ ยนดีเด่นประ
ปี รางวัลนวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่นประจาปี เป็ นต้ น
2. ผู้บริ หารควรส่งเสริ มให้ ครู เข้ าร่ วมกิ จกรรมพัฒนาวิชาชีพครู ที่จัด โดยหน่วยงานภายนอกหรื อ หน่วยงาน
เอกชน เพื ่อ ให้ ไ ด้ รั บ ความรู้ ที ่ห ลากหลายมาพัฒ นา วิช าชีพ ครู อีก ทั ้งครู ค วรแสวงหาความรู้ เพื ่อ พัฒ นาความรู้
ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ เช่น การศึก ษาต่อ การหมั่น ทบทวนและแสวงหาเครื่ อ งมือ และนวัต กรรมทางการ
พัฒนาสื่อและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน
3. ผู้สอนควรให้ ความสนใจนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความรู้ ความสามารถของนัก เรี ย น
เป็ นรายบุคคลอย่า งละเอียด เพื่อ การพัฒนาผู้เ รี ยนได้ ถูก ต้ องตามพืน้ ฐานความรู้ ความสามารถ และทักษาพื ้นฐานของ
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
4. ครู ควรให้ ความสาคัญกับการปรั บปรุ งและพัฒนาแผนการสอนให้ เหมาะสมกับ ความสามารถของนักเรี ยน
โดยคานึงถึงผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ด้ วยวิธีการสอน การวัดผลประเมินผลตามความรู้ ความสามารถของนักเรี ยนเป็ นรายคน
5. ครู ควรมีการแลกเปลี่ยนผลการเรี ยนของนักเรี ยนที่ตนเองสอนกับครู ผ้ ู สอนรายวิชาอื่น ๆ เพื่อ การนาผลการ
เรี ยนของนักเรี ยนมาวิเคราะห์ และหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่ตรงความปั ญหาที่ค้นพบ
6. คาแนะนาในการปรับปรุ งนักเรี ยนต่อไป เช่น แบบสารวจความสนใจในวิชาเรี ยน แบบสารวจความสามารถ
พิเศษ เป็ นต้ น
7. ครู ควรให้ ความสาคัญ กับการจัดทาข้ อเสนอแนะปรับปรุ งการเรี ยนการสอนต่อผู้ปกครองนักเรี ยน เพื่อหา
แนวทางร่วมกับผู้ปกครองในการปรับปรุงให้ นกั เรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพต่อไป
8. ครู ค วรเปิ ด โอกาสให้ น ัก เรี ย นได้ ป ฏิบ ัติกิ จ กรรมและแสดงพฤติก รรมที่น ัก เรี ย นพึง แสดงอ อกอย่า ง
เหมาะสม โดยใช้ วิธี ก ารเฝ้า ระวัง และให้ คาแนะนาในทางที่ดี และคอยตัก เตือ นเมื่อ เห็น ว่า พฤติกรรมนันไม่
้ ถกู ต้ อง ไม่
เหมาะสม
9. การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู ด้ านร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้ างสรรค์ เมื่อครู ได้ รับมอบหมายให้
ปฏิบ ตั ิงานใด ควรปฏิบ ตั ิงานนั ้น ๆ อย่า งเต็ม กาลัง ความสามารถด้ ว ยความทุ่มเท แสวงหาหนทางให้ งานสาเร็ จอย่างมี
คุณภาพ อันทาให้ ได้ รับความไว้ วางใจจากผู้บริ หารและเพื่อนร่ วมงาน ทาให้ ได้ รับโอกาสในการเป็ นผู้นาในการทางานและ
ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่ การงานที่สงู ขึ ้น
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครัง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาในเชิงคุณภาพการปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด
2. ควรศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูและพัฒนาประสิทธิผล ของสถานศึกษาให้ สงู ขึ ้น
3. ควรศึกษาหาตัวแปรเพิ่มเติมที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารงานวิชาการ ตามการ
รับรู้ ของครู เพื่อเปรี ยบเทียบการรับรู้ สภาพการบริ หารงานวิชาการจาแนกตามเพศ อายุ ตาแหน่ง ประสบการณ์ และระดับที่
สอน กลุม่ ตัวอย่าง คือ ครูโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย
องครักษ์ จานวน 129 คน ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบชันภู
้ มิ เครื่ องมือที่จะใช้ ในการเก็บข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ าง
ขึ ้นมา จานวน 70 ข้ อ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา โดยการหาค่า IOC มีคา่ เท่ากับ 1.00 ทุกข้ อ และค่าความเชื่อมัน่ โดยวิธี
ของ Cronbach มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .982 ผลการวิจยั พบว่า
1. ครูมีการรับรู้สภาพการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน ในภาพรวม และรายด้ าน ทัง้ 7 ด้ าน อยูใ่ นระดับมาก
2. ครูหญิงมีการรับรู้ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนมากกว่าครู ชาย ครู ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 35 ปี ขึ ้นไป มีการรับรู้ตอ่ การ
บริ หารงานวิชาการ ด้ านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้มากกว่าครูที่มีอายุต่ากว่า 35 ปี ครูที่มีประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี มีการ
รับรู้ สภาพการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านการวัดผลประเมินผลและเทีย บโอนผลการ

245

246

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 31 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562
เรี ยน และด้ านการนิเทศการศึกษามากกว่าครู ที่มีประสบการณ์ น้อยกว่า 10 ปี ส่วนครู ที่มีตาแหน่งต่างกัน และครู ที่สอน
ระดับชันต่
้ างกัน มีการรับรู้ตอ่ การบริ หารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน
3. ผลจากการสัมภาษณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ครู มีการรับรู้ สภาพการบริ หารงานวิ ชาการทัง้ 7 ด้ านเป็ นไป
ตามหลักการบริ หารงานวิชาการ
คาสาคัญ: การบริ หารงานวิชาการ, การรับรู้ของครู

Abstract
In this thesis, the researcher examines the conditions of academic administration as based on the
perceptions of teachers. The researcher also compares the perceptions of academic administration as
classified by the demographical characteristics of gender, age, position, experience, and level at which the
teachers teach. The researcher adopted a survey research methodology in this research investigation.
Employing the stratified random sampling method, the researcher collected a sample population of 129
teachers employed at Srinakharinwirot University: Prasarnmit Demonstration School (Elementary) and
Ongkharak Demonstration School.
The research instrument utilized for collecting germane data was a 70-item questionnaire constructed by the
researcher. The Index of Item-Objective Congruence (IOC) content validity stood at 1.00 for all questionnaire
items. Applying Cronbach’s α (alpha) technique, it was found that the questionnaire’s reliability was established
to be at the 0.982 level.
Findings are as follows:
1. Insofar as concerns the academic administration of the two schools, the teachers exhibited
perceptions of conditions overall and in all seven aspects at a high level.
2. Female teachers displayed perceptions in the aspect of the development of teaching processes at a
higher level than their male counterparts. The teachers aged 35 years or older evinced perceptions of academic
administration in the aspect of the development of learning processes at a higher level than those aged less
than 35 years. Teachers who had more than 20 years of experience showed perceptions of academic
administration conditions at the schools in the aspects of instruction and study; measurement and evaluation;
transfers of the academic results of students; and educational supervision at a higher level than those with
experience of less than ten years. The teachers who differed in position and in the level at which they taught did
not reveal concomitant differences in perceptions of academic administration.
3. Regarding findings based on interviews, it was found that questionnaire respondents were of the
opinion that the teachers under study based their perceptions of academic administration conditions on the
principles of academic administration for all seven aspects.
Keywords: Academic Administration, Perceptions of Teachers
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ภูมิหลัง
การบริ หารเป็ นกระบวนการที่มีการจัดระเบียบอย่างเป็ นระบบมีการศึกษาค้ นคว้ าเชิ งวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ การ
บริ ห ารจึงเป็ น ทัง้ ศาสตร์ แ ละศิลป์ และเมื่ อพิ จ ารณาด้ านการบริ ห ารในลักษณะของการปฏิ บัติ จริ งที่ ต้ องอาศัย ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะเฉพาะด้ านของผู้บริ หาร จึงจะทาให้ การทางานประสบความสาเร็ จ โดยเฉพาะใน
สถานศึกษาที่มีทงผู
ั ้ ้ บริ หาร ครู นักเรี ยนและบุคลากรผู้สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน ผู้บริ หารต้ องมีความเป็ นศาสตร์ ใน
การบริ หารจัดการสถานศึกษา ให้ มีความน่าเชื่อถือและสร้ างความเป็ นเลิศในการบริ หารและต้ องมีความเป็ นศิลป์ ในการ
บริ หารจัดการกับคน เพื่อให้ การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ งานด้ านวิชาการนับเป็ นงานที่มีความสาคัญอย่างยิ่ งเพราะการบริ หารการศึกษา ก็
เพื่อตอบสนองความสาเร็ จของผลงานทางวิชาการหรื อการเรี ยนการสอน โดยจุดมุง่ หมายของการบริ หารงานวิชาการอยูท่ ี่การ
สร้ างนักเรี ยนให้ มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริ ยธรรม และคุณสมบัติที่ต้องการ ดังนันการบริ
้
หารงานด้ านวิชาการ จึงเป็ นงานที่
สาคัญของผู้บริ หารที่จะต้ องรับผิดชอบในการใช้ หลักการในการบริ หารงานด้ านนี ้อย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการจัดการหรื อ
บริ หารงานวิชาการมักนิยมกระจายอานาจและความรับผิดชอบให้ แก่ผ้ ทู าหน้ าที่ทางงานวิชาการอย่างเต็มที่เพื่อให้ มีเสรี ภาพ
ทางวิชาการ (Academic Freedom) อันเป็ นผลให้ เกิดความรู้ และวิธีการใหม่ ๆ ทาให้ โรงเรี ยนก้ าวหน้ าต่อไปโดยไม่หยุดยัง้
[1] การบริ หารงานวิชาการ จึงเป็ นงานหลักที่มีความสาคัญมากในการบริ หารจัดการสถานศึกษา เพราะงานวิชาการเป็ นงาน
ที่มีบทบาทมากที่สดุ ในสถานศึกษา นัน่ ก็คือการจัดการเรี ยนการสอน ในสภาพสังคมปั จจุบนั สถานศึกษามีมากมายแต่ละ
แห่งมีความโดดเด่นแตกต่างกัน การที่จะบอกว่าโดดเด่นมากน้ อยแค่ไหนก็อยู่ที่ผลของการบริ หารงานวิชาการ เช่น การ ที่
ผู้เรี ยนสามารถสอบเข้ าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง การสอบเข้ าทางานในสถานที่ที่ทกุ คนอยากทา ดังนันผลทั
้
งหมด
้
นี ้ก็มาจากการบริ หารจัดการงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาและครูผ้ สู อนในสถานศึกษานัน้ ดังนันถ้
้ าผู้บริ หารมีความรู้
ความสามารถในการบริ หารจัดการงานวิชาการให้ สาเร็ จ โดยความร่ วมมือของครู และนักเรี ยน สถานศึกษานันก็
้ จะเป็ นที่
ต้ องการเข้ าศึกษาของคนในสังคม นัน่ คือผู้บริ หารจะหยุดนิ่งไม่ได้ ต้องมีการพัฒนางาน ทาให้ ทกุ คนได้ รับรู้ถึงภาระหน้ าที่ของ
ตนในการร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ มีความเป็ นเลิศทางวิชาการต่อไป
หลักการบริ ห ารงานวิชาการ ต้ อ งค านึงถึ งการพัฒ นาสู่ค วามเป็ น เลิศ ท าให้ ดีที่ สุด นาไปสู่คุณ ภาพที่ คาดหวัง
คานึงถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการศึกษา โดยให้ บุคลากรทุกฝ่ ายได้ รับผิดชอบร่ วมกันทาให้ ผลผลิตมีคุณ ภาพ
คานึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความประหยัด การดาเนินงานทางวิชาการโดยอาศัยหลักการดังกล่าวย่อมจะสามารถ
บรรลุความสาเร็ จคือ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ [2]
ปั จจุบัน ปั ญ หาของการบริ ห ารงานวิช าการนั น้ ส่งผลให้ การจัด การศึก ษาด้ อ ยคุณ ภาพและคุณ ภาพต่ า หรื อ
การศึกษาไม่ได้ มาตรฐาน จึงทาให้ เกิดปั ญหาอย่างรุนแรงถึงขันที
้ ่เรี ยกว่า ปั ญหาวิกฤต (Problem Crisis) ซึ่งมีสาเหตุหลาย
ประการที่ส่งผลให้ การบริ หารงานวิชาการตกต่าหรื อด้ อยคุณ ภาพ ได้ แก่ ความไม่ทันสมัยของหลักสูตร ข าดการพัฒ นา
หลักสูต ร เนื อ้ หาสาระและกิ จกรรมการเรี ย นการสอนไม่ได้ ป รับ ปรุ งให้ ทันสมัย ครู ผ้ ูสอนมี ปั ญ หาส่ว นตัวมากมาย การ
จัดรูปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้ นแต่แบบท่องจา การส่งเสริ มสนับสนุนจากผู้บริ หารสถานศึกษาและระดับสูงไม่เพียงพอ การ
เอาใจใส่ดแู ลบุตรหลานในด้ านการเรี ยนการสอนที่บ้านนันมี
้ น้อยมาก สถานศึกษาให้ ความร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และองค์กรสังคมอื่น ๆ ในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนางานวิชาการน้ อยมาก สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานมี
จานวนมาก [3]
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จากความเป็ นมาและความสาคัญ ของปั ญ หา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการทาวิจัยเรื่ อง สภาพการบริ หารงาน
วิชาการ ตามการรับรู้ของครูโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย
องครักษ์ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยจะเป็ นสารสนเทศแก่ ผ้ ูบริ หารในการนาไปปรับปรุ งพัฒ นาการบริ หารงานวิชาการให้ เป็ นที่
ยอมรับของผู้ปกครองมากขึ ้น ตลอดจนครูผ้ สู อนได้ นาองค์ความรู้ไปปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนให้ มีคณ
ุ ภาพ มีความ
เป็ นเลิศมากขึ ้น

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาสภาพการบริ ห ารงานวิชาการ ตามการรับ รู้ ของครู โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิท ยาลัยศรี น คริ น ทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบในการบริ หารงานวิชาการตามการรับรู้ ของครู โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ จาแนกตามเพศ อายุ ตาแหน่ง ประสบการณ์ ในการสอน และ
ระดับชันที
้ ่สอน

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ คื อ ครู ผ้ ูสอนของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิท ยาลัยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ประสานมิ ต ร
(ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ จานวน 190 คน
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ครูผ้ สู อน ของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างด้ วยตารางสาเร็ จรู ป ของ Krejcie และ Morgan
[4] จานวนกลุม่ ตัวอย่าง 129 คน
ระยะเวลาในการวิจัย
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แบบสอบถาม
เป็ นแบบสอบถามซึง่ ผู้วิจยั การพัฒนาขึ ้นจากการศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ง ประสบการณ์ ใน
การสอนและระดับชันที
้ ่สอน มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการบริ หารงานวิชาการ ตามการรับรู้ ของครู จานวน 70 ข้ อ ซึง่ ครอบคลุมภาระงาน 7
ด้ าน ซึง่ แบบสอบถามดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวลิเคิร์ท (Likert Scale)
2. แบบสัมภาษณ์ สภาพการบริ หารงานวิชาการ ตามการรับรู้ของครู โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ โดยใช้ คาถามปลายเปิ ด ต่อภาระงานด้ านวิชาการ 7 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ด้ านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน ด้ าน
การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ ด้ านการนิเทศการศึกษา ด้ านการแนะแนวและ ด้ านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดย
ผู้วิจยั ได้ ทาการสัมภาษณ์ครู ผ้ สู อนด้ วยตนเอง จานวน 19 คน ประกอบด้ วย รองผู้อานวยการที่ปฎิบตั ิการสอน 3 คน ตัวแทน
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ 8 กลุม่ ๆละ 1 คน ทัง้ 2 โรงเรี ยน รวมเป็ น 16 คน

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 31 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้ ติดต่อประสานงานผู้บริ หารสถานศึกษา
1. ผู้วิจยั ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างด้ วยแบบสอบถาม
2. ผู้วิจยั ประสานงาน เพื่อนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้ สอบถามครูผ้ สู อนของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ เก็บรวบรวมข้ อมูลได้ แบบสอบถามตามขันตอนที
้
่
ต้ องการ คือ 129 ฉบับ
3. ทาการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรบัณ ฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงไปถึงผู้บริ หารของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ ผ้ แู ทนผู้บริ หารที่
เกี่ยวข้ องด้ านวิชาการ ผู้แทนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้รวม 19 คน
4.2 ผู้วิจยั สัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ ด้ วยตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตถที่ใช้
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ สถิติ ดังนี ้
1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั ของแบบสอบถามด้ วยการให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจความสอดคล้ องของคาถาม
กับวัตถุประสงค์ที่มงุ่ วัด (IOC.)
2. ลงรหัสในแบบสอบถามทุกฉบับและตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตาม
ขันตอน
้
คือ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) การหาค่าร้ อยละ (percentage) วิเคราะห์ความคิดเห็น
เกี่ ยวกับ การบริ หารงานวิชาการ ทัง้ 7 ด้ าน โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
เปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และ
โรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ จาแนกตามเพศ โดยการทดสอบค่าที (t- test) เปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารงานวิชาการของ
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ จาแนกตามอายุ
ตาแหน่ง ประสบการณ์ ในการสอน และระดับชันที
้ ่สอน วิเคราะห์โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( one-way
analysis of variance) ถ้ าพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะนาค่าคะแนนเฉลีย่ เป็ นรายคูไ่ ปทา
การทดสอบตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผ้ วู ิจยั ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ด้ วยการวิเคราะห์เนื ้อหา หลังสรุปเรี ยบ
เรี ยง
4. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามด้ วยสถิ ติเชิงพรรณนา ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ สภาพการบริ หารงานวิชการด้ วยสถิติที (T-Test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
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สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง สภาพการบริ หารงานวิชาการ และเปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการตามการรับรู้ ของครู โรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ พบว่า ครู มีการรับรู้สภาพ
การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน ทังภาพรวม
้
และรายด้ านทุกด้ านอยูใ่ นระดับมาก ดังตาราง
ตารางที่ 1 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานสภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการ ตามการรั บ รู้ ของครู โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ ในภาพรวมและรายด้ าน ดังนี ้
การบริหารงานวิชาการ
1. ด้ านการจัดการเรียนการสอน
2. ด้ านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
3. ด้ านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4. ด้ านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
5. ด้ านการนิเทศการศึกษา
6. ด้ านการแนะแนว
7. ด้ านการพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี



4.38
4.37
4.36
4.37
3.95
4.17
4.46

S.D.
.52
.42
.56
.53
.74
.62
.52

ระดับการรับรู้
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รวม
4.29
.47
มาก
ผลการเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารงานวิชาการตามการรับ รู้ ของครู โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิท ยาลัยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ จาแนกตามเพศ อายุ ตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน และ
ระดับชันที
้ ่สอน พบว่า เฉพาะด้ านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ โดยที่ ครู หญิงมีการรับรู้ ด้านนี ้มากกว่า ครู ชาย ส่วนด้ านอื่นๆ
ครูชายและครูหญิง มีการรับรู้ไม่แตกต่างกัน ดังตาราง
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการบริ หารงานวิชาการตามการรับรู้ของครู จาแนกตามเพศ ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ภาพรวมและรายด้ าน ดังนี ้
เพศชาย
เพศหญิง
การบริหารงานวิชาการ
t
p
S.D.
S.D.


1. ด้ านการจัดการเรียนการสอน
4.34
.63
4.41
.42
.826
.411
2. ด้ านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
4.28
.48
4.43
.36
1.986*
.049
3. ด้ านการวัดผลประเมินผลและ
4.35
.63
4.36
.50
.135
.893
เทียบโอนผลการเรี ยน
4. ด้ านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
4.33
.65
4.39
.43
.653
.515
5. ด้ านการนิเทศการศึกษา
4.07
.76
3.86
.71
-1.639
.104
6. ด้ านการแนะแนว
4.08
.75
4.23
.50
1.308
.193
7. ด้ านการพัฒนาสือ่ นวัตกรรม
4.44
.55
4.47
.50
.318
.751
และเทคโนโลยี
รวม
4.27
.57
4.31
.39
.435
.665
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ผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการตามการรับรู้ของครู จาแนกตามอายุ ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ภาพรวมและรายด้ าน พบว่าครูที่มีอายุตา่ งกันมีความคิดเห็นในด้ านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แตกต่างกัน ส่วนด้ านอื่น ๆ ไม่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการบริ หารงานวิชาการตามการรับรู้ของครู จาแนกตามอายุ ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ภาพรวมและรายด้ าน ดังนี ้
อายุ
การบริหารงานวิชาการ

ต่ากว่า 35
ปี

35 - 50 ปี

สูงกว่า 50 ปี







F

p

1. ด้ านการจัดการเรียนการสอน
4.35
4.55
4.34
.497
.610
2. ด้ านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
4.22
4.43
4.46
4.090* .019
3. ด้ านการวัดผลประเมินผลและ
4.26
4.36
4.47
1.309
.274
เทียบโอนผลการเรี ยน
4. ด้ านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
4.33
4.37
4.11
.240
.787
5. ด้ านการนิเทศการศึกษา
3.90
4.04
3.86
.749
.475
6. ด้ านการแนะแนว
3.98
4.25
4.27
2.967
.055
7. ด้ านการพัฒนาสือ่ นวัตกรรม
4.42
4.51
4.44
.371
.691
และเทคโนโลยี
รวม
4.21
4.34
4.32
1.000
.371
การเปรี ยบเทียบการบริหารงานวิชาการตามการรับรู้ของครู จาแนกตามตาแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ครู ที่มีตาแหน่ง
ต่างกัน มีการรับรู้สภาพการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน โดยภาพรวม และ รายด้ านทุกด้ านไม่ตา่ งกัน
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการบริ หารงานวิชาการตามการรับรู้ของครู จาแนกตามตาแหน่ง ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ภาพรวมและรายด้ านดังนี ้
ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยจากแหล่งเงิน

เงินงบประมาณ

เงิน
สมาคมฯ

เงิน
รายได้







1. ด้ านการจัดการเรียนการสอน

4.39

4.38

2. ด้ านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
3. ด้ านการวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรี ยน
4. ด้ านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
5. ด้ านการนิเทศการศึกษา

4.33
4.27
4.35
4.03

การบริหารงานวิชาการ

F

p

4.36

.032

.969

4.34
4.53

4.48
4.32

1.519
2.565

.223
.081

4.38
3.97

4.38
3.77

.033
1.385

.968
.254
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6. ด้ านการแนะแนว
4.25
4.03
4.18
1.455
.237
7. ด้ านการพัฒนาสือ่ นวัตกรรม
4.44
4.46
4.50
.147
.864
รวม
4.29
4.30
4.28
.009
.992
ผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการตามการรับรู้ของครู จาแนกตามประสบการณ์ ในการสอนพบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์การสอนแตกต่างกัน ครูมีการรับรู้สภาพการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน โดยภาพรวม และด้ านการจัดการ
เรี ยนการสอน ด้ านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน และด้ านการนิเทศการศึกษา แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการบริ หารงานวิชาการตามการรับรู้ของครู จาแนกตามประสบการณ์ ในการสอน ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยภาพรวมและรายด้ าน ดังนี ้
ประสบการณ์ ในการสอน
การบริหารงานวิชาการ

น้ อยกว่า
10 ปี

10 – 20 ปี

มากกว่า
20 ปี







F

P

1. ด้ านการจัดการเรียนการสอน
4.16
4.45
4.51
5.462* .005
2. ด้ านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
4.31
4.37
4.44
1.025
.362
3. ด้ านการวัดผลประเมินผลและ
4.14
4.42
4.50
4.872* .009
เทียบโอนผลการเรี ยน
4. ด้ านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
4.23
4.42
4.44
2.028
.136
5. ด้ านการนิเทศการศึกษา
3.64
4.04
4.13
5.296* .006
6. ด้ านการแนะแนว
4.08
4.17
4.25
.781
.460
7. ด้ านการพัฒนาสือ่ นวัตกรรม
4.30
4.52
4.54
2.740
.068
และเทคโนโลยี
รวม
4.12
4.34
4.40
4.025* .020
ผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการตามการรับรู้ของครู จาแนกตามระดับชันที
้ ่สอน พบว่าครูที่สอนระดับชันต่
้ างกัน มี
การรับรู้สภาพการบริ หารงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้ านทุกด้ านไม่ตา่ งกัน
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบการบริ หารงานวิชาการตามการรับรู้ของครู จาแนกตามระดับชันที
้ ่สอน ของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยภาพรวมและรายด้ าน ดังนี ้
ระดับชัน้ ที่สอน
การบริหารงานวิชาการ
ป.1 - 2
ป.3 - 4
ป.5 - 6
F
P
1. ด้ านการจัดการเรียนการสอน
2. ด้ านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
3. ด้ านการวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรี ยน







4.32
4.38
4.37

4.50
4.38
4.45

4.33
4.36
4.26

1.538
.015
1.269

.219
.985
.285
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4. ด้ านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
5. ด้ านการนิเทศการศึกษา
6. ด้ านการแนะแนว
7. ด้ านการพัฒนาสือ่ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
รวม

4.40
3.82
4.15
4.54

4.37
4.09
4.15
4.53

4.33
3.93
4.20
4.31

.210
1.413
.085
2.869

.811
.247
.919
.060

4.28

4.35

4.25

.540

.584

อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพการบริ หารงานวิชาการ ตามการรับรู้ ของครู โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ มีประเด็นจะนามาอภิปราย ดังนี ้
1. ครู โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ มีการ
รับรู้การบริ หารงานวิชาการในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทังนี
้ ้เป็ นเพราะผู้บริ หารเน้ นย ้าความสาคัญของการบริ หารงานวิชาการว่าเป็ น
งานหลักที่สาคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ กับผู้เรี ยน ส่วนงานอื่นๆเป็ นงาน
สนับสนุนงานวิชาการ จึงเป็ นที่ยอมรับว่างานวิชาการเป็ นงานหัวใจของโรงเรี ยน เพราะจะส่งผลให้ นกั เรี ยนที่ผลิตออกมามี
คุณภาพประกอบกับงานวิชาการถือได้ วา่ เป็ นภารกิจหลักของผู้บริ หารโรงเรี ยนที่ผ้ บู ริ หารต้ องวางแผนให้ การจัดการศึก ษาของ
โรงเรี ยนออกมามีคณ
ุ ภาพ ซึง่ สอดคล้ องกับ จรุ ณี เก้ าเอี ้ยม [5] ที่ได้ กล่าวว่า การบริ หารงานวิชาการเป็ นงานที่เป็ นหัวใจของ
สถานศึกษาหรื อโรงเรี ยน ซึง่ ประกอบด้ วยงานย่อยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน เช่น หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรวิชา
สอน สือ่ การเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษาและงาน
อื่น ๆ รวมถึงการจัดบรรยากาศเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ ที่สง่ เสริ มสนับสนุนงานวิชาการให้ บรรลุผลสาเร็ จและสอดคล้ องกับ
ความคิดเห็นของ มูนา จารง [6] ที่กล่าวว่าการบริ หารงานวิชาการ เป็ นภารกิ จหลัก ที่ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาต้ องให้ ความสาคัญ
อันดับแรก ส่วนงานอื่นเป็ นงานที่สนับสนุนวิชาการให้ มีคณ
ุ ภาพ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนดารงชีวิตในสังคมร่ วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข การ
บริ หารวิชาการมีความสาคัญที่ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาต้ องรู้จกั วางแผน การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การควบคุมบังคับบัญชา
การวินิจฉัยสัง่ การ การมอบหมายงานให้ ถกู ต้ องและเหมาะสมเพื่อให้ การปฏิบตั ิงานวิชาการบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เปรี ย บเที ย บในการบริ ห ารงานวิช าการตามการรั บ รู้ ของครู โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์ จาแนกตามเพศ อายุ ตาแหน่ง ประสบการณ์ ในการสอน และ
ระดับชันที
้ ่สอน มีประเด็นสาคัญในการอภิปราย ดังนี ้
2.1 ครูโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์
ที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้ สภาพการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน ด้ านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน
ด้ านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพและด้ านการนิเทศการศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครู
เพศหญิงมีการรับรู้ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ มากกว่ าครู เพศชาย อาจเป็ นเพราะครู เพศหญิ งมักจะขยัน รับผิดชอบ ไม่
เสีย เวลาไปกับ การสังสรรค์ แ บบครู เพศชาย จึงมี เวลาจัด ท าแผนการการจัด การเรี ย นรู้ แต่ละรายวิช า ให้ สอดคล้ อ งกับ
มาตรฐานการศึกษา สาระการเรี ยนรู้ หน่วยการเรี ยนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้ หลากหลายกว่าครูเพศชาย
2.2 ครูโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยายองครักษ์
ที่มีอายุต่างกันมีการรับรู้ต่อการบริ หารงานวิชาการ ด้ านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 ซึง่ ครูโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยายองครักษ์ ที่
มีอายุ 35-50 ปี และอายุสงู กว่า 50 ปี มีการรับรู้ สภาพการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน ด้ านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
มากกว่าครู ที่มีอายุต่ากว่า 35 ปี เนื่องจากครู ที่มีอายุ 35 ปี ขึ ้นไปจะมีความพร้ อม ความรับผิดชอบ ทักษะ ทัศนคติในการ
ทางาน จึงดาเนินการด้ านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ให้ นกั เรี ยนได้ หลากหลาย และผู้บริ หารโรงเรี ยนยังมีเทคนิคกระตุ้นครูสงู
วัยให้ ร้ ู สึกเป็ นบุคคลที่มีคุณค่าในตนเอง สามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ อย่างไม่ร้ ู จักจบสิ ้น ขณะเดี ยวกันผู้บริ หารโรงเรี ยน
ยังคงให้ กาลังใจกับครูที่มีอายุต่ากว่า 35 ปี ให้ พฒ
ั นากระบวนการเรี ยนของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพของนักเรี ยน
ในที่สดุ
2.3 ครู โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ย นส่วนขยาย
องครักษ์ ที่มีตาแหน่งต่างกัน มีการรับรู้ ต่อการบริ หารงานวิชาการไม่แตกต่างกันทังภาพรวมและรายด้
้
าน ทังนี
้ ้เป็ นเพราะ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนจะให้ ข้อคิดเสมอว่าครู ผ้ สู อนไม่ว่าจะรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ เงินสมาคมฯ หรื อเงินรายได้ ต่างก็มี
ตาแหน่งเป็ นครู (อาจารย์สาธิต) เหมือนกัน ต้ องมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับนักเรี ยนเหมือนกัน เพื่อ
เป้าหมายของโรงเรี ยน คือ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนอันนามาซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของโรงเรี ยนในที่สดุ จึงเห็นความจาเป็ นใน
การปฏิบตั ิตามนโยบายของโรงเรี ยนสอดคล้ องและเป็ นแนวทางเดียวกัน
2.4 ครู โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ย นส่ว นขยาย
องครักษ์ ที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีการรับรู้สภาพการบริ หารงานวิชาการ ของโรงเรี ยนโดยภาพรวมและด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอน ด้ านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน และด้ า นการนิเทศการศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณ์การสอน 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีจะการับรู้สภาพการบริ หารงาน
วิชาการมากกว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอนน้ อยกว่า 10 ปี เนื่องจากครู ที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่าจะมีการเตรี ยม
ความพร้ อม และผู้บริ หารจะสนับสนุนให้ มีการเข้ ารับการอบรม สัมมนา และพัฒนาทางด้ านวิชาชีพโดยเฉพาะในด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอน การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน และการนิเทศการศึกษาเป็ นระยะๆ ส่งผลให้ ครู ที่มี
ประสบการณ์สอนมานาน มีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง ในการดาเนินงานด้ านบริ หารงานวิชาการ ตามที่ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนคาดหวัง
เพราะครู ที่มีประสบการณ์ สอนมานานจะมีองค์ความรู้ ที่ตกผลึก จึงถ่ายทอดการจัดการเรี ยนการสอนได้ เห็นภาพชัดเจน
ส่งผลให้ นกั เรี ยนสามารถเข้ าใจเนือ้ หาวิชาได้ อย่างลึกซึ ้ง สาหรับด้ านการวัดผล ประเมินผล ผู้บริ หารโรงเรี ยน จะส่งเสริ ม
พัฒนาครูที่มีประสบการณ์มากๆให้ ศกึ ษาวิธีการวัดผลประเมินผลแนวใหม่ๆ ตามระเบียบ มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรื อแม้ แต่การนิเทศ ผู้บริ หารต่างตระหนักและเห็นความสาคัญที่จะแนะนาครู อาวุโสให้ เปลี่ยนแปลง
เทคนิควิธีสอนให้ สนุกกับนักเรี ยนอยู่เสมอ
2.5 ครู โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย
องครักษ์ ที่สอนระดับชันต่
้ างกัน มีการรับรู้สภาพการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
เนื่องจากผู้บริ หารโรงเรี ยนจะคอยกระตุ้น จูงใจ เสริ มแรงให้ ครูที่ สอนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ถึงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มี
ความรู้ในด้ านการจัดการเรี ยนการสอน พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน การวิจยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว และการพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อ ง จึงทาให้ ครู
ทุกระดับชันตระหนั
้
กถึงความสาคัญของการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนโดยทัว่ หน้ ากัน
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ผู้บริ หารโรงเรี ยนควรจัดให้ มีนิเทศการเรี ยนการสอนแก่ครูควรส่งเสริ มให้ ครู มีการ
นิเทศการสอนให้ ค รบถ้ วนทุกระดับ ชัน้ และทุก กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ โดยการประชุม หารื อ อภิ ป รายกัน ในด้ า นการสอน
โดยเฉพาะครูในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้เดียวกัน เพื่อให้ คาแนะนาซึง่ กันและกันเกี่ยวกับวิ ธีสอนและเรื่ องอื่น ๆ
2. ด้ านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ผู้บริ หารโรงเรี ยนควรมีการเชิญวิทยากรจากภายนอก ผู้นาชุมชน หรื อภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นมาให้ ความรู้ แก่นกั เรี ยน เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ มีทกั ษะและได้ เรี ยนรู้ ประสบการณ์ จริ งและการปฏิบตั ิจริ งจากวิทยากร
ท้ องถิ่น
3. ด้ านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน ผู้บริ หารโรงเรี ยนควรมีคณะกรรมการตรวจสอบเครื่ องมือ
วัดผล ประเมินผลของครู ที่ใช้ ในแต่ละกระบวนวิชา ซึ่งทางโรงเรี ยนควรจัดให้ มีการประชุมในแต่ละสาระการเรี ยนรู้ เพื่ อ
พิจารณาในเรื่ องเครื่ องมือวัดผลที่ได้ มาตรฐานและเหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู้ ซึ่งการจัดประชุมจะทาให้ ครู ได้ รับความรู้
ความเข้ าใจในเรื่ องระเบียบการวัดผลและประเมินผลและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ ถกู ต้ อง
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้บริ หารโรงเรี ยนควรกระตุ้นครู โดยให้ รางวัล จากการจัดประกวด ผลงานวิจัยใน
โรงเรี ยน และควรจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการสร้ างนวัตกรรมและงานวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ครู จากนัน้
ติดตามตรวจสอบการทาวิจยั ของครู ตลอดจนนิเทศและประเมินผลการนากระบวนการวิจยั ไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
5. ด้ านการนิเทศการศึกษา ผู้บริ หารโรงเรี ยนควรมีการกระตุ้นให้ ครูให้ ความร่ วมมื อกับผู้มานิเทศทุกครัง้ มีการแจ้ ง
ผลการนิเทศ ให้ กับผู้รับการนิเทศได้ รับทราบ ผู้บริ หารควรวางแผนแนวทางการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนของครู ให้ มี
ประสิทธิ ภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ แก่ครู จากนัน้
ผู้บริ หารและคณะกรรมการนิเทศควรตรวจสอบ ติดตามนิเทศ และประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นรายบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง สม่าเสมอ และเป็ นกัลยาณมิตร
6. ด้ านการแนะแนว ผู้บริ หารโรงเรี ยนควรประสานความร่วมมือ และแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ประสบการณ์ด้านการแนะ
แนวการศึกษากับ สถานศึกษาหรื อเครื อ ข่ายการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่นโดยผู้บริ หารควรติดตาม การตรวจสอบ และ
ประเมินผลการแนะแนวการศึกษาของครู ทงั ้ การแนะแนวด้ านการศึกษาและการแนะแนวด้ านวิชาชี พ กระตุ้นครู ให้ เห็น
ความสาคัญของการแนะแนวการศึกษา การติดตามผลการเรี ยนและความประพฤติของนักเรี ยน รวมถึงการส่งต่อนัก เรี ยน
ให้ แก่ครูคนอื่น
7. ด้ านพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้บริ หารโรงเรี ยนควรกระตุ้นให้ ครูมีสว่ นร่วมในการผลิต จัดหาสือ่ เพื่อใช้
ในการเรี ยนการสอน โดยสนับสนุนงบประมาณและจัดหาผู้ดูแลรับผิดชอบ เก็ บรักษาสื่อและอุปกรณ์ ไม่ให้ เกิ ดการชารุ ด
เสียหาย
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. การวิจยั เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. ควรมีการศึกษาสภาพปั ญหาการปฏิบตั ิการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์
3. ควรศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นค
ริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และโรงเรี ยนส่วนขยาย องครักษ์
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จริยธรรมในการตีพมิ พ์ ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
(Publication Ethics)
ในวารสารบริหารการศึกษา มศว

……………………………………..
จากการที่วารสารบริ หารการศึกษา มศว เป็ น สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ใน
ลักษณะของบทความวิจยั และบทความวิชาการ ที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั จนได้ ข้อค้ นพบใหม่ๆ และองค์ความรู้ใหม่ๆ
ในทางวิชาการ ดังนัน้ เพื่อให้ การสือ่ สารทางวิชาการเป็ นไปอย่างถูกต้ อง มีคณ
ุ ภาพ โปร่งใส และสอดคล้ องกับมาตรฐานการ
ตีพิมพ์ของนานาชาติและนโยบายของศูนย์ดชั นีการอ้ างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) จึงได้ กาหนด
แนวทาง วิธีปฏิบตั ิที่ดี และจริ ยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจยั และบทความวิชาการ ไว้ สาหรับเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงานของวารสารบริ หารการศึกษา มศว อย่างเคร่งครัดต่อไป
กองบรรณาธิ การวารสารบริ หารการศึกษา มศว ได้ กาหนดนโยบายจริ ย ธรรมในการตีพิ มพ์ บทความวิจัยและ
บทความวิชาการ (Publication Ethics) ในวารสารบริ หารการศึกษา มศว ให้ ครอบคลุมบุคคลทัง้ 3 กลุ่ม ที่อยู่ในวงจรการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ประกอบด้ วย ผู้นิพนธ์ (Author) บรรณาธิการวารสาร (Editor) และผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ซึ่ง
ได้ มีข้อกาหนดเพื่อการกากับให้ บคุ คลทัง้ 3 กลุม่ ดังกล่าว ได้ ศกึ ษาและปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ต่อ
ผู้เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วนตลอดจน ผู้อา่ น ในแวดวงวิชาการและสังคมโดยรวม มีรายละเอียดของบทบาทหน้ าที่ของบุคคลทัง้ 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 บรรณาธิ การต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้นิพนธ์ และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องในช่วง
ระยะเวลาของการประเมินบทความ
2.3 บรรณาธิ การต้ องตัดสินใจคัดเลือกบทความตีพิ มพ์ หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้ วโดย
พิจารณาจากความสาคัญ ความใหม่ ความชัดเจน และความสอดคล้ องของเนื ้อหากับนโยบายของวารสารเป็ นสาคัญ
2.4 บรรณาธิการต้ องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ ว
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2.5 บรรณาธิ การต้ องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์ บทความเพราะความสงสัยหรื อไม่แน่ใจ ควรให้ โอกาสผู้นิพนธ์ หา
หลักฐานมาพิสจู น์ข้อสงสัยนันๆ
้ ก่อน
2.6 บรรณาธิการต้ องไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และทีมผู้บริ หาร
2.7 บรรณาธิการต้ องมีการตรวจสอบบทความในด้ านการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) อย่างจริ งจังโดยใช้
โปรแกรมที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ แน่ใจว่าบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
2.8 หากตรวจพบการคัด ลอกผลงานของผู้อื่ น ในกระบวนการประเมิ น บทความ บรรณาธิ ก ารต้ องหยุ ด
กระบวนการประเมิน และติดต่อผู้นิ พนธ์ หลักทัน ทีเพื่ อขอค าชี แ้ จงเพื่อประกอบการ “ตอบรับ ” หรื อ “ปฏิเสธ” การตีพิม พ์
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 และผู้ประเมินตระหนักว่าตัวเองอาจมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
กับ ผู้นิพนธ์ เช่น เป็ นผู้ร่วมโครงการ หรื อรู้ จักผู้นิพ นธ์ เป็ น การส่วนตัวหรื อเหตุผลอื่นที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ข้อคิดเห็ นและ
ข้ อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ผู้ประเมินบทความควรแจ้ งให้ บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนันๆ
้
ทันที
3.3 ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาที่ตนมีความเชี่ยวชาญโดยพิจารณาความสาคัญของเนื ้อหา
ในบทความที่จะมีตอ่ สาขาวิชานันๆ
้ คุณภาพของการวิเคราะห์และความเข้ มข้ นของผลงานไม่ควรใช้ ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่
มีข้อมูลรองรับมาเป็ นเกณฑ์ในการตัดสินบทความวิจยั
3.4 ผู้ประเมินบทความต้ องระบุผลงานที่สาคัญๆ และสอดคล้ องกับบทความที่กาลังประเมินแต่ผ้ นู ิพนธ์ไม่ได้ อ้าง
ถึงเข้ าไปในการประเมินบทความด้ วย นอกจากนี ้ หากมีสว่ นใดของบทความที่มีความเหมือนหรื อซ ้าซ้ อนกับผลงานชิ ้นอื่นๆ ผู้
ประเมินบทความต้ องแจ้ งให้ บรรณาธิการทราบด้ วย
อนึ่ง วารสารบริ หารการศึกษา มศว เปิ ดรับบทความวิจยั และบทความวิชาการด้ วย ดังนัน้ หลักจริ ยธรรมในการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) ให้ ใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาบทความวิชาการของวารสาร
บริ หารการศึกษา มศว ด้ วย
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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) จานวน 10-12 หน้ า
ส่วนประกอบของบทความวิจยั ประกอบด้ วยบทคัดย่อ ภูมิหลัง วัตถุประสงค์การวิจยั วิธีดาเนินการวิจยั สรุป
ผลการวิจยั อภิปรายผล ข้ อเสนอแนะ และเอกสารอ้ างอิง
หมายเหตุ : ทุกบทความต้องมี บทคัดย่ อเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีทีต่ ีพิมพ์บทความเป็ น
ภาษาต่างประเทศ ต้องมี บทคัดย่อเป็ นภาษาไทยด้วย
ข้ อกาหนดในการเตรียมต้ นฉบับบทความ
 ขนาดกระดาษ เอ 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(Browallia)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 50 วัตต์ตอ่ 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 างอิง
ต่อเนื่องกันจะใช้ เครื่ องหมายยติภงั ค์ (hyphenหรื อ -) เชื่อมระหว่างฉบับแรกถึงฉบับสุดท้ ายเช่น [1-5] แต่ถ้าอ้ างอิงเอกสาร
ที่มีลาดับไม่ตอ่ เนื่องกันจะใช้ เครื่ องหมายจุลภาค (comma หรื อ ,) 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 างอิงมีความ
ยาวมากกว่าหนึง่ บรรทัดให้ พิมพ์ตอ่ บรรทัดถัดไปโดยย่อหน้ า (โดยเว้ นระยะ 7 ช่วงตัวอักษรหรื อเริ่ มพิมพ์ช่วงตัวอักษรที่ 8
การจัดพิมพ์เอกสารอ้ างอิงท้ ายบทความจะแตกต่างกันตามชนิดของเอกสารที่นามาอ้ างอิงให้ จดั พิมพ์ตาม
ข้ อแนะนา ดังนี ้
1. อ้ างอิงจากหนังสือ ใช้ รูปแบบดังนี ้
ชื่อผู้แต่ง.//(ปี ที่พิมพ์).//ชื ่อเรื ่อง.//ครัง้ ที่พิมพ์.(ถ้ ามี)//เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่ าง
[1] ไพจิตร ยิ่งศิริวฒ
ั น์. (2541).เนือ้ ดิ นเซรามิ กส์.พิมพ์ครัง้ ที่ 1.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ .
[2] Kotler Philip; & Gary Armstrong. (2003). Principles of Marketing.9th Ed. Boston: McGraw-Hill.


2. อ้ างอิงจากวารสารใช้ รูปแบบดังนี ้
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้เขียนบทความ.//(ปี ,/วัน/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื ่อวารสาร.//ปี ท(ี่ ฉบับที่):/หน้ าที่อ้าง.
ตัวอย่ าง
[3] ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์. (2553, มกราคม-มิถนุ ายน).นอนกรน..การหายใจติดขัดขณะหลับ.วารสารมหาวิ ทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิ โรฒ.2(3):1-13.
[4] Doran, Kirk. (1996, January).Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing.Computer
in Libraries. 16(1): 39-42.
3. อ้ างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ/หนังสือรวมบทความวิชาการใช้ รูปแบบดังนี ้
ชื่อผู้เขียน.//(ปี ที่พิมพ์).//ชื่อบทความหรื อชื่อตอน.//ใน//ชื ่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรื อชื่อผู้รวบรวม
(ถ้ ามี).//หน้ าที่ตีพิมพ์บทความหรื อตอนนัน.//ครั
้
ง้ ที่พิมพ์.//สถานที่พิมพ์:/ชื่อสานักพิมพ์หรื อผู้จดั พิมพ์.
ตัวอย่ าง
[5] แม้ นมาสชวลิต, คุณหญิง. (2526). การก้ าวเข้ าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ของห้ องสมุด.ในเอกสารการสัมมนา
ทางวิ ชาการเรื ่องก้าวแรกของการใช้เครื ่องคอมพิ วเตอร์ ของห้องสมุด. หน้ า 1-7. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .

วารสารบริ หารการศึกษา มศว ปี ที่ 16 ฉบับที่ 31 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

[6] Tichner, Fred J. (1981). Apprenticship and Employee Training. In The New Encyclopedia
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
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การส่ งบทความ
ผู้ เขี ย นต้ องส่ ง ต้ นฉบั บ ที่ เ ป็ น Microsoft Word for Windows มาทางอี เ มล์ somburak62@gmail.comเพื่ อ
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 02-6495000 ต่อ 15280 หรื อ 081-3165572 ทัง้ นี ้ สามารถติด ต่อ ขอทราบรายละเอี ย ดและแบบฟอร์ ม ได้ ที่
ภาควิชาการบริ หารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒกรุงเทพฯ

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
4. ผู้สง่ บทความต้ องชาระเงินค่าธรรมเนียมในการส่งบทความ 3,000 บาท ต่อ 1 บทความ พร้ อมกับส่งต้ นฉบับ
บทความมาที่อีเมล์ somburak62@gmail.comพร้ อมใบนาส่งบทความ ซึง่ จะไม่มกี ารคืนเงินไม่วา่ บทความจะได้ รับการ
ตีพิมพ์หรื อไม่
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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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ลักษณะของบทความวิจยั และบทความวิชาการ ที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั จนได้ ข้อค้ นพบใหม่ๆ และองค์ความรู้ใหม่ๆ
ในทางวิชาการ ดังนัน้ เพื่อให้ การสือ่ สารทางวิชาการเป็ นไปอย่างถูกต้ อง มีคณ
ุ ภาพ โปร่งใส และสอดคล้ องกับมาตรฐานการ
ตีพิมพ์ของนานาชาติและนโยบายของศูนย์ดชั นีการอ้ างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) จึงได้ กาหนด
แนวทาง วิธีปฏิบตั ิที่ดี และจริ ยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจยั และบทความวิชาการ ไว้ สาหรับเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงานของวารสารบริ หารการศึกษา มศว อย่างเคร่งครัดต่อไป
กองบรรณาธิ การวารสารบริ หารการศึกษา มศว ได้ กาหนดนโยบายจริ ย ธรรมในการตีพิ มพ์ บทความวิจัยและ
บทความวิชาการ (Publication Ethics) ในวารสารบริ หารการศึกษา มศว ให้ ครอบคลุมบุคคลทัง้ 3 กลุ่ม ที่อยู่ในวงจรการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ประกอบด้ วย ผู้นิพนธ์ (Author) บรรณาธิการวารสาร (Editor) และผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ซึ่ง
ได้ มีข้อกาหนดเพื่อการกากับให้ บคุ คลทัง้ 3 กลุม่ ดังกล่าว ได้ ศกึ ษาและปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ต่อ
ผู้เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วนตลอดจน ผู้อา่ น ในแวดวงวิชาการและสังคมโดยรวม มีรายละเอียดของบทบาทหน้ าที่ของบุคคลทัง้ 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 บรรณาธิ การต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้นิพนธ์ และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องในช่วง
ระยะเวลาของการประเมินบทความ
2.3 บรรณาธิ การต้ องตัดสินใจคัดเลือกบทความตีพิ มพ์ หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้ วโดย
พิจารณาจากความสาคัญ ความใหม่ ความชัดเจน และความสอดคล้ องของเนื ้อหากับนโยบายของวารสารเป็ นสาคัญ
2.4 บรรณาธิการต้ องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ ว
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2.5 บรรณาธิ การต้ องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์ บทความเพราะความสงสัยหรื อไม่แน่ใจ ควรให้ โอกาสผู้นิพนธ์ หา
หลักฐานมาพิสจู น์ข้อสงสัยนันๆ
้ ก่อน
2.6 บรรณาธิการต้ องไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และทีมผู้บริ หาร
2.7 บรรณาธิการต้ องมีการตรวจสอบบทความในด้ านการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) อย่างจริ งจังโดยใช้
โปรแกรมที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ แน่ใจว่าบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
2.8 หากตรวจพบการคัด ลอกผลงานของผู้อื่ น ในกระบวนการประเมิ น บทความ บรรณาธิ ก ารต้ องหยุ ด
กระบวนการประเมิน และติดต่อผู้นิ พนธ์ หลักทัน ทีเพื่ อขอค าชี แ้ จงเพื่อประกอบการ “ตอบรับ ” หรื อ “ปฏิเสธ” การตีพิม พ์
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 และผู้ประเมินตระหนักว่าตัวเองอาจมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
กับ ผู้นิพนธ์ เช่น เป็ นผู้ร่วมโครงการ หรื อรู้ จักผู้นิพ นธ์ เป็ น การส่วนตัวหรื อเหตุผลอื่นที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ข้อคิดเห็ นและ
ข้ อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ผู้ประเมินบทความควรแจ้ งให้ บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนันๆ
้
ทันที
3.3 ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาที่ตนมีความเชี่ยวชาญโดยพิจารณาความสาคัญของเนื ้อหา
ในบทความที่จะมีตอ่ สาขาวิชานันๆ
้ คุณภาพของการวิเคราะห์และความเข้ มข้ นของผลงานไม่ควรใช้ ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่
มีข้อมูลรองรับมาเป็ นเกณฑ์ในการตัดสินบทความวิจยั
3.4 ผู้ประเมินบทความต้ องระบุผลงานที่สาคัญๆ และสอดคล้ องกับบทความที่กาลังประเมินแต่ผ้ นู ิพนธ์ไม่ได้ อ้าง
ถึงเข้ าไปในการประเมินบทความด้ วย นอกจากนี ้ หากมีสว่ นใดของบทความที่มีความเหมือนหรื อซ ้าซ้ อนกับผลงานชิ ้นอื่นๆ ผู้
ประเมินบทความต้ องแจ้ งให้ บรรณาธิการทราบด้ วย
อนึ่ง วารสารบริ หารการศึกษา มศว เปิ ดรับบทความวิจยั และบทความวิชาการด้ วย ดังนัน้ หลักจริ ยธรรมในการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) ให้ ใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาบทความวิชาการของวารสาร
บริ หารการศึกษา มศว ด้ วย
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