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บรรณาธิการ 
 

ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยี ส่งผลให้ทุกหน่วยงานทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนต้องปรับตวัเองด้วยเช่นกัน ด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยี ยังมี
ปัจจยัอ่ืนๆ อีกท่ีมีผลกระทบและการปรับตวัของมวลมนษุย์ในโลกใบนี ้อาทิ การเกิดโรคอบุตัิใหม่ เหตกุารณ์
ความรุนแรงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ อาทิ การกราดยิง การขบัรถพุ่งชน การก่อวินาศกรรม ท าให้ประชาชนผู้บริสทุธ์ิ
จ านวนมากเกิดการสญูเสียทัง้ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีรุกคืบใกล้ตวัเราเข้ามาทกุวนั 
อาทิ ปัญหาฝุ่ นจิ๋ว PM 2.5 เป็นต้น สิ่งท่ีท าได้คือ การวางแผนเตรียมการปอ้งกนัไว้ลว่งหน้าน่าจะเป็นหนทางท่ี
ดีท่ีสุดท่ีจะช่วยลดความรุนแรงของปัญหาดงักล่าวได้ และเคร่ืองมือส าคญัในการแก้ปัญหา คือ การบริหาร
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่ต้องอาศยัความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในสงัคมมาร่วมมือ
ช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน จึงเป็นเร่ืองท่ีท้าทายความสามารถของผู้ บริหารเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะผู้บริหารทางการศกึษาท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของประเทศ หวงัเป็นอย่าง
ยิ่งว่า วารสารฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผู้ บริหารและผู้ สนใจทุกระดับในการน าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนา
หนว่ยงานและพฒันาตนเองตอ่ไป 

 
 

            ดร.สมบรูณ์ บรูศริิรักษ์ 
        บรรณาธิการวารสารบริหารการศกึษา มศว 
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บรรณาธิการแถลง 
 

 ภาควิชาการบริหารการศกึษาและการอดุมศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้จัดท าวารสารบริหารการศึกษา มศว โดยออกปีละ 2 ฉบับ ปัจจุบันการด าเนินการจัดท าวารสารมาถึง         
ปีท่ี 16 แล้ว โดยท่ีวารสารฉบบันีเ้ป็นปักษ์สอง ฉบบัท่ี 31 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทัง้ภายในและภายนอกสถาบันในเชิง
วิชาการด้านการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้เป็นส่ือกลางในการติดต่อทาง
วิชาการ ระหวา่งคณาจารย์ ศษิย์เก่า และผู้สนใจทัว่ไป ขณะเดียวกนัเปิดโอกาสให้นกัวิชาการ บคุลากรตา่งๆ 
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั น าเสนอรูปแบบของการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจยั ทุก
บทความได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการกลัน่กรองพิจารณาบทความ โดยผู้ทรงคณุวุฒิ ท่ีมีช่ือเสียง
ทางด้านการบริหารการศกึษา  
 กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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เป็นอยา่งสงู 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัย เร่ือง การพฒันารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานมีวตัถุประสงค์เพื่อ
พัฒนารูปแบบภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานและประเมินความเป็นไปได้และการน าไปใช้
ประโยชน์ของรูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีวิธีการด าเนินการวิจัย4 ขัน้ตอน ได้แก่ 
ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจยัที่เก่ียวข้องและสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 คน ขัน้ตอนที่ 2 ร่างรูปแบบภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ผู้ วิจัยน าแนวทางจากขัน้ตอนที่ 1มาร่างรูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของรูปแบบได้ค่าดชันี
ความสอดคล้องตัง้แต่ 0.80 – 1.00 ขัน้ตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ผู้วิจยัจดัการสนทนากลุม่ โดยผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 10 คน  เพื่อหาความถกูต้องและความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผู้น า
เชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน น าผลการสนทนากลุม่มาปรับปรุงรูปแบบให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ขัน้ตอนที่ 
4ประเมินความเป็นไปได้และการน าไปใช้ประโยชน์ของรูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดย
เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยธุยา เขต 2 จ านวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และน ามาวิเคราะห์ข้อมลู
ด้วยคา่เฉลีย่ (Mean)  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. รูปแบบภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บ ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานมีความถูกต้องและความเหมาะสม 
ประกอบด้วย  6  องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การใช้ความคิดเชิงกลยทุธ์ จ านวน 10 ข้อ 2)  การวางแผนกลยทุธ์ จ านวน 9 ข้อ 3) 
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การมีวิสยัทศัน์  จ านวน 9 ข้อ  4) การสื่อสาร จ านวน 8 ข้อ 5) การสร้างวฒันธรรมองค์การ จ านวน 10 ข้อ 6) การมีมนุษย
สมัพนัธ์ จ านวน 9 ข้อ รวมข้อยอ่ย  55  ข้อ 
 2.  การประเมินความเป็นไปได้และการน าไปใช้ประโยชน์ของรูปแบบภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีความเป็นไปได้ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมาก
ที่สุดทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี ้การใ ช้ความคิดเชิงกลยุทธ์  การมีมนุษยสัมพันธ์ การสร้าง
วฒันธรรมองค์การ  การวางแผนกลยทุธ์  การมีวิสยัทศัน์ และการสือ่สาร  ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์คา่เฉลีย่โดยรวม มีการ
น าไปใช้ประโยชน์อยูใ่นระดบัมากที่สดุ  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยูใ่นระดบัมากที่สดุทกุด้านโดยเรียงล าดบัคา่เฉลีย่จาก
มากไปน้อย ดงันี ้การใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ การมีมนุษยสมัพันธ์  การสร้างวฒันธรรมองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การ
สือ่สาร และการมีวิสยัทศัน์  
 
ค าส าคัญ : การพฒันารูปแบบ, ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ 
 

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 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และเป็นหวัใจส าคญัในการพฒันาประเทศชาติให้
เจริญรุ่งเรือง ดงันัน้ การที่จะพฒันาประเทศชาติ ต้องพฒันาประชาชน โดยให้การศึกษาเพื่อให้คนในชาติมีคุณภาพตามที่
ต้องการ  การจดัการศึกษาจึงต้องเป็นไปเพื่อพฒันาบคุคลให้เป็นมนษุย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คณุธรรม องค์การหลกัที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา ต้องมีกลยทุธ์ในการบริหารจดัการศึกษา เพื่อมุ่งไปสูค่วามส าเร็จคือ
คณุภาพของการศกึษา [1]  รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 ได้มีบทบญัญตัิไว้ในมาตรา 54 วา่ รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทกุคนได้รับการศกึษาเป็นเวลา 12 ปี ตัง้แต่ก่อนวยัเรียนจนจบการศกึษาภาคบงัคบัอย่างมีคณุภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย  และค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 28/2559 เร่ืองให้จดัการศึกษา 15 ปี ให้มีมาตรฐานและ
คณุภาพ โดยไม่เก็บคา่ใช้จ่าย ได้มีค าสัง่ไว้ในข้อ 3 วา่ “ให้สว่นราชการที่เก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานด าเนินการ
จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดยไมเ่ก็บคา่ใช้จ่าย” [2] พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทัง้ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการเขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงโดยให้ความส าคญักบัการปฏิ รูป
ด้านต่างๆ โดยการปฏิรูปการศกึษาตามแนวทางการปฏิรูป 4 ด้าน คือ การปฏิรูปโรงเรียนหรือสถานศกึษา การปฏิรูปครูและ
บคุลากรทางการศกึษา การปฏิรูปหลกัสตูรและการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน [3] 
 ผลการพฒันาการศกึษาไทยในการปฏิรูปการศึกษาที่ผา่นมา ขีดความสามารถด้านการศึกษาของประเทศไทย เมื่อ
เทียบกบันานาประเทศและกลุม่ประเทศอาเซียน ประเทศไทยมีอนัดบัลดลง ( IMD)และผลการจดัอนัดบัขีดความสามารถใน
การแขง่ขนัของไทยในเวทีโลก (WFF) สมรรถนะด้านการศกึษาของประเทศไทยในเวทีสากล ยงัอยูใ่นระดบัท่ีไมน่า่พงึพอใจ ซึง่
จากผลการประเมินความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ การประยกุต์ใช้ และผลสมัฤทธ์ิ ระดบัชาติ (O-NET)อยูใ่น
เกณฑ์ต ่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจนอกจากนี ้สมาคมนานาชาติเพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (The International 
Association for Evaluation of Educational Achievement: IEA) ได้ศึกษาแนว โน้มของการศึกษาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (Trends in International Mathematics and Science Study: TIMSS 2015) โดยประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ระหวา่งปี 2011-2015 มีสมาชิกเข้าร่วม 49 ประเทศ คะแนนเฉลีย่นานาชาติก าหนดไว้
ที่ 500 คะแนน สรุป ผลประเทศไทย คือ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่อนัดบัที่ 26 และเมื่อเปรียบเทียบ กบัผล
การประเมินโครงการ TIMSS 2011 คะแนนลดลงทัง้สองวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ จาก 458 คะแนนเหลือ 431 คะแนน และ
วิชาวิทยาศาสตร์ จาก 472 คะแนน เหลอื 456 คะแนน [4] 

จากปัญหาดงักลา่วข้างต้น ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยได้ท าการศกึษา วิเคราะห์ นโยบายการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของรัฐบาลจากยทุธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ซึง่
จะต้องน าไปสูก่ารปฏิบตัิเพื่อให้ประเทศไทยบรรลวุิสยัทศัน์ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ ตลอดจนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 
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2560–2564) ได้ก าหนดทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ในระยะ 5 ปี ด้านการศกึษาไว้ ดงันี ้ 1) ให้มีการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวยัให้
สนบัสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพฒันาผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒนาคนและแรงงาน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579ซึ่งยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย หลกัการจดัการศกึษาเพื่อปวงชน หลกัการจดัการศกึษาเพื่อความเทา่เทียมและทัว่ถึงทกุภาคสว่นของสังคม อีก
ทัง้ยึดตามเป้าหมายโลกเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน ประเด็นภายในประเทศ เช่น คณุภาพของคนทุกช่วงวยั การเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลือ่มล า้ของการกระจายรายได้และวิกฤติด้านสิง่แวดล้อมโดยน ายทุธศาสตร์ชาติมา
เป็นกรอบความคิดส าคญัในการจดัท าแผนการศกึษาแหง่ชาติและการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศกึษา[5] 
 จากที่กลา่วมานัน้ จะเป็นไปไมไ่ด้หากสถานศึกษานัน้ ยงัขาดผู้บริหารสถานศกึษาที่มีศกัยภาพในการบริหารงาน
จนประสบความส าเร็จให้ถึงเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา จึงเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ส าคัญที่สุด ในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่ว ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่ต้องใช้ภาวะผู้น าในการด าเนินภารกิจให้ประสบความส าเร็จ ผู้บริหารจะประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวในการบริหาร เพียงใดนัน้ จะต้องมีพฤติกรรมการบริหารที่เหมาะสมสอดคล้องกับ ทศันา  แสวง
ศกัดิ์[6] ที่สรุปวา่ ภาวะผู้น าเก่ียวข้องกบัผู้น ามีความส าคญัในการท างาน ผู้น าพร้อมที่จะน าทกุคนให้ก้าวไปข้างหน้า ปรับตวั
เข้ากบัทกุสถานการณ์ได้อยา่งเหมาะสมและถกูต้อง เข้าใจหน่วยงาน เห็นใจผู้ ร่วมงาน ประสานประโยชน์ของหนว่ยงานและ
ผู้ ร่วมงานได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกบัสมชาย  เทพแสง[7] ได้สรุปว่า ภาวะผู้น าเป็นความสามารถในการเผชิญกบัภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมัน่คง โดยผู้น าจะสร้างวิสยัทศัน์ให้เป็นตวัก ากับทิศทางขององค์การในอนาคต จากนัน้จึงจัด วางคน 
พร้อมทัง้สื่อความหมายให้เข้าใจวิสยัทศัน์และสร้างแรงดลใจให้แก่บุคลากรเหล่านัน้ ให้สามารถเอาชนะอุปสรรค เพื่อไปสู่
วิสยัทศัน์อย่างชัดเจนและประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับ สรายุทธ์ เศรษฐขจร [8] สรุปว่า ภาวะผู้น าในองค์การ มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งในยุคการเปลี่ยนแปลงนี  ้เพราะการบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลสงูสดุได้นัน้ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทีมงานเป็นอยา่งดี  ซึง่ผู้น าจะต้องใช้ทัง้ศาสตร์และศิลป์ในการโน้มน้าวจงูใจให้ทีมงามปฏิบตัิงานด้วยความเต็มใจ 

ผู้บริหารในยคุปัจจุบนั จึงต้องมีรูปแบบของความเป็นผู้น าที่เปลีย่นแปลงไปและภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ เป็นรูปแบบ
ของผู้น าชนิดหนึ่งที่น าความเจริญก้าวหน้ามาสูอ่งค์การผู้น าหลายแห่งที่ประสบความส าเร็จล้วนแต่มีภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์
ทัง้สิน้ ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์เร่ิมจากการมีคณุสมบตัิส าคญัคือเป็นผู้มีวิสยัทศัน์ กว้างไกล และน าวิสยัทศัน์มาสูก่ารปฏิบตัิได้
อย่างเป็นผลส าเร็จตามขัน้ตอน[9]ดงันัน้ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ ท่ีต้องปรับเปลีย่นทิศทางวิธีการคิด และ
การบริหารแบบใหม่ที่สอดคล้องทนัต่อการเปลี่ยนแปลงมีความพยายามในการวางแผนกลยุทธ์อย่างสมบรูณ์ที่ครอบคลมุ
ภารกิจและขอบข่ายทัง้หมดของสถานศึกษาท าให้มีการน าเอาเร่ืองของกระบวนการบริหารงานโดยเฉพาะการน ากลยทุธ์ไป
ปฏิบัติ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  เป็นภาวะผู้น าที่ท าการบริหารจัดการโดยมีความยืดหยุ่นและเสริมอ านาจให้กับเพื่อนร่วม
อดุมการณ์ในการสร้างสรรค์การเปลีย่นแปลงอยา่งมีกลยทุธ์[10]ซึง่ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์จะมีบทบาทหลายหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
กบัการบริหารจดัการ โดยผ่านผู้ เก่ียวข้องอื่น ๆ และช่วยให้องค์การจดัการกบัการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตัน์ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ[11] ซึง่ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์นัน้ต้องการความสามารถที่จะปรับสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์การ
มาบริหารจัดการให้งานราบร่ืนโดยผ่านกระบวนการสื่อสารที่ซับซ้อน ช่วยพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรให้เข้มแข็ง [12] 
สง่เสริมให้มีการแก้ปัญหาและการตดัสินใจที่ชดัเจน สอดคล้องกบันโยบายของหน่วยเหนือ มีการน าหลกัมนษุย์สมัพนัธ์ใน
การสร้างเครือข่ายการท างาน [13] สนบัสนนุให้การท างานเน้นการมีสว่นร่วมและสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างบคุคลใน
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องค์การและนอกองค์การ[14] โดยเฉพาะมีการใช้ความคิดเชิงกลยทุธ์ในการวางแผนพฒันาการปฏิบตัิงาน [15] และเน้นการ
บริการอยา่งมีคณุภาพเพื่อให้ผู้ รับบริการเกิดความประทบัใจ [16] 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้ วิจัยตระหนักและเห็นความส าคัญของภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ เพื่อก าหนดทิศทาง
วิสยัทศัน์และกลยทุธ์ มีความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มีการใช้ความคิดเชิงกลยทุธ์ การวางแผนกล
ยุทธ์ มีวิสยัทัศน์ มีความสามารถในการสื่อสารการสร้างวฒันธรรมองค์การที่มีคุณภาพและการมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี และ
สามารถบริหารสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงมุ่ง
วิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
วางแผนพฒันาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อวงการบริหารการศึกษาจะได้ข้อ
ค้นพบและช่วยให้ได้แนวทางในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาอนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับ
การบริหารการศกึษาตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพฒันารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 2. เพื่อประเมินความเป็นไปได้และการน าไปใช้ประโยชน์ของรูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือการพฒันารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการ
วิจยั 4 ขัน้ตอน ได้แก่  ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร งานวิจยัที่เก่ียวข้องและสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวฒุิ ผู้ วิจยัศึกษาเอกสาร
งานวิจยัที่เก่ียวข้อง ผู้วิจยัศึกษาเอกสารเก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เอกสารงานวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้องกับหลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ องค์ประกอบส าคญัและการน าไปใช้ในสถานศึกษา ศกึษารายงานกรณีตวัอย่าง(ศึกษา
สภาพจริง) จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคณุภาพ  จากนัน้ผู้วิจยัได้น าข้อมูลที่ศึกษา
วิเคราะห์ รวมทัง้สมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 5 คน น ามาเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นีเ้ป็นแบบสมัภาษณ์แบบปลายเปิด (Open 
Ended) ผู้วิจัยด าเนินการสมัภาษณ์ด้วยตนเอง โดยมีการบนัทึกเสียงด้วยเคร่ืองบนัทึกเสียง และจดบันทึกใช้เวลาในการ
สมัภาษณ์คนละ 60 นาที ต่อจากนัน้จดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)  สรุปผลจาก
การศึกษาเอกสาร งานวิจัย และสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิขัน้ตอนที่ 2  การร่างรูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ผู้วิจยัน าแนวทางของการร่างรูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน จาก
ขัน้ตอนที่ 1 มาร่างเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่ร่างขึน้มี 6 
องค์ประกอบ  ดงันี ้1) การใช้ความคิดเชิงกลยทุธ์ 2) การวางแผนกลยทุธ์ 3) การมีวิสยัทศัน์ 4) การสือ่สาร 5) การสร้างวฒันธรรม
องค์การ และ 6) การมีมนุษยสัมพันธ์ ต่อจากนัน้น าไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) 
ผลจากการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา พบว่าได้ค่า IOC = .80 – 1.00  ขัน้ตอนที่ 3 การพฒันารูปแบบภาวะ
ผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผู้ วิจยัน าร่างรูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานมาก าหนดเป็นประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 คน  เพื่อหาความ
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เหมาะสมและความถกูต้องของรูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  น าผลการสนทนากลุม่มา
ปรับปรุงรูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ ขัน้ตอนท่ี 4  การประเมิน
ความเป็นไปได้และการน าไปใช้ประโยชน์ของรูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผู้ วิจัยน า
แบบสอบถามไปให้กบักลุม่เปา้หมายซึง่เป็นผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 จ านวน 30 คน และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการพฒันารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พบว่ารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกล
ยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานมีความเหมาะสม ถกูต้องประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ 55 ข้อยอ่ยได้แก่ 1) การใช้
ความคิดเชิงกลยทุธ์ จ านวน 10 ข้อ 2)  การวางแผนกลยุทธ์ จ านวน 9 ข้อ 3) การมีวิสยัทศัน์  จ านวน 9 ข้อ 4) การสื่อสาร 
จ านวน 8 ข้อ 5) การสร้างวฒันธรรมองค์การ จ านวน 10 ข้อ และ 6)  การมีมนษุยสมัพนัธ์ จ านวน 9 ข้อ  
 2.  ผลการประเมินความเป็นไปได้และการน าไปใช้ประโยชน์ ของรูปแบบภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดบัความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมากที่สดุ  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
อยู่ในระดบัมากที่สดุทกุด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ดงันี ้ด้านการใช้ความคิดเชิงกลยทุธ์  ด้านการมีมนษุย
สมัพนัธ์  ด้านการสร้างวฒันธรรมองค์การ  ด้านการวางแผนกลยทุธ์  ด้านการมีวิสยัทศัน์ ด้านการสื่อสาร ส าหรับการน าไปใช้
ประโยชน์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากที่ สุดทุกด้าน  โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดงันี ้ด้านการใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์  ด้านการมีมนุษยสมัพนัธ์ ด้านการสร้างวฒันธรรมองค์การ  
ด้านการวางแผนกลยทุธ์ ด้านการสือ่สารและด้านการมีวิสยัทศัน์  
 

อภปิรายผล 
 1. ผลการพฒันารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พบว่ารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกล
ยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  มีความถกูต้องและความเหมาะสม ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การใช้
ความคิดเชิงกลยทุธ์ 2) การวางแผนกลยทุธ์  3) การมีวิสยัทศัน์   4)  การสือ่สาร  5)  การสร้างวฒันธรรมองค์การ และ6)  การ
มีมนษุยสมัพนัธ์  ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะในยคุของการบริหารโรงเรียนสมยัใหม ่ จ าเป็นที่ผู้บริหารสถานศกึษาต้องมีภาวะ
ผู้น าเชิงกลยทุธ์ในการบริหารสถานศึกษา  สามารถวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก จุดแข็ ง จุดอ่อนของโรงเรียนน ามา
วางแผนกลยทุธ์ เพื่อพฒันาโรงเรียนให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล  ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์จะมี
การใช้ความคิดเชิงกลยทุธ์ คิดค้นหานวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพฒันาโรงเรียนสามารถปรับตวัให้เข้ากับ
บุคลากรได้เป็นอย่างดีมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีคุณภาพ  
นอกจากนี ้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีวิสยัทศัน์ สามารถมองเห็นภาพรวมและมองเห็นภาพอนาคต ของโรงเรียนวา่จะไปใน
ทิศทางใด เพื่อพฒันาโรงเรียนให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยและสงัคมโลก สอดคล้องกับแนวคิดของกัณฑ์กณัฐ  
สวุรณรัชภม์ู[17]ที่สรุปวา่ ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์เป็นภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลตอ่การพฒันาคณุภาพขององค์การ เพราะผู้บริหาร
ต้องมีวิสยัทศัน์มีการก าหนดทิศทางขององค์การ มีการวางแผนกลยุทธ์ และมีการใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนมีการ
ควบคุมอย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งจะท าให้เป้าหมายขององค์การส าเร็จลงได้จ าเป็นต้องมีทกัษะในการติดต่อสื่อสารมีการสื่อสาร
อยา่งสม ่าเสมอใช้ช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและเน้นแบบสองทางเพื่อให้บรรลเุป้าหมายของการท างาน มีการน าหลกั
มนษุยสมัพนัธ์มาใช้ในการสร้างเครือข่ายในการท างาน สนบัสนนุให้การท างานเน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างวฒันธรรม
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องค์การท่ีมีคณุภาพ สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมชาย  เทพแสง และ ทศันา  แสวงศกัดิ์ [18] ที่สรุปวา่ ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ การวางแผนกลยทุธ์  การใช้ความคิดเชิงกลยทุธ์ การมีมนุษยสมัพนัธ์  
การสือ่สารและการเจรจาตอ่รอง การแก้ปัญหาและการตดัสนิใจ โดยผู้บริหารสถานศกึษาจะให้ความส าคญัของการวางแผน
กลยุทธ์และการใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ในการก าหนดวิสยัทศัน์ พันธกิจ รวมถึงเป้าหมาย เพื่อน าบุคลากรในโรงเรียนไปสู่
ความส าเร็จตามเปา้หมายขณะเดียวกนัมีการใช้แรงจงูใจเป็นกลยทุธ์ในการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบับคุลากร โดยใช้เทคนิค
อยา่งหลากหลาย เพื่อให้บคุลากรเกิดความประทบัใจ รวมถึงเทคนิคในการสือ่สาร การเจรจาตอ่รอง และการแก้ปัญหาตา่ง ๆ 
จากความสามารถในการใช้ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาดงักล่าว เป็นผลให้การบริหารงานในโรงเรียน
ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ ประภาพรรณ รักเลีย้ง  [19] ที่สรุปว่า ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์มี
คณุลกัษณะด้านการคิดเชิงกลยทุธ์ รอบรู้สถานการณ์ภายนอกองค์การ รู้จุดแข็งจุดอ่อน มองเห็นทัง้ภาพกว้างและภาพลึก  
การสือ่สาร ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้านได้แก่ 1) การใช้ความคิดเชิงกลยทุธ์  2) การวางแผนกลยทุธ์  3) การมีวิสยัทศัน์ 
4) การสือ่สาร 5) การสร้างวฒันธรรมองค์การ และ6) การมีมนษุยสมัพนัธ์   
 อีกทัง้ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ ด้านการใช้ความคิดเชิงกลยทุธ์ นบัวา่มีความส าคญัเพราะการใช้ความคิดเชิงกลยทุธ์ 
จะท างานในลักษณะบูรณาการโดยมีการคิดอย่างเป็นกระบวนการครบทุกขัน้ตอนจนถึงเป้าหมายที่ตัง้ไว้ สามารถคิด
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประยกุต์การท างานอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคต  สามารถก าหนดกลยทุธ์
หรือทางเลือกที่ดีที่สดุ สร้างสรรค์และค้นหาแนวทางหลาย ๆ ด้าน  ตลอดจนกระตุ้นและใช้แรงจูงใจให้บคุลากรคิดกิจกรรม
และโครงการใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารโรงเรียน  สร้างพลงั ร่วมคิดร่วมท างานกับบคุลากรให้เกิดความคลอ่งตวัและความ
ยืดหยุ่นโดยมุ่งความส าเร็จของงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการสอดคล้องกับแนวคิดของ เทือ้น  ทองแก้ว [20] ได้
กลา่วถึงความส าคญัของการคิดเชิงกลยทุธ์วา่ ช่วยเพิ่มโอกาสแหง่ความส าเร็จ สง่เสริมการพฒันาการท าสิง่ตา่ง ๆ โดยมีการ
ก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ลว่งหน้าอยา่งชดัเจน เรียนรู้ที่จะมองอนาคตของตนเองและสภาพแวดล้อม ท าให้สามารถ
รับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเผชิญอยู่ ช่วยลดการกระท าที่ไม่จ าเป็น การเสียพลงังานและทรัพยากรต่าง ๆ ไปโดยเปล่า
ประโยชน์ ช่วยท าให้มีโอกาสประสบความส าเร็จได้มากกวา่คนที่ไมรู้่จกัการคิดเชิงกลยทุธ์ 
 นอกจากนี ้ผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่มีภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ ด้านการวางแผนกลยุทธ์  นับว่ามี
ความส าคญัที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะการวางแผนกลยทุธ์สามารถน าไปใช้ในการบริหารสถานศกึษา เพื่อให้บรรลเุปา้หมาย
ตามที่ต้องการได้  โดยน าข้อมลูมาวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาสและอปุสรรค เพื่อน ามาก าหนดวิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์และ
พันธกิจของสถานศึกษาและวางแผนกลยุทธ์ระยะสัน้  ระยะปานกลาง  ระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ มีการตัดสินใจ
คาดการณ์ผลลพัธ์  มีประเมินทางเลือก และมีการเตรียมการป้องกันในการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้บรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาไกรวรรณ ปุณขนัธ์ [21] สรุปว่า การวางแผนกล
ยุทธ์มีความส าคญัต่อการบริหารงานในปัจจุบนัเนื่องจากการที่องค์การต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทัง้สภาพแวดล้อม
ภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องมีวิธีการที่จะท าให้ผู้ใต้บงัคบับญัชา ท างานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึน้ในอนาคตสง่ผลให้ผู้บริหารปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานให้ทนัต่อสถานการณ์  
สามารถก าหนดทิศทางขององค์การในอนาคตได้อยา่งชดัเจน  เพื่อให้องค์การได้บรรลผุลตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์การอย่างใกล้ชิด เพื่อก าหนดกลยุทธ์และน ากลยทุธ์ที่วางไว้ไปปฏิบตัิ  
พร้อมทัง้ประเมินและควบคมุกลยทุธ์ที่เกิดจากกระบวนการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นเก่ียวข้องที่สมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อม  ท า
ให้องค์การบรรลวุตัถปุระสงค์ตามเปา้หมายที่ก าหนด 
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 ผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่มีภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ ด้านการมีวิสยัทศัน์ท าให้การบริหารงานมีการเช่ือมโยง
วิสยัทศัน์ไปสูเ่ปา้หมายที่ก าหนดไว้อยา่งชดัเจนมีความมุง่มัน่ตัง้ใจในการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่องมองภาพอนาคตมาก าหนด
วตัถปุระสงค์และพนัธกิจ เพื่อให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ ตลอดจนเผยแพร่ และถ่ายทอดวิสยัทศัน์เพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้โรงเรียนประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ ธัญยธรณ์  สุภัคเลิศ [22] ที่สรุปว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าวิสยัทศัน์สามารถมองการณ์ไกลอย่างสร้างสรรค์ โดยวิเคราะห์ปัจจยัและสภาพแวดล้อม 
และน าสิ่งที่ได้จากการสงัเคราะห์ผ่านการวิเคราะห์นัน้มาคาดการณ์อนาคตได้อยา่งแมน่ย า อีกทัง้มีการก าหนดทิศทาง ระบุ
เป้าหมายที่ชัดเจนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต รวมทัง้การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ
เปา้หมายที่ก าหนดไว้ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ด้านการสื่อสารนับว่ามีความส าคัญต่อการบริหารงาน 
เพราะการสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ ชดัเจน ตรงประเด็นจะช่วยท าให้บคุลากรเกิดความเข้าใจตรงกนั นอกจากนีก้ารสือ่สารท่ีมี
ประสิทธิภาพจะสง่ต่อการปฏิบตัิงานของบคุลากรให้มีแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจนท าให้การบริหารงานประสบความส าเร็จ  
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนกัถึงความส าคญัของการสื่อสาร เพราะการสื่อสารนบัวา่เป็นเคร่ืองมือส าคญัของผู้บริหารที่
ใช้ในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะในปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่เรียกว่ายุคโลกาภิวตัน์หรือโลกไร้
พรมแดน  ผู้บริหารสถานศกึษาจึงจ าเป็นต้องพฒันาตนเองให้ทนักบัสงัคมโลกที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วสอดคล้องกบั
แนวคิดของธนาชยั  สขุวณิช และพรชยั อรัณยกานนท์ [23] สรุปวา่ การสื่อสารมีความส าคญัในการบริหาร เนื่องจากในการ
บริหารนัน้ผู้บริหารจะต้องด าเนินงานมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบตัิงานปฏิบัติงานให้ส าเร็จและในการปฏิบัติงานนัน้จ าเป็น
จะต้องใช้การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลได้รับทราบวัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
นอกจากนี ้การสื่อสารจะช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบตัิงานกับผู้บริหารรวมทัง้บุคคลต่าง ๆในองค์การอนัจะท าให้
สามารถขจดัปัญหาระหวา่งบคุคลในองค์การและช่วยสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 2. ผลการประเมินความเป็นไปได้และการน าไปใช้ประโยชน์ของรูปแบบภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่ารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดบั
ความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมากที่สดุทกุด้าน โดยเรียงระดบัจากมากไปน้อย
ที่สดุ ดงันี ้ด้านการใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ ด้านการมีมนษุยสมัพนัธ์ ด้านการสร้างวฒันธรรมองค์การ ด้านการวางแผนกล
ยทุธ์ ด้านการมีวิสยัทศัน์ ด้านการสื่อสาร ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าอยูใ่นระดบัมากที่สดุทกุด้าน โดยเรียงระดบัคา่เฉลีย่จากมากไปน้อยที่สดุ ดงันี ้ด้านการใช้ความคิดเชิงกลยทุธ์  
ด้านการมีมนษุยสมัพนัธ์  ด้านการสร้างวฒันธรรมองค์การ  ด้านการวางแผนกลยทุธ์  ด้านการสือ่สาร  ด้านการมีวิสยัทศัน์ที่
เป็นเช่นนี ้อาจเป็นเพราะภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์เป็นภาวะผู้น ายคุใหม่ที่สอดคล้องกบัการปฏิรูปขององค์การให้มีความทนัสมยั 
ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก จ าเป็นท่ีผู้บริหารสถานศกึษาต้องพฒันาและปรับปรุงภาวะผู้น า โดยเน้นความเป็นผู้น า
เชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับแนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช [24] สรุปว่า ในยุคปัจจุบันมีรูปแบบของความเป็นผู้ น าที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ เป็นรูปแบบของผู้น าชนิดหนึ่งที่น าความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ ผู้น าของ
องค์การหลายแห่งที่ประสบความส าเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้น าเชิงกลยทุธ์ สามารถสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั สร้าง
ความเป็นผู้น าเชิงกลยทุธ์โดยเร่ิมจากการมีคณุสมบตัิ คือเป็นผู้มีวิสยัทศัน์กว้างไกล และน าวิสยัทศัน์มาสูก่ารปฏิบตัิได้อยา่ง
เป็นผลส าเร็จ สอดคล้องกบัแนวคิดของ วทูตนัและฮอร์น  (Wootton& Horne)[25] สรุปว่า ปัจจยัความส าเร็จในการจดัการ
เชิงกลยทุธ์ที่ส าคญัที่สดุ คือ ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร เช่น ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ ความสามารถในการคิดเชิงกลยทุธ์
และการคิดอื่น ๆ ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง การมีวิสยัทศัน์ที่กว้างไกลเป็นต้นและที่มีความส าคญัมาก
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ที่สุด 2 ประการคือภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และการคิดเชิงกลยุทธ์ สอดคล้องกับแนวคิดของประยงค์  เนาวบุตร [26] ได้
กลา่วถึง ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์เป็นความสามารถในการด าเนินกิจการให้บรรลผุลส าเร็จโดยใช้กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
ประกอบด้วยการก าหนดวสิยัทศัน์และกลยทุธ์ในการด าเนินงานท่ีชดัแจ้งและเหมาะสม  การสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่สมาชิก
เพื่อให้เกิดความมุง่มัน่ในการท างานท่ีก่อให้เกิดความพงึพอใจสงูสดุแก่ผู้ รับบริการเพื่อท าให้การด าเนินกิจการบรรลผุลส าเร็จ
สงูสดุและได้เปรียบคูแ่ขง่    
 โดยเฉพาะภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ด้านใช้ความคิดเชิงกลยทุธ์ มีค่าเฉลีย่ความเป็นไปได้และการน าไปใช้ประโยชน์
อยู่ในล าดบัมากที่สดุเป็นล าดบัแรกที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคญักบัการใช้ความคิดเชิงกล
ยทุธ์ ซึ่งเป็นการคิดที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากที่สดุถือเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นองค์ประกอบแห่ง
ความส าเร็จของคนและองค์การในยคุการแขง่ขนัสอดคล้องกบัแนวคิดของเกรียงศกัดิ์  เจริญวงศ์ศกัดิ์ [27] ได้ให้ความเห็นวา่ 
การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นทกัษะของการคิดที่เน้นแข่งขนั โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่เส้นชยัภายใต้ความไม่แน่นอน ความสามารถใน
การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เพื่อก าหนดแนวทางที่เหมาะสมที่สดุในการบรรลเุป้าหมายที่ต้องการ ดงันี ้
การคิดเชิงกลยทุธ์จะเกิดขึน้ได้ต้องเกิดจากบคุลากรนัน้ต้องมีเปา้หมายที่ชดัเจนและมีแรงปรารถนาในการบรรลเุปา้หมาย อีก
ทัง้ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ด้านการมีมนษุยสมัพนัธ์มีค่าเฉลี่ยของความเป็นไปได้และการน าไปใช้ประโยชน์ในระดบัมากที่สดุ
รองลงมาที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักและให้ความส าคัญในการสร้างมนุษยสมัพันธ์ที่ดีกับ
บคุลากร มีความสภุาพ ออ่นโยน ยิม้แย้มแจ่มใส แสดงความจริงใจ ให้การช่วยเหลอืบคุลากร  สร้างขวญัและก าลงัใจ ยกยอ่ง 
เชิดชูบุคลากร ซึ่งเป็นการสร้างพลงัเชิงบวกใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ท าให้เป็นที่
ยอมรับนบัถือของบุคลากร ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องใช้มนุษยสมัพนัธ์ในการบริหารงาน เพราะมนุษยสมัพนัธ์ มีความส าคญั
มากในการท างานร่วมกนั และจะท าให้การบริหารงานเกิดความราบร่ืน บุคลากรร่วมมือกนัท างานอย่างลงตวั เพื่อให้ งาน
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับแนวคิดของ ประภาพรรณ รักเลีย้ง [28]  สรุปว่า มนุษยสมัพนัธ์
จดัเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ เนื่องจากมีหลกัการและทฤษฎีที่เป็นข้อความรู้ และการน าหลกัการหรือทฤษฎีไปปฏิบตัิให้ประสบ
ความส าเร็จได้นัน้ ต้องอาศยัเทคนิควิธีการซึ่งถือเป็นศิลปะเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล การที่ผู้น าจะมีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดีกับ
บคุคลอื่น จ าเป็นต้องเรียนรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและหมั่นฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญจนสามารถน าหลกัการที่เป็นข้อความรู้
ทางทฤษฎีไปใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ดงันัน้ การมีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดีกับบุคคลโดยทั่วไป จึงท าให้การบริหารราบร่ืน และ
ก่อให้เกิดความสงบสขุในองค์การ 
 ตลอดจนภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ด้านการสร้างวฒันธรรมองค์การมีค่าเฉลี่ยของความเป็นไปได้และการน าไปใช้
ประโยชน์อยู่ในระดบัมากที่สดุล าดบัที่สาม ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะผู้ บริหารสถานศึกษาตระหนกัและให้ความส าคญัใน
การสร้างวฒันธรรมองค์การท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนั ผู้บริหารสร้างความเช่ือ หรือ
ค่านิยมให้บุคลากรยึดถือไว้เป็นเป้าหมายร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามวิสยัทัศน์และพันธกิจ ผู้บริหารกระตุ้นแล ะ
ผลกัดนัเพื่อส่งเสริมความเช่ือ ค่านิยมขององค์การ ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และถ่ายทอดวฒันธรรมองค์การร่วมกนัจนเกิดวฒันธรรมองค์การคณุภาพในสถานศกึษา บคุลากรท างานด้วยความสขุ
และความเต็มใจน าไปสู่ความส าเร็จและเป้าหมายที่ตัง้ไว้สอดคล้องกับแนวคิดของ เมธี  ปิลนัธนานนท์ [29]กล่าวถึง
ความส าคญัของวฒันธรรมองค์การวา่เป็นสิง่ส าคญัที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ เพราะมีเหตผุลหลายประการ เช่น ท า
ให้บุคคลในองค์การได้เห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ขององค์การ เป็นตวัแสดงให้เห็นถึงความมัน่คงและความคงอยู่ต่อเนื่อง
ขององค์การได้ การเรียนรู้วฒันธรรมองค์การจะช่วยให้บคุคลในองค์การ สามารถรู้ความเป็นมาและเป็นไปขององค์การ เมื่อมี
ความสบัสนเกิดขึน้แก่องค์การและที่ส าคญัที่สดุ คือ วฒันธรรมองค์การ จะมีสว่นกระตุ้นให้บุคคลในองค์การมีความสนใจ 
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กระตือรือร้นในการท างานของตนได้ เช่น วฒันธรรมองค์การที่ให้ความสนใจและมีความประทับใจต่อความตัง้ใจในการ
ท างานของบคุคลในองค์การก็ดีหรือการมีวิสยัทศัน์ของบคุคลก็ตาม ตลอดจนการให้เกียรติยกย่องแก่บคุคล การมีวฒันธรรม
เช่นนีย้่อมแสดงถึงองค์การมีวัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญและให้รางวัลต่อคนเหล่านัน้ นอกจากนัน้ ความส าคัญของ
วฒันธรรมองค์การ ยงัใช้เป็นหลกัที่ชีน้ าพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การได้เพราะวฒันธรรมองค์การจะเป็นค่านิยมหลกัที่
สมาชิกขององค์การสว่นใหญ่เช่ือถือและปฏิบตัิตาม   
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลในการวิจัยไปใช้ 
      1.1 ผู้ บริหารสถานศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ควรมีการส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ด้านการใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์โดยการก าหนด
ทางเลือกที่ดีที่สดุหรือกลยทุธ์ที่หลากหลายเพื่อให้บรรลเุป้าหมายที่ต้องการ กระตุ้นและใช้แรงจูงใจให้บคุลากรคิดกิจกรรม
และโครงการใหม ่ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบตัิงานโดยค านงึถึงผลประโยชน์และผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 
      1.2 ผู้ บริหารสถานศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ควรมีการส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ด้านการมีมนุษยสมัพนัธ์ ควรมีการสร้างขวญัและ
ก าลงัใจยกย่องเชิดชูบุคลากร สร้างความสุขและความพึงพอใจสร้างพลังเชิงบวก สร้างความเข้าใจให้เกิดขึน้อย่างมี
ประสทิธิภาพ ให้การช่วยเหลอืบคุลากรตลอดจนประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่บคุลากร 
    1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาในหนว่ยงานตา่ง ๆ ได้แก่ โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
และมธัยมศึกษา ควรมีการสง่เสริมภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ด้านการสร้างวฒันธรรมองค์การ ควรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงานของบคุลากร ให้เกิดความเข้าใจตรงกนั จดับรรยากาศของการท างานเป็นทีมอย่างอบอุ่น
และเป็นกนัเอง สร้างวฒันธรรมองค์การท่ีมีคณุภาพให้เกิดขึน้ภายในสถานศกึษา 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครัง้ต่อไป 
      2.1 ควรมีการพฒันารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสงักดั
อืน่ เช่น อาชีวศกึษา องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
      2.2 ควรมีการวิจัยเชิงทดลองในการน ารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ไปพัฒนาเป็นหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างภาวะผู้น าให้กบัผู้บริหารสถานศกึษา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารนวตักรรมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญ สงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย  2 ขัน้ตอน คือ  
1) สร้างรูปแบบการบริหารนวตักรรมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สงักัดส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสริมการศึกษาเอกชนโดยใช้เทคนิคเดลฟายจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 17 คน 2) ตรวจสอบรูปแบบการบริหารนวตักรรมสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชนโดยกลุม่ผู้บริหาร
และครูในโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัด้วยการสนทนากลุม่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ามธัยฐาน 
และคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. รูปแบบการบริหารนวตักรรมสูค่วามเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
สง่เสริมการศกึษาเอกชนมีองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพฒันาผู้ เรียนโดยมุง่เน้นผลลพัธ์ มี 50 ประเด็น 2) ด้านการ
พฒันาภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร มี 45 ประเด็น 3) ด้านการพฒันาคณุภาพครูและบคุลากร มี 45 ประเด็น 4) 
ด้านการพฒันาหลกัสตูรและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มี 45 ประเด็น 5) ด้านการพฒันาระบบการบริหารจดัการของโรงเรียน 
มี 45 ประเด็น 6) ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เกือ้หนุนต่อการเรียนรู้และนวัตกรรม มี 45 ประเด็น และ 7) ด้านการ
พฒันาความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดการศึกษา มี 45 ประเด็น โดยในองค์ประกอบแต่ละด้านมีกระบวนการบริหาร
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จดัการตามหลกัวงจรคณุภาพ 4 ขัน้ตอน และ 15 ขัน้ยอ่ย ประกอบด้วย 1) การวางแผน มี 6 ขัน้ย่อย 2) การน ากลยทุธ์สูก่าร
ปฏิบตัิ มี 4 ขัน้ยอ่ย 3) การตรวจสอบผลการด าเนินงาน มี 2 ขัน้ยอ่ย และ 4) การแก้ไขพฒันาระบบ มี 3 ขัน้ยอ่ย รวมทัง้หมด 
320 ประเด็น  
 2. ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารนวตักรรมสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน พบวา่ รูปแบบท่ีสร้างขึน้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิ 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบ, การบริหารนวตักรรม, ความเป็นเลศิของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั 
 

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 
การจดัการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการมุ่งพฒันาประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสงัคมยคุ 4.0 มีความจ าเป็นที่จะต้อง

บริหารนวตักรรมสูค่วามส าเร็จและความเป็นเลศิในโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั สอดคล้องกบัประเทศไทยที่จ าเป็นต้องก้าวเข้า
สูก่ระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งต้องให้ความส าคญักบัการพฒันาทนุมนษุย์ 
การใช้และต่อยอดองค์ความรู้ การให้ความส าคญักบัการวิจยัและพฒันา การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม [1] 
โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มีจดุมุ่งหมาย คือ การมุ่งเน้นการประกนัโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
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การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานท าและสร้างงานได้ โดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศและของโลกที่ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทัง้มี
ความเป็นพลวตั ภายใต้สงัคมแห่งปัญญา สงัคมแห่งการเรียนรู้ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ [2] ภาคีเพื่อ
ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้มีข้อเสนอแนะว่ากรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีองค์ประกอบที่ส าคญั คือ วิชา
แกนและแนวคิดส าคญัในศตวรรษที่ 21 ทกัษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะด้านสารสนเทศ สือ่และเทคโนโลยี ทกัษะชีวิต
และอาชีพ และระบบสนบัสนนุ [3] ลกัษณะเดน่ของกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบับริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ
ที ่21 ได้แก่ การสอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก การไปไกลกว่าสาระวิชา การเรียนรู้ด้วยตวัผู้ เรียนโดยตรง การร่วมมือกนัมากกว่าการ
แข่งขนั การเรียนรู้ด้วยการท างานเป็นทีมมากกวา่การเรียนรู้เฉพาะคน และกระบวนทศัน์ใหม่แหง่การประเมินผล [4] จากกระแส
การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเข้าสู่ยุคนวตักรรม สอดคล้องกับแนวคิดตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 มาตรา 64 และมาตรา 65 ที่สนบัสนุนการน าเทคโนโลยีมา
พฒันาระบบและบคุลากรทางการศึกษา จากความส าคญัของนวตักรรมดงักลา่วมาแล้วข้างต้นนัน้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
สถานศกึษาจะต้องพฒันานวตักรรม หรือน านวตักรรมมาใช้เพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา [5]  

ส าหรับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานโลก ซึ่งมีรางวลัคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ได้
ก าหนดกรอบแนวคิดด้านการจัดการศึกษาเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ Baldrige Education Criteria for Performance Excellence 
(EdPEx) เพื่อช่วยให้มีการท าความเข้าใจและปรับใช้ในวงการศึกษาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน โดยยึดหลกัการ
ด าเนินงานเชิงระบบสูค่วามเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล [6] มีค่านิยมหลกัและแนวคิดที่เป็นความเช่ือและพฤติกรรมที่ฝังลึก
ในองค์การที่มีผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ ภายใต้กรอบการจัดการที่เน้นผลลพัธ์ ซึ่งเป็นรากฐานส าคญัของการปฏิบตัิ การให้
ข้อมูลป้อนกลบั และความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้และการสร้างนวตักรรมโดยบรูณาการเข้าไว้ในการ
ปฏิบัติงานประจ าวนั โดยมีระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการช่วยเกือ้หนุน จนเกิดผลงานที่โดดเด่น มีคุณภาพยอดเยี่ยม
เหนือกวา่ธรรมดา สามารถเป็นแบบอยา่งแก่โรงเรียนอื่นได้ 

การศึกษาเอกชนได้เป็นสว่นหนึง่ในการจดัการศกึษาของประเทศ ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชนได้
จดัให้มีการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศกึษาที่มีคณุภาพสูม่าตรฐานสากล โดยมีการบริหารด้านการพฒันาหลกัสตูร
และจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารที่เน้นคณุภาพของความเป็นเลศิ และค านงึถึงผลลพัธ์ที่
เกิดกบันกัเรียนในการพฒันาศกัยภาพให้เป็นพลโลกที่สมบรูณ์ [7] จากแนวโน้มการบริหารสถานศึกษาเอกชนสูม่าตรฐานสากล 
เน้นคุณภาพท่ีมีความเป็นเลิศ สู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยแนวคิดเชิงนวตักรรม โดยใช้หลกัการ แนวคิด 
วิธีการ หรือสิ่งใหม่ๆ ที่ยงัไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือพฒันาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิม ในการบริหารจดัการโรงเรียนเอกชนให้บรรลุ
เป้าหมายที่ระดบัคณุภาพสงูสดุ สามารถเป็นต้นแบบที่ดีแก่โรงเรียนอื่นได้ ซึ่งในปัจจุบนัยงัไม่พบการวิจยัเพื่อสร้างรูปแบบการ
บริหารนวตักรรมสูค่วามเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั ผู้วิจยัจึงศกึษาและสร้างรูปแบบการบริหารนวตักรรมสูค่วาม
เป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อให้สามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ได้ในวงกว้างตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สงักัดส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน 
2. เพื่อตรวจสอบรูปแบบการบริหารนวตักรรมสูค่วามเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั สงักดัส านกังาน

คณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาการสร้างรูปแบบการบริหารนวตักรรมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 
มีขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้วิจัยศึกษาหนังสือ วารสาร เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารนวตักรรมสู่ความเป็นเลิศทัง้ในและ

ตา่งประเทศ เพื่อน ามาสงัเคราะห์และก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพประกอบ 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 องค์ประกอบของการบริหารนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ  
1) การพฒันาผู้ เรียนโดยมุง่เน้นผลลพัธ์  
2) การพฒันาภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
3) การพฒันาคณุภาพครูและบคุลากร 
4) การพฒันาหลกัสตูรและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
5) การพฒันาระบบการบริหารจดัการของโรงเรียน 
6) การพฒันาสภาพแวดล้อมที่เกือ้หนนุตอ่การเรียนรู้และนวตักรรม 
7) การพฒันาความร่วมมือกบัเครือข่ายในการจดัการศกึษา 

กระบวนการบริหารจัดการตามหลักวงจรคุณภาพ 
P: การวางแผน 
 1) วิเคราะห์สถานะของโรงเรียน       2) ก าหนดวิสยัทศัน์และเป้าหมาย 

 3) พิจารณากลยทุธ์การบริหาร           4) วางแผนปฏบิตั ิ
 5) ก าหนดแนวทางตดิตามประเมินผล  6) ก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จ 
D: การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 1) จดัโครงสร้างการปฏิบตัิงาน 2) จดัทีมงานรับผิดชอบ 
 3) จดั KM และพฒันาบคุลากร 4) ด าเนินงาน 
C: การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
1) ติดตามความก้าวหน้า 2) ประเมินผลเทียบกบัเปา้หมาย 
A: การแก้ไขพัฒนาระบบ 
 1) สรุปผลการด าเนินงาน 2) ก าหนดวิธีการปรับปรุง 
 3) ด าเนินการปรับปรุง 

รูปแบบการบริหารนวตักรรม 
สู่ความเป็นเลิศของ 

โรงเรียนเอกชนประเภทสามญั  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- แนวคิด Baldrige Education Criteria for Performance Excellence Framework: EdPEx [8] 
- แนวคิดการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน [9] 
- แนวคิดการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล [7] 
- แนวคิดการจัดระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 [10] 
- แนวคิดการด าเนินงานโรงเรียนประชารัฐ [11] 

- แนวคิดการบริหารจัดการตามหลักวงจรคุณภาพ [12-16] 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
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ขัน้ตอนที่  2 การสร้างรูปแบบการบริหารนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยใช้เทคนิคเดลฟาย มีองค์ประกอบดงันี ้

1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก ในการวิจยัขัน้ตอนนี ้คือ ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สดุคงที่ 
[17] ด้วยการเลือกแบบเจาะจง โดยมีคณุสมบตัิตามข้อใดข้อหนึ่ง ดงันี  ้1) เป็นผู้มีวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาโทขึน้ไป 2) 
เป็นผู้มีบทบาทและหน้าที่ในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารนวตักรรมสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน 3) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารนวตักรรมสูค่วามเป็นเลศิของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5 ปีขึน้ไป 4) เป็นผู้ บริหาร
สถานศกึษาหรือครูที่รับผิดชอบการบริหารนวตักรรมสูค่วามเป็นเลศิ และ 5) เป็นผู้มีงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการเก่ียวกบั
การบริหารนวตักรรมสูค่วามเป็นเลศิ 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจยัครัง้นีม้ีทัง้หมด 3 ชดุ ดงัตอ่ไปนี ้

 2.1 แบบสอบถามรอบที่  1 ผู้ วิจัยน ากรอบแนวคิดการวิจัยและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องมาสร้างเป็น
แบบสอบถามปลายเปิด โดยมีข้อค าถามการบริหารนวตักรรมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สงักัด
ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน 7 ด้าน ภายใต้กระบวนการบริหารจดัการตามหลกัวงจรคณุภาพ 4 ขัน้ตอน 
ซึง่ผู้วิจยัจดัท าเป็นแบบสอบถามรอบท่ี 1 จ านวน 8 ข้อ โดยแจ้งผู้ เช่ียวชาญทราบลว่งหน้าและจดัสง่หนงัสือขอความร่วมมือ
ไปยงัผู้ เช่ียวชาญจ านวน 17 คน  
 2.2 แบบสอบถามรอบที่  2 ผู้วิจยัน าค าตอบที่ได้จากแบบสอบถามในรอบที่ 1 มาจัดเป็นหมวดหมู่วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ โดยพยายามคงรูปภาษาส านวนเดิมไว้ จากนัน้จ าแนกเป็นรายข้อ หากข้อความใดมีเนือ้ความที่
ใกล้เคียงกนัน ามาไว้ในข้อเดียวกนั แล้วน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยใช้แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ซึง่
ผู้วิจยัก าหนดช่องเหตุผลเพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จากนัน้น าแบบสอบถามฉบบัที่ 2 จ านวน 320 ข้อ 
สง่กลบัไปให้ผู้ เช่ียวชาญกลุม่เดิมจ านวน 17 คน 
 2.3 แบบสอบถามรอบที่ 3 ผู้วิจยัได้น าค าตอบท่ีได้รับจากแบบสอบถามในรอบท่ี 2 มาวิเคราะห์หาคา่มธัยฐาน 
(Median) และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล์ (Interquartile range) ของแตล่ะข้อ โดยคดัเลือกข้อความที่ค่ามธัยฐาน ตัง้แต ่3.50 
ขึน้ไป และมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 1.5 ลงมา [18] ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จากนัน้น าแบบสอบถามรอบที่ 3 จ านวน 320 
ข้อ สง่กลบัไปให้ผู้ เช่ียวชาญกลุม่เดิมจ านวน 17 คน โดยระบคุ่ามธัยฐาน และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ ไว้ในแบบสอบถาม
พร้อมทัง้ระบตุ าแหนง่ที่ผู้ เช่ียวชาญตอบ เพื่อให้ทราบความสอดคล้องระหวา่งค าตอบของกลุม่และค าตอบของตนเอง และให้
ผู้ เช่ียวชาญได้พิจารณาทบทวนค าตอบของตนเองอีกครัง้ว่าจะเปลี่ยนหรือยงัยืนยันค าตอบเดิมโดยเขียนอธิบายเหตุผล
ประกอบ ผู้วิจยัเก็บรวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนแบบสอบถามรอบที่ 3 และน าความคิดเห็นมาวิเคราะห์หาคา่มธัย
ฐาน และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์แล้วเลือกข้อความที่ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันตามเกณฑ์ที่ก าหนดสรุปเป็น
รูปแบบการบริหารนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศกึษาเอกชน 

ขัน้ตอนที่  3 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม 
  1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก ในการวิจยัขัน้ตอนนี ้คือ คณะผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่ จ านวน 10 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง โดยเป็นกลุ่มผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัที่มีคุณสมบตัิตามข้อใดข้อหนึ่ง ดงันี  ้1) เป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาโทขึน้ไป 2) เป็นผู้มีบทบาทและหน้าที่ในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารของโรงเรียนเอกชน
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ประเภทสามญั สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน  และ3) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน
เอกชนประเภทสามญั สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน 5 ปีขึน้ไป 

 2. ประเด็นสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยสรุปแนวทางค าถามไปใช้ในการจดัสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยจดัขึน้เพื่อตรวจสอบ
รูปแบบ โดยคณะผู้ ร่วมสนทนาเป็นกลุม่ผู้บริหาร และครูที่รับผิดชอบการบริหารนวตักรรมสูค่วามเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามญั จ านวน 10 คน ผู้วิจยัได้รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยสรุปข้อมูลและน ามาเขียนวิเคราะห์ตรวจสอบความ
ถกูต้องและความสมบรูณ์ 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. รูปแบบการบริหารนวตักรรมสูค่วามเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั สงักดัส านกังานคณะกรรมการ

สง่เสริมการศกึษาเอกชน สามารถสรุปได้ดงัภาพประกอบ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

องค์ประกอบที่ 6 ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เกือ้หนุนต่อการเรียนรู้และนวตักรรม 

มี 4 ขัน้ตอน 15 ขัน้ยอ่ย (45 ประเด็น) 

องค์ประกอบที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน 

มี 4 ขัน้ตอน 15 ขัน้ยอ่ย (45 ประเด็น) 

องค์ประกอบที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 

มี 4 ขัน้ตอน 15 ขัน้ยอ่ย (45 ประเด็น) 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการพัฒนาภาวะผู้น าและธรรมาภบิาลของผู้บริหาร 

มี 4 ขัน้ตอน 15 ขัน้ยอ่ย (45 ประเด็น) 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งเน้นผลลพัธ์ 

มี 4 ขัน้ตอน 15 ขัน้ยอ่ย (50 ประเด็น) 

องค์ประกอบที่ 7 ด้านการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

มี 4 ขัน้ตอน 15 ขัน้ยอ่ย (45 ประเด็น) 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

มี 4 ขัน้ตอน 15 ขัน้ยอ่ย (45 ประเด็น) 

ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ 

รูปแบบการบริหารนวัตกรรม 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการบริหารนวตักรรมสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน 
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โดยมีองค์ประกอบ 7 ด้าน คือ 1) ด้านการพฒันาผู้ เรียนโดยมุ่งเน้นผลลพัธ์ มี 50 ประเด็น 2) ด้านการพฒันาภาวะผู้น าและ
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร มี 45 ประเด็น 3) ด้านการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร มี 45 ประเด็น 4) ด้านการพัฒนา
หลกัสตูรและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มี 45 ประเด็น 5) ด้านการพฒันาระบบการบริหารจดัการของโรงเรียน มี 45 ประเด็น 
6) ด้านการพฒันาสภาพแวดล้อมที่เกือ้หนนุตอ่การเรียนรู้และนวตักรรม มี 45 ประเด็น และ 7) ด้านการพฒันาความร่วมมือ
กบัเครือขา่ยในการจดัการศกึษา มี 45 ประเด็น รวมทัง้หมด 320 ประเด็น ซึง่ในองค์ประกอบแตล่ะด้านมีกระบวนการบริหาร
จดัการตามหลกัวงจรคณุภาพ 4 ขัน้ตอน และ 15 ขัน้ยอ่ย ประกอบด้วย 1) การวางแผน มี 6 ขัน้ยอ่ย คือ (1) วิเคราะห์สถานะ
ของโรงเรียน (2) ก าหนดวิสยัทศัน์และเป้าหมาย (3) พิจารณากลยุทธ์การบริหาร (4) วางแผนปฏิบตัิ (5) ก าหนดแนวทาง
ติดตามประเมินผล และ (6) ก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จ 2) การน ากลยทุธ์สูก่ารปฏิบตัิ มี 4 ขัน้ยอ่ย คือ  (1) จดัโครงสร้างการ
ปฏิบัติงาน (2) จัดทีมงานรับผิดชอบ (3) จัด KM และพัฒนาบุคลากร และ (4) ด าเนินงาน    3) การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน มี 2 ขัน้ยอ่ย คือ (1) ติดตามความก้าวหน้า และ (2) ประเมินผลเทียบกบัเปา้หมาย และ 4) การแก้ไขพฒันาระบบ 
มี 3 ขัน้ยอ่ย คือ (1) สรุปผลการด าเนินงาน (2) ก าหนดวิธีการปรับปรุง และ (3) ด าเนินการปรับปรุง สามารถสรุปเป็นรูปแบบ
การบริหารนวตักรรมสูค่วามเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั สงักัดส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  
 2. ผลตรวจสอบรูปแบบการบริหารนวตักรรมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน พบวา่ คณะผู้ ร่วมสนทนากลุม่เห็นด้วยกบัทกุประเด็นของรูปแบบที่สร้างขึน้ โดยเห็น
ว่ารูปแบบการบริหารนวตักรรมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั สงักัดส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศกึษาเอกชนมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิ 
 

อภปิรายผล 
การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้วิจยัอภิปรายผลตามรายองค์ประกอบทัง้ 7 ด้าน ดงันี ้
 1. ด้านการพฒันาผู้ เรียนโดยมุ่งเน้นผลลพัธ์ ผลการวิจยัพบวา่ กลุม่ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกนัในการมุ่ง
พฒันาผลลพัธ์ให้เกิดกับผู้ เรียนสงูสดุด้วยกลยุทธ์ วิธีการ และนวตักรรมใหม่ ๆ ซึ่งควรสอดคล้องกับบริบทปัจจุบนัและที่
คาดการณ์ในอนาคตของผู้ เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต การพฒันาผู้ เรียนมีความสอดคล้องกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 
และผ่านการประชุมระดมความคิดจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องโดยร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้ เรียนโดยรักษาอัต
ลกัษณ์ตามจุดเน้นที่แตกต่างกนัของแตล่ะโรงเรียน มีการติดตามประเมินผล รายงานผล และให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนอยา่ง
ใกล้ชิดเป็นรายบุคคล กลุ่มผู้ เช่ียวชาญได้ให้ข้อคิดไปในทางเดียวกันว่า การบริหารนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชนประเภท
สามญัท่ีมีความเป็นเลิศ ผลลพัธ์ของผู้ เรียนเป็นผลมาจากความสมัพนัธ์ระหว่างผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คณุธรรมจริยธรรม 
และสขุภาพพลานามยั อีกทัง้จากผลการตรวจสอบรูปแบบโดยคณะผู้ ร่วมสนทนากลุม่มีความเห็นด้วยกบัรูปแบบการบริหาร
นวตักรรมสูค่วามเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน คณะผู้
ร่วมสนทนากลุม่มีความเห็นสอดคล้องกนัว่าการพฒันาผู้ เรียนเป็นหวัใจส าคญัที่สดุของการจดัการศึกษา เห็นสมควรให้มี
ล าดบัความส าคญัในการพฒันาในล าดบัแรก โรงเรียนจะต้องระดมความคิดเห็นจากผู้มีสว่นเก่ียวข้องทัง้หมดในการร่วมกนั
ก าหนดผลลพัธ์ของผู้ เรียนที่คาดหวงั ซึ่งควรจะสอดคล้องกบัปรัชญา ค่านิยมหลกั อตัลกัษณ์ และจุดเด่นของโรงเรียนนัน้ ๆ 
โดยใช้นวตักรรม วิธีการ หรือรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกบับริบทของผู้ เรียนที่เปลี่ยนไป คณะผู้ ร่วมสนทนากลุม่ได้ให้ข้อคิด
ไปในทางเดียวกนัว่า การบริหารนวตักรรมของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัที่มีความเป็นเลิศจ าเป็นต้องสร้างผลลพัธ์ของ
ผู้ เรียนให้มีความโดดเด่น นอกเหนือจากผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการแล้ว ยังรวมไปถึงพฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติ 
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ค่านิยม สขุภาพพลานามยั ท่ีหลอ่หลอมให้ผู้ เรียนมีความเป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์แบบ ทัง้นี ้มีความสอดคล้องกบัแนวคิดตาม
แผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579 [2] แนวคิดการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาที่มีคณุภาพสู่
มาตรฐานสากล [7] แนวคิดการประเมินสถานศกึษาเพื่อรับรางวลัพระราชทาน [9] และมีความสอดคล้องกบัผลวิจยัของศภุ
ลกัษณ์ เศธะพานิช [19] สนุิสา วิทยานกุรณ์ [20] วิภาวดี ชีวะผลาบรูณ์ [21] ตะวนั สือ่กระแสร์ [22] และ Fulston Schools 
[23] 

2. ด้านการพฒันาภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ผลวิจยัพบวา่ กลุม่ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในการพฒันาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าเชิงวิชาการเพื่อมุ่งสร้างผลลพัธ์ที่ดีให้กบัผู้ เรียนไปพร้อมกบัภาวะผู้น าเชิงธรรมาภิบาล  
 ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส เป็นแบบอย่างที่ดีทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ประยกุต์ใช้วิธีการ รูปแบบ หรือนวตักรรมใหม ่ๆ ในโรงเรียน โดยเน้นการมีสว่นร่วมของผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องด้วยการท างานเป็น
ทีม ตัง้แต่การวางแผน การปฏิบตัิงาน การประเมินผล และการแก้ไขพฒันาระบบ กลุ่มผู้ เช่ียวชาญได้ให้ข้อคิดไปในทาง
เดียวกนัว่า การบริหารนวตักรรมในโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัที่มีความเป็นเลิศ ผู้บริหารจะต้องมีความคิดเชิงบวก เป็น
ผู้สร้างแรงจูงใจและแรงผลกัดนัให้กับผู้ ใต้บงัคบับญัชา มีส่วนร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์และมีความมุ่งมัน่ในการน าการ
เปลี่ยนแปลงมาสูโ่รงเรียน อีกทัง้จากผลการตรวจสอบรูปแบบโดยคณะผู้ ร่วมสนทนากลุ่มมีความเห็นด้วยกับรูปแบบการ
บริหารนวตักรรมสูค่วามเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน 
คณะผู้ ร่วมสนทนากลุม่มีความเห็นสอดคล้องกนัว่าภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้บริหารเป็นหวัใจและกลไกขบัเคลื่อน
เร่ิมแรกในการผลกัดนัให้ทกุหนว่ยภายในโรงเรียนมุง่พฒันาผลลพัธ์ของผู้ เรียนสูเ่ปา้หมาย คณะผู้ ร่วมสนทนากลุม่ได้ให้ข้อคิด
ไปในทางเดียวกนัวา่ การบริหารนวตักรรมในโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัที่มีความเป็นเลศิ ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารเป็นสิ่งสะท้อนถึงความสามารถประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้ความเข้าใจในบริบทของผู้บริหาร ท่ีมี
ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ มีความมุ่งมัน่พยายามก้าวไปข้างหน้า รักษาเป้าหมาย มีความเป็นตวัของตนเอง  มีความ
เด็ดขาด เด็ดเดี่ยว ไมต่ามกระแส แตใ่นขณะเดียวกนัก็มีความเมตตากรุณา ใจกว้างและรับฟังบคุคลรอบข้าง รักษาสมดลุใน
ตนเองและการบริหารงาน มีความพยายามในการพัฒนาผู้ ช่วยผู้ บริหารให้เข้ามาร่วมเป็นคณะผู้ บริหาร อีกทัง้ค้นหา 
ปรับเปลี่ยน หรือประยกุต์วิธีการ รูปแบบ และนวตักรรมใหม่ๆ มาใช้ภายในโรงเรียน ทัง้นี ้มีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ
การประเมินสถานศกึษาเพื่อรับรางวลัพระราชทาน [9] แนวคิดการด าเนินงานโรงเรียนประชารัฐ [11] และมีความสอดคล้อง
กบัผลวิจยัของสกุญัญา แช่มช้อย [5]  ชลกร ตนัประภสัร์ [24] กมลทิพย์ ใจดี [25] ธนัฐกานต์ ทองสนิเกียรติ [26] วชิน อ่อน
อ้าย [27] และ Alvarez [28] 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร ผลวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในการให้
ความส าคญักบัการมุ่งพฒันาครูและบคุลากรให้สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเต็มศกัยภาพโดยเฉพาะการพฒันาผลลพัธ์ของ
ผู้ เรียนซึ่งเป็นหน้าที่หลกัโดยตรง ผ่านการอบรมพฒันาศกัยภาพ เสริมแรงจูงใจ สร้างขวญัและก าลงัใจ รวมไปถึงการสร้าง
บรรยากาศของความร่วมมือในการปฏิบตัิงาน กลุ่มผู้ เช่ียวชาญได้ให้ข้อคิดไปในทางเดียวกันว่า การบริหารนวตักรรมใน
โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัที่มีความเป็นเลิศ ควรมีรูปแบบ วิธีการ หรือนวตักรรมใหม่ๆ ในการเสริมสร้างและเน้นย า้ใน
เร่ืองของจรรยาบรรณวิชาชีพครูซึง่เป็นสิง่จ าเป็นล าดบัต้น มีคณุธรรมจริยธรรม ให้ความรัก ความหว่งใย และเป็นแบบอยา่งที่
ดีแก่ศิษย์และบคุคลรอบข้าง อีกทัง้จากผลการตรวจสอบรูปแบบโดยคณะผู้ ร่วมสนทนากลุม่มีความเห็นด้วยกบัรูปแบบการ
บริหารนวตักรรมสูค่วามเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน 
คณะผู้ ร่วมสนทนากลุม่มีความเห็นสอดคล้องกนัวา่ ครูและบคุลากรเป็นอีกหนึง่กลไกส าคญัในการพฒันาผลลพัธ์ของผู้ เรียน
เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับผู้ เรียนมากที่สุด และสมัผัสกับผู้ เรียนโดยตรง คณะผู้ ร่วมสนทนากลุ่มได้ให้ข้อคิดไปในทาง
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เดียวกนัวา่ การบริหารนวตักรรมในโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัที่มีความเป็นเลศิ ควรมีรูปแบบ วิธีการ หรือนวตักรรมใหม ่
ๆ ในการสร้างวฒันธรรมองค์การ ซึง่จะหลอ่หลอมให้ครูมีความเก่ง มีความสขุ และมีความมัน่คง โดยอาจใช้หลกัการสร้างให้
ครูและบุคลากรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of ownership) ท าให้ครูมีความพร้อมในการพฒันาผลลพัธ์ของผู้ เรียนใน
ล าดบัตอ่ไป ทัง้นี ้มีความสอดคล้องกบัแนวคดิการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศกึษาที่มีคณุภาพสูม่าตรฐานสากล 
[7] แนวคิดการจดัระบบสนบัสนนุการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 [10] และมีความสอดคล้องกบัผลวิจยัของ วิภาวดี ชีวะผลา
บรูณ์ [21] กมลทิพย์ ใจดี [25] ธนัฐกานต์ ทองสนิเกียรติ [26] Fulston Schools [23] BULBUL [29] และ Taylor [30]  

4. ด้านการพฒันาหลกัสตูรและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผลวิจยัพบวา่ กลุม่ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในการใช้วิธีการ รูปแบบ หรือนวตักรรมใหม่ ๆ มาพฒันาหลกัสตูรและการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั มี
การออกแบบหลกัสตูร วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการออกแบบวิธีและรูปแบบของการประเมินผลสมัฤทธ์ิ เจต
คติ หรือพฤติกรรมของผู้ เรียน ให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลาง และเสริมสร้างทกัษะในศตวรรษที่ 21 กลุม่ผู้ เช่ียวชาญได้
ให้ข้อคิดไปในทางเดียวกันว่า การบริหารนวตักรรมในโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัที่มีความเป็นเลิศ คือ การมีหลกัสตูร
สถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย สามารถพฒันาหลกัสตูรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสนองวิสยัทศัน์และจุดเน้น
เฉพาะของโรงเรียน อันจะสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึน้กับผู้ เรียน ผู้ ปกครอง และผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง  อีกทัง้จากผลการ
ตรวจสอบรูปแบบโดยคณะผู้ ร่วมสนทนากลุ่มมีความเห็นด้วยกับรูปแบบการบริหารนวตักรรมสูค่วามเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามญั สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน คณะผู้ ร่วมสนทนากลุม่มีความเห็นสอดคล้อง
กนัวา่ หลกัสตูรและการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส าคญัของครูในการพฒันาผลลพัธ์ของผู้ เรียน ดงันัน้ในการพฒันา
หลกัสูตรและจัดการเรียนรู้จะต้องเกิดจากความเข้าใจที่ตรงกันของทัง้ผู้พัฒนาและผู้น าไปใช้ แต่จะดีที่สุดเมื่อ ครูผู้ สอน
สามารถพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรียนและน าไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จได้ด้วยตนเอง คณะผู้ ร่วมสนทนากลุ่มได้ให้
ข้อคิดไปในทางเดียวกนัวา่ การบริหารนวตักรรมในโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัที่มีความเป็นเลศิ ควรมีวิธีการ รูปแบบ และ
นวตักรรมใหม่ ๆ ในการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ตามปรัชญา ค่านิยม อตัลกัษณ์ และจุดเน้นของโรงเรียนให้มี
ความโดดเด่น อีกทัง้ในกระบวนการพฒันาหลกัสตูรและการเรียนรู้ ควรเน้นไปที่กระบวนการตรวจสอบและประเมินผล กับ
การแก้ไขปรับปรุงระบบเพื่อยืนยนัผลลพัธ์ที่เกิดขึน้กับผู้ เรียน ซึ่งอาจเห็นผลช้าแต่มีความมัน่คง ทัง้นี ้มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Baldrige Education Criteria for Performance Excellence Program [8] แนวคิดการจดัระบบสนบัสนุนการ
เรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 [10] และมีความสอดคล้องกบัผลวิจยัของ ศภุลกัษณ์ เศธะพานิช [19] สนุิสา วิทยานกุรณ์ [20] 
ตะวนั สือ่กระแสร์ [22] และ Cozzolino [31] 

5. ด้านการพฒันาระบบการบริหารจดัการของโรงเรียน ผลวิจยัพบวา่ กลุม่ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกนัใน
การใช้วิธีการ รูปแบบ และนวตักรรมใหม่ ๆ ในการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจทางการบริหาร  โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ปรับให้เข้ากบับริบทของที่ตัง้ และขนาดของแต่ละโรงเรียน มีระบบการบริหารภายในโรงเรียนที่ไม่
ซบัซ้อน เน้นการบริหารในแนวราบมากกวา่แนวดิ่ง มีสายการบงัคบับญัชาที่สัน้ลง อาจผสมผสานให้มีโครงสร้างขนาดเลก็อยู่
ในขนาดใหญ่ หรือโครงสร้างแบบ Matrix เพื่อความยืดหยุ่นและคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงาน กลุม่ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ข้อคิดไป
ในทางเดียวกนัว่า การบริหารนวตักรรมในโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัที่มีความเป็นเลศิ ควรจะมีความความยืดหยุน่และ
ความคลอ่งตวัของระบบการบริหารทางการเงินและงบประมาณที่มีประสทิธิภาพ สามารถสร้างความโดดเดน่และความเป็น
เลิศให้กับโรงเรียนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทัง้จากผลการตรวจสอบ
รูปแบบโดยคณะผู้ ร่วมสนทนากลุ่มมีความเห็นด้วยกับรูปแบบการบริหารนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามญั สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน คณะผู้ ร่วมสนทนากลุม่มีความเห็นสอดคล้องกนัว่า 
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ระบบการบริหารจดัการของโรงเรียนมีความส าคญัส าหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัซึง่มีลกัษณะเป็นนิติบคุคล จึงควรมี
การปรับเปลีย่นรูปแบบการบริหารตามบริบทของแต่ละโรงเรียนด้วยรูปแบบ วิธีการ หรือนวตักรรมใหม ่ๆ คณะผู้ ร่วมสนทนา
กลุม่ได้ให้ข้อคิดไปในทางเดียวกนัวา่ การบริหารนวตักรรมในโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัที่มีความเป็นเลศิ ควรมีระบบการ
บริหารจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณอย่างทัว่ถึงและเพียงพอในการสร้างผลลพัธ์ที่เป็นเลิศ ทัง้นี ้มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดจากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 [2] แนวคิดของ Baldrige Education Criteria for Performance 
Excellence Program [8] แนวคิดการด าเนินงานโรงเรียนประชารัฐ [11] และมีความสอดคล้องกบัผลวิจยัของของ กมลทิพย์ 
ใจดี [25] ธนัฐกานต์ ทองสนิเกียรติ [26] Yoshida [32] และ Wong-Kam [33] 

6. ด้านการพฒันาสภาพแวดล้อมที่เกือ้หนนุตอ่การเรียนรู้และนวตักรรม ผลวิจยัพบวา่ กลุม่ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกนัวา่ โรงเรียนควรจดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้และสร้างนวตักรรมทัง้ภายในและภายนอก
ห้องเรียน มีแหลง่เรียนรู้ที่หลากหลาย เสริมด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั กลุม่ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ข้อคิดไปในทางเดียวกนัว่า การ
บริหารนวตักรรมในโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัที่มีความเป็นเลิศ จะต้องใสใ่จในการปรับปรุง พฒันา และหมัน่ดแูลรักษา
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีการเปลี่ยนแปลง มีสภาพใหม่ สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
ด้วยวิธีการ รูปแบบ หรือนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี น่าอยู่น่าเรียน และสง่แสริมภาพลกัษณ์ให้กับ
โรงเรียนได้อีกทางหนึง่ อีกทัง้จากผลการตรวจสอบรูปแบบโดยคณะผู้ ร่วมสนทนากลุม่มีความเห็นด้วยกบัรูปแบบการบริหาร
นวตักรรมสูค่วามเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน คณะผู้
ร่วมสนทนากลุม่มีความเห็นสอดคล้องกนัวา่ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนไมว่า่เป็น
วตัถหุรือบคุคล มีผลเกือ้หนนุตอ่การเรียนรู้และการสร้างสรรค์นวตักรรม คณะผู้ ร่วมสนทนากลุม่ได้ให้ข้อคิดไปในทางเดียวกนั
ว่า การบริหารนวตักรรมในโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัที่มีความเป็นเลิศ ควรจะเน้นให้สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและ
ห้องเรียนดูสวยงามอยู่ตลอดเวลา ด้วยวิธีการ รูปแบบ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยครูก็มีส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม และสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่น่าเรียน ซึ่งการสร้างบรรยากาศที่ดีสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยเป็นสื่อทัง้กับนกัเรียนและผู้ปกครอง ทัง้นี ้มีความสอดคล้องกับแนวคิดจากรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ โครงการวิจยัเร่ืองก าหนดแนวทางการพฒันาการศึกษาไทยกบัการเตรียมความพร้อมสูศ่ตวรรษที่ 21 [1] แนวคิด
การจดัระบบสนบัสนนุการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 [10] และมีความสอดคล้องกบัผลวิจยัของ วิภาวดี ชีวะผลาบรูณ์ [21] 
ชลกร  ตนัประภสัร์ [24] วชิน ออ่นอ้าย [27] BULBUL [29] และ Wong-Kam [33]  

7. ด้านการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดการศึกษา ผลวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ เช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกนัวา่เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษามีความจ าเป็นต่อการพฒันาโรงเรียน ครู และนกัเรียนสูค่วามเป็นเลิศ 
กลุม่ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ข้อคิดไปในทางเดียวกนัวา่ การบริหารนวตักรรมในโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัที่มีความเป็นเลิศ ควร
มีวิธีการ รูปแบบ หรือนวตักรรมใหม่ๆ  ในการพฒันาความร่วมมือกบัเครือขา่ยโดยมุง่เน้นไปในด้านการจดัการศกึษามากกว่า
ด้านอื่น อีกทัง้จากผลการตรวจสอบรูปแบบโดยคณะผู้ ร่วมสนทนากลุ่มมีความเห็นด้วยกับรูปแบบการบริหารนวตักรรมสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน คณะผู้ ร่วมสนทนา
กลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เครือข่ายในการจัดการศึกษาสามารถช่วยพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร รวมไปถึง
ผลลพัธ์ของผู้ เรียนได้จริง คณะผู้ ร่วมสนทนากลุ่มได้ให้ข้อคิดไปในทางเดียวกันว่า การบริหารนวตักรรมในโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามญัที่มีความเป็นเลิศ ควรมีวิธีการ รูปแบบ และนวตักรรมใหม่ ๆ ในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ควรจะมี
ความกล้าเข้าไปสร้างเครือข่ายทัง้ในประเทศและระดบัสากลโดยมุ่งเน้นความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ และพฒันาไปพร้อม ๆ 
กนั ไมใ่ช่เพื่อการแขง่ขนั ซึง่บารมีและประสบการณ์ของผู้บริหารมีสว่นส าคญัในการสร้างเครือขา่ย และความร่วมมือให้เป็นที่
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ยอมรับ อนัจะสง่ผลดีกลบัมายงัโรงเรียนและผลลพัธ์ของผู้ เรียน ทัง้นี ้มีความสอดคล้องกบัแนวคดิการประเมนิโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามญัศึกษาที่มีคณุภาพสูม่าตรฐานสากล [7] แนวคิดการประเมินสถานศกึษาเพื่อรับรางวลัพระราชทาน [9] และมี
ความสอดคล้องกบัผลวิจยัของสนุิสา วิทยานกุรณ์ [20] ตะวนั สือ่กระแสร์ [22] Price [34] และ Nelson [35] 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ส านกัคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชนควรน ารูปแบบการบริหารนวตักรรมสูค่วามเป็นเลิศของโรงเรียน

เอกชนประเภทสามญั สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชนไปสูก่ารด าเนินงานจริงในการบริหารนวตักรรม
สูค่วามเป็นเลศิ 
 2. ส านกัคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชนควรก าหนดทิศทางการด าเนินงานบริหารนวตักรรมสูค่วามเป็นเลศิ
ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั ให้มีความชดัเจนอยา่งตอ่เนื่อง เช่น การสนบัสนนุให้เกิดความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน
การบริหารนวตักรรมสูค่วามเป็นเลศิ โดยค านงึถึงขนาด ระดบัชัน้ท่ีเปิดสอน เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ด้านการพฒันาผู้ เรียนโดยมุง่เน้นผลลพัธ์ โรงเรียนเอกชนประเภทสามญั สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริม

การศึกษาเอกชน ควรมุ่งพฒันาผลลพัธ์ให้เกิดกับผู้ เรียนสงูสดุ มีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และผ่านการ
ประชมุระดมความคดิจากผู้มีสว่นเก่ียวข้องเพื่อร่วมกนัก าหนดเปา้หมายในการพฒันาผู้ เรียน โดยรักษาอตัลกัษณ์ตามจดุเน้น
ที่แตกตา่งกนัของแต่ละโรงเรียน ด้วยวิธีการ รูปแบบ และนวตักรรมใหม ่ๆ มีการติดตามประเมินผล รายงานผล และให้ความ
ช่วยเหลือผู้ เรียนอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล มุ่งสร้างผลลพัธ์ของผู้ เรียนให้มีความโดดเด่น นอกเหนือจากผลสมัฤทธ์ิทาง
วิชาการ ยงัรวมไปถึงพฤติกรรม คณุธรรม จริยธรรม ทศันคติ ค่านิยม สขุภาพพลานามยั ที่หลอ่หลอมให้ผู้ เรียนมีความเป็น
มนษุย์ที่สมบรูณ์ 

2. ด้านการพัฒนาภาวะผู้ น าและธรรมาภิบาลของผู้ บริหาร  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน ควรมุ่งพฒันาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าเชิงวิชาการ ไปพร้อมกบัภาวะผู้น าเชิงธรรมาภิ
บาลที่มีคณุธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส เป็นแบบอยา่งที่ดีทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน เน้นการมีสว่นร่วมของผู้ที่มีสว่น
เก่ียวข้องด้วยการท างานเป็นทีมในทุกกระบวนการ มีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ มีความมุ่งมัน่ ก้าวไปข้างหน้า รักษา
เป้าหมาย เป็นตวัของตนเอง มีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยว แต่ในขณะเดียวกนัก็มีความเมตตากรุณา ใจกว้างและรับฟังบคุคล
รอบข้าง มีความพยายามในการพฒันาผู้ช่วยผู้บริหารให้เข้ามาร่วมเป็นคณะผู้บริหาร อีกทัง้ค้นหา ปรับเปลีย่น หรือประยกุต์
วิธีการ รูปแบบ และนวตักรรมใหม ่ๆ มาใช้ 

3. ด้านการพฒันาคณุภาพครูและบคุลากร โรงเรียนเอกชนประเภทสามญั สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริม
การศึกษาเอกชน ควรให้ความส าคญักบัการมุง่พฒันาครูและบคุลากรให้สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเต็มศกัยภาพโดยเฉพาะ
การพฒันาผลลพัธ์ของผู้ เรียน ผ่านรูปแบบ วิธีการ หรือนวตักรรมใหม่ ๆ ในการอบรมพฒันาศกัยภาพ เสริมแรงจูงใจ สร้าง
ขวญัและก าลงัใจ รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศของความร่วมมือในการปฏิบตัิงาน ควรมีการเสริมสร้างและเน้นย า้ในเร่ือง
ของจรรยาบรรณวิชาชีพครู อีกทัง้ควรสร้างวฒันธรรมองค์การในการหลอ่หลอมให้ครูมีความเก่ง มีความสขุ และมีความ 

4. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ควรพัฒนาโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีการออกแบบหลกัสูตร วางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการออกแบบวธีิและรูปแบบของการประเมนิผลสมัฤทธ์ิ เจตคติ หรือพฤติกรรมของผู้ เรียน โดยใช้วิธี 
รูปแบบ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 มีหลักสูตร
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สถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย สามารถพฒันาหลกัสตูรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสนองวิสยัทศัน์และจุดเน้น
เฉพาะของโรงเรียน 

5. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน ควรใช้วิธี รูปแบบ หรือนวตักรรมใหม่ ๆ ในการจดัท าระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการ
ตดัสนิใจทางการบริหาร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ปรับให้เข้ากบับริบทของที่ตัง้ และขนาดของแตล่ะโรงเรียน มีระบบการ
บริหารภายในโรงเรียนที่ไมซ่บัซ้อน อีกทัง้ควรจะมีความความยดืหยุน่และความคลอ่งตวัของระบบการบริหารทางการเงินและ
งบประมาณที่มีประสทิธิภาพ สามารถสร้างความโดดเดน่และความเป็นเลศิในการพฒันาโรงเรียนด้านตา่ง ๆ ได้อยา่งรวดเร็ว 
มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

6. ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เกือ้หนุนต่อการเรียนรู้และนวัตกรรม โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สงักัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ควรจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอือ้ต่อ   การเรียนรู้และสร้าง
นวตักรรมทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน มีแหลง่เรียนรู้ที่หลากหลาย เสริมด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ด้วยวิธี รูปแบบ หรือ
นวตักรรมใหม่ ๆ ใส่ใจในการปรับปรุง พฒันา และหมัน่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีการเปลี่ยนแปลง มี
สภาพใหม ่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเป็นสื่อกลาง
ทัง้กบันกัเรียนและผู้ปกครอง 

7. ด้านการพฒันาความร่วมมือกับเครือข่ายในการจดัการศึกษา  โรงเรียนเอกชนประเภทสามญั สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน ควรพฒันาความร่วมมือกบัเครือข่ายโดยมุ่งเน้นไปในด้านการจดัการศึกษา  ควรมี
วิธีการ รูปแบบ นวตักรรมใหม ่ๆ และมีความกล้าเข้าไปสร้างเครือขา่ยทัง้ในประเทศและระดบัสากล โดยมุง่เน้นความร่วมมือ
เพื่อการเรียนรู้ และพฒันาไปพร้อม ๆ กนั ไมใ่ช่เพื่อการแขง่ขนั  

ข้อแสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการน ารูปแบบการบริหารนวตักรรมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั สงักัดส านกังาน

คณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชนไปใช้ในโรงเรียนที่เป็นประเภทหรือสงักดัอื่น โดยมุ่งเน้นการบริหารนวตักรรมสูค่วาม
เป็นเลศิ 

2.  ควรมีการวิจัยรูปแบบการบริหารนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในลกัษณะ
เฉพาะเจาะจง เช่น โรงเรียนเอกชนคาทอลิก โรงเรียนเอกชนเจ้าของเดี่ยว โรงเรียนเอกชนรูปแบบบริษัท เป็นต้น เพื่อสร้าง
รูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัแตล่ะแบบ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองกลยทุธ์การบริหารจดัการคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาสูม่าตรฐานสากล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนลา่งมีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั เพื่อ 1) ศกึษาการบริหารจดัการคณุภาพโรงเรียนและ การสร้างกลยทุธ์การบริหารจดัการ
คณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาสูม่าตรฐานสากล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2) เพื่อสร้างกลยทุธ์การบริหารจดัการ
คณุภาพโรงเรียนประถมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ3) เพื่อประเมินความเป็นไปได้
ของกลยุทธ์การบริหารจดัการคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง การ
ด าเนินงานวิจยัมี 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนและการสร้างกลยุทธ์การบริหาร
จดัการคณุภาพโรงเรียนประถมศึกษาสูม่าตรฐานสากล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ขัน้ตอนที่ 2 สร้างกลยทุธ์การ
บริหารจดัการคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาสูม่าตรฐานสากลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง และขัน้ตอนท่ี 3 ประเมิน
ความเป็นไปได้ของกลยทุธ์การบริหารจดัการคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ผู้วิจยัน ากลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนลา่ง มาสร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัแล้วน าไปแจกกบักลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน หวัหน้า
ฝ่ายแผนงาน และหวัหน้าฝ่ายมาตรฐานสากล ในโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัประถมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ตอนลา่ง จ านวน 39 คน ได้มาจากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 ผลการวิจยั พบวา่  
1. ผลจากการศกึษาการบริหารจดัการคณุภาพโรงเรียนและการสร้างกลยทุธ์การบริหาร จดัการคณุภาพโรงเรียน

ประถมศกึษาสูม่าตรฐานสากล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ปรากฏผล ดงันี ้
    1.1 การบริหารจดัการคณุภาพโรงเรียน ประกอบด้วย 1) การเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั 2) การพฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยี 3) การสร้างทีมงาน และ 4) การจดัการกระบวนการภายใน   
    1.2 การสร้างกลยทุธ์ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) การก าหนดทิศทางของ
องค์กร 3) การก าหนดกลยทุธ์ และ 4) การประเมินความเป็นไปได้ของกลยทุธ์  
               2. กลยทุธ์การบริหารจดัการคณุภาพโรงเรียนประถมศึกษาสูม่าตรฐานสากลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 
ที่สร้างขึน้ประกอบด้วย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลกั จ านวน 4 กลยทุธ์ ได้แก่ 1) การยกระดบัคณุภาพของ
นกัเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 2) การส่งเสริมนวตักรรมและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 3) การพฒันา
ทีมงานให้เกิดความเข้มแข็ง 4) การเร่งรัดปรับปรุงการจัดกระบวนการภายในให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ และกลยุทธ์ขบัเคลื่อน 
จ านวน 39 กลยทุธ์ 
                3. ผลการประเมินความเป็นไปได้ของกลยทุธ์การบริหารจดัการคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาสูม่าตรฐานสากล ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง พบว่า องค์ประกอบของกลยทุธ์ ได้แก่ วิสยัทศัน์  พนัธกิจ เป้าประสงค์ กลยทุธ์หลกั และ
กลยทุธ์ขบัเคลื่อนมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมากที่สดุ เมื่อเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้ของกลยทุธ์หลกัจากมากไป
น้อย ดังนี ้1) การยกระดบัคุณภาพของนกัเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  2) การพัฒนาทีมงานให้เกิดความเข้มแข็ง  
3) การสง่เสริมนวตักรรมและเทคโนโลยีให้มีคณุภาพและมาตรฐาน และ 4) การเร่งรัดปรับปรุงการจดักระบวนการภายในให้
เอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
 

ค าส าคัญ: กลยทุธ์,  การบริหารจดัการคณุภาพโรงเรียน,  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 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวตัน์ท าให้ประเทศตา่งๆ
ต้องเผชิญกับภาวการณ์แข่งขนัสงูและต้องเร่งพฒันาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  เพื่อให้สามารถรับมือกับสิ่ง  
ท้าทายดงักลา่วได้ การจดัการศึกษาของประเทศต่างๆรวมทัง้ประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา คือ คณุภาพ
ของการศกึษาของนกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนเกิดความก้าวหน้าเทา่เทียมประเทศอื่นๆ ท าให้ประเทศสามารถแข่งขนับนเวทีโลก
ได้ในยุคโลกาภิวัตน์  ด้วยสภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การศึกษาของไทยจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงตามสภาพสงัคม [1] 
 การบริหารจัดการการศึกษาของไทยในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนบริบทโครงสร้างตามรูปแบบใหม่ที่ให้
ความส าคญัตอ่การปฏิรูปการศกึษา โดยมีความมุง่หมายที่จะจดัการศกึษาเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ เป็นคน
ดี มีปัญญา มีความสขุและมีศกัยภาพ  พร้อมที่จะแข่งขนัและให้ความร่วมมืออยา่งสร้างสรรค์บนเวทีโลก ซึง่มุง่เน้นคณุภาพ
ของนกัเรียนเป็นส าคญั พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติพ.ศ. 2542  จึงก าหนดให้กระทรวงศกึษาธิการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจดัการศกึษาไปยงัเขตพืน้ท่ีการศกึษา และสถานศกึษาโดยยดึหลกัการจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดั
การศึกษาให้มีความเป็นเอกภาพในด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ทัง้ด้านวิชาการ การบริหาร 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป เพื่อให้เกิดความคล่องตัว  มีอิสระในการบริหารจัดการที่มี
ประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล  เน้นให้มีการพฒันาและยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาให้สงูขึน้ ด้วยการปฏิรูป
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หลกัสตูร กระบวนการเรียนการสอน  การพฒันาครู บคุลากรและการบริหารจัดการ ซึ่ งการยกระดบัคุณภาพการศึกษานัน้
ต้องเป็นแนวทางที่สอดคล้องกบัความเปลีย่นแปลงและความต้องการของสงัคมปัจจบุนั [2] 
 ดงันัน้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาจึงมุ่งเน้นด้านคุณภาพมากขึน้ หลกัสตูรการเรียนการสอนต้องปรับให้มี
ความเป็นสากลมากขึน้ โดยเฉพาะด้านภาษาทัง้นีก็้เพื่อความได้เปรียบในการติดต่อสื่อสาร และการเจรจาต่อรองในสงัคม
โลก ตลอดจนการประกอบอาชีพ [3]  สง่ผลให้การจดัหลกัสตูรและกิจกรรมการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมีการปรับเปลีย่นให้
มีความเป็นพลวตัและก้าวทนักบัความเปลีย่นแปลงที่เกิดในยคุปัจจบุนั  
 เมื่อพิจารณาสภาพการด าเนินงานของสถานศกึษาตามบทบาทหน้าที่ของกระทรวงศกึษาธิการก าหนดแล้วพบวา่ใน
ปัจจุบนัโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัประถมศึกษายงัไม่สามารถปฏิบตัิงานให้บรรลผุลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ได้  อีกทัง้ยงั
ไม่สามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างแท้จริง  ทัง้นี เ้ป็นผลมาจาก
กระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  ยังไม่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ รับบริการ ขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารงาน ซึ่งผลการด าเนินงานดงักล่าวได้รับความส าเร็จในระดบัหนึ่งเพียง
บางสว่นเทา่นัน้ [2] 
 โดยเฉพาะการด าเนินการโครงการยกระดบัมาตรฐานโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลในระดบัประถมศึกษาที่ผ่านมา  
ท าให้โรงเรียนต่างๆยังไม่ประสบความส าเร็จในด้านการด าเนินการเท่าที่ควร จึงได้มีการติดตามและประเมินผล น ามา
วิเคราะห์ผลและได้พบปัญหาต่างๆ อาทิ 1) การขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 2) การจัดสรร
งบประมาณที่ไม่ทัว่ถึงตามโรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร 3) ขาดสื่ออุปกรณ์การสอนและเทคโนโลยีการสอน 4) การบริหารจัด
การศึกษายงัไม่เน้นท่ีผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 5) ขาดการท างานเป็นทีมและการมีสว่นร่วมอย่างจริงจังในการบริหารจดัการ
จากทกุภาคสว่น 6) ขาดประสิทธิภาพของการประกนัคุณภาพการศึกษา 7) ขาดการมีสว่นร่วมของประชาชน และ 8) ขาด
การพฒันานโยบายอยา่งตอ่เนื่อง [3] 
 นอกจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นยังพบว่าการด าเนินการของโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลยงัมีปัญหาด้านการพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน  ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ
หลักสูตร โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดการเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  โดยเฉพาะการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน  
การพฒันาการเรียนการสอน อีกทัง้ยงัพบปัญหาเก่ียวกับ  1) โรงเรียนขาดความคล่องตัวในการบริหารเนื่องจากระเบียบ 
ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณและบุคลากร 2) การสร้างความเข้าใจในการสื่อสารทัง้สองทางกับทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมใน 
การด าเนินงาน 3) ความขดัแย้งจากความไม่เข้าใจในนโยบายและความต่อเนื่องในการท างานและ  4) ข้อจ ากดัด้านจ านวน 
สือ่นวตักรรมและเทคโนโลยีไมเ่พียงพอตอ่นกัเรียน [4]   
 จากปัญหาดงักล่าวผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีกลยทุธ์ในการบริหารจดัการโรงเรียนให้เกิดคณุภาพ เพราะ 
กลยุทธ์เป็นแนวคิดส าคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการได้ประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะกลยุทธ์ การบริหาร
จัดการคุณภาพเป็นแนวคิดใหม่ทางการบริหาร ในการยกระดับคุณภาพของนักเรียน   มีความส าคัญต่อการพัฒนา
สถานศึกษาในยุคโลกาภิวตัน์ ปรับปรุงการจัดกระบวนการภายในให้ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพ  ที่
ส าคญัช่วยตอบสนองความต้องการของนกัเรียน และพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีในการท างาน[5] กลยุทธ์การบริหาร
จัดการคุณภาพ  เน้นการก ากับติดตามอย่างต่อเน่ือง เน้นการท างานเป็นทีมท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
ตอบสนองการบริหารและการบริการ และพฒันาความสามารถของบคุลากรในองค์กร [6]    
  ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อน ากลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ น ามาใช้
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พฒันาโรงเรียนประถมศกึษาให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อน าไปสูก่ารพัฒนาศกัยภาพนกัเรียนให้มีคณุภาพ  ตลอดจน
สถานศกึษาอื่นในระดบัตา่งๆน าไปประยกุต์ใช้เพื่อพฒันาระบบการบริหารสถานศกึษา เพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษาตอ่ไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ ดงันี ้
 1.  เพื่อศกึษาการบริหารจดัการคณุภาพและการสร้างกลยทุธ์การบริหารจดัการคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษา 
สูม่าตรฐานสากล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 
 2.  เพื่อสร้างกลยทุธ์การบริหารจดัการคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาสูม่าตรฐานสากล ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 
 3.  เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของกลยทุธ์การบริหารจดัการคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาสูม่าตรฐานสากล  
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัย เร่ือง กลยุท ธ์การบ ริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาสู่มาตรฐานสากล  ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ผู้ วิจัยด าเนินการวิจัย สามขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนที่  1 ศึกษาการบริหารจัดการคุณภาพ
โรงเรียนและการสร้างกลยทุธ์การบริหารจดัการคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาสูม่าตรฐานสากลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนลา่ง ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร  หนงัสือ ต ารา  งานวิจยัทัง้ภาษาไทยและต่างประเทศเก่ียวกบั หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี 
และผลวิจยัของการบริหารจดัการคณุภาพ และการสร้างกลยทุธ์เพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการร่างกลยทุธ์การบริหารจดัการ
คุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง   อีกทัง้ ศึกษาการบริหารจัดการ
คุณภาพโรงเรียนและการสร้างกลยุทธ์  การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน  10 คน ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ผู้วิจยัสมัภาษณ์ตามประเด็นที่ก าหนดไว้  น ามาวิเคราะห์ข้อมลู  ด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
Analysis) โดยน าข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญมาเป็นแนวทางในการร่างกลยุทธ์การบริหาร
จดัการคณุภาพโรงเรียนประถมศึกษาสูม่าตรฐานสากล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างกลยทุธ์
การบริหารจดัการคณุภาพโรงเรียนประถมศึกษาสูม่าตรฐานสากล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ผู้วิจยัร่างกลยทุธ์
การบริหารจดัการคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาสูม่าตรฐานสากล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ผู้วิจยัได้ด าเนินการ
น าข้อมลูในขัน้ตอนที่ 1 ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ และมาก าหนดเป็นกลยทุธ์ ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ กลยทุธ์หลกั และกลยทุธ์ขบัเคลื่อน  ตอ่จากนัน้ 
น าไปพิจารณาความเหมาะสมของร่างกลยทุธ์ การบริหารจดัการคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ด้วยการจดัสนทนากลุม่กบัผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 10 คน และน ามาวิเคราะห์ข้อมลู ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)  ขัน้ตอนที่ 3  การประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพ
โรงเรียนประถมศกึษาสูม่าตรฐานสากล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง  ผู้วิจยัประเมินความเป็นไปได้ของกลยทุธ์การ
บริหารจดัการคณุภาพโรงเรียนประถมศึกษาสูม่าตรฐานสากล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ด้วยการแจกแบบสอบถามกับ 
กลุ่มตวัอย่าง  ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 13 คน  ครูแผนงาน 13 คน  ครูมาตรฐานสากล 13 คน รวมจ านวนทัง้สิน้  39  คน จ านวน
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โรงเรียน 13 โรงเรียน  โดยผู้วิจยัสุม่แบบสองขัน้ตอน (Two Stage Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมลูและน ามาวเิคราะห์ข้อมลูด้วยคา่
ร้อยละ (Percentage: %)  คา่เฉลีย่ (Mean: X ) และ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation : SD ) 
 

สรุปผลการวิจัย  
 ผลจากการวิจยัมีสรุปผล ดงันี ้
 1. ผลจากการศึกษาการบริหารจดัการคุณภาพโรงเรียนและการสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการคณุภาพโรงเรียน
ประถมศกึษาสูม่าตรฐานสากล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ปรากฏผล ดงันี ้
    1.1 การบริหารจดัการคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาประกอบด้วย 1) การเน้นนกัเรียน 
เป็นส าคญั 2) การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี 3) การสร้างทมีงาน และ 4) การจดัการกระบวนการภายใน 
    1.2 การสร้างกลยทุธ์ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
2) การก าหนดทิศทางขององค์กร 3) การก าหนดกลยทุธ์ และ 4) การประเมินความเป็นไปได้ของกลยทุธ์  
              2. กลยทุธ์การบริหารจดัการคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาสูม่าตรฐานสากล ในภาค 
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ที่สร้างขึน้ประกอบด้วย วิสยัทศัน์  พนัธกิจ   เปา้ประสงค์  กลยทุธ์หลกั จ านวน 4 กลยทุธ์  และ
กลยทุธ์ขบัเคลือ่น จ านวน  39  กลยทุธ์  
              3. องค์ประกอบของกลยุทธ์ ได้แก่ วิสยัทศัน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลกั  และกลยุทธ์ขบัเคลื่อนมีความ
เป็นไปได้อยู่ในระดบัมากที่สดุ เมื่อเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้ของกลยทุธ์หลกัจากมากไปน้อย ดงันี ้1) การยกระดบั
คณุภาพของนกัเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 2) การพฒันาทีมงานให้เกิดความเข้มแข็ง 3) การสง่เสริมนวตักรรมและ
เทคโนโลยีให้มีคณุภาพและมาตรฐาน และ 4) การเร่งรัดปรับปรุงการจดักระบวนการภายในให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
 

อภปิรายผล 
 ผู้วิจยัอภิปรายผลของการวิจยั ดงันี ้
              1. ผลจากการศึกษาการบริหารจดัการคุณภาพโรงเรียนและการสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการคณุภาพโรงเรียน
ประถมศกึษาสูม่าตรฐานสากล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ปรากฏผล ดงันี ้
 1.1 การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนประกอบด้วย  
1) การเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั 2) การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี  3) การสร้างทีมงาน และ4) การจดัการกระบวนการ
ภายใน  ที่ เป็นเช่นนี อ้าจเป็นเพราะการบริหารจัดการคุณภาพเป็นแนวคิดส าคัญของการบริหารจัดการยุคใหม่  
ที่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าเป็นส าคญั ในโรงเรียนลกูค้าได้แก่ นกัเรียน ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษาจงึวางแผนพฒันา
นกัเรียนให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการกระบวนภายในให้ครอบคลมุการพฒันานกัเรียนทกุด้าน ตลอดจน
สง่เสริมการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งแพร่หลาย ที่ส าคญักระตุ้นให้บคุลากรท างานเป็นทีมอยา่งเข้มแข็งสอดคล้องกบั

แนวคิดของ  สวุรรณี  แสงมหาชยั [7] สรุปวา่ การบริหารจดัการคณุภาพมีแนวคิดที่ส าคญั  ได้แก่ การมุ่งเน้นความต้องการ

ของลกูค้าเป็นศนูย์กลางในการบริหารและด าเนินการ  การปรับปรุงกระบวนการในการผลติ ต้องเน้นคณุภาพของงานจึงต้อง
อาศยับคุลากรที่มีคณุภาพและท างานเป็นทีม  ตลอดจนการปรับปรุงการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
ในการท างานและที่ส าคญัทกุคนในองค์กรมีสว่นร่วมในการด าเนินการพฒันาปรับปรุงองค์กรให้เกิดคุณภาพ  สอดคล้องกบั

แนวคิดของ แบ็งค์  [8] ให้ความส าคญัของการบริหารจัดการคุณภาพ เป็นปรัชญารากฐานขององค์กรที่มีพืน้ฐานมาจาก
ความพึงพอใจของลกูค้า กระบวนการทกุอย่างเร่ิมต้นที่ลกูค้าการบริหารจดัการคณุภาพจึงเป็นเร่ืองการออกแบบองค์กรให้
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ลกูค้าพึงพอใจโดยเน้นการท างานเป็นทีมและการมีสว่นร่วมของบคุลากร  การปรับปรุงการจดัการกระบวนการภายในอย่าง
ตอ่เนื่อง รวมทัง้การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจดัการ 
                   1.2  ก า รศึ ก ษ าก า รส ร้า งก ล ยุ ท ธ์  พ บ ว่ า  ก า รส ร้ า งก ล ยุ ท ธ์ ป ระ ก อ บ ด้ ว ย   4 ขั ้น ต อ น ไ ด้ แ ก่  
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) การก าหนดทิศทางขององค์กร 3) การก าหนดกลยทุธ์ และ4) การประเมินความเป็นไปได้
ของกลยุทธ์ ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะการสร้างกลยุทธ์จ าเป็นต้องวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจสอบสภาพปัจจุบนัและ
ปัญหาขององค์กรวา่อยูต่รงจดุใด เพื่อจะได้วางแผนพฒันาองค์กรได้อยา่งถกูต้อง ตลอดจนสามารถก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ
และเป้าประสงค์ให้สอดคล้องกนัได้อยา่งชดัเจน  อีกทัง้การก าหนดกลยทุธ์เป็นหวัใจส าคญั  เพราะเป็นวิธีการแก้ปัญหาและ
พฒันางานไปสูค่วามส าเร็จโดยเฉพาะการประเมินความเป็นไปได้ของกลยทุธ์  เป็นการตรวจสอบกลยทุธ์วา่มีความเป็นไปได้

ไปสู่การปฏิบตัิมากน้อยเพียงใด  เพื่อหาทางมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป   สอดคล้องกับแนวคิดของเนตร์พณัณา ยาวิราช[9] 
กล่าวถึงกระบวนการสร้างกลยุทธ์ ประกอบด้วย  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  การก าหนดทิศทางขององค์กร และ การ

ก าหนดกลยุทธ์ สอดคล้องกับแนวคิดของสตริคแลนด์และแกมบี  [10]  สรุปกระบวนการสร้างกลยุทธ์ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก าหนดทิศทางขององค์กร และ การก าหนดกลยทุธ์ และการประเมินความเป็นไปได้ของกลยทุธ์ 
             2. ผลการสร้างกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่สร้างขึน้ประกอบด้วย วิสยัทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์หลกั จ านวน 4 กลยุทธ์  
ได้แก่  1) การยกระดบัคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  2) การส่งเสริมนวตักรรมและเทคโนโลยีให้มี
คณุภาพและมาตรฐาน 3) การพฒันาทีมงานให้เกิดความเข้มแข็ง และ 4) การเร่งรัดปรับปรุงการจดักระบวนการภายในให้
เอื อ้ ต่ อ ก า ร เ รีย น รู้  แล ะกลยุท ธ์ ขับ เค ลื่ อ น  จ า น วน   39  ก ล ยุ ท ธ์  ที่ เ ป็ น เช่ น นี ้อ าจ เป็ น เพ รา ะ  ก ารจั ด ท า 
กลยุทธ์มีความส าคัญต่อการบริหารงานให้เกิดคุณภาพ  ช่วยให้องค์กรพัฒนาได้ทนักับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสมเป็นแนวทางที่ให้ผู้บริหารองค์กรด าเนินการได้อยา่งมีทิศทาง มุง่สูค่วามส าเร็จขององค์กรได้อยา่งมีประสทิธิผลและ
ประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้ บริหารสามารถน าพาองค์กร มุ่งสู่เป้าหมายภายใต้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้ มค่า 
โดยเฉพาะกลยทุธ์การบริหารจดัการคณุภาพโรงเรียนประถมศึกษาสูม่าตรฐานสากล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่งมี
องค์ประกอบท่ีส าคญัได้แก่ วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยทุธ์ เพราะองค์ประกอบเหลา่นีเ้ป็นการก าหนดทิศทาง 
ของสถานศกึษาวา่จะไปทิศทางใด  โดยเฉพาะวิสยัทศัน์เป็นภาพอนาคตที่ผู้บริหารจะน าพาองค์กรไปสูเ่ปา้หมาย  และเป็นสิง่
ท้าทายให้บคุลากรฟันฝ่าอปุสรรคต่างๆในการปฏิบตัิงาน  อีกทัง้ช่วยก าหนดทิศทางและเปา้หมายขององค์กร ช่วยกระตุ้นให้
บคุลากรมีความตระหนกั ผกูพนั และมุง่มัน่ในการปฏิบตัิงาน ผลกัดนัให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย ส าหรับพนัธกิจเป็นข้อผกูพนั
ของผู้บริหารเพื่อจัดท าภารกิจต่างๆในองค์กร  อีกทัง้ช่วยท าให้วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการมีความชัดเจน
ยิ่งขึน้ เพื่อสามารถวดัความส าเร็จได้อย่างชัดเจน สนบัสนุนการท างานเป็นกลุ่มด้วยการมุ่งเน้นเป้าหมาย   สนบัสนุนให้มี
แนวความคิดนอกกรอบ (Out-of-the-box) เพื่อให้บรรลเุป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ร็อบบินส์ และ

เคาล์เตอร์ [11] สรุปว่า กลยุทธ์  ควรประกอบด้วย วิสยัทศัน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ สอดคล้องกับแนวคิด 

ของกอร์ดอน และคนอื่นๆ [12] ให้แนวคิดว่าการสร้างกลยุทธ์ให้ มีคุณภาพควรก าหนดทิศทางขององค์กรให้ชัดเจน  

โดยเร่ิมต้นให้บุคลากรทุกคนร่วมกันก าหนดวิสยัทศัน์ จัดท าพันธกิจ สอดคล้องกับผลวิจัยของบอททอมส์ [13] ได้ศึกษา 

กลยทุธ์การบริหารที่ท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จสูม่าตรฐานสากล ผลการวิจยัพบวา่ กลยทุธ์การบริหารที่ท าให้โรงเรียน
ประสบความส าเร็จ  สูม่าตรฐานสากล ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการภายในทัง้ด้านหลกัสตูร การเรียนการสอน การพฒันา
ครูและผู้บริหาร รวมทัง้การเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติในสภาพจริงและเช่ือมโยงระหว่างผลสมัฤทธ์ิ 
การบริหารของผู้บริหารกบัใบประกอบวิชาชีพ   
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 โดยเฉพาะกลยุทธ์หลกั  การยกระดับคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ  
ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะนกัเรียนเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาโรงเรียนเป็นลกูค้าที่ผู้บริหารต้องเอาใจใสด่แูลเป็นพิเศษ  
โรงเรียนจึงต้องท าความเข้าใจกบัความต้องการของนกัเรียน ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต และต้องพยายามด าเนินการ ให้บรรลุ
ความต้องการของนกัเรียน รวมทัง้พยายามท าให้เหนือความคาดหวงั ตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจแก่นกัเรียน 
รวมทัง้มีการพฒันานกัเรียนให้เกิดคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง   เพราะถ้านกัเรียนมีคณุภาพท่ีดีจะช่วยสร้างช่ือเสยีงให้กบัโรงเรียน 
ท าให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นศรัทธาโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของฮราเดสกี [14] กล่าวถึงการยกระดับคุณภาพ 
ของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ช่วยพัฒนาผลสมัฤทธ์ิและท าให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดความพึงพอใจ   
พัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ 
ของนกัเรียน และสง่เสริมนวตักรรมในการเรียนรู้ของนกัเรียนให้เกิดคณุภาพสอดคล้องกบัแนวคิด ของแคปแลนและนอร์ตนั 

[15] กลา่วถึงการเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั ช่วยค้นหาวิธีการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นกัเรียนเพื่อให้เกิดการภกัดี ค านงึถึง
ผลประโยชน์ของนกัเรียนให้คุ้มคา่ ท าให้เกิดคณุภาพนกัเรียนและการบริการท่ีมีคณุภาพ 
 อีกทัง้กลยทุธ์หลกั  การสง่เสริมนวตักรรมและเทคโนโลยีให้มีคณุภาพและมาตรฐานเป็น กลยทุธ์การบริหารจดัการ
คณุภาพโรงเรียนประถมศึกษาสูม่าตรฐานสากลที่ส าคญั ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะนวตักรรมและเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัและเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเป็นที่ยอมรับในยคุปัจจุบนัและเป็นยคุที่องค์กรตา่ง ๆ เห็นความจ าเป็นและใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยีในการด าเนินงาน การบริหารงานและการตดัสินใจ อีกทัง้ยงัช่วยอ านวยความสะดวกให้การบริหารและการจัด 
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทนัใจ และเกิดประสิทธิผล  ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการท างาน  
ทัง้ระบบการติดตอ่สื่อสารและการให้บริการที่ผู้ รับบริการประทบัใจและพงึพอใจตอ่การได้รับการบริการ  ก่อให้เกิดประโยชน์
ด้านการประหยดัเวลา ก าลงัคน และค่าใช้จ่ายใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่จูงใจให้นกัเรียนสนใจและใฝ่รู้ อีกทัง้ส่งเสริม
บรรยากาศแห่งองค์การแห่งการเรียนรู้ และบริการให้เกิดการเข้าถึงอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมกัน   สอดคล้องกบัแนวคิดของ
เดสส์และมิลเลอร์[16] กลา่วถึง นวตักรรมและเทคโนโลยี เป็นปัจจยัส าคญัในการบริหารจดัการคุณภาพช่วยให้การบริหาร
จัดการและการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามวิสยัทัศน์ สอดคล้องกับแนวคิดของเฮนส์ [17] ได้ให้
แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยี เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาและปรับปรุงการบริหารจดัการและการเรียนการ
สอนเพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้  
 กลยุทธ์หลัก การพัฒนาทีมงานให้เกิดความเข้มแข็ง  นับว่าเป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพ ที่ส าคัญ  
ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะการพฒันาทีมงานนับว่ามีความส าคญัช่วยให้การบริหารจัดการคุณภาพ  ประสบความส าเร็จ  
ท าให้บคุลากรเกิดความรู้สกึภาคภมูิใจ มีความภกัดีตอ่องค์กรและเกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของช่วยสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ขึน้
ในการท างาน  ท าให้บคุลากรมีความกระตอืรือร้น  สร้างความสมัพนัธ์ที่ดี  เกิดความสามคัค ีช่วยท าให้บคุลากรมีความมัน่ใจ
ในการท างาน นอกจากนีย้งัเกิดความร่วมมือร่วมใจกนัท างาน  ในองค์กร  ท าให้บรรลผุลส าเร็จ ขณะเดียวกนัท าให้บคุลากร
ทุกคนเห็นความส าคัญของกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีคุณภาพ  
สอดคล้องกับแนวคิดของ รังสรรค์ ประเสริฐศรี [18] กล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนาการสร้างทีมงานให้เข้มแข็ง  
ช่วยก าหนดจดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ในการท างานเป็นไปในทางเดียวกัน ท าให้ทีมงานรับรู้จดุมุง่หมาย และวตัถปุระสงค์
ในการท างานอย่างทัว่ถึงด้วยความเข้าใจตรงกนั ตลอดจนทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและตดัสินใจ  สอดคล้องกับ
แนวคิดของเซนคอล โลเฮดและบลูม [19] ได้กล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนาทีมงาน ช่วยก าหนดเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ในการท างานเป็นไปในทางเดียวกนั  แก้ปัญหาและตดัสนิใจร่วมกนั  สร้างบรรยากาศแบบเปิด ลดความขดัแย้ง
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เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีบทบาทส าคญัในการบริหารจดัการคุณภาพภายในองค์กรให้รุดหน้าก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ได้อยา่งรวดเร็ว และพฒันาศกัยภาพของบคุลากรให้ท างานตา่งๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

กลยทุธ์หลกัการเร่งรัดปรับปรุงการจดักระบวนการภายในให้เอือ้ต่อการเรียนรู้นบัวา่เป็นกลยทุธ์การบริหารจดัการ
คุณภาพที่ส าคัญอีกกลยุทธ์เช่นกัน ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ  การจัดการกระบวนการภายในนับว่า มีความส าคัญต่อ 
การบริหารจัดการคุณภาพให้ประสบความส าเร็จขององค์กร  ท าให้การใช้ทรัพยากรมีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลใน  
การผลิต นอกจากนีย้งัช่วยให้คุณภาพชีวิตของบุคลากรดีขึน้ มีการจดัการที่ดี องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ท าให้บคุลากรในองค์กรเกิดจิตส านึกร่วมกนัในการปฏิบตัิงาน มีความตัง้ใจปฏิบตัิหน้าที่เต็มก าลงัความสามารถ  
ช่วยก าหนดขอบเขตการท างานของบุคลากรในองค์กร   สอดคล้องกับแนวคิดของ  เซสิเนียส์และคนอื่นๆ [20]  กล่าวถึง
ความส าคญัของการจัดการกระบวนการภายใน  ช่วยระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้งานบรรลเุป้าหมายตอบสนองความ
ต้องการของนกัเรียน และเสริมสร้างนวตักรรมใหม ่ๆ  เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน สอดคล้องกบัแนวคิดของ คาร์โมนา 
ไลเออร์และเรคเคอร์ส [21] กล่าวถึงความส าคัญของการจัดการกระบวนการภายใน  ท าให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ขององค์กร  ช่วยท าให้บคุลากรสามารถปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ผู้บริหาร
สามารถก าหนดทิศทางและวตัถปุระสงค์การด าเนินงานขององค์กรอยา่งเป็นรูปธรรมสอดคล้องกบัสภาวการณ์เปลีย่นแปลง
ได้  ท่ีส าคญับคุลากรค้นหาแนวทางในการพฒันาระบบงาน วิธีการท างานที่เหมาะสมท าให้บคุลากรสร้างสรรค์นวตักรรมใน
การท างาน องค์กรเกิดการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง  
 3. ผลการประเมินความเป็นไปได้ของกลยทุธ์การบริหารจดัการคณุภาพโรงเรียนประถมศึกษาสูม่าตรฐานสากล  
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า องค์ประกอบของกลยุทธ์ ได้แก่ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลกั  
และกลยทุธ์ขบัเคลื่อนมีความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมากที่สดุ เมื่อเรียงล าดบัคา่เฉลีย่ความเป็นไปได้ของกลยทุธ์หลกัจากมาก
ไปน้อย ดงันี ้1) การยกระดบัคณุภาพของนกัเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 2) การพฒันาทีมงานให้เกิดความเข้มแข็ง  
3) การสง่เสริมนวตักรรมและเทคโนโลยีให้มีคณุภาพและมาตรฐาน และ 4) การเร่งรัดปรับปรุงการจดักระบวนการภายในให้
เอือ้ต่อการเรียนรู้ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะวิสยัทศัน์เป็นองค์ประกอบส าคญัที่สดุของกลยทุธ์เพราะเป็นทิศทางขององค์กร
ไปสูค่วามส าเร็จ ช่วยก ากบัทิศทางการท างานของผู้บริหารและบคุลากรในการท างาน ช่วยก าหนดอนาคตขององค์กรที่ทกุคน
ศรัทธา กระตุ้นบคุลากรให้ฟันฝ่า ท้าทายใหม่   โดยไมห่ลงกบัความส าเร็จในอดีต  ท าให้เกิดการท างานเป็นทีม (Teamwork) 
โดยมีความมุ่งมัน่ไปสูจุ่ดหมายเดียวกนั อีกทัง้สร้างความแปลกใหม่ สามารถน าไปปฏิบตัิได้ และวิสยัทศัน์ยงัเป็นศนูย์รวม
แห่งความเช่ือและไว้วางใจของบุคลากร จูงใจและท้าทายให้บุคลากรท างานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของานและ  เกิดความ
ภาคภมูิใจในการท างาน สง่เสริมให้แสวงหาโอกาสในการพฒันาตนเอง  สอดคล้องกบัแนวคิดของ เซอร์โตและปีเตอร์ [22] 
วิสยัทศัน์ช่วยให้บคุลากรมองเห็นภาพในอนาคตขององค์กรท่ีผู้น าและบคุลากรทกุคนร่วมกนัจินตนาการขึน้ ท าให้เกิดความ
เช่ือมโยงพันธกิจ  เป้าประสงค์เข้าด้วยกัน แสดงทิศทางขององค์กรอย่างชัดเจน ท าให้บุ คลากรเกิดความท้าทาย 
ทะเยอทะยาน เกิดความเช่ือมัน่วา่วิสยัทศัน์มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิจริง  บคุลากรเกิดความมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินงาน
ไปสูว่ิสยัทศัน์อย่างมีคณุภาพ  อีกทัง้วิสยัทศัน์ช่วยในการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ เพื่อการอยูร่อดขององค์กร สร้างความมัน่ใจให้
ผู้บริหารและบคุลากรในการปฏิบตัิงานและท าให้เกิดความภกัดีขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกบังานวิจยัของมารศรี 
สธุานิธิ [23]  กลา่วถึงความส าคญัของวิสยัทศัน์เมื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิแล้วจะท าให้การบริหารจดัการองค์กรเกิดประสทิธิผล  
 อีกทัง้พนัธกิจเป็นองค์ประกอบของกลยทุธ์ที่ส าคญัช่วยก าหนดขอบเขตของบทบาทหน้าที่ของบคุลากรในองค์กร 
เป็นแนวทางในการตดัสินใจของผู้บริหาร ท าให้บคุลากรในองค์กรตระหนกัถึงภารกิจ บทบาทหน้าที่  สอดคล้องกับแนวคิด
ของกิลล์ [24] ) สรุปว่าการน าพนัธกิจไปใช้ในการปฏิบตัิเพื่อให้เกิดความเป็นไปได้จะต้องก าหนดขอบเขตบทบาทหน้าที่ให้
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ชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารมีแนวปฏิบตัิ และท าให้การบริหารงานเป็นมาตรฐาน  ท าให้บุคลากรมีแนวทางและข้อตกลง

ร่วมกนัในการปฏิบตัิงานที่ชดัเจนสอดคล้องกบัแนวคิดของ สตริคแลนด์และแกมบี[10]  ให้ความส าคญัของพนัธกิจว่า ช่วย
ยกระดบัการท างานให้สงูกว่ามาตรฐานและเกิดความดีเลศิ  เพราะพนัธกิจเป็นข้อตกลงร่วมกนัของบคุลากรในองค์กร ท าให้
ผู้บริหารสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ 
 โดยเฉพาะกลยุทธ์หลัก การยกระดับคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นกลยุทธ์หลัก 
ที่มีค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมากที่สดุเป็นอนัดบัแรก  ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ  คุณภาพของนกัเรียนเป็นหวัใจ
ส าคญัของการบริหารจัดการคุณภาพ เพราะนกัเรียนเป็นลกูค้าคนส าคญัที่ต้องเอาใจใสดู่แลเป็นพิเศษ  การบริหารจัดการ 
จึงต้องเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั สามารถตอบสนองความต้องการของนกัเรียน สร้างความสมัพนัธ์กบันกัเรียน สร้างวฒันธรรม 
ที่มุ่งเน้นนกัเรียน  รับฟังความคิดเห็นความต้องการของนกัเรียน รวมทัง้ให้บริการด้วยมาตรฐานสงูเป็นเลิศ สอดคล้องกับ
แนวคิดของริจินเดอรส์และโบร์ [25] ให้ความส าคญัของการพฒันาคุณภาพนักเรียน ช่วยสร้างความมัน่ใจในการจัดการ
เรียนรู้แก่นกัเรียน ขจดัอปุสรรคในการเรียนรู้ที่สามารถสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่การสร้างบรรยากาศแบบเปิด  เปิดโอกาสให้
นกัเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ สอดคล้องกบัแนวคิดของ แสงและแอนโทนี [26] กลา่วถึงความส าคญัของการพฒันา
คณุภาพนกัเรียน ช่วยเปิดโอกาสให้นกัเรียนเรียนรู้โดยปราศจากการควบคุม  เกิดความใกล้ชิดและให้ก าลงัใจแก่นกัเรียน 
ค้นหาวิธีการใหม่ๆ จูงใจนกัเรียน บริการให้นกัเรียนเกิดความประทบัใจ กระจายอ านาจในการตดัสินใจแก่นกัเรียน ยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 

กลยทุธ์หลกั  การพฒันาทีมงานให้เกิดความเข้มแข็ง เป็นกลยทุธ์ที่มีค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมากที่สดุ
เป็นอนัดบัสอง ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะวฒันธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษายดึความสามคัคี  การช่วยเหลือเกือ้กูล
กัน  โดยเฉพาะนโยบายขององค์กรที่ส าคญัคือการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา เป็นผลท าให้การพัฒนาทีมงานเกิดความเข้มแข็ง  
เป็นกลยุทธ์ที่มีค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมากที่สดุเป็นอนัดบัสอง  อีกทัง้การพฒันาทีมงานนบัว่ามีความส าคญั  
ท าให้สมาชิกในทีมมีสว่นร่วม ยึดหลกัความร่วมมือ เน้นกระบวนการกลุม่ในการท างานให้บรรลเุป้าหมายเดียวกนั   ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของกนัและกนั  มีโอกาสแสดงออกและใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อมีสว่นร่วมในกิจกรรมของทีมอย่างเต็มที่ 
ท างานโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  ทุ่มเทเสียสละ  จริงใจ และ มีอิสระในการท างาน  สอดคล้องกบัแนวคิดของสพุานี  สฤษฎ์วานิช 
[27]  กล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนาทีมงานเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการคุณภาพ
ภายในองค์กรให้รุดหน้าก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ได้อย่างรวดเร็ว และพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้ท างาน
ตา่งๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   

กลยุทธ์หลัก การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นกลยุทธ์ที่มีค่าเฉลี่ย
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่ส ุดเป็นอันดับสาม  ที่เ ป็นเช่นอาจเป็นเพราะ การส่ง เสริมน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้นับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะน าไปใช้อย่าง แพร่หลาย เพราะ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อความส าเร็จของการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ที่มี
คุณภาพเช่นเดียวกับการจัดการทรัพยากรอื่น ๆ อีกทัง้การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานนัน้มีความเป็นไปได้เป็นอย่างมากที่ช่วยให้ การบริหารงานตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และโลกาภิวัตน์ เป็นการบริหารที่ทันสมัย และเกิดความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์  สอดคล้องกับแนวคิดของ
เดลและคูเปอร์ [28] กล่าวถึงการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในบริหารจัดการ ช่วยการเปลี่ยนแปลงระบบ
การบริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและทันใจ การตัง้ เป้าหมายในการท างาน โดยใช้ในการบริหารจัดการ



 
37 วารสารบริหารการศกึษา มศว ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 31 เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

และพัฒนาผลผลิตและการบริการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรและวิธีการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ ท าให้
การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพ จูงใจ กระตุ้ นให้บุคลากรเกิดความสนใจในการสร้างงาน    

กลยุทธ์หลัก  การเร่งรัดปรับปรุงการจัดกระบวนการภายในให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ เป็นกลยุทธ์ที่มีค่าเฉลี่ย
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่ส ุดเป็นอันดับสุดท้าย  ที่เป็นเช่นนี อ้าจเป็นเพราะ การจัดการกระบวนภายใน
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆหลายด้านทัง้การวางแผน   การจัดองค์กร การชักน า   และการควบคุม  รวมถึงระบบ  
การบริหารงานให้ เกิดคุณภาพภายใน ตลอดจนการจัดท าหลักส ูตร การจัดการเรียนการสอน  การพัฒนา
บุคลากร ดังนัน้ การจัดกระบวนการภายในให้เอือ้ต่อการเรียนรู้จึงเป็นกิจกรรมหลากหลายซ า้ซ้อน เป็นผลท าให้
ความเป็นไปได้ในการจัดกระบวนการภายในให้เอื อ้ต่อการเ รี ยนรู้อาจจะไม่ครอบคลุมครบถ้วนเท่าที่ควร แต่
อย่างใดก็ตามนับว่าการจัดกระบวนการภายในให้เอือ้ต่อการเรียนรู้นับว่ามีความส าคัญและ เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดเรียนรู้ เพราะช่วยท าให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร  ผู้ บริหารสามารถ
ก า ห นดท ิศ ท า งแล ะว ัต ถ ุป ร ะส งค์ก า รด า เน ิน งา น ขอ งอ งค ์ก รอย ่า ง เป็ น รูป ธ ร รม สอดคล้อ งก ับ สภ าว ะ  
การเปลี่ยนแปลงได้  ครูค้นหาแนวทางในการพัฒนาระบบงาน วิธีการท างานที่เหมาะสม สร้างสรรค์นวัตกรรมใน
การท างาน และน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ท าให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร   สอดคล้อง
กับแนวคิดของนิโคลิก ดากีและรูซิก [29]  กล่าวถึงความส าคัญของการจัดการกระบวนการภายใน ท าให้ครูเกิด
ความพึงพอใจและประท ับใจในการจ ัดการเ รียน รู้  เกิดความมั ่น ใจในการปฏิบ ัติง าน   ท าใ ห้มีการพ ัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ท างานได้ ท างานเป็น ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ และท างานได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ในการบริหารองค์กร  เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากร ท าให้เกิดบรรยากาศที่ดี  ในการท างาน และเป็นการลดความขัดแย้งและกรณีพิพาทต่าง ๆ ที่
จะส่งผลลบต่อองค์กร   

 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผู้บริหารสถานศกึษาควรน ากลยทุธ์การยกระดบัคณุภาพของนกัเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อพฒันา

คุณ ภาพของนัก เรียนให้มี ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนสูงขึ น้  จัดการเรียน รู้ เพ่ื อส่ง เส ริมนัก เรียนให้มี ศักยภาพ 
เป็นพลโลก เพื่อท าให้เกิดการยอมรับศรัทธาแก่ผู้ปกครองและประชาชนโดยทัว่ไป 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรน ากลยทุธ์การพฒันาทีมงานให้เกิดความเข้มแข็ง โดยบรูณาการให้สมาชิกในทีมงาน
ท างานแทนกนัได้ รวมทัง้จดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการท างานของบคุลากรเพื่อให้เกิดความมัน่ใจใน
การท างาน 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรน ากลยทุธ์การสง่เสริมนวตักรรมและเทคโนโลยีให้มีคณุภาพและมาตรฐาน โดยจดัท า
ระเบียนควบคมุ และจดัท าคูม่ือการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีเกิด
ความคุ้มคา่และมีคณุภาพ   

4. ผู้บริหารสถานศกึษาควรน ากลยทุธ์การเร่งรัดปรับปรุงการจดักระบวนการภายในให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ โดยมีการ
เร่งรัดการจดัตัง้เครือขา่ยพฒันาโรงเรียนทัง้ในและตา่งประเทศให้เข้มแข็งยัง่ยืนเพื่อสนบัสนนุการบริหารจดัการและการเรียนรู้
ของนกัเรียนและบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง   
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5. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานควรน ากลยุทธ์การบริหารจดัการคุณภาพไปสร้างเป็นหลกัสตูร
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถน ากลยุทธ์การบริหารจดัการคณุภาพไปใช้ในการบริหารจดัการให้เกิด
คณุภาพตอ่ไป 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครัง้ต่อไป 

1. ควรมี กา รจัดท ากลยุท ธ์ก ารบ ริหารจัด การคุณ ภาพ ในหน่ วย งานการศึ กษ าในสังกัด อื่ น  เช่ น  
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั  ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ กรุงเทพมหานคร  เป็นต้น 

2. ควรมีการน ากลยทุธ์การบริหารจดัการคณุภาพไปทดลองใช้ให้เกิดประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
3. ควรมี ก า รวิ จัย กลยุท ธ์ก า รบ ริหารจัด การคุณ ภาพ ใน รูป แบบงานวิจั ย เชิ งคุณ ภาพ  เพื่ อ ให้ ได้ 

ข้อมลูเชิงลกึ ทัง้ได้รายละเอียดแตล่ะองค์ประกอบเพื่อน ามาใช้ในการพฒันาการบริหารสถานศกึษาให้เกิดคณุภาพตอ่ไป 
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บทคัดย่อ  

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาองค์ประกอบ สร้าง และยืนยนัรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัเป็นผู้บริหารสถานศกึษาและครูวิชาการ จ านวน 
864 คน จากโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้มาโดยการสุม่แบบเป็นระบบ เคร่ืองมือที่
ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาอยู่ระหว่าง 0.60-1.00    ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
 ผลการวิจยั พบวา่ 

1. องค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน 
มีจ านวน 5 องค์ประกอบ ตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบมีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.34-0.93  เรียงตามล าดับค่า
น า้หนกัองค์ประกอบรวม ได้แก่  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  มี 39 ตวัแปร ด้านการจัดการ
เรียนรู้มี 16 ตวัแปร ด้านการพฒันาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศกึษา มี 12 ตวัแปร ด้านการสง่เสริมการพฒันา 
การใช้สือ่ นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศกึษา มี 9 ตวัแปร และด้านการพฒันาหลกัสตูรและออกแบบการเรียนรู้ มี  9 ตวัแปร  

2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ คือ ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาและสง่เสริมการมีสว่นร่วม ด้านการจดัการเรียนรู้     ด้านการพฒันาระบบ
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศกึษา ด้านการสง่เสริมการพฒันา การใช้สือ่ นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และด้าน
การพฒันาหลกัสตูรและออกแบบการเรียนรู้ โดยเรียงล าดบัน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ด้านการ
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จัดการเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อ นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และด้านการพัฒนา
หลกัสตูรและออกแบบการเรียนรู้ มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน เทา่กบั 0.95 0.87 0.82 0.79 และ 0.77 ตามล าดบั 

3. รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีความ

สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ( 2 =1.69, df=1, p=0.19, GFI= 1.00, AGFI=0.98, RMSEA=0.04 และ 
RMR=0.003) 
 

ค าส าคัญ: รูปแบบการบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนขนาดเลก็ 
 

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 

schools under the Office of Basic Education was fitted to the empirical data provided 2 =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 
หวัใจของการจัดการศึกษา คือการพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและสอดคล้องกับความ

ต้องการของสงัคมเพื่อเป็นก าลงัในการพัฒนาประเทศในอนาคต ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนดให้การศกึษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบคุคลและสงัคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา  ความรู้  และคณุธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมีความสขุ เปิด
โอกาสให้สงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา พฒันาสาระ กระบวนการเรียนรู้ ให้เป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง [1] 

เป้าหมายหลกัของการพฒันาการศึกษาของไทย คือ การพฒันาผู้ เรียนให้เป็นบคุคลที่มีคณุภาพ ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดล้อม สงัคม การเรียนรู้และ
ปัจจยัเกือ้หนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การที่จะพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามวตัถุประสงค์ดงักล่าวต้อง
อาศยัครูผู้สอนที่มีทกัษะในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจ ใฝ่สมัฤทธ์ิสงู ส านกังานเลขาธิการสภา
การศกึษา [2] ได้กลา่วถึงการจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 สถานศกึษาต้องพฒันาผู้ เรียนทัง้ในด้านสาระวิชาหลกั และทกัษะ
ในศตวรรษ ที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทกัษะชีวิตและอาชีพ ทกัษะด้านสารสนเทศเทคโนโลยี 
บทบาทหน้าที่ของผู้ บริหารจึงเป็นภาระที่ส าคัญต่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรให้ทันสมัย พัฒนาทีมงานให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ให้เกิดขึน้ในองค์กร 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใหม่ ๆ ส่งเสริมสนับสนุนทัง้ด้านงบประมาณ สื่ออุปกรณ์อย่างเพียงพอ ให้
ความส าคญักับความสมัพนัธ์ของผู้ปฏิบตัิงานในองค์กรและนอกองค์กร ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครูให้มีเทคนิคใหม่ ๆ 
พัฒนาหลกัสูตรส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการบูรณาการทักษะทางสงัคม ทักษะชีวิต รวมทัง้ปรับบทบาทในการสร้า ง
เครือขา่ยการเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เครือขา่ยผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่าและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในชมุชน
ท้องถ่ิน สถานประกอบการที่จะสง่เสริมสนบัสนนุการจดัการศกึษาให้มีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล   

นอกจากนี ้พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พทุธศกัราช 2546 มาตรา 35 ได้บญัญตัิให้
สถานศกึษาที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบคุคล ซึง่ท าให้ฐานะอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบสถานศึกษาเปลีย่นแปลงไป
จากเดิม  สามารถด าเนินกิจการต่าง ๆ ได้โดยตรงภายใต้กรอบวตัถปุระสงค์ มีสิทธิและหน้าที่ตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายอื่นซึ่งก าหนดสิทธิและหน้าที่ของสถานศึกษา  การบริหารจดัการ
ของสถานศกึษาต้องน าหลกัธรรมาภิบาล (good governance) มาบรูณาการในการบริหารจดัการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กบัสถานศึกษา การบงัคบัใช้พระราชบญัญัติดงักลา่ว มีผลให้สถานศกึษารับผิดชอบการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาซึ่งน าไปสูก่ารพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานภายใต้การสง่เสริม 
และสนบัสนนุของเขตพืน้ท่ีการศกึษา เพื่อให้การปฏิบตัิภารกิจของสถานศกึษาเป็นไปอยา่งมีคณุภาพและประสทิธิภาพ สง่ผล
ถึงคณุภาพของนกัเรียนที่จะเติบโตเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาท้องถ่ิน จึงอาจกลา่วได้วา่คณุภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐานของ
ประเทศชาติในปัจจบุนัและอนาคตขึน้อยูก่บัประสทิธิภาพในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาเป็นส าคญั  

ปัจจุบนัโรงเรียนในสงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ท าหน้าที่จัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้กับ
ผู้ เรียนกระจายอยู่ทัว่ทุกพืน้ที่ของประเทศจ านวน 32,879  แห่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เปิดสอนในระดบัอนบุาลและระดบั
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนตัง้แต่ 120 คนลงมา จ านวน 15,418 แห่ง จากการส ารวจของส านักงานคณะกรรมการ
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การศกึษาขัน้พืน้ฐาน [3] พบวา่ โรงเรียนขนาดเลก็สว่นใหญ่มปัีญหาที่ส าคญัเหมอืนกนั คือ นกัเรียนมีคณุภาพคอ่นข้างต ่าเมื่อ
เทียบกบัสถานศึกษาขนาดอื่น อาจเป็นเพราะโรงเรียนขาดความพร้อมทางด้านปัจจยั เช่น ค รูไม่ครบชัน้เรียน ขาดแคลนสื่อ
การเรียนการสอนและวสัดอุปุกรณ์ อาคารเรียนอาคารประกอบมีขนาดเลก็ ห้องเรียนสภาพทรุดโทรม ตัง้อยูใ่นชมุชนขนาดเลก็ 
ซึ่งไม่มีศกัยภาพในการระดมทรัพยากรเพื่อช่วยสนบัสนุนสถานศึกษา อีกทัง้สภาพแวดล้อมของชุมชนเองยงัต้องการการ
พฒันา นกัเรียนมาจากครอบครัวที่ขาดแคลน ต้องการสนบัสนนุให้ได้รับโอกาสทางการศกึษาและโอกาสที่ดี สถานศกึษาบาง
แหง่ขาดแคลนบคุลากรบางรายวิชา ผู้สอนในบางช่วงชัน้และอยูห่า่งไกล สถานศกึษายงัขาดประสทิธิผลในการบริหารจดัการ 
เมื่อเทียบกบัสถานศกึษาที่ใหญ่กวา่ เช่นอตัราสว่นครูตอ่นกัเรียนซึ่งตามมาตรฐานต้องเป็น 1 ตอ่ 25 แตส่ถานศกึษาขนาดเล็ก
อตัราสว่นครูตอ่นกัเรียนเทา่กบั 1 ตอ่ 8  

สภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าว ศิริกุล นามศิริ [4] ได้สรุปเบือ้งต้นส าหรับแนวทางการแก้ปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการพฒันา คือ การแก้ไขปัญหาการด าเนินการตามสายงานบงัคบับญัชาและขาดการมีสว่นร่วมคิดร่วม
ท าจากผู้ปฏิบตัิ จึงท าให้ขาดการมีสว่นร่วมและความเป็นเจ้าของระหวา่งผู้ เผชิญกบัปัญหาในสภาพจริงนัน่คือ โรงเรียนและ
ชุมชน สภาพการด าเนินการจริงของโรงเรียนขนาดเล็กได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามปกติในภารกิจงานทัง้ 4 ด้าน โดยแต่ละด้านจะ
ปฏิบตัิหน้าที่ของตน ซึ่งเห็นว่าเป็นการท างานแบบแยกส่วน ท าให้ขาดความเช่ือมโยงขาดการผสมผสานงานที่จะสง่ผลต่อ
คณุภาพผู้ เรียนในภาพรวม นัน่คือการขาดระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล จากผลการศกึษาดงักลา่ว 
พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาหลายปัญหาในทุกด้านทัง้นี ้อาจเนื่องมาจากเหตทุี่ส าคญัคือ โรงเรียนมีทรัพยากรทางการ
บริหารจดัการท่ีจ ากดัและไมส่ามารถจดัการได้อยา่งมีประสทิธิผล  จึงสง่ผลตอ่การพฒันางานทกุด้าน โดยเฉพาะงานวิชาการ
ที่เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ [5] ได้กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงานหลกัที่ส าคัญที่สุดของ
สถานศกึษาที่จะสง่ผลโดยตรงต่อคณุภาพการศกึษาโดยรวมของประเทศ ทัง้นีเ้นื่องจากงานวิชาการเป็นตวับ่งชีค้ณุภาพและ
มาตรฐานของโรงเรียน โรงเรียนใดงานวิชาการล้าหลงั ออ่นด้อยโรงเรียนนัน้ ไมเ่ป็นท่ีนิยมและศรัทธา และขาดการยอมรับ ใน
บรรดาภารกิจของโรงเรียน งานวิชาการถือวา่มีความส าคญัที่สดุเพราะเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนโดยตรงที่สง่ผล
ตอ่ตวัของเด็ก คือผู้ เรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเลก็เป็นโรงเรียนท่ีอยู่คูก่บัชมุชน ต้องสร้างงานวิชาการให้เป็นท่ียอมรับและ
เป็นท่ีศรัทธาของชมุชน  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาของการบริหารงานวิชาการดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเลก็สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทัง้นีเ้พื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาระดบัคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ ในโรงเรียนอื่นตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 3. เพื่อยืนยนัรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ ผู้บริหารและครูวิชาการในโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
15,418 โรงเรียน จ านวน 30,836 คน  
 1.2 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยก าหนดขนาดตวัอย่างให้สอดคล้องกบัการวิเคราะห์องค์ประกอบตามกฎหวัแม่มือ 
(rule of thumb)  ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นีจ้ึงก าหนดขนาดตวัอย่างส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจไว้ที่ 302 คน 
จาก 151 โรงเรียน และส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั จ านวน 302 คน จาก 151 โรงเรียน เช่นกนั แต่เนื่องจาก
อตัราการตอบกลบัของแบบสอบถามที่สง่ทางไปรษณีย์ของตวัอยา่งที่ตอบกลบัด้วยความจริงใจ คิดเป็นร้อยละ 70 [6] ดงันัน้
เพื่อให้ได้แบบสอบถามกลบัคืนมาไมน้่อยกวา่ 302 ฉบบั ผู้วิจยัจึงก าหนดขนาดตวัอยา่งส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจจ านวน 432 คน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัจ านวน 432 คน รวมขนาดตวัอย่างทัง้สิน้เท่ากับ 864 คน 
จาก 432 โรงเรียน  สุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบระบบ เพื่อให้ได้โรงเรียนตัวอย่างกระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ
ก าหนดให้โรงเรียนเป็นหนว่ยสุม่ (sampling unit) จดัท ากรอบประชากร (population frame) โดยก าหนดล าดบัโรงเรียน เรียง
จากภาคเหนือถึงภาคใต้ 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้จากแนวข้อค าถามที่ได้จากการ
วิเคราะห์เอกสาร เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท [7] ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหวา่ง 0.60–1.00 คา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.41 ถึง 0.78 และคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.96  

3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 สง่แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 864 คน ทางไปรษณีย์ โดยเก็บรวบรวมข้อมลู
แบบคู่ขนาน แล้วน าแบบสอบถามที่ได้กลบัคืนมาสุม่แยกเป็น 2 ชุด เท่า ๆ กนั เพื่อใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

4. การวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยั เมื่อได้รับข้อมลูกลบัคืนมา ผู้วิจยัตรวจสอบความถกูต้อง ลงรหสัให้คะแนนตาม
น า้หนักคะแนนแต่ละข้อ และบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผู้วิจยัได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้

 4.1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ อายุ ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน วุฒิ
การศกึษาสงูสดุ โดยวิเคราะห์การแจกแจงความถ่ี (frequency) และร้อยละ (percentage) 

 4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส า นักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการสกดัปัจจยั 

 4.3 การวิเคราะห์ระดบัความจ าเป็นที่เก่ียวกับตวัแปรที่เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยการวิเคราะห์คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 4.4 วิเคราะห์การยืนยันรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการวิเคราะห์ตวัประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis : CFA) 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาด เล็กสงักดัส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ค่าเฉพาะซึ่งเป็นผลรวมก าลงัสองของสมัประสิทธ์ิขององค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบมี
มากกว่า 1  และเมื่อพิจารณาทัง้ 5 องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 68.65 องค์ประกอบที่ 1 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีจ านวนตวัแปร 39 ตวัแปร    ค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.82ถึง 0.92 มีค่าน า้หนกัรวมเท่ากบั 48.99 ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 59.57  องค์ประกอบที่ 2 ด้านการ
จดัการเรียนรู้ มีจ านวนตวัแปร 16 ตวัแปร มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.62 มีค่าน า้หนกัรวมเท่ากบั 2.23 
และร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 2.71  องค์ประกอบที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การศึกษา มีจ านวนตวัแปร 12 ตวัแปร โดยมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง 0.40 ถึง 0.60 มีคา่น า้หนกัรวมเทา่กบั 1.60 
และร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 1.94  องค์ประกอบที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพฒันาการใช้สื่อ นวตักรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา มีจ านวนตวัแปร 9 ตวัแปร โดยมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.87 มีค่าน า้หนกัรวมเท่ากับ 
2.11 ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 2.56 และองค์ประกอบที่ 5 ด้านการพัฒนาหลกัสูตรและออกแบบการเรียนรู้ มี
จ านวนตวัแปร 9 ตวัแปร มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.75 มีค่าน า้หนกัรวมเท่ากบั 1.54 และร้อยละของ
ความแปรปรวนเทา่กบั 1.87 

2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาและสง่เสริมการมีสว่นร่วม  ด้านการจดัการเรียนรู้ ด้าน
การพฒันาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ด้านการสง่เสริมและพฒันา การใช้สื่อ นวตักรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู้  และตัวแปรในทุกองค์ประกอบมีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง 0.33 ถึง 0.92 คา่น า้หนกัองค์ประกอบรวมอยูร่ะหวา่ง 11.61-37.14 สามารถอธิบายความแปรปรวน
สะสมของตวัแปรทัง้หมดได้ ร้อยละ 68.653 เรียงตามล าดบัน า้หนกัองค์ประกอบรวม คือ ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา
และสง่เสริมการมีสว่นร่วม ด้านการจดัการเรียนรู้ ด้านการพฒันาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศกึษา ด้านการ
สง่เสริมและพฒันา การใช้สื่อ นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและด้านการพฒันาหลกัสตูรและออกแบบการเรียนรู้ โดย
แตล่ะด้านมีรายละเอียดสรุปดงัตารางที่ 1 ดงันี ้
 
ตารางที่ 1 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน 
 

องค์ประกอบ 
น า้หนักองค์ประกอบ 

R2 

b SE t-value   
องค์ประกอบที่ 1 0.66 0.03 20.99 0.87 0.76 
องค์ประกอบที ่2 0.79 0.03 24.65 0.95 0.91 
องค์ประกอบที ่3 0.63 0.03 20.05 0.82 0.68 

องค์ประกอบที ่4 0.58 0.03 18.03 0.79 0.62 
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องค์ประกอบ 
น า้หนักองค์ประกอบ 

R2 

b SE t-value   
องค์ประกอบที ่5 0.67 0.04 18.16 0.77 0.59 


2 =1.69, df=1, p=0.19, GFI= 1.00, AGFI=0.98, RMSEA=0.04, RMR=0.003,  

Construct reliability: 
c

= 0.925, Variance Extracted :


=0.711 
 

  จากตารางที่  1 พบว่า ค่าไคสแควร์ก าลังสองมีค่าเท่ากับ 1.69 (df=1, p=0.19) แสดงว่ารูปแบบ  การ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่พฒันาขึน้มีความสอดคล้องกับ 
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 1.00 ค่าดชันีความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.98 ซึง่มีคา่เข้าใกล้ 1 คา่ดชันีก าลงัสองของสว่นที่เหลือ (RMR) =0.003 และคา่ดชันีก าลงัสองเฉลีย่ของค่า
ความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) =0.04 คา่น า้หนกัองค์ประกอบ (b) อยู่ระหว่าง 0.58 ถึง 0.79 และคา่น า้หนกัองค์ประกอบ
มาตรฐาน (  ) อยู่ระหว่าง 0.77 ถึง 0.95 ซึ่งค่าน า้หนกัองค์ประกอบมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 (ค่า t-value อยู่ระหว่าง 
18.03 ถึง 24.65) องค์ประกอบทัง้หมด มีความเที่ยงสูง (Construct reliability:

c
=0.925) ความแปรปรวนของตัวแปรใน

องค์ประกอบอยูใ่นระดบัสงูเช่นกนั (Variance Extracted:


= 0.711) 

จากผลการวิจยัสรุปได้วา่รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดงัแผนภมูิที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิเคราะห์คา่น า้หนกัองค์ประกอบ พบว่า มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบ (b) อยู่ระหวา่ง 0.58 ถึง 0.79 และคา่น า้หนกั

องค์ประกอบมาตรฐาน ( ) อยู่ระหว่าง 0.77 ถึง 0.95 ซึ่งค่าน า้หนกัองค์ประกอบมีนัยส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.01 (ค่า t-
value อยู่ระหว่าง 18.03 ถึง 24.65) โดยองค์ประกอบที่มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สดุคือ องค์ประกอบที่ 2 ด้าน

รูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 องค์ประกอบที่ 5 ด้านการพัฒนา
หลักสูตรและออกแบบการเรียนรู้ 

 

 
องค์ประกอบที่ 4  ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการพัฒนา

ระบบการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 2   

ด้านการจัดการเรียนรู้ 

 องคป์ระกอบท่ี 1 ด้านการประกนั
คณุภาพการศึกษา และส่งเสริม 

การมีส่วนร่วม 
 

แผนภมูิที่ 1 รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

แผนภมูิที่ 1 รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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การจดัการเรียนรู้ (   = 0.95, R2 = 0.91) รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาและสง่เสริมการ
มีสว่นร่วม (   = 0.87, R2 = 0.76) องค์ประกอบที่ 3 ด้านการพฒันาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศกึษา (   
= 0.82, R2 = 0.68) องค์ประกอบที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อ นวตักรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา (   = 
0.79, R2 = 0.62) และ องค์ประกอบที่  5 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู้ (   = 0.77, R2 = 0.59) 
องค์ประกอบทัง้หมด มีความเที่ยงสูง (Construct reliability:

c
=0.925) องค์ประกอบอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรใน

องค์ประกอบได้ในระดบัสงูเช่นกนั (Variance Extracted :


= 0.711) 

 3. รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา ขัน้พืน้ฐาน ที่มี
ความความสอดคล้องกลมกลนืของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ สามารถสรุปผลดงัตารางที่ 2 ดงันี ้
 

ตารางที่ 2 แสดงความสอดคล้องกลมกลนืของรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังาน 
             คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ดัชนี เกณฑ์ ค่าที่ได้ ผล 


2  - 1.69 - 

df - 1 - 


2 / df ≤ 2.00 1.69 ผา่นเกณฑ์ 

p-value >0.05 0.19 ผา่นเกณฑ์ 

GFI >0.90 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
AGFI >0.90 0.98 ผา่นเกณฑ์ 

RMSEA <0.05 0.04 ผา่นเกณฑ์ 
RMR <0.05 0.003 ผา่นเกณฑ์ 


c

 >0.60 0.925 ผา่นเกณฑ์ 




 >0.50 0.711 ผา่นเกณฑ์ 

 

อภปิรายผล 
1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน พบวา่ มีโครงสร้างองค์ประกอบจ านวน 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาและสง่เสริมการมีสว่น
ร่วม ด้านการจดัการเรียนรู้ ด้านการพฒันาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ด้านการสง่เสริมและพฒันา 
การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และด้านการพัฒนาหลกัสูตรและออกแบบการเรียนรู้ ทัง้นีเ้นื่องมาจาก
องค์ประกอบทัง้ 5 นี ้มีความส าคัญต่อการบริหารงานวิชาการมาก ผู้บริหารโรงเรียน  ขนาดเล็ก จึงควรด าเนินการตาม
องค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบเพราะเป็นเร่ืองที่เก่ียวเนื่องและมีความสมัพนัธ์กัน และงานวิชาการเป็นหวัใจของโรงเรียน 
หน้าที่ของโรงเรียนทกุแห่งคือการให้ความรู้แก่นกัเรียน งานวิชาการเป็น  งานหลกัของโรงเรียน มาตรฐานและคุณภาพของ
โรงเรียนจะพิจารณาได้จากงานวิชาการ ดังที่ อุทัย บุญประเสริฐ [8] กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลกัของ
โรงเรียนมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการจดัการศกึษาให้บรรลเุปา้หมายที่ตัง้ไว้ มาตรฐานคณุภาพการศกึษาจะปรากฏเดน่ชดั
เมื่อการบริหารงานวิชาการประสบความส าเร็จ  รุจิร์ ภู่สาระ [9] และจนัทรานี สงวนนาม [10] มีความเห็นว่า ขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย หลกัสตูรและการบริหารหลกัสตูร การวิจยัในชัน้เรียน การสอนซ่อมเสริม การจดักิจกรรม
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หลกัสตูร การนิเทศภายในสถานศกึษา และการประกนัคณุภาพการศึกษา นอกจากนี ้ศิริกลุ นามศิริ [11] ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง
การพฒันางานวิชาการด้วยหลกัการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนมีการด าเนินงานด้านการ
จดัการเรียนการสอนเป็นหลกั รองลงมา เป็นการพฒันาสื่อการเรียนการสอน การพฒันาหลกัสตูร การวดัผลและประเมินผล 
และการพฒันาระบบการประกันคณุภาพภายในและภายนอก เมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบสามารถอภิปรายผล ได้
ดงันี ้

 1.1  องค์ประกอบด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาและสง่เสริมการมีส่วนร่วมพบว่ามีจ านวนตวัแปร  39 ตวั
แปรโดยมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง 0.82 ถึง 0.92 เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคญัมากล าดบัแรก มีคา่น า้หนกัรวม
เท่ากับ 48.99 ทัง้นีเ้นื่องจากว่าการพฒันาคุณภาพการศึกษาต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จากนัน้จึงน าแผนไป
ปฏิบัติ ในระหว่างที่ปฏิบัติตามแผนจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบประเมินผลอยู่ตลอดเวลาว่าได้ผลตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรหากพบปัญหาควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

  การบริหารงานที่เป็นระบบการประเมินผลภายในจะเป็นสว่นหนึ่งของการบริหารงานซึง่การประเมินผลการ
ด าเนินงานเข้ามามีสว่นช่วยในการท าให้ผู้ปฏิบตัิงานได้ทราบผลการด าเนินงาน ดงันัน้ผู้ปฏิบตัิงานจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
มีความรู้และความสามารถในการประเมินผลการปฏิบตัิของตนเอง เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพฒันางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ดงัแนวคิดของสมคิด พรมจุ้ ย [12] และสุพกัตร์  พิบูลย์ [13] ที่ให้ความเห็นว่า  การบริหารงานที่เป็น
ระบบกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการบริหารงานเป็นกระบวนการด าเนินงานให้สถานศึกษาบรรลวุตัถุประสงค์
ตามที่ต้องการที่ประกอบด้วยการด าเนินงาน 4 ขัน้ตอน คือ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบตัิ (Do or Implementation) 
การตรวจสอบผลปฏิบตัิงานหรือประเมิน (Check or Evaluation) และการปรับปรุงแก้ไขการท างาน (Action or Adjust) ใน
การสง่เสริมการมีส่วนร่วมเป็นสว่นส าคญัที่จะท าให้การบริหารงานวิชาการประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจยัของ  
ปาริชาติ ชมช่ืน [14] ได้ศึกษาวิจยัรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบ  มีสว่นร่วมของชุมชนที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 

 1.2 องค์ประกอบด้านการจดัการเรียนรู้และองค์ประกอบที่มีค่าล าดบัที่สองพบว่ามีจ านวนตวัแปร 16 ตวัแปร 
โดยมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.62 มีค่าน า้หนกัรวมเท่ากับ 2.23 ทัง้นีเ้พราะว่า การจัดการเรียนรู้การ
พฒันาการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องสม ่าเสมอจะท าให้โรงเรียนขนาดเลก็จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสทิธิภาพ นกัเรียนมี
คณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สอดคล้องกบั พระมหาธีรเพชร ธีรเวที  [15]   ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองการสงัเคราะห์
รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษา โดยพบว่าองค์ประกอบด้านการวางแผนงาน
วิชาการ ด้านการพฒันาและสง่เสริมงานด้านวิชาการ ด้านการจดัการเรียนรู้ เป็นกลไกส าคญัเนื่องจากการจดัการเรียนรู้เป็น
กระบวนการท่ีมีระบบระเบียบครอบคลมุการด าเนินการ ตัง้แตก่ารวางแผนการด าเนินจดัการเรียนรู้ จนถึงการประเมินผลมุง่สู่
ผู้ เรียนให้คณุภาพยิ่งขึน้ 

 1.3 องค์ประกอบด้านการพฒันาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศกึษา พบว่า มีจ านวนตวัแปร 12 
ตวัแปร มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหวา่ง 0.40 ถึง 0.60 มีค่าน า้หนกัรวมเทา่กบั1.598 ทัง้นีเ้นื่องจากการบริหารการนิเทศ 
การท าความเข้าใจเก่ียวกับการนิเทศที่มีหลกัการให้บุคลากรทุกคนร่วมกันรับผิดชอบ เพื่อการน าโรงเรียนไปสู่มาตรฐาน
การศึกษาร่วมกนั การก าหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศ การควบคมุและสง่เสริมให้มีการด าเนินการนิเทศภายในอย่าง
สม ่าเสมอ การร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้ ดังแนวคิดของเซอร์จิโอวานี (Sergiovanni) [16] ที่กล่าวว่าการนิเทศเป็น
กระบวนการช่วยเหลือครูให้บรรลวุิสยัทศัน์ทางการศึกษา โดยการให้ผลสะท้อนกลบัจาก ผู้นิเทศด้วยความเข้าใจ และในการ
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ประเมินผลการเรียน ซึง่เป็นการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของหนว่ยการเรียนรู้รายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ก าหนดวิธีการและเคร่ืองมือที่จะต้องใช้ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้การควบคมุดแูล และสง่เสริมให้มีการประเมินผล
การเรียนตามวิธีการและเคร่ืองมือที่ได้ก าหนดไว้ การจดัท าหลกัฐานการศกึษาตามที่หนว่ยงานต้นสงักดัก าหนดไว้ การน าผล
การประเมินไปใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ เรียนแต่ละคนอย่างสม ่าเสมอ การก าหนดรูปแบบระยะเวลาการรายงานผล
การเรียนรู้ การรายงานผู้ปกครองระหว่างปีและ การรายงานผลของสถานศึกษาต่อสาธารณะและหน่วยงานต้นสงักัด และ
แนวคิดของกระทรวงศกึษาธิการ [17] ในเร่ืองของการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพฒันาปรับปรุงการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน และตดัสนิวา่ผู้ เรียน  มีความรู้ทกัษะความสามารถ คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ อนัเป็นผลมาจากการเรียน
การสอนบรรลตุามมาตรฐาน  การเรียนรู้ตวัชีว้ดัในระดบัใด สามารถที่จะได้รับการเลื่อนชัน้เรียนหรือจบการศึกษาได้หรือไม ่
โรงเรียนในสถานะผู้ รับผิดชอบการจดัการศกึษาจะต้องจดัท าระเบียบวา่ด้วยการวดัและประเมินผลการเรียนของโรงเรียนให้
สอดคล้อง และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลกัสตู รแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ประกอบด้วย การตดัสินผลการเรียน การให้ระดบัผลการเรียน การรายงานผลการเรียน เกณฑ์ การจบ
การศึกษา เอกสารหลกัฐานการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียน และการประเมินคุณภาพผู้ เรียน สิ่งเหล่านีน้ับว่าเป็น
ความส าคญัที่โรงเรียนจะต้องด าเนินการ 

 1.4 องค์ประกอบด้านการสง่เสริมและพฒันาการใช้สื่อ นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา พบวา่ มีจ านวนตวั
แปร 9 ตวัแปร โดยมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง 0.30 ถึง 0.87 มีคา่น า้หนกัรวมเทา่กบั 2.11 เนื่องจากการผลติและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการเรียนการสอน พฒันาสือ่ส าเร็จรูปท่ีสามารถพฒันาความสามารถในการจดัการ
เรียนรู้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และเป็นสิ่งที่จะช่วยให้นกัเรียนได้เกิดการเรียนรู้ เร่ืองต่าง ๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ดงัแนวคิด
ของ เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ [18] ที่วา่สือ่การเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือสง่เสริมสนบัสนนุการจดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้ เรียนเข้าถึงความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคุณลกัษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากว่าสื่อเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ ท าหน้าที่   เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกเพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์ สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน กระตุ้นให้เกิดการพฒันาศกัยภาพทางการคิด ได้แก่ การคิดไตร่ตรอง 
การคิดสร้างสรรค์ และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ตลอดจนสร้างเสริมคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมให้แก่ผู้ เรียน สื่อการ
เรียนรู้ในยคุปัจจบุนัมีมากมายหลากหลายรูปแบบ มีอิทธิพลสงูตอ่การกระตุ้นให้ผู้ เรียนกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

 1.5 องค์ประกอบด้านการพัฒนาหลกัสูตรและออกแบบการเรียนรู้ พบว่า  มีจ านวนตัวแปร 9 ตัวแปร มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง 0.33 ถึง 0.75 มีคา่น า้หนกัรวมเท่ากบั 1.54 ทัง้นีก้ระบวนการเรียนรู้จะต้องเน้นกระบวนการ
เรียนรู้ที่ถือว่าผู้ เรียนเป็นผู้ ที่มีความส าคัญที่สุด ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผน      การเรียนและ
ประเมินผลการเรียนของตน แสดงออกอย่างอิสระเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเรียนรู้จากสภาพจริง จากสิ่งแวดล้อม
รอบตวัมีประสบการณ์ตรงที่สมัพนัธ์กบัสงัคมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท างานเป็นหมู่คณะเพื่อการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์ สามารถท างานร่วมกนัได้อย่างมีความสขุและสร้างสรรค์สอดคล้องกบั เพชริน สงค์ประเสริฐ [19] ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง
การพฒันารูปแบบการบริหารวิชาการท่ีเน้นการท างานเป็นทีมของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดย
ยึดหลักการท างานเป็นทีมพบว่า ภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้การวดัผล และยงัสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนางานวิชาการด้วยหลกัการบูรณาการใน
โรงเรียนขนาดเลก็ พบว่า การพฒันางานวิชาการด้วยการจดัการเรียนการสอนเป็นหลกั รองลงมาเป็นการพฒันาสือ่การเรียน
การสอนและการพฒันาหลกัสตูร 
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2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กสงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาและสง่เสริมการมีสว่นร่วม  ด้านการจดัการเรียนรู้ ด้าน
การพฒันาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ด้านการสง่เสริมและพฒันา การใช้สื่อ นวตักรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และด้านการพัฒนาหลกัสูตรและออกแบบการเรียนรู้ สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมของตัวแปร
ทัง้หมดได้ร้อยละ 68.65 เรียงตามล าดบัน า้หนกัองค์ประกอบรวม คือ ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาและสง่เสริมการมี
สว่นร่วม  ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ด้านการส่งเสริมและ
พฒันา การใช้สื่อ นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและด้านการพฒันาหลกัสตูรและออกแบบการเรียนรู้ ดงันัน้ ในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จึงควรด าเนินการตาม
องค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบ เพราะเป็นเร่ืองที่เก่ียวเนื่องและมีความสมัพนัธ์กนั โดยเฉพาะงานวิชาการถือว่าเป็นหวัใจ
ของโรงเรียน หน้าที่ของโรงเรียนทกุแห่งคือการให้ความรู้แก่นกัเรียนด้านวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและคณุภาพ
ของโรงเรียน สอดคล้องกบัการศกึษาของคมัภีร์  สดุแท้ และคณะ [20] ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองที่การพฒันารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประกอบด้วย  ด้าน
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มี11องค์ประกอบย่อย คือ การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาและ
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน การวางแผนด้านวิชาการ การเรียนการสอนและการพฒันากระบวนการเรียนรู้ การพฒันาหนงัสอื สื่อ 
นวตักรรมเทคโนโลยีการศึกษาและแหลง่เรียนรู้ การวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผล  การเรียน การนิเทศการศึกษา 
การวิจยัเพื่อพฒันาการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การจัดระเบียบและแนวปฏิบตัิด้านวิชาการของโรงเรียน การพฒันา
ระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมสนบัสนุนและประสานความร่วมมือในการพฒันางาน
วิชาการ และสอดคล้องกบัการศึกษาของปาริชาติ ช่ืนชม [21] ได้ศึกษาวิจยั  เร่ืองรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีสว่น
ร่วมของชมุชนท่ีมีประสทิธิผลในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา พบวา่องค์ประกอบหลกัในการ
บริหารงานวิชาการ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การพฒันาหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช้ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การ
พฒันาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การวางแผนและพฒันาการสง่เสริมทางวิชาการ การพฒันาแหลง่เรียนรู้ 
การนิเทศภายใน และการวดัและประเมินผล 

3. การยืนยนัรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พบวา่ รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเลก็สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานความสอดคล้อง
กลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ซึง่รูปแบบท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้เป็นรูปแบบที่แสดงโครงสร้างความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยรายละเอียดเก่ียวกบัตวัแปรใน
แตล่ะองค์ประกอบผ่านกระบวนการตรวจสอบทางสถิติโดย  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการสกดัปัจจยัและ
ด าเนินการยืนยนัรูปแบบโดยใช้การวิเคราะห์ตัวประกอบเชิงยืนยนั ดงัที่ รสริน ศรีริกานนท์ [22] กล่าวว่าในการวิเคราะห์
องค์ประกอบมีจดุมุง่หมาย 2 ประการ คือ เพื่อส ารวจหรือค้นหาตวัแปรแฝงที่ซ้อนอยูใ่ต้ตวัแปรที่สงัเกตหรือวดัได้ เรียกวา่ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) และเพื่อพิสจูน์ ตรวจสอบ หรือยืนยนัทฤษฎีที่ผู้อื่นค้นพบ 
เรียกวา่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (confirmatory factor analysis) ที่เป็นความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดั
ขององค์ประกอบและรูปแบบ เพื่อให้เกิดความแมน่ตรงและเช่ือถือได้ 

 ผลการยืนยนัรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขัน้
พืน้ฐาน พบว่าประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อ 
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นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศกึษา และด้านการพฒันาหลกัสตูรและออกแบบการเรียนรู้ ทัง้นี ้เนื่องมาจากองค์ประกอบทัง้ 
5 มีความส าคญัต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก ดงัข้อมลูที่วิเคราะห์มีความจ าเป็นในระดบัมาก สอดคล้อง
กบังานวิจยัของวิภา ทองหง า [23] ได้ท าการวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ผล
การวิเคราะห์และยืนยันองค์ประกอบว่า องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน การนิเทศ
การศึกษา การแนะแนวการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน ซึ่งมีความกลมกลืนและ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเป็นประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ดงันัน้หน่วยงานในระดบันโยบายควรมีการก าหนดนโยบาย และส่งเสริมให้โรงเรียน
ขนาดเลก็พฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา และสง่เสริมการมีสว่นร่วมของสถานศึกษาให้มีลกัษณะแตกต่างจาก
โรงเรียนปกติ หรือควรใช้วิธีการสง่เสริมหรือให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การจดัสรรงบประมาณเพิ่มเติม การบรูณา
การความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน ชมุชน ท้องถ่ิน ในรูปแบบของโรงเรียนประชารัฐ หรือ โรงเรียนร่วมพฒันา เพื่อช่วยยกระดบั
คณุภาพ. 

2. ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน มีจ านวน 5 องค์ประกอบที่มีความสมัพนัธ์และส าคญั คือ ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาและสง่เสริมการมีสว่นร่วม 
ด้านการจดัการเรียนรู้พฒันาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาด้านการสง่เสริมและพฒันา การใช้สื่อ นวตักรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และด้านการพฒันาหลกัสตูรและออกแบบการเรียนรู้ ดงันัน้ ในการบริหารวิชาการของโรงเรียนขนาด
เลก็ จึงควรด าเนินการตามองค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบเพราะเป็นเร่ืองที่เก่ียวเนื่องและมีความสมัพนัธ์กนั 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครัง้ต่อไป 
1.  ควรมีการศกึษารูปแบบของความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุององค์ประกอบด้านการพฒันาหลกัสตูรและออกแบบการ

เรียนรู้ที่สง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา 
2.  ควรมีการศกึษารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน ในลกัษณะรูปแบบที่เป็นต้นแบบ และเป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practice) และมีวิธีการด าเนินการการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนขนาดเลก็ให้ประสบความส าเร็จ 
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3อาจารย์ ภาควิชาวิจยัและจิตวิทยาประยกุต์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการสอนของครูในสงักดักรุงเทพมหานครด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  (Exploratory Factor Analysis) และองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน 
(Multi-Stage random sampling) เป็นกลุ่มตวัอย่างที่ใช้เก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ จ านวน 400 คน และ
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้เก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั จ านวน 600 คน เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม
สมรรถนะการสอนของครูในสงักดักรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis)  
 ผลการวิจยั พบวา่  
 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ได้สมรรถนะการสอนของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ด้าน 9 
องค์ประกอบ 76 ตวับ่งชี ้ประกอบด้วย ความรู้ในการสอน 2 องค์ประกอบ 14 ตวับ่งชี ้ได้แก่ 1) หลกัสตูรและเนือ้หา 6 ตวับ่งชี ้
และ 2) การสอน 8 ตวับ่งชี ้มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.81-0.90 และ 0.79-0.96 ตามล าดบั ทกัษะในการสอน 4 
องค์ประกอบ 45 ตวับ่งชี ้ได้แก่ 1) การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 10 ตวับ่งชี ้2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 11 ตวับ่งชี ้3) สื่อการ
สอนและแหลง่เรียนรู้ 5 ตวับ่งชี ้4) การบริหารจดัการชัน้เรียน 9 ตวับ่งชี ้และ 5) การวดัและประเมินผล 10 ตวับ่งชี ้มีค่าน า้หนกั
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.34-0.78, 0.43-0.93, 0.85-0.90, 0.84-0.96 และ 0.38-0.91 ตามล าดบั และบคุลกิลกัษณะในการ
สอน 2 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบ 6 ตวับ่งชี ้และ 2) การท างานร่วมกับผู้อื่น 11 ตัวบ่งชี  ้มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง 0.78- 0.92 และ 0.41-0.84 ตามล าดบั 
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 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัสมรรถนะการสอนของครูในสงักดักรุงเทพมหานคร ได้จ านวน 
3 ด้าน 9 องค์ประกอบ 68 ตวับ่งชี ้และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที่ 2 มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมูล
เชิงประจกัษ์ (Chi-Square=26.99, df=18, p=0.07915, CFI=1.00, GFI=0.99, RMSEA=0.029) โดยเรียงล าดบัค่าน า้หนกั
องค์ประกอบได้ดงันี ้ความรู้ในการสอนและทกัษะในการสอน มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบเทา่กนั  คือ 1.00 และบคุลิกลกัษณะในการ
สอน มีค่าน า้หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.76 ทุกด้านมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความเช่ือมั่นในการวัด (R2) อยู่
ระหว่าง 0.58-0.99 แสดงว่า โมเดลการวดัสมรรถนะการสอนของครู ทัง้ 3 ด้าน สามารถน ามาวดัสมรรถนะการสอนของครูใน
สงักดักรุงเทพมหานครได้  
 

ค าส าคัญ: 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, 0.85-
0.90, 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 compo nent 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 
 ครูมีส าคญัยิ่งในการขบัเคลื่อนระบบการศึกษา ครูจึงต้องแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลาบนแนวคิด
ที่ว่า ถ้าต้องการนักเรียนแบบใด ครูและวิธีการสอนต้องมีพฤติกรรมเช่นนัน้ ถ้าเราสามารถปฏิรูประบบครู และสร้างโอกาส
ทางการเรียนรู้ของครู ย่อมหมายถึง ผลส าเร็จของการศึกษา [1] ดงัจะเห็นได้จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาครู โดยก าหนดการปฏิรูปการศึกษาไว้ว่า ให้มีการพัฒนากลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และ
พฒันาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ เรียน
สามารถเรียนได้ตามความถนดั ออกแบบระบบและรูปแบบการพฒันาครู อาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการ
พฒันาประเทศ โดยครูทกุระดบัและประเภทการศกึษาต้องได้รับการพฒันาตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู [2] 
 คณุภาพครูจึงถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาคณุภาพของนกัเรียน ครูจึงต้องปรับเปลีย่นและพฒันาตนเองให้ทนัตอ่
สงัคมโลกที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้ สนับสนุน ผู้อ านวยความสะดวก เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อนักเรียน 
เพื่อนครู ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นต้นแบบของบคุคลแห่งการเรียนรู้ และเป็นผู้ น าการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ [3] ครูจึง
ควรมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัหลกัสตูร การออกแบบวิธีการเรียนรู้ การวางแผนการสอน การวดัประเมินผล เข้าใจพฒันาการ
ของนกัเรียน การวิจยัเพื่อพฒันาการสอนที่เน้นการจดักิจกรรมที่หลากหลาย โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั การบริหารจดัการชัน้เรียน 
และสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างมีประสทิธิภาพ สามารถช่วยเหลอื สนบัสนนุ และให้ก าลงัใจ
เพื่อนร่วมงาน ท างานร่วมกบัผู้อื่น เพื่อพฒันาการจดัการศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จ เป็นผู้แสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ทาง
วิชาการและวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้และนวตักรรม เพื่อพฒันาตนเองและพฒันางาน มีทกัษะการสอนอย่างเช่ียวชาญและ
สร้างสรรค์การเรียนรู้ [4-5] 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัของนกัการศกึษาและหนว่ยงานทางการศึกษาตา่งๆ บ่งชีว้่า ครูยงัมีปัญหาสมรรถนะ
การสอนหลายประการ คือ ครูขาดทกัษะการจดัการเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ขาดความรู้และทกัษะในการใช้สื่อ
นวตักรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ [6] ขาดความรู้ความเข้าใจการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั การ
น าหลกัสตูรไปใช้ออกแบบการจดัการเรียนรู้ การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ความลุม่ลกึในเนือ้หาที่สอนและการสอนแบบบรูณา
การเนือ้หาวิชาให้แกน่กัเรียน วิธีการสอนเน้นการถ่ายทอดเนือ้หามากกวา่การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ไมเ่น้นกระบวนการเรียนรู้
ที่ฝึกการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้แก่นกัเรียน จดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอือ้ต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียน ขาดความรู้ความเข้าใจในการวดัและประเมินผล และจิตส านึกของความเป็นครูลดลง[7] สอดคล้องกบังานวิจยัของ
พรหมพิมาน ไชยหงส์ค า [8] ทีก่ลา่ววา่ ปัญหาสมรรถนะการสอนของครูในสงักดักรุงเทพมหานคร คือ ครูขาดความรู้และทกัษะ
ในการออกแบบการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกตา่งกนัของนกัเรียน การพฒันาสื่อการสอน การจดัท าวิจยัในชัน้เรียนเพื่อพฒันา
นกัเรียน และความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ นอกจากนีจ้ากการนิเทศติดตามการสอนของครูในสงักัดกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ครูขาดความเข้าใจในการเขียนแผนการสอน การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นนกัเรียนเป็นส าคญั ความเช่ียวชาญในเนือ้หาที่
สอน การสอนเน้นเนือ้หาไม่เน้นกระบวนการ ท าให้นกัเรียนไม่รู้วิธีการน าความรู้ไปใช้ [9] และในวนัครูแห่งชาติ ปี 2556 
ส านกังานสง่เสริมสงัคมแหง่การเรียนรู้และคณุภาพเยาวชนได้ส ารวจความเห็นของครูสอนดี เพื่อสอบถามอปุสรรคตอ่การท า
หน้าที่ครูและปัจจยัที่สง่เสริมให้ครูปฏิบตัิหน้าที่ให้ดียิ่งขึน้ พบวา่ ปัญหาส าคญั คือ ครูขาดทกัษะด้านไอซีที ขาดจิตวิญญาณ



 
56 วารสารบริหารการศกึษา มศว ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 31 เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

ความเป็นครู ครูรุ่นเก่าไม่ปรับตวั ขาดอิสระในการจดัการเรียนรู้ และปัจจยัที่สง่เสริมการท าหน้าที่ครูให้มีประสิทธิภาพ คือ ครู
ควรมีการอบรม แลกเปลีย่นเรียนรู้ และสร้างเครือขา่ยการเรียนรู้ เพื่อพฒันาตนเองในด้านไอซีที 
 จะเห็นได้ว่า ปัญหาของครูยงัมีมาก แต่สิง่หนึ่งที่เห็นได้ชดั คือ ครูมีความต้องการพฒันาตนเอง เพื่อพฒันานกัเรียน 
แต่แนวทางการพฒันาสมรรถนะการสอนของครูยงัไม่ชดัเจน โดยเฉพาะครูในสงักดักรุงเทพมหานครที่ผู้วิจยัสงักดัอยู่ ด้วยเหตนุี ้
ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาสมรรถนะการสอนของครูในสงักัดกรุงเทพมหานคร โดยการสงัเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
สมรรถนะการสอนของครู การสงัเกตพฤติกรรมการสอนของครู การสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ศกึษานิเทศก์ และครูในสงักดั
กรุงเทพมหานคร เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาแบบสอบถามและน าไปสอบถามครูในสงักัดกรุงเทพมหานคร จากนัน้น าข้อมูลมา
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั เพื่อให้ได้องค์ประกอบและตวับ่งชีท้ี่ใช้พฒันาสมรรถนะ
การสอนของครูในสงักดักรุงเทพมหานคร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการสอนของครูในสงักดักรุงเทพมหานครด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) และองค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ครูในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2560 จ านวน 437 โรงเรียน จ านวนครู 14,967 คน[10]    
 กลุ่มตวัอย่าง คือ ครูในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 29 โรงเรียน จ านวนครู 1,000 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ จ านวน 12 โรงเรียน จ านวนครู 400 คน และกลุ่ม
ตวัอยา่งที่ใช้เก็บข้อมลู เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั จ านวน 17 โรงเรียน จ านวนครู 600 คน มีรายละเอียด ดงันี ้
 1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ได้มาโดยใช้
วิธีการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random Sampling) ดงันี ้
      ขัน้ที่ 1 ก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างประมาณ 5 เทา่ของตวับ่งชี[้11] ในที่นีม้ีจ านวน 80 ตวับ่งชี ้ผู้วิจยัจึงใช้กลุม่
ตวัอยา่ง จ านวน 400 คน ซึง่มีความเหมาะสมกบัการวิเคราะห์องค์ประกอบอยูใ่นระดบัดี[12]  
       ขัน้ที่ 2 สุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง คือ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ศึกษาข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัจ านวนโรงเรียนและจ านวนครูในแตล่ะขนาด[10] น าข้อมลูที่
ได้มาค านวณหาจ านวนโรงเรียนและจ านวนครูในแตล่ะขนาด เพื่อใช้เก็บข้อมลู ดงัตาราง 1 
ตาราง 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการเก็บข้อมลู เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
 

ขนาดโรงเรียน 
ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

จ านวนโรงเรียน จ านวนครู จ านวนโรงเรียน จ านวนครู จ านวนครูโรงเรียนละ 
เลก็ 178 2,444 5 65 13 
กลาง 134 3,898 4 104 26 
ใหญ่ 125 8,625 3 231 77 
รวม 437 14,967 12 400  
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  ขัน้ท่ี 3 สุม่ตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจบัฉลากแบบไมใ่สค่ืนตามรายช่ือโรงเรียน
ในแตล่ะขนาด  
       ขัน้ที่ 4 เมื่อได้รายช่ือโรงเรียนทัง้ 12 โรงเรียน ผู้วิจยัท าการสุม่ตวัอย่างอย่างง่าย โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู้สุม่ครูในโรงเรียนตนเอง เพื่อเป็นกลุม่ตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามตามที่ค านวณได้ในขัน้ที่ 2 
 1.2 กลุม่ตวัอย่างที่ใช้เก็บข้อมลู เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) ได้มาโดยใช้
วิธีการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random Sampling) ดงันี ้
      ขัน้ที่  1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างประมาณ 10 เท่าของตัวบ่งชี [้11] ในที่นีม้ีจ านวน 76 ตัวบ่งชี ้(จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ) ผู้วิจยัจึงใช้กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 600 คน ซึง่มีความเหมาะสมกบัการวิเคราะห์องค์ประกอบอยูใ่น
ระดบัดีมาก [12]  
       ขัน้ท่ี 2 สุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นเกณฑ์ในการแบง่ (ข้อ 
1.1 ขัน้ท่ี 2) ค านวณหาจ านวนโรงเรียนและจ านวนครูในแตล่ะขนาด เพื่อใช้เก็บข้อมลู ดงัตาราง 2 

 
ตาราง 2 แสดงจ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการเก็บข้อมลู เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
 

ขนาดโรงเรียน 
ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

จ านวนโรงเรียน จ านวนครู จ านวนโรงเรียน จ านวนครู จ านวนครูโรงเรียนละ 
เลก็ 178 2,444 7 105 15 
กลาง 134 3,898 5 150 30 
ใหญ่ 125 8,625 5 345 69 
รวม 437 14,967 17 600  

 
       ขัน้ที่  3 สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืนตามรายช่ือ
โรงเรียนในแตล่ะขนาด  
       ขัน้ที่ 4 เมื่อได้รายช่ือโรงเรียนทัง้ 17 โรงเรียน ผู้วิจยัท าการสุม่ตวัอย่างอย่างง่าย โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู้สุม่ครูในโรงเรียนตนเอง เพื่อเป็นกลุม่ตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามตามที่ค านวณได้ในขัน้ที่ 2 
 2. เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสมรรถนะการสอนของครูในสงักัดกรุงเทพมหานครที่พฒันาขึน้จาก
การศกึษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะการสอนของครู ประกอบกบัการสงัเกตพฤติกรรมการสอนของครู การสมัภาษณ์
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ในสงักดักรุงเทพมหานคร แล้วสงัเคราะห์ข้อมูลจัดท าเป็นแบบสอบถาม ซึ่งเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert’s Method) น าไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) จากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 น าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กบัครูในสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 40 คน น าข้อมลูมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยวิธีหาค่า
สหสมัพนัธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สนั แล้วคดัเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนก ตัง้แต่ 0.40 ขึน้ไป ได้จ านวน 80 ข้อ มีค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.40-0.77 น าแบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค ได้คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.97 ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
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 ด้านความรู้ในการสอน  จ านวน  14 ข้อ  
  หลกัสตูรและเนือ้หา จ านวน 6 ข้อ คา่อ านาจจ าแนก เทา่กบั 0.42-0.72 คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.86 
  การสอน จ านวน 8 ข้อ คา่อ านาจจ าแนก เทา่กบั 0.41-0.77 คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.81 
 ด้านทักษะในการสอน  จ านวน 46 ข้อ 

  การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 10 ข้อ คา่อ านาจจ าแนก เทา่กบั 0.44-71 คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.85 
  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 11 ข้อ คา่อ านาจจ าแนก เทา่กบั 0.42-0.71 คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.88 
  สือ่การสอนและแหลง่เรียนรู้ จ านวน 6 ข้อ คา่อ านาจจ าแนก เทา่กบั 0.45-0.70 คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.79 
  การบริหารจดัการชัน้เรียน จ านวน 9 ข้อ คา่อ านาจจ าแนก เทา่กบั 0.46-0.66 คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.84 
  การวดัและประเมินผล จ านวน 10 ข้อ คา่อ านาจจ าแนก เทา่กบั 0.40-0.63 คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.87 
 ด้านบุคลกิลักษณะในการสอน  จ านวน 20 ข้อ   

  ความรับผิดชอบ จ านวน 6 ข้อ คา่อ านาจจ าแนก เทา่กบั 0.54-0.73 คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.82 
  การท างานร่วมกบัผู้อื่น จ านวน 6 ข้อ คา่อ านาจจ าแนก เทา่กบั 0.43-0.61 คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.86 
  การรู้จกัตนเองและผู้อื่น จ านวน 8 ข้อ คา่อ านาจจ าแนก เทา่กบั 0.44-0.69 คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.89 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง โดยด าเนินการเป็น 2 ระยะ คือ 
  3.1 ระยะที่ 1 น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับโรงเรียน จ านวน 12 โรงเรียน จ านวน 520 ฉบบั จ านวนครู 520 
คน ได้แบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 508 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.69 จากนัน้คดัเลือกแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 
400 ฉบบั น าไปจดักระท าข้อมลูและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  
  3.2 ระยะที่ 2 น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับโรงเรียน จ านวน 17 โรงเรียน จ านวน 870 ฉบบั จ านวนครู 870 
คน ได้แบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 818 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.02 จากนัน้คดัเลือกแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 
600 ฉบบั น าไปจดักระท าข้อมลูและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ โดยการสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis) หมุนแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) แบบ Oblique Factor 
Rotation ด้วยวิธี Direct Oblimin เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่มีความสมัพนัธ์กนั  
  4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์หรือไม ่โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล คือ ค่าสถิติ 

Chi-Square ที่มีค่า p > 0.05, ค่า Chi-Square สมัพทัธ์ (2
model/dfmodel) < 2, ค่าดชันีวดัความสอดคล้องเปรียบเทียบ 

(CFI) > 0.95, ค่าดชันีวดัความสอดคล้อง (GFI) > 0.95, ค่าดชันีรากก าลงัสองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า 
(RMSEA) < 0.08[13] 
  

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยการสกัดองค์ประกอบ (Factor 
Extraction) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis) หมนุแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) 
แบบ Oblique Factor Rotation ด้วยวิธี Direct Oblimin ได้ผลดงัตาราง 3 
 



 
59 วารสารบริหารการศกึษา มศว ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 31 เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

ตาราง 3 แสดงคา่ Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) และ และ Bartlett’s Test of Sphericity 
 

การทดสอบ ค่าสถติ ิ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure Of Sampling Adequacy (KMO)  
Bartlett’s Test of Sphericity  : Approx. Chi-Square  
                                          df  
                                          Sig. 

0.84 
41534.64 

3160 
0.000 

  
 จากตาราง 3 พบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure Of Sampling Adequacy (KMO) เท่ากบั 0.84 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 และเข้าใกล้  1 มาก แสดงว่า ทั ง้ 80 ตัวบ่ งชี ส้มรรถนะการสอนของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
มีข้อมูลเหมาะสมและเพียงพอที่จะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ และผลทดสอบค่า Bartlett's Test of Sphericity มีค่า 
Approx. Chi-Square = 41534.64, df = 3160 และมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 แสดงว่า ตวับ่งชีส้มรรถนะการสอนของครูใน
สงักดักรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธ์กนั ดงันัน้ ข้อมลูชดุนีส้ามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจได้ 
 ผลการสกัดองค์ประกอบได้ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวนและค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของ
องค์ประกอบสมรรถนะการสอนของครูในสงักดักรุงเทพมหานคร ปรากฏดงัตาราง 4 

 
 

ตาราง 4 แสดงคา่ไอเกน คา่ร้อยละของความแปรปรวนและคา่ร้อยละความแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบ 
       สมรรถนะการสอนของครูในสงักดักรุงเทพมหานคร 
 

องค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม 
1 12.84 16.04 16.04 
2 7.81 9.76 25.80 
3 7.62 9.52 35.32 
4 5.42 6.77 42.10 
5 4.32 5.40 47.50 
6 4.20 5.25 52.74 
7 3.72 4.64 57.39 
8 3.51 4.39 61.78 
9 3.10 3.87 65.65 

 
 จากตาราง 4 พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigenvalue) มากกว่า 1 มีจ านวน 9 องค์ประกอบ ซึ่งมีค่าร้อยละ
ของความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 3.87-16.04 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้ 9 
องค์ประกอบได้ร้อยละ 65.65 
 จากการสกัดองค์ประกอบได้จ านวน 9 องค์ประกอบนัน้ ผู้ วิจัยได้หมุนแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) แบบ 
Oblique Factor Rotation ด้วยวิธี Direct Oblimin ซึง่ปรากฏผลดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 แสดงองค์ประกอบ ตวับง่ชี ้น า้หนกัองค์ประกอบ และจ านวนตวับง่ชีข้องสมรรถนะการสอนของครูในสงักดักรุงเทพมหานคร 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้(ค่าน า้หนักองค์ประกอบ(β )) จ านวนตวับ่งชี ้
1 ตวับง่ชีท้ี่ 1 (β =0.86) 

ตวับง่ชีท้ี่ 2 (β =0.90) 
ตวับง่ชีท้ี่ 3 (β =0.86)
ตวับง่ชีท้ี่ 4 (β =0.84) 

ตวับง่ชีท้ี่ 5 (β =0.85) 
ตวับง่ชีท้ี่ 6 (β =0.81) 

6 

2 ตวับง่ชีท้ี่ 7 (β =0.93) 
ตวับง่ชีท้ี่ 8 (β =0.79) 
ตวับง่ชีท้ี่ 9 (β =0.93) 

ตวับง่ชีท้ี่ 10 (β =0.85) 
ตวับง่ชีท้ี่ 11 (β =0.90) 
ตวับง่ชีท้ี่ 12 (β =0.95) 

ตวับง่ชีท้ี่ 13 (β =0.87) 
ตวับง่ชีท้ี่ 14 (β =0.96) 

8 

3 ตวับง่ชีท้ี่ 15 (β =0.34) 
ตวับง่ชีท้ี่ 16 (β =0.68) 
ตวับง่ชีท้ี่ 17 (β =0.70) 
ตวับง่ชีท้ี่ 18 (β =0.71) 

ตวับง่ชีท้ี่ 19 (β =0.78) 
ตวับง่ชีท้ี่ 20 (β =0.35) 
ตวับง่ชีท้ี่ 21 (β =0.73) 
ตวับง่ชีท้ี่ 22 (β =0.57) 

ตวับง่ชีท้ี่ 23 (β =0.64) 
ตวับง่ชีท้ี่ 24 (β =0.64) 

10 

4 ตวับง่ชีท้ี่ 25 (β =0.88) 
ตวับง่ชีท้ี่ 26 (β =0.93) 
ตวับง่ชีท้ี่ 27 (β =0.81) 
ตวับง่ชีท้ี่ 28 (β =0.92) 

ตวับง่ชีท้ี่ 29 (β =0.90) 
ตวับง่ชีท้ี่ 30 (β =0.43) 
ตวับง่ชีท้ี่ 31 (β =0.81) 
ตวับง่ชีท้ี่ 32 (β =0.82) 

ตวับง่ชีท้ี่ 33 (β =0.86) 
ตวับง่ชีท้ี่ 34 (β =0.78) 
ตวับง่ชีท้ี่ 35 (β =0.88) 

11 

 
ตาราง 5 (ต่อ) แสดงองค์ประกอบ ตวับง่ชี ้น า้หนกัองค์ประกอบ และจ านวนตวับง่ชีส้มรรถนะการสอนของครูในสงักดักรุงเทพมหานคร 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้(ค่าน า้หนักองค์ประกอบ(β )) จ านวนตวับ่งชี ้
5 ตวับง่ชีท้ี่ 36 (β =0.89) 

ตวับง่ชีท้ี่ 37 (β =0.86) 
ตวับง่ชีท้ี่ 38 (β =0.90) 
ตวับง่ชีท้ี่ 39 (β =0.89) 

ตวับง่ชีท้ี่ 41 (β =0.85) 5 

6 ตวับง่ชีท้ี่ 42 (β =0.95) 
ตวับง่ชีท้ี่ 43 (β =0.96) 
ตวับง่ชีท้ี่ 44 (β =0.90) 

ตวับง่ชีท้ี่ 45 (β =0.92) 
ตวับง่ชีท้ี่ 46 (β =0.90) 
ตวับง่ชีท้ี่ 47 (β =0.89) 

ตวับง่ชีท้ี่ 48 (β =0.89) 
ตวับง่ชีท้ี่ 49 (β =0.91) 
ตวับง่ชีท้ี่ 50 (β =0.84) 

9 

7 ตวับง่ชีท้ี่ 51 (β =0.61) 
ตวับง่ชีท้ี่ 52 (β =0.74) 
ตวับง่ชีท้ี่ 53 (β =0.78) 
ตวับง่ชีท้ี่ 54 (β =0.76) 

ตวับง่ชีท้ี่ 55 (β =0.38) 
ตวับง่ชีท้ี่ 56 (β =0.91) 
ตวับง่ชีท้ี่ 57 (β =0.87) 
ตวับง่ชีท้ี่ 58 (β =0.85) 

ตวับง่ชีท้ี่ 59 (β =0.44) 
ตวับง่ชีท้ี่ 60 (β =0.38) 

10 

8 ตวับง่ชีท้ี่ 61 (β =0.92) 
ตวับง่ชีท้ี่ 62 (β =0.90) 

ตวับง่ชีท้ี่ 63 (β =0.78) 
ตวับง่ชีท้ี่ 64 (β =0.87) 

ตวับง่ชีท้ี่ 65 (β =0.85) 
ตวับง่ชีท้ี่ 66 (β =0.89) 

6 

9 ตวับง่ชีท้ี่ 67 (β =0.61) 
ตวับง่ชีท้ี่ 69 (β =0.77) 
ตวับง่ชีท้ี่ 70 (β =0.68) 
ตวับง่ชีท้ี่ 72 (β =0.69) 

ตวับง่ชีท้ี่ 74 (β =0.77) 
ตวับง่ชีท้ี่ 75 (β =0.73) 
ตวับง่ชีท้ี่ 76 (β =0.51) 
ตวับง่ชีท้ี่ 77 (β =0.41) 

ตวับง่ชีท้ี่ 78 (β =0.84) 
ตวับง่ชีท้ี่ 79 (β =0.73) 
ตวับง่ชีท้ี่ 80 (β =0.84) 

11 

รวม 76 
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 จากตาราง 5 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมากกว่า  0.30 ขึน้ไป พบว่า มีจ านวน 9 
องค์ประกอบ 76 ตัวบ่งชี ้โดยตัดตัวบ่งชีท้ี่ 40, 68, 71 และ 73 ออก เพราะอยู่ร่วมกับองค์ประกอบใดไม่ได้ ซึ่งผู้ วิจัยได้ตัง้ช่ือ
องค์ประกอบตามรายละเอียดตวับง่ชีใ้นแตล่ะองค์ประกอบ ดงันี ้องค์ประกอบที่ 1 หลกัสตูรและเนือ้หา มี 6 ตวับง่ชี ้องค์ประกอบที่ 2 
การสอน มี 8 ตวับ่งชี ้องค์ประกอบที่ 3 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ มี 10 ตวับง่ชี ้องค์ประกอบที่ 4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ มี 
11 ตวับ่งชี ้องค์ประกอบที่ 5 สื่อการสอนและแหลง่เรียนรู้ มี 5 ตวับง่ชี ้องค์ประกอบที่ 6 การบริหารจดัการชัน้เรียน มี 9 ตวับ่งชี ้
องค์ประกอบที่ 7 การวดัและประเมินผล มี 10 ตวับ่งชี ้องค์ประกอบที่ 8 ความรับผิดชอบ มี 6 ตวับง่ชี ้และองค์ประกอบที่ 9 การ
ท างานร่วมกับผู้อื่น มี 11 ตวับ่งชี ้โดยมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.81-0.90, 0.79-0.96, 0.34-0.78, 0.43-0.93, 0.85-
0.90, 0.84-0.96, 0.38-0.91, 0.78-0.92 และ 0.41-0.84 ตามล าดบั ซึ่งผู้วิจยัได้จดัทัง้ 9 องค์ประกอบให้อยู่ใน 3 ด้านหลกัตาม
สมรรถนะการสอนของครู คือ ความรู้ในการสอน (องค์ประกอบที่  1-2) ทักษะในการสอน  (องค์ประกอบที่  3-7) และ
บคุลกิลกัษณะในการสอน (องค์ประกอบที่ 8-9) 
 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) พบว่า สมรรถนะการสอนของครูในสงักัด
กรุงเทพมหานคร มีจ านวน 9 องค์ประกอบ 68 ตัวบ่งชี ้โดยตัดตัวบ่งชีท้ี่ 13, 23, 28, 33, 34, 43, 53, 59 ออก เนื่องจากไม่มี
นยัส าคญัทางสถิต ิประกอบด้วย ความรู้ในการสอน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 หลกัสตูรและเนือ้หา 6 ตวับง่ชี ้องค์ประกอบที่ 2 การสอน 
7 ตวับง่ชี ้ทกัษะในการสอน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 9 ตวับ่งชี ้องค์ประกอบที่ 4 การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ 8 ตวับ่งชี ้องค์ประกอบที่ 5 สื่อการสอนและแหลง่เรียนรู้ 5 ตวับ่งชี ้องค์ประกอบที่ 6 การบริหารจดัการชัน้เรียน 8 ตวั
บง่ชี ้องค์ประกอบที่ 7 การวดัและประเมินผล 8 ตวับง่ชี ้บคุลกิลกัษณะในการสอน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 8 ความรับผิดชอบ 6 ตวับง่ชี ้
และองค์ประกอบที่ 9 การท างานร่วมกับผู้ อื่น มี 11 ตัวบ่งชี  ้โดยมีผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 1 และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที่ 2 ดงัตาราง 6  
ตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที่ 1 และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที่ 2 
       ของโมเดลการวดัสมรรถนะการสอนของครูในสงักดักรุงเทพมหานคร 
 

องค์ประกอบ น า้หนักองค์ประกอบ (β ) SE t R2 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัอันดับที่ 1 
ความรู้ในการสอน     
 หลกัสตูรและเนือ้หา   0.74** 0.04 20.92 0.55 
 การสอน 0.90** 0.03 26.50 0.80 
ทักษะในการสอน     
 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 0.79** 0.04 22.86 0.63 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 0.91** 0.03 28.32 0.83 
 สือ่การสอนและแหลง่เรียนรู้ 0.71** 0.04 19.60 0.51 
 การบริหารจดัการชัน้เรียน 0.78** 0.04 22.61 0.61 
 การวดัและประเมินผล 0.81** 0.03 23.66 0.65 
บุคลิกลักษณะในการสอน     
 ความรับผิดชอบ 0.82** 0.04 22.52 0.67 
 การท างานร่วมกบัผู้อื่น 0.88** 0.04 24.64 0.77 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัอันดับที่ 2  
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ความรู้ในการสอน 1.00** 0.05 20.30 0.99 
ทกัษะในการสอน 1.00** 0.04 22.54 0.99 
บคุลกิลกัษณะในการสอน 0.76** 0.05 16.71 0.58 
Chi-Square = 26.99, df = 18, p = 0.07915, CFI = 1.00, GFI = 0.99, RMSEA = 0.029 
  
 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1 ของโมเดลการวดัสมรรถนะการสอนของครูในสงักดั
กรุงเทพมหานครทั ง้  9 องค์ประกอบ พบว่า  ค่าสัมประสิท ธ์ิน า้หนักองค์ประกอบทุกองค์ประกอบมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความรู้ในการสอน องค์ประกอบที่มีค่าน า้หนักองค์ประกอบสูงสุด คือ การสอน  (β =0.90) และค่า
น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ คือ หลกัสตูรและเนือ้หา (β =0.74) มีคา่สมัประสทิธ์ิความเท่ียง (R2) อยูร่ะหวา่ง 0.55-0.80 ทกัษะในการ
สอน องค์ประกอบที่มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ (β =0.91) และคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ คือ 
สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ (β =0.71) มีค่าสมัประสิทธ์ิความเท่ียง (R2) อยู่ระหว่าง 0.51-0.83 และบคุลิกลกัษณะในการสอน 
องค์ประกอบที่มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ คือ การท างานร่วมกบัผู้อื่น (β =0.88) และคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ คือ ความ
รับผิดชอบ (β =0.82) มีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียง (R2) อยู่ระหว่าง 0.67-0.77 แสดงว่า องค์ประกอบทัง้ 9 องค์ประกอบ
สามารถวดัสมรรถนะการสอนของครูในสงักดักรุงเทพมหานครได้ 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที ่ 2 ของโมเดลการวดัสมรรถนะการสอนของครูในสงักดั
กรุงเทพมหานคร พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบของทุกด้านมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 โดยค่าน า้หนัก
องค์ประกอบสูงสุด คือ ความรู้ในการสอนและทักษะในการสอน มีน า้หนักองค์ประกอบเท่ากัน (β =1.00) และค่าน า้หนัก
องค์ประกอบต ่าสดุ คือ บุคลิกลกัษณะในการสอน (β =0.76) ซึ่งทัง้ 3 ด้านมีค่าสมัประสิทธ์ิความเท่ียง (R2) อยู่ระหว่าง 0.58-
0.99 แสดงว่า ทัง้ 3 ด้าน สามารถวดัสมรรถนะการสอนของครูในสงักดักรุงเทพมหานครและยืนยนัโมเดลสมรรถนะการ
สอนของครูในสงักดักรุงเทพมหานครตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจยัก าหนดไว้ 
 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลการวัดสมรรถนะการสอนของครู 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่  2 พบว่า มีค่า 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 ความสอดคล้องกลมกลืน  พบว่ า  
ค่า Chi-Square ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติและดัชนีอื่นๆ ยังชี ใ้ห้เห็นว่า โมเดลการวัดสมรรถนะการสอนของครูในสังกัด
กรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ดงัภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อภปิรายผล ภาพประกอบ 1 แสดงโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 2 สมรรถนะการสอนของครูในสงักดักรุงเทพมหานคร 



 
63 วารสารบริหารการศกึษา มศว ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 31 เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) พบว่า สมรรถนะการสอนของครูในสงักดั
กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ด้าน 10 องค์ประกอบ 80 ตวับ่งชี ้จดักลุม่ได้จ านวน 3 ด้าน 9 องค์ประกอบ 76 ตวับ่งชี ้โดย
ผู้วิจยัได้ตัง้ช่ือองค์ประกอบตามรายละเอียดตวับง่ชี ้ดงันี ้ความรู้ในการสอน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 หลกัสตูรและเนือ้หา 6 ตวั
บ่งชี ้และองค์ประกอบที่ 2 การสอน 8 ตวับ่งชี ้ทกัษะในการสอน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 10 
ตัวบ่งชี ้องค์ประกอบที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 11 ตัวบ่งชี ้องค์ประกอบที่ 5 สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ 5 ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบที่ 6 การบริหารจัดการชัน้เรียน 9 ตัวบ่งชี  ้และองค์ประกอบที่ 7 การวัดและประเมินผล 10 ตัวบ่งชี  ้และ
บคุลกิลกัษณะในการสอน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 8 ความรับผิดชอบ 6 ตวับง่ชี ้และองค์ประกอบที่ 9 การท างานร่วมกบัผู้อื่น 11 ตวั
บง่ชี ้ทัง้นีเ้พราะวา่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจมีวตัถปุระสงค์เพื่อลดจ านวนตวับง่ชีล้งด้วยการรวมตวับง่ชีห้ลายๆ ตวัให้อยู่
ในองค์ประกอบเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และการแปลความหมายขององค์ประกอบให้เข้ากับทฤษฎี [14-15]          
ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของปราโมทย์ วงัสะอาด[16] ที่ได้ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะด้านไอซีทีของผู้บริหารสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานสงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ พบว่า ทัง้  12 
องค์ประกอบ 53 ตวับ่งชี ้จดักลุม่ได้ 6 องค์ประกอบ 48 ตวับ่งชี ้โดยพิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ 
0.30 ขึน้ไป น ามาจดัเข้ากลุม่ โดยแต่ละองค์ประกอบมีค่าไอเกน Eigenvalues มากกวา่ 1.00 จากนัน้ตัง้ช่ือองค์ประกอบด้วยการ
พิจารณาโครงสร้างเนือ้หาด้านไอซีทีของตัวบ่งชีเ้ป็นเกณฑ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบดงันี ้1) ด้านการใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษา           
2) ด้านการใช้ไอซีทีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านไอซีที 4) ด้านการบริหารจดัการไอซีทีเพื่อการศึกษา
และการปฏิบตัิงาน 5) ด้านการสง่เสริม สนบัสนนุและประเมินผลการใช้ไอซีที และ 6) ด้านการใช้ไอซีทีเพื่อการปฏิบตัิงาน  
 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที่ 2 พบว่า โมเดลการวดัสมรรถนะการสอนของครูในสงักัด
กรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-Square=26.99, df=18, p=0.07915, 
CFI=1.00, GFI=0.99, RMSEA= 0.029 ที่เป็นเช่นนีเ้นื่องจากค่า Chi-Square มีค่าเข้าใกล้ 0 มาก และไมม่ีนยัส าคญัทาง
ส ถิ ติ  แ ล ะ เมื่ อ พิ จ า รณ า ต าม เกณ ฑ์ ค วาม สอ ด ค ล้ อ งก ล ม กลื น  พ บ ว่ า  ค่ า ดั ช นี  CFI แ ล ะค่ า ดั ช นี  GFI  
มีค่าเข้าใกล้ 1 มาก ส่วนค่าดัชนี RMSEA มีค่าเข้าใกล้ 0 มาก จึงท าให้โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ สอดคล้องกับที่พูลพงศ์ สุขสว่าง[17] ได้กล่าวไว้ว่า โมเดลจะสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
ก็ตอ่เมื่อคา่ Chi-Square เข้าใกล้ 0 คา่ดชันีวดัความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) และคา่ดชันีวดัความสอดคล้อง (GFI) มีคา่ใกล้ 1 
และค่าดชันีรากก าลงัสองของความคลาดเคลือ่นในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าใกล้ 0 โดยโมเดลการวดัสมรรถนะการสอน
ของครูในสงักดักรุงเทพมหานครที่วิจยันี ้มี 3 ด้าน 9 องค์ประกอบ 68 ตวับ่งชี ้เรียงล าดบัตามค่าน า้หนกัองค์ประกอบได้
ดงันี ้ความรู้ในการสอน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การสอน 7 ตัวบ่งชี ้และองค์ประกอบที่ 1 หลกัสตูรและเนือ้หา 6 ตวับ่งชี ้
ทกัษะในการสอน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 8 ตวับ่งชี ้องค์ประกอบที่ 7 การวดัและประเมินผล 8 
ตวับ่งชี ้องค์ประกอบที่ 3 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 9 ตวับ่งชี ้องค์ประกอบที่ 6 การบริหารจดัการชัน้เรียน 8 ตวับ่งชี ้
และองค์ประกอบที่ 5 สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ 5 ตวับ่งชี ้และบคุลิกลกัษณะในการสอน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 9 การ
ท างานร่วมกบัผู้อื่น 11 ตวับ่งชี ้และองค์ประกอบที่ 8 ความรับผิดชอบ 6 ตวับ่งชี ้สอดคล้องกับที่ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน[4] ได้กลา่วว่า สมรรถนะครู ประกอบด้วย สมรรถนะหลกั ได้แก่ 1) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบตัิงาน 
2) การบริการที่ดี 3) การพฒันาตนเอง 4) การท างานเป็นทีม 5) จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู สมรรถนะประจ า
สายงาน ได้แก่ 1) การบริหารหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2) การพัฒนาผู้ เรียน 3) การบริหารจัดการชัน้เรียน 4) การ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพฒันาผู้ เรียน 5) ภาวะผู้น าครู 6) การสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
การจัดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของชวนพิศ ศิลาเดช[18] ที่พัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชีส้มรรถนะการจัดการ
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เรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั พบว่า สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 143 ตวับ่งชี ้ประกอบด้วย สมรรถนะหลกั ได้แก่ 1) การพฒันาวิชาชีพ 5 ตวับ่งชี ้2) จริยธรรม
จรรยาบรรณและค่านิยม 9 ตวับ่งชี ้3) การสื่อสาร 5 ตวับ่งชี ้4) การบริหารจดัการชัน้เรียน 8 ตวับ่งชี ้และ 5) การวิจยัเพื่อพฒันา
การศกึษา 4 ตวับ่งชี ้สมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่ 1) การออกแบบหลกัสตูร 18 ตวับ่งชี ้2) การจดัการเรียนรู้ 28 ตวับ่งชี ้3) การ
ประเมินผู้ เรียน 9 ตวับ่งชี ้4) การใช้ข้อมลูสารสนเทศเทคโนโลยีและการพฒันานวตักรรมเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ 21 ตวับง่ชี ้5) 
การท างานเป็นทีม 12 ตวับง่ชี ้และ 6) สงัคมและวฒันธรรม 24 ตวับง่ชี ้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และหวัหน้าฝ่ายการศึกษาของเขตต่างๆ ใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ควรน าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูในสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยเร่ิมจากองค์ประกอบที่มีคา่น า้หนกัสงูสดุไปหาต ่าสดุ ได้แก่ ความรู้ในการสอน ควรเร่ิมจาก 1) การสอน และ 
2) หลกัสตูรและเนือ้หา ตามล าดบั ทกัษะในการสอน ควรเร่ิมจาก 1) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 2) การวดัและประเมินผล 3) การจดัท า
แผนการจัดการเรียนรู้ 4) การบริหารจัดการชัน้เรียน และ 5) สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ ตามล าดบั และบุคลิกลกัษณะในการสอน 
ควรเร่ิมจาก 1) การท างานร่วมกบัผู้อื่น และ2) ความรับผิดชอบ ตามล าดบั 

2. ครูสามารถน าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบมาใช้ประเมินสมรรถนะการสอนของตนเองและน าผลการประเมิน
ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาตนเองให้สอดคล้องกบัสมรรถนะดงักลา่ว 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
  1.  การวิจยันี ้ศึกษากบัครูในสงักดักรุงเทพมหานครเท่านัน้ จึงไม่ครอบคลมุประชากรครูสงักดัอื่น ดงันัน้จึงควรศกึษา
กบักลุม่ตวัอยา่งสงักดัอื่น เช่น ครูสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา ครูสงักดัอาชีวศกึษา เป็นต้น 
  2.  ควรมีศ ึกษาและวิจยัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการสอนของครูในสงักดักรุงเทพมหานคร  โดยใช้
องค์ประกอบสมรรถนะการสอนของครูในสงักดักรุงเทพมหานครท่ีศกึษาได้ 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัของการจัดการด้านความปลอดภยัแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2) พฒันารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภยัแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และ 3) ประเมินรูปแบบการจัดการด้าน
ความปลอดภยัแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงค ุณภาพ การวิจ ัยเชิงปริมาณใช้กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียน  สงัก ัดส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 375 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอย
พหุคูณ ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ นัน้ ท าการสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น าชุมชน และ
ผู้ เชี่ยวชาญด้านความปลอดภยั จ านวน 15 คน และการสนทนากลุ่ม 2 ครัง้ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น าชุมชน และ
ผู้ เชี่ยวชาญด้านความปลอดภยักับจ านวน 12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เนือ้หา  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบนัของการพฒันารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภยัแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2) รูปแบบการจัดการ
ด้านความปลอดภยัแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ประกอบด้วย   4 ด้าน ได้แก่ 1. ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไข
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อุบตัิเหตุในสถานศึกษา 2. ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบตัิภยัในสถานศึกษา 3. ปัจจัยด้านมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทางสงัคม 4. ปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภยัในสขุภาพอนามยัของนกัเรียน และ3) รูปแบบ
การจัดการด้านความปลอดภยัแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา เป็นรูปแบบที ่ดีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ใน
สถานการณ์จริง 

 

ค าส าคัญ: การพฒันารูปแบบ, การจดัการด้านความปลอดภยั, แบบมีสว่นร่วม  
 

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 ที่เรียกว่า “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก” การท่ีชาวต่างประเทศจะ

ไว้วางใจมาลงทนุในเร่ืองฝีมือแรงงานและการรับผิดชอบด้านความปลอดภยัของคนท างานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภยัที่ดี โดยใช้รูปแบบการสร้างจิตความปลอดภยัของตา่งประเทศมาประยกุต์ใช้ในประเทศไทย  รวมถึงมีการลงนามบนัทึก
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ความร่วมมือในการจดัท าโครงการสถานศึกษาปลอดภยัสขุภาพอนามยัดี ระหวา่ง 6 หน่วยงาน ในวนัที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 
คือ 1. กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 2. สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
4. ส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 5. บริษัทเอ็กเซดดี ้ฟริคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั และ 6. บริษัทเครือเจริญโภคภณัฑ์ เพราะ
เห็นเร่ืองความปลอดภยัเป็นความส าคญัระดบัประเทศรวมไปถึงหากจะก้าวสู่ระดบัอาเซียนความปลอดภยัเป็นสิ่งส าคญัเป็น
อนัดบัแรกที่ต้องน ามาพฒันาเพื่อสร้างความเช่ือมัน่กบัผู้ลงทนุชาวตา่งประเทศ [1]  

การมีส่วนร่วม มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนในท้องถ่ินและหน่วยงานภาคเอกชนผู้มีส่วนได้
สว่นเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเพื่อการพฒันาตัง้แต่เร่ิมด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มีโอกาสร่วม
รับทราบข้อมลูและแสดงความคิดเห็นอนัจะท าให้โครงการนัน้ๆ เกิดประโยชน์สงูสดุและสง่ผลกระทบทางสงัคมให้น้อยที่สดุ 
นอกจากนี ้กระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนนัน้ไม่ว่าจะเป็นระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน หรือระดบัประเทศนัน้ ถือเป็น
กระบวนทศัน์ที่มีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การพฒันาประเทศในปัจจบุนั เพราะจะช่วยให้ผู้ที่เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการก าหนด
ทิศทางของการพฒันา วางแผนโครงการพฒันาต่าง ๆ ซึง่จะก่อให้เกิดความรู้สกึความเป็นเจ้าของและยินยอมปฏิบตัิตามได้
อย่างสมัครใจ และเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาเป็นไปในแนวทางที่สนองต่อความต้องการของประชาชนอย่าง  
แท้จริง [2]  

ความปลอดภยัในสถานศึกษา เป็นหน้าที่ของครอบครัวนกัเรียน และชมุชน ต้องเข้ามามีสว่นร่วมในการดแูลความ
ปลอดภยัให้กบันกัเรียน ขบัเคลื่อนให้การบริหารจดัการศึกษาด าเนินไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ช่วยให้
สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษา  ซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุน
ทรัพยากรการศึกษา และให้ความร่วมกบัสถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ  [3] การสร้างจิตส านึก
ความปลอดภยัให้แก่เด็ก และสนับสนุนให้เกิดกลไกการด าเนินงานสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บใน
ระดบัสถานศกึษาซึง่สิ่งเหลา่นีเ้ป็นสว่นส าคญัอยา่งยิ่งเพราะหากเด็กไมม่ีความรู้ในด้านความปลอดภยัเมื่อเขาเติบโตขึน้สูว่ยั
แรงงานการสร้างจิตส านึกเป็นไปได้ยากมากและสิ่งที่ส าคญัประเทศที่มีสถิติอบุตัิเหตสุงูๆ การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศก็
จะเป็นไปได้ยากเพราะต้องมุ่งแก้ไขปัญหาเร่ืองอุบัติเหตุเสียก่อน อีกส่วนคือความปลอดภยัจะมาสร้างจิตส านึกในระดับ
ผู้ ใหญ่เสียทีเดียวเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะการสร้างจิตส านึกต้องอาศยัการปลกูฝังเรียนรู้และการปฏิบตัิอยู่เ ป็นประจ า  การ
ศกึษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองนีจ้ึงเป็นสิง่จ าเป็น แตย่งัไมเ่คยมีการวจิยัเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการด้านความปลอดภยัแบบมีสว่น
ร่วมที่เหมาะสม ส าหรับสถานศกึษา ในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน [4] 

ผู้วิจยั ในฐานะและเป็นอนกุรรมการความปลอดภยัจังหวดัชลบรีุ มีหน้าที่เก่ียวข้องกบันโยบายด้านความปลอดภยั
ของบริษัทเอ็กเซดดี ้ฟริคชั่น  แมททีเรียล จ ากัด ที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดท าโครงการสถานศึกษา
ปลอดภยัสขุภาพอนามยัดี จึงเห็นความส าคญัในการท าวิจัยเร่ืองนี ้เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภยัให้แก่เด็กใน
สถานศึกษา จึงวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการด้านความปลอดภยัแบบมีสว่นร่วม ที่เหมาะสมส าหรับสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการจดัการด้านความปลอดภยัแบบมีสว่น
ร่วมในสถานศกึษา ให้มีประสทิธิภาพตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการด้านความปลอดภยัแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สงักัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการด้านความปลอดภยัแบบมีสว่นร่วมในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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3. เพื่อประเมินรูปแบบการจดัการด้านความปลอดภยัแบบมีสว่นร่วมในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ด าเนินการวิจยัโดยวิธีการแบบผสมผสานทัง้เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคณุภาพ(Qualitative 

Research) โดยแบง่เป็น 2 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 การศกึษาสภาพปัจจบุนัของการจดัการด้านความปลอดภยัแบบมสีว่นร่วมในสถานศกึษา สงักดัส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
การวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 375 คน 

ได้มาโดยการสุม่อยา่งง่าย  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลู คือ แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมลู โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ความถ่ี ค่าร้อยละ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การถดถอยพหคุณู 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
1. เก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้บริหารสถานศกึษา ผู้น าชมุชนและผู้ เช่ียวชาญ รวม 15 คน 
2. ยกร่างรูปแบบการจัดการความปลอดภยัในสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

โดยผู้วิจยัเป็นผู้ยกร่างรูปแบบฉบบัท่ี 1 ร่วมกบัอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. การประเมินรูปแบบการจดัการด้านความปลอดภยัแบบมสีว่นร่วมในสถานศกึษา ที่ยกร่างขึน้ โดยการจดัสนทนา

กลุม่ (Focus Group)  2 รอบ 
กลุม่ผู้ ให้ข้อมูลในการประเมินรูปแบบการจดัการด้านความปลอดภยัแบบมีสว่นร่วมในสถานศึกษา โดยสนทนากลุ่ม 

(Focus group)  ใช้ผู้ เช่ียวชาญที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 12 คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวฒุิทางด้านความปลอดภยั 3  คน ผู้บริหารสถานศึกษา 3  คนผู้แทนชุมชน 4  คน ผู้ เช่ียวชาญด้านความปลอดภยั 2  
คน 

รอบที่ 1 โดยสอบถามความเห็นผู้ เช่ียวชาญจ านวน 1 รอบ และน าความคิดเห็นเหลา่นัน้ไปวิเคราะห์เพื่อหาฉนัทา
มติ (Consensus) ของผู้ เช่ียวชาญ         

รอบที่  2 ตรวจสอบรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ทบทวนประเด็นจากรอบที่ 1 เก่ียวกับ  มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุใน
สถานศกึษา มาตรการปอ้งกนัและแก้ไขอบุตัิเหตเุก่ียวกบัภยัธรรมชาต ิมาตรการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาทางสงัคม มาตรการ
รักษาความปลอดภยัของสถานศกึษาด้านสขุภาพอนามยัของนกัเรียน และการมีสว่นร่วมของชมุชน 

4. การรับรองรูปแบบหลงัจากปรับแก้ไขเพื่อลงมติแบบฉันทามติของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 12 คน ในการ
เห็นชอบรูปแบบการจดัการด้านความปลอดภยัแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 

สรุปผลการประเมินรูปแบบการจดัการด้านความปลอดภยัแบบมีสว่นร่วมในสถานศึกษา ตามมติของผู้ เช่ียวชาญ
แล้วจดัท ารูปแบบฉบบัสมบรูณ์เพื่อน าไปใช้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ส าหรับการวิจยัเชิงคณุภาพ ใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) โดยท าการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า 

(triangulation) (สภุางค์  จันทวานิช, 2553) ทัง้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) และการตรวจสอบ
สามเส้าด้านผู้วิจยั (investigator triangulation) และการวิเคราะห์ข้อมลูแบบอปุนยั  (Analytic  Induction) 

สรุปผลการวิจัย 
1. สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีสภาพการบริหารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̅= 3.80 S.D.=0.34) และเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัจากมากที่สดุไปน้อยที่สดุ ดงันี ้ค่าเฉลีย่สงูสดุ คือ ด้านสภาพแวดล้อมของ

สถานศึกษา อยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.20, S.D.=0.63) รองลงมาคือ  ด้านการพานกัเรียนไปศึกษานอกสถานที่ อยู่ในระดบั

มาก  (X̅ = 3.98, S.D.=0.46)  และคา่เฉลีย่ต ่าสดุ คือด้านการเดินทางไป – กลบั อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.56, S.D.=0.62)  
2. รูปแบบการจดัการด้านความปลอดภยัแบบมีสว่นร่วมในสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน พบว่า  มี 4 ปัจจยั  คือ  1) ปัจจยัด้านมาตรการปอ้งกนัและแก้ไขอบุตัิเหตใุนสถานศึกษา ประกอบด้วย 7 ตวับง่ชี ้
ดงันี ้ด้านป้องกนัอบุตัิเหตจุากอาคารเรียน อาคารประกอบ ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ด้านป้องกันอบุตัิเหตจุาก
บริเวณสถานศึกษา ด้านการจราจร ด้านก าหนดกฎความปลอดภยัในสถานศกึษา ด้านป้องกนัจดุเสีย่งในสถานศึกษา ด้าน
การให้ความรู้และสร้างจิตส านกึความปลอดภยั 2) ปัจจยัด้านมาตรการปอ้งกนัและแก้ไขอบุตัิเหตเุก่ียวกบัภยัธรรมชาติ 4 ตวั
บง่ชี ้ ด้านอคัคีภยั ด้านอทุกภยั ด้านธรณีพิบตัิภยัและสนึามิ ด้านการวางแผนรับมือเมื่อเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน  3) ปัจจยัด้าน
มาตรการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาทางสงัคม 4 ตวับง่ฃี ้ ด้านปอ้งกนัการลว่งละเมิดทางร่ายกายของจิตใจ ด้านปอ้งกนัการท า
ร้ายตวัเองและการฆา่ตวัตาย ด้านปอ้งกนัการใช้สารเสพติด  ด้านการปอ้งกนัตวัเองให้ปลอดภยั  และ4) ปัจจยัด้านมาตรการ
รักษาความปลอดภยัในสขุภาพอนามยัของนกัเรียน  5 ตวับง่ฃี ้ ด้านปอ้งกนัมลพิษจากสิง่แวดล้อม  ด้านโภชนาการท่ีดี ด้าน
การเสริมสร้างสขุภาพอนามยัดี ด้านการปอ้งกนัโรคภยัตา่งๆ ด้านการดแูลสขุภาพตนเองเบือ้งต้น 
 3. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า   รูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สงักัด
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นรูปแบบท่ีดีและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง 
 

อภปิรายผล 
 1. สภาพปัจจุบนัของการบริหารจัดการด้านความปลอดภยัแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สงักัดส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  มีสภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพบอีกว่าการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภยัแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มี ปัจจัยที่ส าคญั คือ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขอบุตัิเหตุในสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา การพานกัเรียนไปศึกษานอกสถานที่  
การป้องกันอบุตัิเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ  และการเดินทางไป – กลบั   ซึ่งผลวิจัยครัง้นีส้อดคล้องกับผลวิจัย
ของกฤษฎา  ศรีสชุาติ [5] ได้ศึกษาพบว่า การสร้างความปลอดภยัในโรงเรียนที่จะครอบคลมุการลดอุบตัิเหตุแลความ
รุนแรง ต้องมี 6 ด้าน ดงันี ้ด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพโรงเรียน ด้านระบบคุ้มครองเด็ก ด้านการเดินทางไปกลบัโรงเรียน 
ด้านความปลอดภยักิจกรรมการเรียน ด้านหลกัสตูรความปลอดภยั และด้านแผนฉุกเฉินในโรงเรียน สอดคล้องกับชฎา
พรสขุ สิริวรรณ [6] และ ธีรวฒัน์ สมเพาะ [7]  กล่าวเช่นเดียวกันว่า การสร้างความปลอดภยัในโรงเรียนที่จะครอบคลมุ
การลดอุบตัิเหตุและความรุนแรงนัน้ ต้องประกอบด้วยด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพโรงเรียน หมายรวมถึง สภาพโครงสร้าง
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อาคารที่ถูกต้องปลอดภยั โครงสร้างและสิ่งแวดล้อมได้แก่ ห้องเรียน ห้องน า้ -ห้องสขุา ห้องครัว-โรงอาหาร ระเบียง
อาคาร บนัได ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สระน า้ บ่อน า้ ทางเดิน ประตูรัว้ ท่อ
ระบายน า้ ต้นไม้-สตัว์ สอดคล้องกับผลวิจัยของโมริ และคณะ (Mori et al.)[8]  ได้ศึกษาการจัดท าโครงการขี่จักยานหรือ
เดินเท้าในประเทศญ่ีปุ่ น โรงเรียนประถมศึกษาเซ็นจูฮอนมาชิ โดยส่งเสริมให้นกัเรียนและผู้ปกครองขี่จักรยานหรือเดิน
เท้าไปโรงเรียนด้วยกัน เพื่อจะได้รับรู้ถึงเส้นทางที่เสี่ยงอนัตรายและสถานที่ที่จะเข้าไปหลบภยัในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
ขึน้มา ซึ่งยงัสอดคล้องกับยูโตะ คิตามูระ (Yuto Kitamura) [9] ได้วิจัยศึกษารูปแบบของการศึกษาความปลอดภยั , 
การศึกษาจ าเป็นส าหรับการพฒันาของสงัคมที่ปลอดภยัและมัน่คง (เช่นสงัคมที่มีความยืดหยุ่นและยัง่ยืน) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในบริบทของประเทศญ่ีปุ่ น กล่าวว่า การจราจร" จุดเร่ิมต้นส าหรับการศึกษาความปลอดภยั และยงัสอดคล้อง
กับกฤษฎา  ศรีสชุาติ และ ชฎาพรสขุ  สิริวรรณ และธีรวฒัน์ สมเพาะ กล่าวเช่นเดียวกันว่า การสร้างความปลอดภยัใน
โรงเรียนที่จะครอบคลมุการลดอุบตัิเหตุและความรุนแรงนัน้ต้องประกอบด้วยการเดินทางไปกลบัโรงเรียนอย่างถูกวิธี 
ระบบและกิจกรรมความ ปลอดภยัในการเดินทางไปกลบัโรงเรียน  
     ส าหรับปัจจยัด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอบุตัิเหตุเก่ียวกับภยัธรรมชาติ  ที่มีสภาพการบริหารอยู่ในระดบั
มาก ทุกด้าน คือ ด้านอุทกภยั   อคัคีภยั ธรณีพิบตัิภยัและสึนามิ  นัน้ ก็สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร จูมแก้ว [10]  
กล่าวว่า ทุกโรงเรียนในประเทศญ่ีปุ่ นจะมีกิจกรรมเตรียมพร้อมรับมือภยัพิบตัิ  โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการ
เตรียมอุปกรณ์ และจากสมาคมผู้ปกครองในการท าของว่างให้เด็ก ตวัอย่างการซ้อมเช่น ซ้อมดบัเพลิง การซ้อม
สถานการณ์แผ่นดินไหวจ าลอง การท าห้องน า้ชั่วคราวในการเตรียมภาวะฉุกเฉิน การสร้างบ้านฉุกเฉิน และการซ้อมปฐม
พยาบาลเบือ้งต้น  เด็กๆได้รับการฝึกฝนการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น และมีสติ ในสถานการณ์ฉุกเฉินผล วิจัยครัง้นีย้งั
สอดคล้องกับผลวิจัยของกฤษฎา  ศรีสชุาติ และชฎาพรสขุ  สิริวรรณ และ ธีรวฒัน์ สมเพาะ กล่าวเช่นเดียวกันว่า การ
สร้างความปลอดภยัในโรงเรียนที่จะครอบคลมุการลดอุบตัิเหตุและความรุนแรงนัน้ ต้องประกอบด้วย ด้านแผนฉุกเฉิน 
ในโรงเรียน หมายถึง ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรในโรงเรียน ได้รับการฝึกทัง้การปฐมพยาบาล การกู้ ชีพเบือ้งต้น รวมทัง้
โรงเรียนมีแผนฉกุเฉินเพื่อรับภยัที่ไม่คาดคิดหรือภยัธรรมชาติ สอดคล้องกับผลวิจัยของยูโตะ คิตามูระ (Yuto Kitamura) 
ได้วิจัยศึกษารูปแบบของการศึกษาความปลอดภยั, การศึกษาจ าเป็นส าหรับการพฒันาของสงัคมที่ปลอดภยัและมัน่คง 
(เช่นสงัคมที ่ม ีความยืดหยุ ่นและยัง่ยืน) โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในบริบทของประเทศญี่ปุ่ น นอกจากนี ง้านวิจ ัยนี ม้ี
วตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบรูปแบบของการศึกษาความปลอดภยั ผ่านการศึกษาแนวความคิดใหม่ของ "การศึกษาเพื่อ
การพฒันาที่ยัง่ยืน" (ESD) ในปีที่ผ่านมาประเทศญ่ีปุ่ นได้รับความเดือดร้อนจ านวนของเหตุการณ์ที่เกิดขึน้อย่างรุนแรงใน
โรงเรียนโซนกรณีของเด็กที่ถูกลกัพาตวัหรือเสียชีวิตเช่นเดียวกับความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวทางญ่ีปุ่ นตะวนัออก
และสึนามิ ในวนัที่ 11 มีนาคม 2011 และภยัธรรมชาติอื่นๆ   

    ส่วนปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสงัคม มีสภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ทุก
ด้าน  คือ ด้านการล่วงละเมิดทางร่ายกายและจิตใจ การท าร้ายตวัเองและการฆ่าตวัตาย   นัน้ พบว่า สอดคล้องกับผล
วิจัยของ บาร์รีออส, ลิซ่า ซี. และคนอื่นๆ (Barrios, Lisa C. et al.) [11]  กล่าวว่า โรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้อง
ป้องกันมิให้การบาดเจ็บล้มตายจากการรังแกและฆ่าตวัตายดงักล่าวเกิดขึน้ หรือเกิดขึน้น้อยที่สดุ ในการณ์นีโ้รงเรียน
สามารถสอนทกัษะที่จ าเป็นในการป้องกันการบาดเจ็บโดยไม่เจตนา ความรุนแรง และการฆ่าตวัตายมิให้เกิดขึน้ทัง้ที่
บ้านและโรงเรียน ตลอดจนในชุมชนและสถานที่อื่น ตลอดชีวิตของนกัเรียน  ซึ่งยงัสอดคล้องกับ  ฟลาเฮอร์ตฟ์, ลอยส์ ที. 
(Flahertv, Lois T.)[12] ได้ศึกษาเร่ืองการประเมินความปลอดภยัในโรงเรียนและบทบาทของจิตแพทย์เด็กและนกั
วิชาชีพชัน้สงูด้านสขุภาพจิตอื่นๆ พบว่า ในระยะสามทศวรรษที่ผ่านมานี ้มีผู้ก าหนดนโยบาย ครู ผู้ปกครองและนกัเรียน
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แสดงความกังวลเร่ืองความปลอดภยัในสถานศึกษาเพิ่มมากขึน้ทุกขณะ เนื่องจากมีภยัอนัตรายเกิดขึน้ในสถานศึกษา 
โดยเฉพาะการยิงกันที่มีผู้ เสียชีวิตจ านวนมาก ด้วยเหตุนีส้ถานศึกษาต่างๆ จึงมีการวางมาตรการความปลอดภยัที่
เข้มงวดมากขึน้ เพื่อให้สถานศึกษามีความปลอดภยัมากที่สดุ สอดคล้องกับฟลาเฮอร์ตฟ์, ลอยส์ ที. (Flahertv, Lois T.) 
ได้ศึกษาเร่ืองการประเมินความปลอดภยัในโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและนกัเรียนแสดงความกังวลเร่ืองความปลอดภยัใน
สถานศึกษาเพิ่มมากขึน้ทุกขณะ เนื่องจากมีภยัอนัตรายเกิดขึน้ในสถานศึกษา โดยเฉพาะการยิงกันที่มีผู้ เสียชีวิตจ านวน
มาก ด้วยเหตุนีส้ถานศึกษาต่างๆ จึงมีการวางมาตรการความปลอดภยัที่เข้มงวดมากขึน้ เพื่อให้สถานศึกษามีความ
ปลอดภยัมากที่สดุและยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของวารีอาส, ค ริส และคนอื่นๆ (Varias, Keris et al.)[13]  ได้ศึกษา
พฤติกรรมข่มเหงรังแก รวมทัง้การใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมยัใหม่ส่งข้อความ/ รูปภาพข่มขู่ หรือกลัน่แกล้งกัน   

นอกจากนีแ้ล้วในการศึกษาปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภยัในสขุภาพอนามยัของนกัเรียนที่พบว่า มี
สภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ได้แก่  ด้านความผิดปกติจากสขุภาวะของนกัเรียน   ด้านมลพิษจาก
สิ่งแวดล้อม อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการด้านความปลอดภยัเกี่ยวกับสขุภาพของเด็กเป็นสิ่งส าคญัที่สดุ และต้องมี
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของหลาย ๆ คน ได้แก่ งานวิจัยของกฤษฎา  
ศรีสชุาติ และ ชฎาพรสขุ  สิริวรรณ และ ธีรวฒัน์ สมเพาะ ที่พบว่าการสร้างความปลอดภยัในโรงเรียนที่จะครอบคลมุ
การลดอุบตัิเหตุและความรุนแรงนัน้ ต้องประกอบด้วยด้านสิ่งแวดล้อม พบนกัเรียนระดบัอนุบาลและประถมศึ กษามี
โอกาสบาดเจ็บจากสิ่งแวดล้อมได้มากกว่ามธัยมและสอดคล้องกับงานวิจัยของลี, ซิ -เจียน. ซินเจีย ซอ ติง วู. โฮ ติง 
หว่อง (Li, Si-Jian. Cynthia Sau Ting Wu. Ho Ting Wong) [14]  ได้ศึกษาเร่ืองความปลอดภยัในโรงเรียนและสขุภาพ
ของเด็กที่อาศยัอยู่ในชุมชนเมืองลซูานหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวในเมืองดงักล่าว โดยผู้ วิจัยได้ไปศึกษาผลกระทบจาก
ภยัพิบตัิแผ่นดินไหวที่มีต่อเด็กนกัเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศยัอยู่กับ
บิดามารดา เด็กเหล่านีจ้ึงไม่สู้จะได้รับการเอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควร และส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกับสขุภาพ สอดคล้องกับ
ผลวิจัยของ พีเอฟ อะบาไบโอ, เคดีเอ เทเลอร์, เอ็ม สเวนสนั และ บีเอ ดาราโมล่า (P.F. Ababio, K.D.A. Taylor, M. 
Swainson and B.A. Daramola) [15] ได้ศึกษาเร่ืองของผลการเข้าไปดูแลการปฏิบตัิที ่ถ ูกหลกัอนามยัที ่ดี (Good 
Hygiene Practices) หรือ GHP เพื่อความปลอดภยัด้านอาหาร (food safety) ของโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของ
ประเทศกานา (Ghana) พบว่า หลงัจากที่มีการฝึกอบรมการปฏิบตัิที่ถูกหลกัสขุอนามยัที่ดีในโรงเรียน  
    
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
1.  ผลจากการวิจัยครัง้นี ้ท าให้ได้โมเดลรูปแบบการจัดการความปลอดภยัแบบมีสว่นร่วมในสถานศึกษา สงักัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่ได้รับการประเมินด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นโมเดลที่มีความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในจังหวดัชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจดัการความปลอดภยัในสถานศึกษา หรือน าไปใช้เป็นหลกัในการปฏิบตัิในการ
เพื่อเสริมสร้างความ ปลอดภยัให้กบัผู้ เรียนในสถานศกึษาตอ่ไป     

2.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา สามารถน าปัจจัยความ
ปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 4 ปัจจัยที่เป็นผลจากการวิจัยครัง้นี ้ไปใช้ในการวางนโยบายหรือมาตรการการ
จดัการด้านความปลอดภยัในสถานศึกษา หรือสร้างหลกัสตูรความปลอดภยัในสถานศึกษา หรือใช้ในการฝึกอบรมส าหรับ
ผู้บริหารสถานศกึษาและครูตามบริบทและสถานการณ์ที่เหมาะสมได้  
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3. ปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัรูปแบบการจดัการความปลอดภยัแบบมีสว่นร่วมในสถานศกึษา ดงันี  ้
    3.1 ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบตัิเหตุในสถานศึกษา  ผู้ ให้สมัภาษณ์มีข้อเสนอแนะในการป้องกันและ

แก้ไขอุบตัิเหตุในสถานศึกษา ดงันี ้1) การวางกฎเกณฑ์ให้ปลอดภยัจากอบุตัิเหตุหรือการบาดเจ็บที่คาดไม่ถึง 2) มีการจัด
สภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั 3) การจดักิจกรรมที่สง่เสริมความปลอดภยั ให้ความรู้ด้านความปลอดภยั 4) มีการจดัการจราจร
และปา้ยบง่ชีจ้ราจรอยา่งเห็นได้ชดั  
     3.2 ด้านมาตรการป้องกนัและแก้ไขอุบตัิเหตเุก่ียวกบัภยัธรรมชาติ  ผู้ ให้สมัภาษณ์มีข้อเสนอแนะในการป้องกัน
และแก้ไขอุบตัิเหตุเก่ียวกับภัยธรรมชาติ  โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี ้1) สถานศึกษาควรจัดอบรมความรู้ให้กับ
นกัเรียนทุกคนเก่ียวกับภัยพิบัติจากไฟไหม้ 2) สถานศึกษาควรมีมาตรการในการป้องกันภัยพิบัติ 3) มีการจัดอบรมการ
ด าเนินการเมื่อเกิดภยัพิบตัิธรรมชาติ 4) ให้ความรู้ในการป้องกนัดแูลตนเองก่อนและหลงัเกิดเหตุ  5) ก าหนดแนวทางการ
แก้ไขและแผนเมื่อเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน   

    3.3 ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสงัคม  ผู้ ให้สมัภาษณ์มีข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทางสงัคม โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี  ้1) ครูและผู้ปกครองจะต้องมีสว่นร่วมมือกัน โดยการดูแลเอาใจใส่
นักเรียนและคอยสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียน  2) นักเรียนช่วยกันสงัเกตพฤติกรรมของเพื่อน พี่และน้อง  3) ควรมีการ
ด าเนินงานในการดูแล ตรวจตรา/เฝ้าระวัง 4) การท าให้โรงเรียนกับครอบครัวได้มีความสมัพันธ์อันดีต่อกัน  5) การวาง
กฎเกณฑ์ให้ปลอดภยัจากบคุคล   
     3.4  ด้านสขุภาพอนามยัของนกัเรียน โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี  ้1) มีมาตรการการดูแลเอาใจใสใ่น
เร่ืองสขุภาพอนามยัของเด็ก 2) ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการดแูลตนเองให้มีสขุภาพอนามยัที่ดี 3) สถานศึกษาร่วมมือ
กับหน่วยงานสาธารณะสขุของต าบล หรือหน่วยงานโรงพยาบาลในการดูแลสขุภาพของนกัเรียน  4) อบรมให้ความรู้และ
ความเข้าใจเก่ียวกบัโรคภยัตา่งๆ และการดแูลตนเองเบือ้งต้น 5. มีสว่นร่วมในการควบคมุ ปอ้งกนัโรคไมใ่ห้เกิดการระบาด  

    3.5  ด้านการมีสว่นร่วมในการจดัการความปลอดภยัของสถานศกึษา ผู้ให้สมัภาษณ์มีข้อเสนอแนะในการมีสว่น
ร่วมในการจัดการความปลอดภยัของสถานศึกษา โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี  ้1) ชุมชนควรจะมีส่วนร่วมในการ
จดัการด้านความปลอดภยัในนกัเรียน 2) คนในชมุชนควรช่วยในเร่ืองการเป็นหเูป็นตา สอดสอ่งดแูลในเร่ืองต่างๆ  3) จดัตัง้
กลุม่ความปลอดภยัในชมุชนและในสถานศกึษา 4) ช่วยกนัสอนกนัระวงัความปลอดภยัให้กบัเด็ก และ5) ช่วยกนัระวงัความ
ปลอดภยัจากคนชมุชน  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรน างานวิจยัครัง้นีไ้ปตอ่ยอดในการทดลองการใช้งานจริงกบัสถานศกึษาในพืน้ท่ี EEC ทัง้ 3 จงัหวดัให้

ครอบคลมุได้แก่  ฉะเชิงเทรา, ชลบรีุ และระยอง ซึง่เป็นเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกให้เกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  
2. ควรมีการวจิยัการพฒันาปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัความปลอดภยัของสถานศกึษา เพิม่เตมิเพื่อให้เหมาะสมตาม

บริบทของแตล่ะสถานศกึษา  
3.  ควรมีการวจิยัเชิงประเมินและติดตามผลการน ารูปแบบการจดัการความปลอดภยัแบบมีสว่นร่วมในสถานศกึษา

ที่ได้ไปใช้ เพื่อเป็นข้อมลูสารสนเทศพืน้ฐานในการวางแผนในการพฒันาสถานศกึษาให้มีความปลอดภยัมากขึน้ตอ่ไป 
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บทคัดย่อ   
  การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษา/ตรวจสอบ/วิเคราะห์ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวนัออก กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัเป็น
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  จ านวน  160  โรงเรียน  ผู้ ให้ข้อมลู  คือ  ผู้บริหารและครู  จ านวน  640  คน ได้จากการสุม่
แบบกลุ่ม  เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าที่มีค่าความเช่ือมัน่ระหว่าง  0.939 – 0.973  วิเคราะห์
ข้อมลูโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
  ผลการวิจยัพบวา่    
  1.  ความเป็นเลิศของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีองค์ประกอบส าคัญ คือ  คุณภาพผู้ เรียน 
คณุภาพครู คณุภาพด้านการบริหารจดัการ  และความพงึพอใจของผู้ ร่วมงานและผู้มีสว่นเก่ียวข้อง  และปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่
ความเป็นเลิศของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  ประกอบด้วย  กระบวนการเรียนการสอน   ทรัพยากรวตัถ ุเทคโนโลยีและ
งบประมาณ  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  โครงสร้างองค์การ  ลกัษณะครูและบคุลากร ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน  
และบรรยากาศโรงเรียน     
  2.  โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของการบริ หารโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวนัออก  ที่พฒันาตามสมมติฐาน มีความ

Received : December 20,2018 
Revised : January 28,2019 
Accepted : March 15,2019 



 
77 วารสารบริหารการศกึษา มศว ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 31 เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  ตามเกณฑ์ดงันี ้ (2 /df) =  2.10, GFI= 0.96, AGFI = 0.92, SRMR = 0.019, RMSEA = 
0.042    
  3.  อิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางอ้อม  และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของการบ ริหาร
โรงเรียนประถมศกึษาขนาดเลก็  โดยเรียงล าดบัตามคา่สมัประสทิธ์ิอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ (1)  อิทธิพลทางตรง คือ  
กระบวนการเรียนการสอนและโครงสร้างองค์การมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.76และ 0.24 ตามล าดบั (2)  อิทธิพล
ทางอ้อม  คือ  ทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยีและงบประมาณ  ภาวะผู้ น าของผู้บริหาร  และลกัษณะครูและบุคลากรมีค่า
สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ  0.68, 0.53 และ -0.25  ตามล าดบั (3) อิทธิพลรวม คือ กระบวนการเรียนการสอน  ทรัพยากร
วตัถ ุเทคโนโลยีและงบประมาณ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  โครงสร้างองค์การ  และลกัษณะครูและบคุลากรมีค่าสมัประสิทธ์ิ
อิทธิพลเทา่กบั 0.76, 0.52, 0.40, 0.24 และ -0.19  ตามล าดบั  
  
ค าส าคัญ  : ปัจจยัที่มีอิทธิพล/ความเป็นเลศิของการบริหารโรงเรียน/โรงเรียนประถมศกึษาขนาดเลก็  
 
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    
  จากแนวโน้มการเพิ่มขึน้ของโรงเรียนขนาดเล็ก  เนื่องจากจ านวนเด็กเกิดน้อยลงและผู้ปกครองส่งลกูไปเรียนใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสงูกว่า  สง่ผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพค่อนข้างต ่า  
และจากการส ารวจความคิดเห็นของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาทัว่ประเทศเก่ียวกบัการพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก   พบว่าปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงาน  คือ  (1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  คือ  ครูไม่ครบชัน้  
ไมค่รบวิชาเอก  การละเลยการรู้จกัเด็กเป็นรายบคุคล การจดัการเรียนการสอนแยกรายวิชาท าให้ขาดการบรูณาการ  และครู
มีภาระงานอื่นมากมีเวลาสอนน้อย (2)  ด้านการบริหารจดัการ  คือ  คณะกรรมการสถานศึกษายงัมีสว่นร่วมน้อย  ขาดการ
วางแผนพัฒนาโรงเรียน  ขาดการประเมินผลตนเองและการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ชัดเจน (3) ด้าน
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา คือ โรงเรียนขนาดเล็กลงทนุค่อนข้างสงูเมื่อเทียบกบัโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่กว่า  [1]  ท าให้
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนดนโยบายและแนวทางการพฒันาการจดัการศกึษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
หลายแนวทาง ได้แก่  การเพิ่มงบประมาณเงินอดุหนนุรายหวัให้กบันกัเรียน  การจดัท าแผนยทุธศาสตร์เร่งรัดพฒันาคณุภาพ
โรงเรียนขนาดเลก็   การสง่เสริมการจดัการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม  และการจดัรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบับริบท
ของโรงเรียน เป็นต้น  ในการยบุโรงเรียนขนาดเล็กเป็นเร่ืองค่อนข้างยาก  ดงันัน้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีนโยบายและ
แนวทางในการพฒันาโรงเรียนขนาดเลก็ให้สามารถคงอยูอ่ยา่งมีคณุภาพ  

  การพฒันาโรงเรียนขนาดเลก็ให้ม ี“ความเป็นเลศิ” หรือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ “คณุภาพ” สามารถท าได้ไมย่ากนกั ซึง่
อ ารุง  จนัทวานิช  [2] ได้กลา่วว่าองค์ประกอบของโรงเรียนคณุภาพต้องเป็นโรงเรียนท่ีมีสงัคมบรรยากาศ  และสิ่งแวดล้อมที่
เอือ้อ านวย  เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  มีความพร้อมด้านทรัพยากรวตัถ/ุเทคโนโลยี/งบประมาณ และทรัพยากรด้านบคุคล 
สามารถจดัการศกึษาในด้านการบริหารจดัการ การจดัการเรียนรู้ ท าให้ผู้ เรียนมีคณุภาพตามมาตรฐาน  และได้รับการพฒันา
ให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข จากการด าเนินโครงการวิจัยเพื่อก าหนดอนาคตโรงเรียนขนาดเล็กของประเทศไทยของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  [3]  พบว่า  ปัจจยัแหง่ความส าเร็จที่สง่ผลต่อการบริหารจดัการสถานศึกษา
ขนาดเล็ก คือ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสงู  มีความรู้ ความสามารถ ได้รับการยอมรับจากคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย   เป็นผู้ประสานความร่วมมือที่ดี ครูมีความมุง่มัน่ในการสอน  มีจิตวิญญาณ  มีความ
เสียสละ  พฒันาตนเอง  มีความสามคัคี  ท างานเป็นทีม  การมีสว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนกัเรียน
และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  และใช้กระบวนการบริหารจดัการโดยใช้กระบวนการบริหารคณุภาพ (PDCA) ผ่านระบบการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา สอดคล้องกบั Kirk and Jones [4] ได้กลา่วถึงความสมัพนัธ์ 7  ประการของโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  คือ (1) ภารกิจของโรงเรียนที่ชดัเจน  (2) มีความคาดหวงัสงูส าหรับความส าเร็จ  (3) ความเป็นผู้น าทางการ
เรียนการสอน (4) เปิดโอกาสในการเรียนรู้และเวลาในการท างาน (5) สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบ (6) 
ความสมัพนัธ์เชิงบวกระหวา่งบ้านและโรงเรียน และ(7) มีการติดตามความก้าวหน้าของนกัเรียนเป็นประจ า รวมถึง De Waal 
[5] ได้เสนอองค์ประกอบ 4 กลุ่มพืน้ฐานของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง ได้แก่ (1) เน้นการให้
ความส าคญักับผู้มีสว่นได้สว่นเสียและตอบสนองต่อปัจจยัภายนอก (2) โครงสร้างองค์การอนัประกอบด้วยปัจจยัส าคญั 4 
ตวั คือ การออกแบบองค์การ  ยทุธศาสตร์  การจดัการกระบวนการ  และเทคโนโลยี  (3) วฒันธรรมองค์การท่ีประกอบด้วย 3  
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ตวั ได้แก่ ภาวะผู้น า  การจดัการกบัปัจเจกบคุคล ก าหนดบทบาทที่เหมาะสม  และวฒันธรรม  (4) พฤติกรรมของสมาชิกใน
องค์การ โดยการเน้นการให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกจะเป็นปัจจัยที่ก าหนด
โครงสร้างองค์การ  นอกจากนี ้ Indicators  of  Effective  Practice (School)  [6] ได้กล่าวถึงตัวชีว้ัดของการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพของโรงเรียน  ประกอบด้วย  ภาวะผู้น าและการตดัสินใจ   การพฒันาครูสู่มืออาชีพ  ครอบครัวและการเรียนรู้  
การวางแผนหลกัสตูร  การประเมินและการจดัการเรียนการสอน   การจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน ชุมชนโรงเรียน จาก
แนวความคิดดงักลา่วสามารถน ามาก าหนดองค์ประกอบและตวัชีว้ดัที่จะน าโรงเรียนไปสูค่วามเป็นเลศิได้   
  การสง่เสริมและพฒันาคณุภาพโรงเรียนได้มีการคดัเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวลัโรงเรียนพระราชทานโดยจดัขึน้เพื่อมอบ
ให้กบัโรงเรียนที่จดัการศึกษาดีเด่น  ซึ่งโรงเรียนขนาดเลก็สามารถเข้ารับการคดัเลือกเพื่อรับรางวลันีไ้ด้  โดยรางวลันีเ้ร่ิมมาตัง้แต ่
ปีพทุธศกัราช  2506  นอกจากนีส้ านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานมีนโยบายสง่เสริมโรงเรียนขนาดเลก็ที่จดัการเรียน
การสอนอยา่งมีคณุภาพ  โดยคดัเลอืกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศและประสบผลส าเร็จในการพฒันาโรงเรียนแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณ  รวมถึงการท่ีมีการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ท าให้เรามีโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีคณุภาพสามารถเป็น
ต้นแบบให้กบัโรงเรียนขนาดเลก็อื่นๆ ได้     
  จากความเป็นมาและสภาพปัญหาด้านคณุภาพของโรงเรียนขนาดเลก็ในปัจจบุนั ท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจและต้องการ
ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก   สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวนัออก  เนื่องจากโรงเรียนในเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวนัออกเข้าเกณฑ์ในการน า
ข้อมลูมาศึกษาวิจยัและเมื่อดผูลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน ปีการศึกษา 2560 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสงูกว่า
ทกุภูมิภาค ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีรวมถึงงานวิจยัที่เก่ียวข้องมาสงัเคราะห์ได้
องค์ประกอบในการวิจัย ดงันี ้ (1) ความเป็นเลิศของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (2) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร (3) 
กระบวนการเรียนการสอน  (4) บรรยากาศโรงเรียน  (5) โครงสร้างองค์การ  (6) ลกัษณะครูและบุคลากร (7) ทรัพยากรวตัถ ุ 
เทคโนโลยี  และงบประมาณ  และ (8) ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและผู้ปกครอง   
 

วัตถุประสงค์การวิจัย   

  1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  สงักัดส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาภาคตะวนัออก  
  2.  เพื่อตรวจสอบความตรงโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ความเป็นเลศิของการบริหาร
โรงเรียนประถมศกึษาขนาดเลก็กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์     
   3. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางอ้อม  และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของการ
บ ริหารโรงเรียนประถมศึ กษาขนาดเล็ก   สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาภาคตะวันออก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย   
 ประชากร ได้แก่  (1) โรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีการศึกษา 
2557-2559  (2) โรงเรียนพระราชทานในเขตภาคตะวนัออก ปีการศึกษา 2550-2559   และ/หรือ  (3) โรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กที่ผ่านการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (2554-2558) ระดบัดีขึน้ไป  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวนัออก รวมจ านวน  437  โรงเรียน   กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ได้แก่ โรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก  จ านวน  
160  โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูลหลกั (Informant) คือ ผู้บริหารและครู   โรงเรียนละ 4 คน   รวมผู้ ให้ข้อมลูทัง้สิน้ 640  คน    มาจากการ
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สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster  random  sampling )    เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้นี ้ เป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึน้  โดยแบ่งออกเป็น 3  ตอน คือ  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมลูทัว่ไป   โดยลกัษณะเคร่ืองมือเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ  (check  list)  มีข้อค าถาม 2  ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ได้แก่ เพศ  และต าแหน่ง ตอนที่ 2   แบบสอบถาม
เก่ียวกับความเป็นเลิศของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  โดยลกัษณะเคร่ืองมือเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 
(rating  scale) จ านวน  29 ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ได้แก่ คณุภาพผู้ เรียน คณุภาพครู  คณุภาพด้านการบริหารจดัการ และความ
พึงพอใจของผู้ ร่วมงานและผู้มีสว่นเก่ียวข้อง  ตอนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  โดยลักษณะเคร่ืองมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating  scale) จ านวน  118  ข้อ 
ประเด็นข้อค าถาม ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร กระบวนการเรียนการสอน  บรรยากาศโรงเรียน  โครงสร้างองค์การ ลกัษณะครู
และบคุลากร ทรัพยากรวตัถ ุ เทคโนโลยี  และงบประมาณ  และความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและชมุชน ผู้วิจยัน าแบบสอบถามที่
สร้างขึน้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถกูต้อง และให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาด้วยการ
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามปฏิบตัิการ (index of item objective congruence: IOC) โดยใช้
เกณฑ์พิจารณาคดัเลอืกข้อความที่มีค่า IOC ตัง้แต ่0.50  ขึน้ไป พบว่ามีคา่ IOC  ระหวา่ง 0.60–1.00 [7] น าแบบสอบถามที่สร้าง
ขึน้ไปทดลองใช้  (try – out)  จ านวน 15 โรงเรียน   รวมทัง้สิน้ 60  ฉบบั  และน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก มีคา่อยู่ระหว่าง 
0.272-0.916  และค่าความเช่ือมัน่  (reliability)  โดยการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (alpa  coefficient) ของ Cronbach [8] 
ได้ค่าความเช่ือมัน่ระหวา่ง 0.939 – 0.973  การเก็บรวบรวมข้อมลูผู้วิจยัท าหนงัสือขอความอนเุคราะห์ในการเก็บข้อมลูจากคณะ
ศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยับรูพา และสง่ถึงโรงเรียนที่เป็นกลุม่ตวัอยา่งทางไปรษณีย์   ผู้วิจยัติดตามแบบสอบถามคืนและน ามา
ตรวจสอบจ านวนแบบสอบถามและความถูกต้องสมบูรณ์ของค าตอบ  ส าหรับโรงเรียนที่ผู้ วิจัยยังไม่ได้รับแบบสอบถามคืน  
ผู้วิจยัได้สง่ไปรษณียบตัรด่วน (EMS)  จนได้ข้อมลูครบคิดเป็นร้อยละ 100   ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้วิจยัวิเคราะห์คณุสมบตัิของ
กลุ่มตัวอย่างเบือ้งต้น  และการแจกแจงของตวัแปรที่จะน าศึกษา ด้วยค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่  ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง  การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตโดยใช้การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (pearson’s  product  moment  correlation  coefficient t : r)  ค่าสถิติของ 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) และค่าสถิติของ Bartlett's test of sphericity   การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดล  (goodness  of  fit  measures) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  Factor  
Analysis  (CFA) และเส้นทางอิทธิพล (Path  Analysis)   
 

สรุปผลการวิจัย    
  1. ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของการ
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  จากการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตวัแปรปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศ
ของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี ้คือ (1)  โมเดลการวัดความเป็นเลิศของการบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (SchE) พบว่ามีค่า (2 /df)   = 1.12 , p- value=0.325, GFI=1.000, AGFI=0.99, SRMR= 

0.0069 และคา่ RMSEA= 0.014 (2) โมเดลการวดัภาวะผู้น าของผู้บริหาร (AdmL)  พบวา่มีคา่ (2 /df)= 0.33 , p- value=0.717, 
GFI=1.000, AGFI=1.000, SRMR=0.002  และค่า RMSEA = 0.000  (3) โมเดลการวดักระบวนการเรียนการสอน (LeaP) พบว่า

มีค่า(2 /df)= 2.72 , p- value=0.099, GFI=1.000, AGFI=0.99, SRMR=0.025  และค่า RMSEA=0.052 (4) โมเดลการวัด

บรรยากาศโรงเรียน (SchA)  พบว่ามีค่า (2 /df)= 0.000 ,p- value=1.000, และค่า RMSEA=0.000 (5) โมเดลการวดัโครงสร้าง

องค์การ (OrgS)  พบว่ามีค่า (2 /df)= 0.000 , p- value=1.000, และค่า RMSEA=0.000   (6) โมเดลการวัดลักษณะครูและ
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บุคลากร (TeaC) พบว่ามีค่า (2 /df)= 0.000 , p- value=1.000, และค่า RMSEA=0.000  (7) โมเดลการวัดทรัพยากรวัตถุ/

เทคโนโลยีและงบประมาณ (BtrF) พบว่ามีค่า (2 /df)= 2.01 , p- value=0.156, GFI=1.000, AGFI=0.99, SRMR= 0.026 และ

ค่า RMSEA=0.040 (8) โมเดลการวัดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน (CosC) พบว่ามีค่า  (2 /df)= 0.000 , p- 
value=1.000, และค่า RMSEA=0.000  จากการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวดัทกุโมเดลมีคา่สถิติผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ทกุคา่  แสดงวา่โมเดลมีความตรงและสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ทกุโมเดล        
  2. ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความ
เป็นเลิศของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลงัปรับโมเดลการวิจัย  พบว่า  มีค่าสถิติไค - 

สแควร์ ( χ2) เท่ากบั 415.42  มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ  (p-value) เทา่กบั 0.000  ซึง่ค่า p-value ต ่ากว่าเกณฑ์การพิจารณา
คือ 0.05   ซึ่งอาจแปลความหมายได้ว่าโมเดลไม่มีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ทัง้นีเ้พราะการใช้ค่าไค-สแควร์( 

χ2)  เป็นค่าสถิติทดสอบวดัความสอดคล้องกลมกลืนนัน้  ขึน้อยู่กบัขนาดกลุ่มตวัอย่างที่เหมาะสมเพราะกลุม่ตวัอย่างที่มีขนาด

ใหญ่มากๆ ก็จะท าให้คา่ไค – สแควร์  ( χ2)  สงูมากจนอาจท าให้สรุปผลไมถ่กูต้องได้ [9]  [10]  ทัง้นี ้Schumacker  and  Lomax  

กลา่ววา่การทดสอบด้วยสถิติไค - สแควร์( χ2)  นัน้ถือว่าเป็น Measure  of  badness - of - fit  ดงันัน้จึงควรพิจารณาจากค่าสถิติ

อื่นๆ ด้วย ซึ่งพบว่าค่าสถิติที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา  คือ มีสดัส่วนค่าไค-สแควร์กับองศาอิสระ(2 /df) เท่ากับ 2.46  ค่าดชันี
ความสอดคล้อง (GFI)  เท่ากบั 0.95 ค่าดชันีความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (AGFI)  เท่ากบั 0.91 ค่าดชันีรากที่สองเฉลี่ยของความ
คลาดเคลื่อน (SRMR) เทา่กบั 0.022 ค่าดชันีรากที่สองเฉลี่ยของความคลาดเคลือ่นในการประมาณค่า (RMSEA)  เทา่กบั 0.048   
ดงันัน้จึงสามารถสรุปได้ว่าโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของการบริหารโรงเรียน
ประถมศกึษาขนาดเลก็ที่พฒันาขึน้ตามกรอบแนวคิดทฤษฏีมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ดงัภาพประกอบ 1  

             
 
                         ภาพประกอบ 1 โมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์หลงัปรับโมเดลการวิจยั  
 
  3. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของ
การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (1) อิทธิพลทางตรง คือ ปัจจัยกระบวนการเรียนการสอน (LeaP) และปัจจัย
โครงสร้างองค์การ (OrgS) มีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.76 ,0.24  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ตามล าดบั 
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(2) อิทธิพลทางอ้อม คือ ปัจจยัทรัพยากรวตัถุ เทคโนโลยีและงบประมาณ (BtrF) ส่งผ่านปัจจยักระบวนการเรียนการสอน 
(LeaP) มีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบัปัจจยั  0.68  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ปัจจยัภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
(AdmL) สง่ผ่านปัจจยักระบวนการเรียนการสอน(LeaP) มีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.53 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05  และปัจจัยลกัษณะครูและบคุลากร (TeaC) สง่ผ่านปัจจัยกระบวนการเรียนการสอน (LeaP) มีค่าสมัประสิทธ์ิ
อิทธิพลเท่ากบั -0.25  อยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ  และ (3) อิทธิพลรวม  เรียงตามล าดบัจากค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลมากไป
หาน้อย  ดงันี ้ปัจจยักระบวนการเรียนการสอน(LeaP)   ปัจจยัทรัพยากรวตัถ/ุเทคโนโลยีและงบประมาณ (BtrF) ปัจจยัภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร (AdmL)  ปัจจยัโครงสร้างองค์การ (OrgS)  และปัจจยัลกัษณะครูและบุคลากร (TeaC) มีค่าสมัประสิทธ์ิ
อิทธิพลรวมเทา่กบั 0.76, 0.52, 0.40, 0.24 และ -0.19  ตามล าดบั 
 

อภปิรายผล   
  1. ความเป็นเลิศของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศ
ของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก    
     1.1 ความเป็นเลิศของการบริหารโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเลก็ (SchE) พบวา่  คณุภาพด้านการบริหารจดัการ 
(manq) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมากที่สดุ ทัง้นีอ้าจเนื่องจากมีการก าหนดวิสยัทัศน์ ค่านิยม  และผลการด าเนินการที่
คาดหวงัของโรงเรียนอยา่งชดัเจน  มีการวางแผนเชิงกลยทุธ์และน ากลยทุธ์สูก่ารปฏิบตัิ มีการวางระบบการประกนัคณุภาพ
ภายใน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจุบนั มีการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส สอดคล้องกบัเกณฑ์รางวลัคณุภาพ
แห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน OBECQA ปี 2559-2560 [11] กลา่ววา่ผลลพัธ์ของการด าเนินการที่เป็น
เลศิคือผลลพัธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากบัดแูลองค์กร  
     1.2 น า้หนกัองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   ขนาดเล็ก พบว่า   
          1.2.1  ภาวะผู้ น าของผู้ บริหาร (AdmL) พบว่า  การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  (env) มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบมากที่สดุ  ทัง้นีอ้าจเนื่องจากผู้บริหารมีการสง่เสริมกิจกรรมทางวิชาการให้กบัครูและผู้ เรียน  มีการวางแผนการ
นิเทศภายในชัน้เรียน ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับ Krug [12] ได้กล่าวว่าพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย 5  ประการ คือ การ
ก าหนดพนัธกิจ การจดัการหลกัสตูรและการสอน การนิเทศการสอน การก ากบัติดตามความก้าวหน้าของนกัเรียน และการ
สง่เสริมบรรยากาศทางวิชาการ    
    1.2.2  กระบวนการเรียนการสอน (LeaP)  พบว่า  การจดับรรยากาศการเรียนรู้เอือ้ต่อการพฒันาคุณภาพ
ผู้ เรียน (atm) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมากที่สดุ  ทัง้นีอ้าจเนื่องจากโรงเรียนมีการจดัอาคารเรียน  ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ
ตา่งๆ มัน่คง ปลอดภยั  และมีสิง่อ านวยความสะดวกเพียงพอ ครูมีการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ช่วยเหลือผู้ เรียนทัง้ใน
และนอกห้องเรียน  สอดคล้องกบั ศิริกาญจน์ จนัทร์เรือง [13] ได้กลา่วถึงสิง่ที่ครูควรปฏิบตัิในการสร้างบรรยากาศที่ดีส าหรับ
ผู้ เรียน  คือ  มีการสร้างบรรยากาศในทางบวก  ให้ความสนใจผู้ เรียนทุกคนในชัน้เรียน  มีการกระตุ้นผู้ เรียนโดยการใช้
ลกัษณะท่าทาง  รู้จักผู้ เรียนทุกคนและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้รู้จักตัวครู  มีการเสริมแรงทางบวกให้กับผู้ เรียน  มีการจัด
ระเบียบชัน้เรียนให้เหมาะสม  และมีการสร้างบรรยากาศทางกายภาพในห้องเรียนให้เหมาะสม   
    1.2.3  บรรยากาศโรงเรียน (SchA) พบว่า  ความยอมรับนบัถือ (acc) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมากที่สดุ  
ทัง้นีอ้าจเนื่องจากผู้บริหาร ครูและบคุลากรให้การยอมรับในความรู้ ความสามารถซึง่กนัและกนัและโรงเรียนได้รับการยอมรับ
ในการบริหารจัดการและการพฒันาคุณภาพผู้ เรียนจากผู้ปกครองและชุมชน  สอดคล้องกับ Caldwell and   Spinks [14] 
กลา่ววา่การยอมรับนบัถือควรเกิดขึน้กบัครูกบันกัเรียนเพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนเกิดประสทิธิผล  
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   1.2.4  โครงสร้างองค์การ  (OrgS)  พบวา่  อ านาจหน้าที่ (aut) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมากที่สดุ ทัง้นีอ้าจ
เนื่องจากการจดัองค์การสามารถจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีการก าหนดบทบาท  หน้าที่และขอบข่ายงานที่ชดัเจน 
รวมถึงมีการสื่อสารแบบสองทางระหวา่งผู้บริหารและผู้ ใต้บงัคบับญัชา สอดคล้องกบัปิติชาย ตนัปิติ [15] ได้ศึกษาเร่ืองการ
วิเคราะห์ปัจจยัเชิงระบบที่สง่ผลต่อประสิทธิผลองค์การของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ผลการวิจยัพบว่า โครงสร้างองค์การมี
ความส าคญัและเป็นปัจจัยที่สง่ผลต่อการบริหารจดัการที่เป็นเลิศขององค์การ เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสมัพนัธ์ของ
อ านาจหน้าที่ ลกัษณะงาน  รวมทัง้การประสานงานและการสือ่สารภายในองค์การ   

    1.2.5  ลกัษณะครูและบคุลากร (TeaC)  พบวา่  ความผกูพนัตอ่องค์การ (rel) มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาก
ที่สุด  ทัง้นีอ้าจเนื่องจากผู้ บริหาร และครูมีความภาคภูมิใจในอาชีพครู  มีความตัง้ใจในการท างาน  มุ่งปฏิบัติงานสู่
ความส าเร็จของโรงเรียนและยอมรับในมาตรฐานการปฏิบตัิงานท่ีหนว่ยงานก าหนด        มีความผกูพนัตอ่องค์การทีค่รูแสดง
ออกมาให้เห็นความสมัพนัธ์ที่ลกึซึง้ระหว่างครูกบัโรงเรียนกบัวิชาชีพกบัการเรียนรู้ของผู้ เรียน  สอดคล้องกบั Steers [16] ได้
กลา่วว่า  ตวัแปรที่มีผลโดยตรงต่อความส าเร็จขององค์การ คือ ความสามารถในการรักษาคนไว้ด้วยความผกูพนั ท าให้เป็น
คนที่มีความสนใจอย่างจริงจงัตอ่เป้าหมาย  ค่านิยม  และวตัถปุระสงค์ขององค์การ เต็มใจที่จะทุ่มเทพลงัในการท างานเพื่อ
องค์การจะได้บรรลเุปา้หมาย 
  1.2.6  ทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยีและงบประมาณ  (BtrF) พบว่าสื่อและเทคโนโลยี ( ict) มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบมากที่สดุ ทัง้นีอ้าจเนื่องจากโรงเรียนมีการวางแผน จัดหาและพฒันาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี  จัดหาและ
พฒันาแหลง่เรียนรู้ทัง้ภายในและนอกโรงเรียน  รวมถึงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพฒันาและใช้สือ่เทคโนโลยีของครู   
สอดคล้องกับ พฒันะ  สีหานู [17] ได้ศึกษาเร่ืองรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
ประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดเลก็  คือ โรงเรียนมีการจดัวสัดอุปุกรณ์ ตลอดจนนวตักรรมที่โรงเรียนได้คิดค้นขึน้อยา่งเพียงพอ
และทนัสมยั สามารถใช้ในการเรียนการสอนท่ีให้ผู้ เรียนปฏิบตัิได้อยา่งเหมาะสม      
                     1.2.7  ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน (CosC) พบว่าการสื่อสาร (com) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบ
มากที่สุด  ทัง้นีอ้าจเนื่องจากโรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครอง/เครือข่ายผู้ปกครอง มีการเยี่ยมบ้าน     มีการรายงานให้
ผู้ปกครองทราบความก้าวหน้าทางการเรียนและความส าเร็จของผู้ เรียน รวมถึงมีการรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน
ในรอบปีที่ผ่านมาให้ชุมชนทราบ  สอดคล้องกับ Lyons, Robbins, and Smith  [18] ได้กล่าวว่าหลกัส าคัญในการสร้าง
ความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรียนคือพยายามเข้าถึงผู้ปกครองทุกคนโดยการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง  และการดึง
ผู้ปกครองเข้ามาสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน  
              2. การตรวจสอบความตรงโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็น
เลิศของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
     2.1 ปัจจยักระบวนการเรียนการสอน (LeaP) สง่ผลทางตรงตอ่ความเป็นเลศิของการบริหารโรงเรียนประถมศกึษา
ขนาดเล็ก (SchE)  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยกระบวนการเรียนการสอนเป็นสิ่งส าคญั  สอดคล้องกับอ ารุง  จันทวานิช [2]  ได้
กลา่วถึงปัจจยัแห่งความส าเร็จของกระบวนการเรียนรู้ คือครูจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนได้พฒันาเต็มตามศกัยภาพ ให้ผู้ เรียน
คิดเองและปฏิบัติจริง  มีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมาย  กิจกรรม วิธีการเรียนรู้ และวิธีการประเมินผล   นอกจากนี ้
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ [19] ได้กลา่วถึงกระบวนการการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั คือ  มีการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการกระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  สงัเคราะห์  และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง            
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    2.2  ปัจจัยทรัพยากรวตัถุ เทคโนโลยี และงบประมาณ (BtrF) ส่งผลทางอ้อมต่อความเป็นเลิศของการบริหาร
โรงเรียนประถมศกึษาขนาดเลก็(SchE) โดยสง่ผา่นปัจจยักระบวนการเรียนการสอน (LeaP)  แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัทรัพยากร
วตัถ ุเทคโนโลยีและงบประมาณเป็นสิ่งส าคญั  สอดคล้องกบังานวิจยัของ  เจริญศรี พนัปี  [20] ได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์
ปัจจยัที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานที่บริหารงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา  พบว่าโรงเรียนควรมีการเบิก–จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิการที่
ก าหนด 
    2.3  ปัจจยัภาวะผู้น าของผู้บริหาร (AdmL) สง่ผลทางอ้อมตอ่ความเป็นเลศิของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก (SchE) โดยส่งผ่านปัจจัยกระบวนการเรียนการสอน(LeaP) แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารจ าเป็นต้องมีการก าหนด
ทิศทางของสถานศึกษา การพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอน  การสง่เสริมบรรยากาศทางวิชาการ การก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้ เรียน สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมัฤทธ์ิ กางเพ็ง [21] ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน : การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงต่อตัวแบบ  ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าของผู้บริหาร
จ าเป็นต้องมีการนิยามและการสื่อสารเป้าหมายร่วม การก ากับติดตาม การสง่เสริมการพฒันาวิชาชีพ และช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศในโรงเรียน  ผู้บริหารมีทกัษะและความสามารถในเชิงภาวะผู้น าทางวิชาการในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
    2.4  ปัจจยัลกัษณะครูและบคุลากร (TeaC) สง่ผลทางอ้อมตอ่ความเป็นเลศิของการบริหารโรงเรียนประถมศกึษา
ขนาดเล็ก (SchE) โดยสง่ผ่านปัจจยักระบวนการเรียนการสอน (LeaP) แสดงให้เห็นวา่ครูและบคุลากรต้องมีการปฏิบตัิงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง  การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย โดยที่ครูและ
บคุลากรมีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของโรงเรียน มีความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ในการท างาน สอดคล้องกบังานวิจัยของ  
สมกิต  บุญยะโพธ์ิ [22] ได้ศึกษาเร่ืองรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสูค่วามเป็นเลิศ  ผลการวิจัยพบวา่กระบวนการจดัการเรียนรู้ซึ่งเป็นภาระงานหลกัของครู  ครูจ าเป็นต้องมีการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายชดัเจนสอดคล้องกับหลกัสตูร  มีการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ทนัสมยัหลากหลาย 
กระตุ้นความคิดของผู้ เรียน  ให้ความร่วมมือและประสานกบัผู้ปกครอง  ชมุชนและหนว่ยงานภายนอก 
    2.5  ปัจจยัโครงสร้างองค์การ (OrgS) สง่ผลทางตรงตอ่ความเป็นเลศิของการบริหารโรงเรียนประถมศกึษาขนาด
เล็ก (SchE)  แสดงว่าโรงเรียนจ าเป็นต้องมีการก าหนดขอบข่ายภารกิจของงานและแบ่งงานให้มีผู้ รับผิดชอบอย่างชดัเจน มี
การประชุม การก ากบั  ติดตามการปฏิบตัิงานตามที่มอบหมาย  มีค าสัง่มอบหมายงานพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีชดัเจน 
มีการสื่อสารแบบสองทาง มีสายการบงัคบับญัชาในโรงเรียนที่ชดัเจน สอดคล้องกับงานวิจยัของ  พิมพร  ไชยตา  [23] ได้
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่ความส าเร็จของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก   ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยโครงสร้าง
องค์การสง่ผลตอ่ความส าเร็จของการบริหารโรงเรียนขนาดเลก็ คือ การท่ีองค์การมีการมอบหมายงานชดัเจนตามความถนดั  
ความสามารถ  ความสนใจ รวมถึงทกุคนมีความพอใจและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง    
 3. วิเคราะห์อิทธิพลทางตรง  อิทธิทางอ้อม  และอิทธิพลรวมของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลศิของการบริหาร
โรงเรียนประถมศกึษาขนาดเลก็  มีประเด็นท่ีน ามาอภิปราย ดงันี ้   
      3.1  อิทธิพลทางตรง พบว่า มีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง 2  ปัจจัย  เรียงล าดบัจากค่ามากไปหาน้อย คือ 
ปัจจยักระบวนการเรียนการสอน (LeaP) และปัจจยัโครงสร้างองค์การ (OrgS)  จากข้อค้นพบชีใ้ห้เห็นว่าปัจจยักระบวนการ
เรียนการสอนมีอิทธิพลทางตรงที่ส าคญัที่สดุต่อความเป็นเลิศของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (SchE)  คือ
โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญและการจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอือ้ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน 
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สอดคล้องกบังานวิจยัของ วีรเทพ   เนียมหตัถี [24] ได้ศกึษาเร่ืองข้อเสนอเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษาสูค่วามเป็นเลิศ
ตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ผลการวิจยัพบว่ากระบวนการเรียนการสอนสง่ผลทางตรง
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในเร่ืองของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั มีการบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่ม
วิชาอื่นๆ ใช้เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและหลากหลาย  การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอือ้ต่อการ
พฒันาคณุภาพผู้ เรียน  โดยเน้นให้ผู้ เรียนสร้างความรู้เองด้วยกระบวนการคิดและกระบวนการกลุม่ รวมถึงสมัฤทธ์ิ   กางเพ็ง 
[21]  ศกึษาวิจยัพบวา่การจดักระบวนการเรียนรู้มอีิทธิพลทางตรงประสทิธิผลของโรงเรียนในเร่ืองของการจดักิจกรรมสง่เสริม
คุณภาพผู้ เรียนอย่างหลากหลาย การเน้นกระบวนการคิด การจัดบรรยากาศให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของ
ผู้ เก่ียวข้อง และการเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  
      3.2  อิทธิพลทางอ้อมพบว่าปัจจัยทรัพยากรวตัถุ เทคโนโลยีและงบประมาณ (BtrF) และปัจจัยภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร(AdmL) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความเป็นเลิศของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  (SchE) โดยปัจจัย
ทรัพยากรวตัถ ุเทคโนโลยีและงบประมาณมีคา่อิทธิพลทางอ้อมสงูสดุเมื่อสง่ผา่นปัจจยักระบวนการเรียนการสอน  คือในเร่ือง
ของงบประมาณ  สื่อและเทคโนโลยี มีความส าคญัที่โรงเรียนต้องมีการพฒันาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณที่
มุง่เน้นประสิทธิภาพของการจดัการงบประมาณอยู่เสมอ มีการจดัท าแผนปฏิบตัิการเพื่อรองรับการจดัสรรงบประมาณ การ
สรุปแผนงาน/โครงการในรอบปีงบประมาณ และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขการใช้งบประมาณในปีต่อไป มีการพฒันาสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบตัิงาน  สอดคล้องกบัอ ารุง  จนัทวานิช [2]  ที่กลา่วถึงองค์ประกอบการ
เป็นโรงเรียนคณุภาพตามกรอบแนวคิดในมิติองค์ประกอบเชิงระบบว่าทรัพยากรวตัถ ุ เทคโนโลยี  และงบประมาณ  ในเร่ือง
ของลกัษณะของโรงเรียนทางกายภาพได้มาตรฐานหลกัสตูรเหมาะสมกบัผู้ เรียนและท้องถ่ิน  สือ่/อปุกรณ์เทคโนโลยีทนัสมยั  
แหลง่การเรียนรู้ในโรงเรียนหลากหลาย  และงบประมาณมุ่งเน้นผลงานสง่ผ่านกระบวนการเรียนรู้  การบริหารจดัการ  และ
การประกันคุณภาพการศึกษาสู่ผลผลิต /ผลลัท ธ์ของโรงเรียนซึ่ งประกอบด้วย ผู้ เ รียน   โรงเรียนและชุมชน     
     3.3  อิทธิพลรวมพบวา่ปัจจยักระบวนการเรียนการสอน (LeaP) ปัจจยัทรัพยากรวตัถเุทคโนโลยีและงบประมาณ 
(BtrF)  ปัจจยัภาวะผู้น าของผู้บริหาร (AdmL)   ปัจจยัโครงสร้างองค์การ (OrgS)  และปัจจยัลกัษณะครูและบคุลากร (TeaC) 
มีอิทธิพลรวมต่อความเป็นเลศิของการบริหารโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเลก็ (SchE) โดยปัจจยักระบวนการเรียนการสอนมี
คา่อิทธิพลรวมสงูสดุ สอดคล้องกบังานวิจยัของพฒันะ  สหีาน ู[17] พบว่า  ปัจจยัการจดักระบวนการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ที่
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั การจดัสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศให้เอือ้ต่อการเรียนรู้มีอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ขนาดเล็ก อีกทัง้ NSW Department of  Education. [25] ได้กล่าวว่าความเป็นเลิศของโรงเรียนมีองค์ประกอบส าคญัของ
การปฏิบตัิที่มีคณุภาพสงูสามขอบเขต  คือ การเรียนรู้  การเรียนการสอนและการน า  ในเร่ืองของความเป็นเลิศในการเรียน
การสอน ครูควรจดัการสอนที่มีคณุภาพและมีความเป็นผู้น า สร้างโอกาสการเรียนรู้และเน้นการมีสว่นร่วม  มีกลยทุธ์ในการ
สอน  มีการวดัและประเมินผล   มีการวางแผนการสอนอยา่งตอ่เนื่อง และครูมีสว่นร่วมในการปรับปรุงและช่วยเหลอืนกัเรียน  
 

ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  เพื่อให้ผลการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในเร่ืองของคุณภาพผู้ เรียน  คุณภาพครู  คุณภาพด้านการ
บริหารจดัการ  และความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย  ควรให้ความส าคญักบักระบวนการเรียนการสอนเป็นอนัดบัแรก  
ในเร่ืองของการจดับรรยากาศการเรียนรู้เอือ้ตอ่การพฒันาคณุภาพผู้ เรียน   
  2.  จากการศึกษาวิจยัพบว่ากระบวนการจดัการเรียนการสอน และ ทรัพยากรวตัถ ุเทคโนโลยีและงบประมาณ  มี
ความส าคญัเป็นอนัดบัหนึ่งและอนัดบัสอง  ดงันัน้ผู้บริหารควรจดัหางบประมาณ   สื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการจดัการ
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เรียนการสอนและสอดคล้องกบัสภาพบริบทของโรงเรียน     
  ข้อเสนอแนะประเด็นที่ควรน าไปท าวิจัยในอนาคต  
  1.  ควรมีการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับสภาพ  ปัญหา  และความต้องการในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบนั  
การพัฒนารูปแบบ  การทดลองใช้รูปแบบ  การประเมินและการเผยแพร่รูปแบบโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) โดยจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาห รือจ าแนกตามประเภทสถานศึกษา  
  2.  ควรมีการท าวิจยัระยะยาว (Longitudinal  study)  เพื่อสร้างโมเดลจากผลการวิจัยเปรียบเทียบกบัโมเดลเชิง
ทฤษฏี โดยน าผลการวิจยัครัง้นีไ้ปใช้เป็นแนวทางด าเนินการ  เช่น  ปัจจัยกระบวนการเรียนการสอน ปัจจยัทรัพยากรวตัถ ุ
เทคโนโลยีและงบประมาณ  ปัจจยัภาวะผู้น าของผู้บริหาร  เป็นต้น       
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                    ดษุฎีบณัฑิต,  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา, คณะครุศาสตร์, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.         
[21] สมัฤทธ์ิ  กางเพ็ง.(2551). ปัจจยัทางการบริหารทีมี่อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน : การพฒันาและ 
                    การตรวจสอบความตรงต่อตวัแบบ. ดษุฎีนิพนธ์ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต,  สาขาวิชาการบริหาร 
                     การศกึษา, คณะศกึษาศาสตร์, มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
[22] สมกิต  บญุยะโพธ์ิ.  (2555). รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
                    ประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ. ดษุฎีนิพนธ์ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ, สาขาวิชาการบริหารการศกึษา, 
                    บณัฑิตวิทยาลยั,  มหาวิทยาลยัศิลปากร.    
[23] พิมพร  ไชยตา. (2552). ปัจจยัเชิงสาเหตทีุส่่งผลต่ความส าเร็จของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก. ดษุฏีนิพนธ์ 
                    การศกึษาดษุฎีบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศกึษา, บณัฑิตวิทยาลยั,  มหาวทิยาลยับรูพา    
[24] วีรเทพ  เนียมหตัถี. (2553). ข้อเสนอเพือ่การบริหารจดัการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายของ 
                    ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. ดษุฎีนิพนธ์ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต,   
                    สาขาวชิาการบริหารการศกึษาและภาวะผู้น า, บณัฑิตวิทยาลยั,  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร.             
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                    framework-version-2. pdf.   
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ทกัษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบัทกัษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สงักัดส านกังานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 2) เปรียบเทียบระดบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 จ าแนกตาม ต าแหน่ง 
ระดบัการศกึษา ประสบการณ์การท างาน สงักดักลุม่สาระการเรียนรู้ ขนาดโรงเรียน และการได้รับสง่เสริมและสนบัสนนุกิจกรรม 
3) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสมทุรสาคร กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัมี 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ที่ 1 คือครู  จ านวน 322 คน ได้มาโดยการสุม่แบบแบง่
ชัน้ตามสดัส่วน และกลุ่มที่ 2 คือ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 9 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ โดยแบบสอบถามมีค่าความตรงด้านเนือ้หาระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และค่าความเที่ยงเท่ากบั 0.97 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการ
วิเคราะห์เนือ้หา 

ผลการวิจยั พบวา่  
1.  ระดับ ทักษ ะการจัดการเรียน รู้ในศตวรรษที่  21 โดยภาพ รวมและราย ด้ านอยู่ ใน ระดับม าก  ได้ แก่  

ด้านการร่วมมือ/การท างานเป็นทีม ด้านการสื่อสาร ประสานงานและสื่อความหมาย ด้านการอยู่ ร่วมกันในสังคม 
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พหุวฒันธรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการเป็นพี่เลีย้งให้ข้อมูลย้อนกลบัและอ านวยความสะดวก ด้านการคิด คิดเชิง
วิพากษ์ คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ การสะท้อนความคิด และด้านการประเมินและบริหารจดัการเรียนการสอน  

2.  ทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 
สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จ าแนกตามต าแหน่ง ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
สงักดักลุม่สาระการเรียนรู้ และการได้รับการสง่เสริมและสนบัสนนุกิจกรรมไมแ่ตกตา่งกนั 

3.  แนวทางการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
สมทุรสาคร ประกอบด้วย 1) ด้านผู้ เรียน สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ให้ครูผลติสือ่ที่ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
กบัผู้ เรียน สง่เสริมและสนบัสนนุให้ครูท าวิจยัเพื่อพฒันาผู้ เรียน สง่เสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 2) ด้านครู สง่เสริมให้
ครูเห็นความส าคญัของการใช้ภาษาองักฤษและภาษาที่สาม สง่เสริมและสนบัสนุนให้ครูปรับกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้
เทคนิคการตัง้ค าถาม จัดโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองของครูด้านวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม น าเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน สง่เสริมให้ครูได้รับการฝึกอบรมการ
จดัท านวตักรรม การพฒันาระบบอิเลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบสือ่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ตา่ง ๆ และ ปลกูฝังทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม
ให้กับครู 3) ด้านผู้บริหาร มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอบถามความต้องการของครูผู้ปฏิบัติงาน จัดสรร
งบประมาณ สง่เสริมการใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) การแจ้งข่าวสารรายละเอียดที่ชดัเจน ท า
ความเข้าใจกบัครู วางนโยบายของโรงเรียน ก าหนดวิธีการท างานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั  ก าหนดบทบาทหน้าที่ครูในการ
ท างานที่ชดัเจน ส่งเสริมขวญัและก าลงัใจ 4) ด้านผู้ปกครองและชุมชน สง่เสริมการมีสว่นร่วมของทกุฝ่าย โดยการชกัชวน เชิญ
ชวนผู้ปกครอง บคุคลต่าง ๆ ในชมุชนมารวมตวักนัเพื่อท ากิจกรรม สง่เสริมและสนบัสนนุผู้ปกครองและชุมชนเป็นกรรมการและ
เน้นการเข้ามาจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัผู้ เรียนโดยตรง สอบถามความต้องการของชมุชน สง่เสริมให้ครูใช้ความสามารถที่มีให้ตรง
กบัความต้องการของชมุชน 

 

ค าส าคัญ : ทกัษะการจดัการเรียนรู้, ทกัษะครูในศตวรรษที่ 21, ประถมศกึษา 
 

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. 
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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 
 

ภูมิหลัง 
ปัจจุบนัโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อนัสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อเช่ือมโยงข้อมลูต่าง ๆ ของทกุ

ภมูิภาคของโลกเข้าด้วยกนั กระแสการปรับเปลีย่นทางสงัคมที่เกิดขึน้ในศตวรรษที่ 21 สง่ผลต่อวิถีการด ารงชีวิตของคนในสงัคม
ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจ กฎหมาย การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สิ่งแวดล้อม  ซึ่งวรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์ 
[1] ได้กลา่วว่า ในยคุที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้อย่างรวดเร็วเช่นนี ้สญัญาประชาคมยคุใหม่(social contract) ต่างจากยคุที่ผ่าน
มา คือ คนที่มีความรู้ มีทกัษะในการรับมือกบัการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์
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ใหม่ ๆ ได้เทา่นัน้จึงจะประสบผลส าเร็จ ดงันัน้ทกัษะแหง่ศตวรรษใหม่จึงกลายเป็นสิง่ที่จ าเป็นส าหรับพลเมืองในยคุปัจจบุนั  การ
พฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสูม่าตรฐานสากลได้นัน้ หลกัส าคญัก็คือการศึกษาเพราะการศึกษาสร้างคน  คนสร้างชาติ จึง
จ าเป็นต้องยกระดบัประชากรให้ได้มาตรฐานสากล สิ่งแรกที่ควรรีบเร่งพฒันาคือ คนรุ่นใหม่  รัฐบาลจึงต้องปรับเปลี่ยนนโยบาย
การพฒันาประเทศจากที่เคยพฒันาด้านเศรษฐกิจมาเป็นการพฒันาคนแทน     
 กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหน้าที่หลกัในการจัดการศึกษาจะต้องพัฒนาก าลังคนให้มีความขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก จึงได้มีแผนการปฏิรูปการศึกษาทัง้ระบบ (พ.ศ.2558-2564) มีแผนการผลิตและพัฒนา
ก าลงัคน เพื่อเพิ่มศกัยภาพการแขง่ขนัที่สอดคล้องกบันโยบายของชาติ (พ.ศ.2557) ท่ีให้ความส าคญัในการพฒันาคนอยา่งยัง่ยืน 
และจากแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศได้ให้ความส าคญัอย่างมากกบั “ทกัษะ” (Skill) หรือความช านาญในการ
ปฏิบตัิมากยิ่งกวา่เนือ้หา ตามต ารา (Content) ซึง่นโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีงบประมาณ 2558 ได้
ก าหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนทกุระดบัทกุประเภท  นอกจากนีย้งัได้ตระหนกัถึงความส าคญัและเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้ เรียนตัง้แต่ระดบัประถมศึกษาจนจบมธัยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ผู้ เรียนแต่ละระดบัการศึกษามองเห็น
ภาพงานอาชีพต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนรู้จักตนเอง ส ารวจความสนใจ ความถนดั และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพื่อ
วางแผนในการศึกษาต่อ หรือเข้าสูต่ลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ และได้ร่วมมือกบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ
เตรียมคนให้มีทกัษะและศกัยภาพสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงานด้านทกัษะฝีมือ ด้านร่างกายและจิตใจ  ด้าน
ลกัษณะนิสยัในการท างาน (ขยนั อดทน กระตือรือร้น ซื่อสตัย์ และรับผิดชอบ) ให้สามารถก้าวสูโ่ลกแหง่การท างานหรือศึกษาต่อ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้ร่วมมือกับส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด าเนินการจัดการศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน [2] 

จากนโยบายดงักล่าว ครูจึงต้องตื่นตวัและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียนมี
ทักษะส าหรับการด ารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ที่มุ่งเน้น
ความสามารถ และทกัษะที่จ าเป็น ซึง่เป็นผลจากการปฏิรูปการเปลีย่นแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมด้านตา่ง ๆ  ครูต้องเปลีย่นบทบาทเป็น “โค้ช” ด้วย เนื่องจากในปัจจบุนัความรู้มีมาก ครูจะจดัการอยา่งไรเพื่อให้ผู้ เรียน
เรียนรู้ได้ทัง้หมด ผลวิจยัแนะน าวา่ ให้สอนเฉพาะที่ส าคญั ๆ ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ไปบรูณาการตอ่ยอดได้ สว่นความรู้ที่ไมไ่ด้
สอน ผู้ เรียนจะเรียนรู้ได้เอง สิง่ส าคญัในการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 คือต้องเปลีย่นวิธีการของการศกึษา เปลีย่นเป้าหมาย
จากให้ความรู้ ไปสู่ ให้ทกัษะ เปลี่ยนจาก ครูเป็นหลกั เป็น ผู้ เรียนเป็นหลกั [3]  ในท านองเดียวกัน วจันารัตน์ ควรดี และณมน   
จีรังสวุรรณ [4] กลา่วว่า หน้าที่ของครูต้องเปลี่ยนจากเน้นสอนหน้าชัน้เรียนเพียงอย่างเดียวหรือสัง่สอนไปท าหน้าที่จุดประกาย
ความสนใจใฝ่รู้ (Inspire) สร้างแรงบนัดาลใจให้ผู้ เรียนได้ใช้จินตนาการสูก่ารสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ ได้เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติ (Learning by Doing) และเกิดการต่อยอดทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 จากการลงมือปฏิบัติตนเป็นทีม
ร่วมกบัเพื่อนนกัเรียน เน้นในการเรียนรู้และค้นคว้าหาความรู้มากกวา่ตวัความรู้ 

การพัฒนาคุณภาพครูซึ่งเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนให้การปฏิ รูปการศึกษาประสบความส าเร็จ  
ซึ่งสอดคล้องกับเจริญ ภูวิจิตร์ [5] มีมมุมองว่าต้องเร่งพฒันาทัง้ครูผู้สอนและผู้ เรียน ให้มีคณุภาพก้าวทนัทดัเทียมนานาชาติ มี
ทักษะและความคิดของการเป็นพลเมืองโลกแห่งศตวรรษที่ 21ที่ต้องอยู่ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบการศึกษาของประเทศไทย นโยบายในการพฒันาศกัยภาพครู
อาจารย์ โดยเน้นการอบรมและจดัสือ่การเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการยกระดบัคณุภาพ
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การศึกษา ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคญักบัการพัฒนาคนซึ่งการที่จะพฒันาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพ มีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ครูผู้สอนจ าเป็นต้องการได้รับการพฒันาเป็นการเร่งด่วนเช่นกนั หากพิจารณาแล้วจะพบว่าปัจจบุนัปัญหาเร่ืองคณุภาพครูอยู่ใน
ล าดบัความส าคญัประการแรกที่จ าเป็นต้องแก้ไขโดยรวดเร็วเนื่องจากสง่ผลกระทบต่อผู้ เรียนโดยตรง อีกทัง้กระแสการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็นต้องมีการปรับตัวทัง้ผู้ เรียนและผู้ สอน ผู้ เรียนต้องปรับตวัให้ทันกับการสอนของผู้ สอนเพื่อลดช่องว่าง
ระหว่างความรู้และทกัษะที่ผู้ เรียนศึกษาเรียนรู้ในสถานศึกษา กบั ความรู้และทกัษะที่ผู้ เรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ส่วนผู้สอนจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนรู้ให้เท่าทนัยุคสมยัที่เปลี่ยนแปลง  จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันมีการบรรจุ
แตง่ตัง้ครูผู้ช่วยเป็นจ านวนมาก ครูใหม่บางสว่นเพิ่งเร่ิมต้นการเป็นครู ท่ีมีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 2 ปียงัขาดประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้ เรียน  นอกจากนี ค้รูบางส่วนที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 2 ปีขึน้ไป ก็ยงัขาด
ความรู้ที่จะจดักิจกรรมการเรียนรู้ในการสง่เสริมทกัษะผู้ เรียนในยคุศตวรรษที่ 21  ประเด็นที่น่าสนใจส าหรับงานวิจยัในครัง้นีก็้คือ 
การศกึษาทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อทราบศกัยภาพด้านการจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสง่เสริมและพฒันาทกัษะครู ให้สอดคล้องกบัทกัษะผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 

จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น  ท าให้ผู้ วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคญัของการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  ส าหรับครูที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อมลูขา่วสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งตอ่เนื่อง  ซึง่การวิจยั
ในครัง้นีผู้้วิจยัใช้วธีิการศกึษาโดยการสงัเคราะห์เอกสารการวิจยั  และงานวิจยัที่เก่ียวข้องทัง้ในประเทศและตา่งประเทศที่จะท าให้
มองเห็นแนวโน้มการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 ดงันัน้การวิจยัเร่ือง “ทกัษะการจดัการเรียนรู้
ของครูในศตวรรษที่ 21” จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาระดบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สมทุรสาคร 
2.  เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สมทุรสาคร จ าแนกตามต าแหนง่ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน สงักดักลุม่สาระการเรียนรู้ขนาดโรงเรียน และการ
ได้รับการสง่เสริมและสนบัสนนุกิจกรรม  

3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาทกัษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสมทุรสาคร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครัง้นีเ้ป็น การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวิธีด าเนินการวิจัยตามขัน้ตอน ดังนี ้
 1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 2,146 คน จากสถานศึกษา 103 แห่ง  กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 เป็น
ครูที่ตอบแบบสอบถามได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (stratified random sampling) โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie& 
Morgan [6] จากครูโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน  1,989 คน  ได้กลุ่ม
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ตัวอย่างทัง้สิน้ 322 คน และ กลุ่มที่ 2 คือผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 9 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากผู้บริหาร
โรงเรียน จ านวน 157 คน โดยพิจารณาเลือกโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  

2.  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ ผู้วิจยัก าหนดวิธีการด าเนินการ ดงันี ้
      2.1  ศึกษาแนวคิดจากหนงัสือ ทฤษฎี เอกสาร วารสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทกัษะการ
จดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 แล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของแบบสอบถาม 
      2.2 น าตวัแปรที่เก่ียวข้องกับทกัษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21มาพฒันาเป็นเคร่ืองมือการวิจัยใน
ลกัษณะของแบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 และน าแบบสอบถามที่สร้างขึน้เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและแก้ไขตามค าแนะน า   
      2.3 ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือการวิจัยด้านความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยน าแบบสอบถามเสนอต่อ
ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือการวิจยัโดยการพิจารณาค่าดชันีความสอดคล้อง 
IOC (Index of Item-Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาข้อกระทงค าถามที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และปรับปรุงแก้ไข
ส านวนภาษาตามข้อเสนอแนะ 

     2.4 ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือการวิจยัด้านความเช่ือมัน่ (Reliability) น าไปทดลองใช้ (Try Out) กบัประชากรที่
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างเดียวกับการวิจัย  แต่มีคุณสมบตัิเหมือนกับกลุ่มตวัอย่างทุกประการ ผู้ ให้ข้อมูล เป็นครูในโรงเรียนวดัเขาวงั 
(แสง ช่วงสวุนิช) สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต 1  จ านวน 30 คน จากนัน้น าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์

หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยการค านวณค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา ( - coefficient) ตามวิธีการของ 
ครอนบาค (Cronbach) [7] ได้เทา่กบั 0.97 

3.  การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติที่ใช้ ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างให้ใช้การเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 
method) และการวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis)  
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเร่ือง ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สมทุรสาคร สรุปผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ได้ดงันี ้
1.  การวิเคราะห์ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สมทุรสาคร พบว่า ระดบัทกัษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้านทุก
ด้าน คือ 1) ด้านการร่วมมือ/การท างานเป็นทีม 2) ด้านการสื่อสาร ประสานงานและสื่อความหมาย 3) ด้านการอยู่ร่วมกันใน
สงัคมพหวุฒันธรรม 4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ด้านการเป็นพ่ีเลีย้งให้ข้อมลูย้อนกลบัและอ านวยความสะดวก 6) ด้านการ
คิด คิดเชิงวิพากษ์ คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และ 7) ด้านการประเมินและบริหารจดัการเรียนการสอน 

2.  การเปรียบเทียบทกัษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร ตามความคิดเห็นของครู พบวา่  

     2.1 ครูที่มีต าแหน่ง ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน สงักดักลุม่สาระการเรียนรู้และการได้รับการสง่เสริม
และสนบัสนนุกิจกรรมตา่งกนั มีระดบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ไมแ่ตกตา่งกนั 
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     2.2  ครูที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียนที่มีขนาดตา่งกนั มีระดบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ ด้านการคิด คิดเชิงวิพากษ์ คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ การ
สะท้อนความคิด พบว่า มี 2 คู่ คือ คู่ที่ 1 ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง คู่ที่ 2 ครูที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดเลก็กบัโรงเรียนขนาดใหญ่ มีระดบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษ ท่ี 21 แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 ด้านการสื่อสาร ประสานงานและสื่อความหมาย พบว่า มี 1 คู่ คือ ครูที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียนขนาดเล็กกบัครูที่
ปฏิบตัิงานในโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 และด้านการอยู่ร่วมกันในสงัคมพหุวฒันธรรมพบว่า มี 1 คู่ คือ ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กกับครูที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดใหญ่มีระดบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

3.  การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร ผู้วิจยัได้สรุปแนวทางการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ได้ ดงันี ้

     3.1  ด้ านผู้ เ รียน   ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ให้ค รูผลิตสื่ อที่ ในใช้การจัด กิจกรรมการเรียนการสอน  
ที่เหมาะสมกบัผู้ เรียน สง่เสริมและสนบัสนนุให้ครูท าวิจยัเพื่อพฒันาผู้ เรียน สง่เสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 
      3.2  ด้านครู สง่เสริมให้ครูเห็นความส าคญัของการใช้ภาษาองักฤษและภาษาที่สาม สง่เสริมและสนบัสนนุให้ครูปรับ
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคการตัง้ค าถาม จดัโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพฒันาตนเองของครูด้านวิ ชาชีพ 
ส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม รวมทัง้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
สง่เสริมให้ครูได้รับการฝึกอบรมการจัดท านวตักรรม ปลกูฝังทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมให้กับครู ควรอบรมครูเพื่อพฒันาระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบสือ่ออนไลน์ผา่นเว็บไซต์ตา่ง ๆ   
      3.3  ด้านผู้ บริหารผู้ บริหาร ควรมีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอบถามความต้องการของครู
ผู้ปฏิบตัิงาน จัดสรรงบประมาณในการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน สง่เสริมการใช้กระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) มีการแจ้งข่าวสารรายละเอียดที่ชัดเจน ท าความเข้าใจกับครูวางนโยบายของโรงเรียน 
ก าหนดวิธีการท างานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ก าหนดบทบาทหน้าที่ครูในการท างานท่ีชดัเจน สง่เสริมขวญัและก าลงัใจ  

     3.4  ด้านผู้ปกครองและชุมชน สง่เสริมการมีสว่นร่วมของทกุฝ่าย โดยการชกัชวน เชิญชวนผู้ปกครอง บคุคลต่าง ๆ 
ในชมุชนมารวมตวักนัเพื่อท ากิจกรรม สง่เสริมและสนบัสนนุผู้ปกครองและชมุชนเป็นกรรมการและเน้นการเข้ามาจดักิจกรรมการ
เรียนรู้กบัผู้ เรียนโดยตรง สอบถามความต้องการของชมุชน สง่เสริมให้ครูใช้ความสามารถที่มีให้ตรงกบัความต้องการของชมุชน 

 

อภปิรายผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการวิจยัเก่ียวกบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สงักดัส านกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายได้ ดงันี ้
1. ระดบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร ใน

ภาพรวมมีระดบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 อยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่ครูมีระดบัทกัษะด้านการร่วมมือ/การ
ท างานเป็นทีม อยู่ในระดับมาก ทัง้นีพ้บว่า ครูมีความรับผิดชอบการปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสม ข้อ
ค้นพบในงานวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบันโยบายโรงเรียนคณุภาพ 9 ดี ของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร 
[8] ที่ได้ก าหนดนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 9 ดี มาเป็นกลยุทธ์ และกระบวนการทางวฒันธรรมที่มุ่งเปลี่ยนแปลงคนทัง้หมดใน
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องค์การ เพื่อให้หันมาสนใจปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการสร้างความเป็นเลิศ สอดคล้องกับ
งานวิจยัของณฏัฐ์ วรินทร์รักษ์ [9] ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาการท างานร่วมกนัเป็นทีมของบคุลากร: กรณีศกึษาโรงเรียนอนบุาล
ปง อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาสภาพการท างานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนอนุบาลปง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรกคือ ด้านการร่วมคิด ด้านการร่วมมือ และด้านการร่วม
พฒันา  
  ด้านการสือ่สาร ประสานงานและสือ่ความหมาย ครูมีทกัษะการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นี ้
เป็นเพราะครูแปลความได้ตรงกบัใจความของเร่ืองก่อนท่ีจะสง่สารออกไป สอดคล้องกบังานวิจยัของณชัปภา  ภกัตร์วิลยั [10] ได้
ศกึษาทกัษะการสื่อสารของบคุลากรโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อปุถมัภ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงอนัดบัค่าเฉลีย่มาก
ไปน้อย 3 อนัดบัแรกคือ เลือกสื่อที่ผู้ รับสารสามารถตรวจสอบได้ เลือกสื่อที่เหมาะสมต่อสารนัน้ เปลี่ยนสารให้เป็นสญัลกัษณ์ที่
ผู้ รับสารสามารถเข้าใจได้งา่ย สง่สารให้มีความชดัเจนและสมบรูณ์  ให้ข้อมลูที่ถกูต้องมีกลไกให้ผลสะท้อนกลบัและหลกีเลีย่งการ
กรองและบิดเบือนข้อมลู  
  ด้านการอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม ครูมีทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดบัมาก ที่
เป็นเช่นนีแ้สดงให้เห็นว่า ครูสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในสถานศึกษา 
สอดคล้องกบังานวิจยัของทิฆมัพร  สมพงษ์ [11] ได้ข้อสรุปแนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุ
วฒันธรรมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ความสมัพนัธ์กบัชุมชนและหน่วยงานที่มีสว่นเก่ียวข้องภาวะผู้น า
ของผู้บริหารในบริบทพหวุฒันธรรมศึกษา คณุลกัษณะของครูในบริบทพหวุฒันธรรม คุณลกัษณะของผู้บริหารในบริบทของพหุ
วฒันธรรม หลกัสตูรที่สอดคล้องในบริบทพหวุฒันธรรม การสร้างเครือขา่ยในบริบทพหวุฒันธรรม  
  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูมีทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 อยูใ่นระดบัมาก ที่เป็นเช่นนีแ้สดงให้
เห็นวา่ครูสามารถให้กระบวนการสบืค้นข้อมลูและเรียนรู้ผา่นเทคโนโลยีสมยัใหม ่ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของเฉลยีว  คนไว [12] 
ได้ศึกษาเร่ืองการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสอนของครูในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษานนทบรีุ เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยด้านท่ีมีการใช้มากที่สดุ คือด้านการเรียนการสอน และด้านการใช้
ซอฟต์แวร์  
  ด้านการเป็นพี่เลีย้งให้ข้อมลูย้อนกลบัและอ านวยความสะดวก ครูมีทกัษะการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยูใ่น
ระดบัมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะครูเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของจิตณรงค์  เอี่ยม
ส าอาง [13] ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาสมรรถภาพการโค้ชและการจดัการ
เรียนรู้ที่สง่เสริมการคิดวิเคราะห์ของครูพาณิชกรรม พบว่า ความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ของครูผู้ รับการโค้ช 
ด้านการจดักิจกรรมในการเรียน ด้านบรรยากาศในการเรียนและด้านการประเมินผล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   
  ด้านการคิด คิดเชิงเชิงวิพากษ์ คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ การสะท้อนความคิด ครูมีทกัษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะครูสามารถวิเคราะห์ผู้ เรียนรายบคุคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่สอดคล้องกบั
งานวิจัยของเฟื้องฤทัย  วิโคตร [14] ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ ส าหรับ
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอดุรธานี เขต 4: กรณีศกึษากลุม่เครือขา่ยโรงเรียนโนนทองหายโศก 
ผลการทดลองพบวา่ กิจกรรมพฒันาครูมีประสทิธิภาพของกระบวนการตอ่ผลลพัธ์สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนด หลงัการปฏิบตัิกิจกรรม
ตามคูม่ือ ท าให้ครูที่ปฏิบตัิกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์และการจดัการเรียนรู้แบบ
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บรูณาการ มีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีสามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ที่เน้นทกัษะการคดิวเิคราะห์ สามารถออกแบบและผลติ
สือ่ในการจดัการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้ เรียน  
  ด้านการประเมินและบริหารจัดการเรียนการสอน ครูมีทกัษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดบัมาก 
ทัง้นีเ้ป็นเพราะครูสามารถจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะที่จ าเป็นต่อการอ่านออก -เขียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของยพุิน   
โถค านาม [15] ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาศกัยภาพครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการจดัการเรียนรู้ด้านการอ่านและ
เขียนโรงเรียนบ้านผักค าภู สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่าครูผู้ สอนสามารถพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านและเขียนของนกัเรียนได้เพิ่มขึน้ นกัเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการ
จดัการเรียนรู้เป็นอยา่งมาก 
 2. จากผลการวิจยัเก่ียวกบัการเปรียบเทียบทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21โรงเรียนในสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การประถมศึกษาสมทุรสาคร จ าแนกตามต าแหน่ง ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน สงักดักลุม่สาระการเรียนรู้ 
พบว่า ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาครในภาพรวมและรายด้าน ทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนัซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ข้อค้นพบดงักล่าวสามารถน ามา
อภิปรายผลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจยัได้ ดงันี ้
  2.1  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศกึษาสมทุรสาคร จ าแนกตามต าแหนง่ พบว่า ครูที่มีต าแหน่งตา่งกนัมีทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษ
ที่ 21 ของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครในภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัข้อค้นพบจากการวิจยัครัง้นีจ้ึงสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของสนองชยั  แสนสดีา [16] ได้ศกึษาสภาพการจดัการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัด้านการพฒันาทกัษะการคิดของข้าราชการครูในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
อบุลราชธานี เขต 5 พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อสภาพการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัด้าน
การพฒันาทกัษะการคิดของข้าราชการครูในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 จ าแนกตาม
ต าแหนง่ โดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั  
  2.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศกึษาสมทุรสาคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ครูที่มีระดบัการศึกษาต่างกันมีทกัษะการจดัการเรียนรู้
ของครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร ในภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั  ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของฤตินนัท์  บญุกอง [17] ได้ศึกษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา และความ
ต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษ า
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พบวา่ ผลการวิเคราะห์ความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนการสอนของ
ครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบวา่มีระดบัความ
คิดเห็นเฉลีย่ไมต่า่งกนั และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการคิด คิดเชิงวิพากษ์ คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ การสะท้อน
ความคิด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ 
อภิวิชป์ จนัทป [18] ได้ศกึษาสภาพปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตัิงานในหน้าที่ของบคุลากรครู สงักดัส านกังานเทศบาล
นครอุบลราชธานี พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สงักัด
ส านกังานเทศบาลนครอบุลราชธานีในภาพรวมและทกุด้านแตกตา่งกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ 
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  2.3  ผลการเปรียบเทียบทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มี
ทกัษะการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร ในภาพรวมไม่
แตกตา่งกนัซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั ผลการวิจยัครัง้นีจ้ึงสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของจีรพรรณ  จเรรัชต์ [19] ได้ศกึษา
ความต้องการการพฒันาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการปฏิบตัิงานของบคุลากรในส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 1-5 ปี และ 11-15 ปีมีความ
ต้องการการพฒันาความรู้ด้านการน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมีใช้ในการปฏิบตัิงานและครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 16-20 
ปี มีความต้องการพัฒนาความรู้ด้านการยอมรับการน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานมากที่สดุ เมื่อ
เปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน โดยภาพรวมมีความต้องการการพฒันาความรู้ทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก ไมแ่ตกตา่งกนั  
  2.4 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศกึษาสมทุรสาคร จ าแนกตามสงักดักลุ่มสาระการเรียนรู้ พบวา่ ครูที่สงักดักลุม่สาระการเรียนรู้ตา่งกนั มีทักษะ
การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครใน
ภาพรวมและพิจารณาเป็นรายด้านไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัสอดคล้องกับผลงานวิจยัของแน่งน้อย  ดี
ถาวร [20] ซึ่งศึกษาเร่ืองปัญหาความต้องการพฒันาตนเองด้านวิชาการของครูมธัยมศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
นนทบรีุ เขต 1  พบว่าครูที่อยู่ในกลุม่สาระการเรียนรู้ที่สอนต่างกนั มีปัญหาการพฒันาตนเองด้านวิชาการโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนั เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพฒันาหลกัสตูร ด้านการจดัการเรียนรู้ ด้านการพฒันาสื่อการเรียนรู้ 
ด้านการประเมินตามสภาพจริง และด้านการวิจยัในชัน้เรียนไม่แตกต่างกนั  
  2.5  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ครูที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน มีทกัษะการ
จดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวม
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของสา สลีากลุ [21] 
ได้ศึกษาการบริหารสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาตามความคิดของข้าราชการครู สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
อบุลราชธานี เขต 5 พบวา่ ครูที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียนที่มีขนาดตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 5 ทัง้โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 ทัง้ 4 ด้าน และพบวา่ครูที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียนขนาดเลก็มีความคิดเห็นแตกตา่งจากครูที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียน
ขนาดกลาง ครูที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นแตกต่างจากครูที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ ในด้านการ
บริหารสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ และด้านการบริหารและสง่เสริมสขุอนามยัและความปลอดภยั สว่นในภาพรวม ด้าน
การบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ และด้านการบริหารห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ ห้องสมดุพืน้ท่ีสเีขียวและ
สิง่อ านวยความสะดวก ครูที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นแตกต่างจากครูที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดเลก็ สว่นครูที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียนขนาดเลก็กบัขนาดกลางมีความคิดเห็นไมแ่ตกตา่งกนั ข้อค้นพบจากงานวิจยัครัง้นีจ้ึง
อาจกลา่วได้ว่าครูที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียนที่มีขนาดตา่งกนั มีระดบัทกัษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
ในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัย และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านการประเมินและบริหารจัดการเรียนการสอน ด้าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการร่วมมือ/การท างานเป็นทีมด้านการคิด คิดเชิงวิพากษ์ คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ การสะท้อน
ความคิด ด้านการสื่อสาร ประสานงานและสื่อความหมาย และด้านการอยู่ร่วมกันในสงัคมพหุวฒันธรรม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการเป็นพี่เลีย้งให้ข้อมูลย้อนกลับและอ านวยความสะดวกไม่แตกต่างกัน  ทัง้นี ้
เนื่องมาจากครูยงัขาดความสามารถในการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นการโค้ชและการดแูลให้ค าปรึกษาและการ
ดแูลช่วยเหลอืผู้ เรียน  
  2.6  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จ าแนกตามการได้รับการสง่เสริมและสนบัสนุนกิจกรรม พบว่า ครูที่ได้รับการส่งเสริมและ
สนบัสนนุกิจกรรมจากหนว่ยงานตา่งกนั มีทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร ในภาพรวมและพิจารณารายด้านพบวา่ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไปไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั 
ทัง้นีเ้นื่องมาจากครูการได้รับการสง่เสริมและสนบัสนนุกิจกรรมจากผู้บริหาร เขตพืน้ท่ีการศกึษา และหนว่ยงานภายนอกอยา่งเทา่
เทียมกนั จึงไมเ่กิดความแตกตา่งในแตล่ะด้าน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้  
    จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยในครัง้นีพ้บว่าครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ทักษะด้านประเมินและบริหารจัดการเรียนการสอนมีประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงคือ การใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเห็นความส าคัญของการใช้
ภาษาต่างประเทศ และประเด็นการจดัการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ เรียนที่มีความสามารถปานกลางและ
ผู้ เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ควรสนบัสนนุสง่เสริมให้ครูผลติสือ่ที่ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียน 

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป   
    จากผลการวิจัยในครัง้นีส้ านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สามารถน าไปเป็นแนวทางเพื่อ

ศกึษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัที่สง่ผลตอ่การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาสมทุรสาคร  
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ปัจจัยที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2. 
FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS ACADEMIC ADMINISTRATION IN 
SECONDARY EDUCATIONAL EXTENSION SCHOOL UNDER THE OFFICE OF SAKAEO 
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 2. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ 2) เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ 3) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยักบัประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ 4)
เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้ สอนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จ านวน 234 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .23 ถึง .80 ค่าความเช่ือมัน่
เท่ากับ .97 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาส สงักัดส านักง านเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก  
 2. ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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 3. ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรท่ีท านายประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการได้แก่ด้านพฤติกรรม
ด้านการเรียน( 8X )มีค่าเท่ากบั .30 ด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการ( 1X )มีคา่เทา่กบั .26 ด้านเจตคติต่อการเรียน ( 9X )มี
ค่าเท่ากับ .16 ด้านพฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้ น า( 2X )มีค่าเท่ากับ.16 มีความสัมพันธ์เท่ากับ 0.79 โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัสงู 
 4. สมการณ์พยากรณ์ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ ปัจจยัด้านพฤติกรรมด้าน
การเรียน( 8X )ด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการ( 1X )ด้านเจตคติต่อการเรียน( 9X )ด้านพฤติกรรมการบริหารด้านการเป็น
ผู้น า( 2X )โดยมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 63.10 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ได้สมการถดถอยในรูปแบบ
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดงันี ้

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

 Ẑ =  .30 ( 8Z ) + .26 ( 1Z ) + .16 ( 9Z ) + .17 ( 2Z ) 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ/ ประสิทธิผล/การบริหารงานวิชาการ/ โรงเรียนขยาย
โอกาส/ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว 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 

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

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

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 
 โรงเรียนขยายโอกาสเกิดขึน้ครัง้แรกจากโครงการขยายโอกาสทางการศกึษา ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2530 โดยคณะรัฐมนตรี 
ได้ให้ความเห็นชอบและอนมุตัิให้ด าเนินการเมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2530 ในเขตชนบทยากจนและหา่งไกล 38 จงัหวดั โดยให้
เยาวชนที่เรียนจบชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่มีความยากจนและไมส่ามารถเดินทางไปศกึษาต่อในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับชัน้มัธยมศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีพืน้ฐานการเรียนรู้ที่สูงขึน้ และต่อมา
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้ขยายการศึกษาขัน้พืน้ฐานจาก 6 ปี เป็น 9 ปี เมื่อวนัที่ 1 กันยายน 2530 โดยรัฐบาล
เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้และความสามารถและมีความเท่าเทียมทางการศึกษา [1]จาก
ข้อมลูดงักลา่ว จะเห็นได้ว่าโรงเรียนขยายโอกาสถกูจดัตัง้ขึน้เพื่อสนองความต้องการของสงัคม ไม่วา่จะอยู่ในสงัคมแบบใด
ก็สามารถได้รับการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน แต่ในทางกลบักันสถานศึกษาก็ควรที่จะค านึงถึงคุณภาพของการบริหาร
การศกึษาเพราะคณุภาพในการบริหารก็เป็นสว่นส าคญัที่จะท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จ  
 การบริหารจดัการก็ถือเป็นเร่ืองส าคญัที่จะท าให้เกิดคณุภาพท่ีดีขึน้ พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545  มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดย
อิสระคลอ่งตวัรวดเร็วสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน ชมุชน ท้องถ่ิน และการมีสว่นร่วมซึ่งจะเป็นปัจจยัส าคญัท าให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจดัการ [2] สถานศกึษาสว่นใหญ่ จึงแบ่งการบริหารงานออกเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องและรวดเร็วในการบริหารงานโดยแบ่งเป็นทัง้หมด  4 ด้าน  คือ 1) ด้านบริหารงานวิชาการ 2) ด้านบริหารงาน
บคุคล 3) ด้านบริหารงานงบประมาณ 4) ด้านบริหารงานทัว่ไป [3] โดยเฉพาะด้านบริหารงานวิชาการถือเป็นหวัใจส าคญั
เพราะการบริหารงานวิชาการจะเป็นตวับ่งบอกถึงคุณภาพของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี เมื่อการศึกษาไทยมีการปฏิรูป
เกิดขึน้ การบริหารงานวิชาการก็ต้องปฏิรูปตามไปด้วย  ดังนัน้การบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและบังเกิด
ประสทิธิผลตอ่ผู้ เรียน ครูคณาจารย์และผู้บริหารสถานศกึษาต้องมีความตระหนกัถึงความส าคญั  และถือเป็นภาระหน้าที่ที่
ต้องรับผิดชอบในการสง่เสริมให้ครูคณาจารย์ผู้ เป็นบคุลากรหลกัได้ปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ 
 แต่อย่างไรก็ตามการขยายโอกาสทางการศึกษาและการบริหารงานวิชาการก็ไม่ได้หมายถึงประสิทธิผลที่ดีของ
การศึกษา โดยดจูากรายงานผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 พบวา่นกัเรียนที่ในชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
3 มีระดบัผลการทดสอบต ่ากวา่ระดบัประเทศ 5 กลุม่สาระการเรียนรู้โดยวิชาภาษาไทยได้คะแนนเฉลีย่ 40.41 ระดบัประเทศ 
42.64, วิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 43.24 ระดบัประเทศ 46.24, วิชาภาษาองักฤษ 25.64 ระดบัประเทศ 30.54, 
วิชาคณิตศาสตร์ 27.16 ระดบัประเทศ 32.40, และวิชาวิทยาศาสตร์ 34.14 ระดบัประเทศ 37.63 ปีการศึกษา 2559 พบว่า
นกัเรียนในชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
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สระแก้ว เขต 2 มีระดบัผลการทดสอบต ่ากวา่ระดบัประเทศ 5 กลุม่สาระการเรียนรู้โดยวิชาภาษาไทยได้คะแนนเฉลีย่ 42.71 
ระดับประเทศ 46.36, วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.65 ระดับประเทศ 49.00, วิชาภาษาอังกฤษ 26.71 
ระดบัประเทศ 31.80, วิชาคณิตศาสตร์ 24.42 ระดบัประเทศ 29.31, และวิชาวิทยาศาสตร์ 32.36 ระดบัประเทศ 34.99[4]
แสดงให้เห็นวา่ผลการทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติขัน้พืน้ฐานของชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) ของส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 มีแนวโน้มที่ต ่าลงซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องน ามาพฒันาและเป็นปัญหาที่
ส าคญัที่ต้องหาทางแก้ไข ให้มีคณุภาพท่ีดีขึน้  
 ซึ่งตามแนวคิดของ Mott ได้ระบุไว้ว่าการที่สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนัน้พิจารณาได้จาก 4 ด้าน คือ 
1)ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2)ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ
ทางบวก 3)ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่บีบบงัคับได้อย่างดี 4)มีความสามารถในการแก้ปัญหาใน
สถานศกึษา[5]และตวัการท่ีเป็นตวัตดัสนิในขัน้สดุท้ายวา่การบริหารประสบความส าเร็จหรือไมน่ัน้ก็คอืการศกึษาหรือการท า
ความเข้าใจเก่ียวกบัประสทิธิผลขององค์การเหลา่นัน้ [6]ดงันัน้การศกึษาถึงประสทิธิผลของสถานศึกษาจึงเป็นการศกึษาถึง
ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงประสทิธิผล  
 จากแนวทางและสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ดงักล่าว น่าจะมีสาเหตุที่สอดคล้องกับประสิทธิผลของผู้บริหารงานวิชาการ 
เนื่องจากประสิทธิผลในสถานศึกษาจะส่งผลต่อผู้ เรียน การที่จะให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 
คณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านผู้ เรียน ครูผู้สอน หรือสถานศึกษาเอง ย่อมเก่ียวข้องกับผู้บริหารง าน
วิชาการโดยตรง ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ตามทัศนะของ
ครูผู้สอน ผู้บริหารและนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2558ว่าปัจจยัที่ส าคญัในการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิผล มีแนวโน้นเป็นอย่างไร ทัง้นี ้
ผลจาการศึกษาครัง้นีส้ามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะน ามาปรับปรุง พัฒนาหรือสนบัสนุนผู้บริหารในงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ให้มีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึน้ ตลอดจนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา ได้น าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการ
พฒันาการศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาปัจจยัด้านผู้บริหาร ปัจจยัด้านครูผู้สอน และปัจจยัด้านผู้ เรียนที่สง่ผลตอ่ประสทิธิผลการบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนขยายโอกาส ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 
 2. เพื่อศกึษาประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาส ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 
 3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านผู้บริหาร ปัจจยัด้านครูผู้สอนและปัจจัยด้านผู้ เรียนกบัประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 
 4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ จากปัจจยัด้านผู้บริหาร ปัจจยัด้านครูผู้สอนและ
ปัจจยัด้านผู้ เรียนของโรงเรียนขยายโอกาส ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั  ได้แก่  ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 จ านวน 635 คน โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan)[7]ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวนทัง้สิน้ 234 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) แบ่งประชากรตามกลุ่ม
โรงเรียน 10 กลุ่ม เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีค้ือ แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ มีค่าความเที่ยงตรงของเนือ้หา (IOC) เท่ากับ .80-1.00 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อแบบสอบถามอยู่ระหว่าง .23 
ถึง .80 คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเทา่กบั .97 วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่เฉลีย่  X คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  SD

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน(Stepwise multiple regression analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจยัด้านผู้บริหาร
ปัจจยัด้านครูผู้สอนและปัจจยัด้านผู้ เรียนโดยสามารถอธิบาย ปัจจยัแตล่ะด้าน ดงันี ้
  1.1  ปัจจยัด้านผู้บริหารผู้บริหาร ได้แก่ ความเป็นผู้น าทางวิชาการ พฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้น า พฤติ
กรรมการบริหารด้านการติดต่อสื่อสาร วฒันธรรมโรงเรียนที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยาย
โอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ 
ด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงคา่เฉลีย่จากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ นิเทศและติดตามการ
สอนของครูอย่างสม ่าเสมอร่วมกับครูผู้ สอนในการวางแผนก าหนดวัตถุประสงค์ทางงานวิชาการและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อสง่เสริมความสามารถทางปัญญาของผู้ เรียน ด้านพฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้น าพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ท าให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชามุ่งความสนใจในผลส าเร็จของงานสนบัสนุน
ส่งเสริมให้ครูปรับปรุงการสอนให้เจริญก้าวหน้าและตื่นตัวต่อการพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า  ด้านพฤติ
กรรมการบริหารด้านการติดต่อสื่อสารอยู่ในระดบัมากที่โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ประชุมชีแ้จง
การด าเนินงานตามนโยบายให้ผู้ ร่วมงานทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบตัิงานใช้วิธีการออกค าสัง่เป็นลายลกัษณ์
อักษรเพื่อมอบหมายงานให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาการ
ปฏิบตัิงานร่วมกนั ด้านวฒันธรรมโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากโดยเรียงคา่เฉลีย่จากมากไปน้อย 3อนัดบัแรก ได้แก่ครูมีความมุ่ง
สร้างความพงึพอใจให้ผู้ รับบริการสถานศกึษาพฒันาบคุลากรเพื่อความก้าวหน้าของสมาชิกและโรงเรียนและครูมีการสร้าง
บรรยากาศที่ดีตอ่การท างาน 
  1.2  ปัจจยัด้านครูผู้สอนได้แก่ คณุภาพการสอนของครู ความพึงพอใจในการท างานของครู การสนบัสนุนทาง
สงัคมของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปัจจัยด้านครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านคุณภาพการสอน
ของครูอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนสามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวนัจดัการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้ประเมินและแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมมากที่สดุด้านความพึงพอใจในการท างานของครูอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ท่านสามารถท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงานได้อย่างราบร่ืนและมีความสขุท่านได้รับการ
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ยอมรับนบัถือในการท างานจากผู้ ร่วมงานผู้ปกครอง ผู้บริหาร และท่านได้รับมอบหมายให้ท างานตรงตามความถนดัและ
ความสามารถ ด้านการสนบัสนนุทางสงัคมของครูอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่
ผู้บริหารเต็มใจให้ข้อคิดเห็นค าปรึกษาแก่ครู เพื่อนร่วมงานให้ค าแนะน าในด้านการสอนและเร่ืองอื่นๆด้วยดีและผู้ ร่วมงาน
เป็นก าลงัในการพฒันาปรับปรุงงานตา่งๆ 
  1.3 ปัจจัยด้านผู้ เรียน ได้แก่ พฤติกรรมด้านการเรียน เจคติต่อการเรียน พฤติกรรมทางสงัคมต่อกลุ่มเพื่ อน 
ความสมัพนัธ์ภายในครอบครัวที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านพฤติกรรมด้านการ
เรียนอยูใ่นระดบัมากโดยเรียงคา่เฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ผู้ เรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียน ผู้ เรียน
ชอบแสดงความคิดเห็น เมื่อครูเปิดโอกาสให้และผู้ เรียนชอบซกัถามเมื่อมีข้อสงสยั ด้านเจตคติตอ่การเรียนอยูใ่นระดบัมาก
โดยเรียงคา่เฉลีย่จากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ผู้ เรียนมีความสนกุสนานเพลดิเพลนิในเวลาเรียนผู้ เรียนเช่ือวา่การเรียน
ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้มากขึน้และผู้ เรียนเช่ือว่าการเรียนท าให้มีความรู้มากขึน้ ด้านพฤติกรรมทางสงัคมต่อ
กลุม่เพื่อนอยูใ่นระดบัมากโดยเรียงคา่เฉลีย่จากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ผู้ เรียนแสดงความยินดีด้วยความจริงใจเมื่อ
เพื่อนประสบความส าเร็จ ผู้ เรียนเต็มใจท างานเมื่อต้องท างานร่วมกบักลุม่เพื่อนท่ีไม่สนิทและผู้ เรียนยินดีรับฟังความคิดเห็น
ของเพื่อนเมื่อท างานร่วมกนั ด้านความสมัพนัธ์ภายในครอบครัวอยูใ่นระดบัมากโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อนัดบั
แรก ได้แก่ผู้ เรียนเป็นคนหนึ่งที่มีความส าคญัภายในครอบครัวผู้ เรียนมีครอบครัวที่ไว้วางใจซึ่งกันและเมื่อผู้ เรียนมีปัญหา
สมาชิกในครอบครัวเป็นท่ีปรึกษาที่ดี 
 2. ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงคา่เฉลีย่จากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพฒันา
อยู่ในระดบัที่สงูขึน้ นักเรียนประเมินความพร้อมก่อนท าการเรียนและนกัเรียนได้รับรางวลัประกวดกิจกรรมทางวิชาการ 
ด้านความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวกอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อนัดบั
แรก ได้แก่นกัเรียนประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบวินยัของโรงเรียน นกัเรียนมีความพร้อมในการศึกษาและชุมชนและ
นกัเรียนรู้จกัพฒันาตนเองในทกุๆด้าน 
 3. ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรท่ีท านายประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติมี 4 ตวั คือด้านพฤติกรรมด้าน
การเรียน( 8X )มีค่าเท่ากับ .30 ด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการ( 1X )มีค่าเท่ากบั .26 ด้านเจตคติต่อการเรียน ( 9X )มีค่า
เท่ากับ .16และด้านพฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้น า( 2X )มีค่าเท่ากับ.16 ซึ่งตัวแปรทัง้ 4 ตัวมีความสมัพันธ์กับ
ประสทิธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 
อยูใ่นระดบัสงู โดยมีคา่ความสมัพนัธ์เทา่กบั .79 
 4. ปัจจัยในภาพรวมสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้ โดยพบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมด้านการเรียน ( 8X )ด้าน
ความเป็นผู้น าทางวิชาการ( 1X )ด้านเจตคติต่อการเรียน( 9X )ด้านพฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้น า( 2X )โดยค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พหุคูณของตวัพยากรณ์ ทัง้ 4 ตัว มีค่าเท่ากับ .79 ค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการพยากรณ์
เทา่กบั .27และ พบวา่คา่สมัประสทิธ์ิถดถอยพหคุณูของตวัแปรพยากรณ์ รวมทัง้ค่าคงท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่ง
สามารถท านายประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
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ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้ 63.10 เปอร์เซ็นต์แสดงให้เห็นว่าผลการศึกษาค้นคว้านีส้อดคล้องกับสมมุติฐานที่ตัง้ไว้ 
สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปสมการคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดงันี ้
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

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

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

อภปิรายผล 
 จากการวิจัยเร่ือง ปัจจยัที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 สามารถอภิปรายผลตามความมุง่หมายของวิจยั ดงันี ้
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัย
ด้านผู้บริหาร ได้แก่ ความเป็นผู้น าทางวิชาการ พฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้น า พฤติกรรมการบริหารด้านการ
ติดต่อสื่อสาร วฒันธรรมโรงเรียน ปัจจัยด้านครูผู้สอน ได้แก่ คุณภาพการสอนของครู ความพึงพอใจในการท างานของครู 
การสนบัสนนุทางสงัคมของครูและปัจจยัด้านผู้ เรียนได้แก่ พฤติกรรมด้านการเรียน เจคติต่อการเรียน พฤติกรรมทางสงัคม
ต่อกลุม่เพื่อนความสมัพนัธ์ภายในครอบครัวส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดบัมาก คือ ปัจจัย
ด้านผู้บริหารโดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่วฒันธรรมโรงเรียน พฤติกรรมการบริหารด้านการติดต่อสื่อสาร 
และพฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้น า ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหารมีบทบาทส าคญัในการน าองค์กรไปในทิศทางตา่งๆ
ไปสูค่วามส าเร็จ โดยผู้น าเป็นผู้ตดัสินใจ ก าหนดนโยบาย วางแผนจูงใจผู้ ร่วมงานให้เกิดความศรัทธาและปฏิบตัิงานด้วย
ความเต็มใจดัง่งานวิจยัของทรงยศ แก้วมงคล[8] ปัจจยัด้านผู้บริหารที่สง่ผลตอ่ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการขึน้อยูก่บั
ประสบการณ์ในการบริหาร การฝึกอบรมในการบริหาร พฤติกรรมด้านการบริหารภาวะผู้น าที่มีบคุลกิภาพนา่เช่ือถือเป็นมิตร 
สามารถประสานงานกบัผู้ ร่วมงานให้เกิดผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของรังสรรค์ ประเสริฐศรี [9] สรุปคณุลกัษณะ
ด้านบุคลิกภาพของผู้ น าที่มีประสิทธิภาพและลักษณะผู้ น าที่มีประสิทธิผล คือ เป็นบุคคลที่ท าให้องค์การประสบ
ความก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จ เป็นบุคคลที่มีบทบาทที่สร้างความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ ใต้บังคับบัญชาซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยหนึ่งฤทัย หาธรรม[10]ได้ศึกษา ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พบว่า ปัจจยัด้านผู้บริหาร ได้แก่ ความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการ การอ านวยการปฏิบตัิงานวิชาการ การเป็นผู้น าในการบริหารงานวิชาการ ปัจจัยด้านครูผู้สอน ได้แก่ 
การมีคณุลกัษณะการเป็นครูสอนท่ีดี การพฒันาศกัยภาพครูให้ปฏิบตัิงานการจดัการเรียนการสอนให้บรรล ุอยูใ่นระดบัมาก 
สอดคล้องงานวิจยัของกฤตชญา วิเชียรเพริศ [11]ได้ศกึษาปัจจยัพหรุะดบัท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการ 1)ปัจจยัระดบันกัเรียน พบว่าการสนบัสนนุของผู้ปกครอง พฤติกรรมด้านการเรียนและแรงจูงใจในการ
เรียน 2)ปัจจยัระดบัห้องเรียน พบว่าคุณภาพของครู พฤติกรรมการสอนของครู แรงจูงใจในการท างานของครู บรรยากาศ
การเรียนการสอน 3) ปัจจยัระดบัโรงเรียน พบว่า วิสยัทศัน์ของผู้บริหาร ภาวะผู้น าทางวิชาการ พฤติกรรมการบริหารด้าน
การเป็นผู้น า วฒันธรรมโรงเรียนและบรรยากาศโรงเรียนและสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญ์รัชการย์ นิลว รรณ [12] ได้
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ศึกษา องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการจดัการสถานศึกษา สงักัด
ส านกังานศกึษากรุงเทพมหานคร พบวา่ ตวัแปรด้านการใช้ภาวะผู้น ามีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัสงูสดุ 
 2. ระดับประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ความสามารถ ในการผลิต
นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงและความสามารถในการพัฒนานกัเรียนให้มีเจตคติทางบวกทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ 
ความส าเร็จของประสทิธิผลของการบริหารงานวิชาการในระดบัมาก อาจเป็นเพราะระบบการแก้ปัญหาภายในของโรงเรียน
มีระบบท่ีดี จึงสามารถผลิตนักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี และสามารถพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวกต่อ
โรงเรียน ครูผู้สอน และการเรียน ดงัที่ ภรณี มหานนท์[13]ได้เสนอแนวคิดของนักวิชาการในสาขาต่างๆ ในมุมมองเร่ือง
ประสทิธิผลของนกัเศรษฐศาสตร์ วา่ประสทิธิผล หมายถึง คณุภาพชีวิตการท างาน ซึง่เห็นวา่สว่นใหญ่เป็นการเน้นการบรรล ุ
เป้าหมายขององค์กร และ Steers [14]กล่าวว่า การประเมินประสิทธิผลขององค์กรโดยใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์ ซึ่งสามารถ
ประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนได้ครอบคลุมกว่าการประเมินโดยใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนี่ง โดยพิจารณาจากการบรรลุ
เป้าหมายของโรงเรียน ซึ่งดจูากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การวดัและการใช้ทรัพยากร กระบวนการด าเนินงานท่ีราบร่ืน และ
ความพึงพอใจในงานของผู้ ร่วมงานซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภูมิพิพฒัน์ รักพรมงคล[15] ศึกษาปัจจัยพหุระดบัที่
สง่ผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่าประสทิธิผล
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย อยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
ทรงยศ แก้งมงคล [16] ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมของโรงเรียนดงักลา่วอยูใ่นระดบัมาก 
 3. ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรท่ีท านายประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส 
สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้แก่ ด้านพฤติกรรมด้านการเรียน( 8X )ด้านความเป็น
ผู้น าทางวิชาการ( 1X )ด้านเจตคติต่อการเรียน( 9X )ด้านพฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้น า( 2X )มีความสมัพนัธ์ใน
ระดบัสงูกบัประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 ในทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ ปัจจยัด้านผู้บริหาร และปัจจัยด้าน
ผู้ เรียน เป็นองค์ประกอบที่ส าคญัและมีบทบาทต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ จากการศึกษาของสนัน่ วงษ์ดี
และคณะ[17]ได้กล่าวว่าลกัษณะการเป็นผู้ น าทางวิชาการมีความสัมพันธ์และสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของการ
บริหารงานวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เนื่องจากการบริหรงานวิชาการย่อมต้องอาศัยหลักความรู้
ความสามารถของผู้บริหารด้านวิชาการโดยตรง โดยเฉพาะความรู้ ความสามารถด้านหลกัสตูรและการพัฒนาหลกัสตูร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล รวมถึงอื่นๆที่เก่ียวข้อง ซึ่งหลกัในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนท่ีเป็นนิติบคุคลกลา่วไว้ทัง้หมด 12 งานและส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา[18]ได้ศกึษา ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยสรุปได้วา่ ปัจจยัที่สง่ผลต่อการบริหารงานวิชาการ คือ 
ลกัษณะของผู้บริหารและการด าเนินการบริหาร ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ ประสบการณ์การบริหาร ระดบัการศึกษา 
สาขา/วิชาเอก ความเป็นนกับริหาร 8 ด้าน การมีสว่นร่วมของชมุชน การพฒันาบคุลากร และการสง่เสริมการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตชญา วิเชียรเพริศ [19] ได้ศึกษาปัจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ผลการวิจยัปัจจยั
ระดบัโรงเรียน พบว่า วิสยัทศัน์ของผู้บริหาร พฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้น า บรรยากาศของโรงเรียนและวฒันธรรม
โรงเรียนมีอิท ธิพลต่อประสิท ธิผลการบ ริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนืออย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01, .05, .05 และ.05ตามล าดบัซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ของ
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล [20] ได้ศึกษา ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้ บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยระดับนักศึกษา ด้านพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ส่งผลต่อ
ประสทิธิผลการบริหารวิชาการของผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 4. สมการพยากรณ์ปัจจยัที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 ที่ดีที่สดุในรูปสมการคะแนนดิบ ดงันี ้ Ŷ = 1. 17 + . 20 ( 8X ) +  .25 
( 1X ) + .12 ( 9X ) + .13 ( 2X )โดยสมการพยากรณ์ ปัจจัยด้านพฤติกรรมด้านการเรียน( 8X )ด้านความเป็นผู้น าทาง

วิชาการ( 1X )ด้านเจตคติต่อการเรียน( 9X )และด้านพฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้น า ( 2X )สามารถพยากรณ์
ประสทิธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 
ได้ 63.10 เปอร์เซ็นต์แสดงให้เห็นว่า ผลการศึกษาค้นคว้านีส้อดคล้องกบัสมมตุิฐานที่ตัง้ไว้  “ปัจจยัด้านความเป็นผู้น าทาง

วิชาการ( 1X )ด้านพฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้น า( 2X )ด้านพฤติกรรมการบริหารด้านการติดตอ่สือ่สาร( 3X )ด้าน

วัฒนธรรมโรงเรียน( 4X )ด้านคุณภาพการสอนของครู( 5X )ด้านความพึงพอใจในการท างานของครู( 6X )ด้านการ
สนับสนุนทางสงัคมของครู( 7X )ด้านพฤติกรรมด้านการเรียน( 8X )ด้านเจตคติต่อการเรียน( 9X )ด้านพฤติกรรมทาง
สงัคมต่อกลุ่มเพื่อน( 10X )ด้านความสมัพันธ์ภายในครอบครัว( 11X )สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 ได้ ”โดยปัจจยัพฤติกรรมด้าน

การเรียน( 8X )ด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการ( 1X )ด้านเจตคติต่อการเรียน( 9X )และด้านพฤติกรรมการบริหารด้านการ

เป็นผู้ น า( 2X )เป็นพยากรณ์ที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ทุกปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จของประสิทธิผลของการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 ได้ ” 
  4.1 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการได้ ดงัที่ชัยวฒัน์ แน่น
อุดร[21]กล่าวว่า พฤติกรรมการเรียน คือการเรียนรู้เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ที่แต่ละบคุคลได้รับมา ผลจากการเรียนรู้จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านความรู้ ทกัษะ และ
ความรู้สกึ โดยกระบวนการเรียนรู้จะเป็นไปตามขัน้ตอน ซึ่งการเรียนรู้ก็คือ พฤติกรรมการเรียน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
1) การใช้เวลาเรียน 2) วิธีการเรียน 3) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของสมจิตร อดุม
[22] ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษาในภาคใต้ พบว่า พฤติกรรมการ
เรียนของนกัเรียนสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และงานวิจยัของ กฤตชญา 
วิเชียรเพริศ[23]ศึกษาปัจจยัพหรุะดบัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่พฤติกรรมการเรียนมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและงานวิจยัของภมูิพิพฒัน์ รักพรมงคล [24]ได้ศกึษา ปัจจยัพหรุะดบัที่สง่ผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยระดับนกัศึกษา ด้าน
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา สง่ผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

 4.2 ปัจจยัด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการได้เนื่องจาก ผู้น า
ทางวิชาการ เป็นบทบาทส าคญัต่อครูใหญ่ที่จะเน้นกิจกรรมในด้านการเรียนการสอนและการปฏิบตัิงานในห้องเรียนของครู 
[25] ให้ประสบผลส าเร็จ โดยผู้บริหารต้อง มีความรู้ความสามารถในการน าความรู้ วิธีการ ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ ที่มี
ประสทิธิภาพในการจดัการศกึษามาใช้ในการบริหารการเรียนการสอน เช่น ก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ของโรงเรียน 
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การวางแผนและการน าแผนไปปฏิบัติ การน าผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการส่งเสริม
กิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน [26] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสวุฒัน์ วิวฒันานนท์[27]ได้ศึกษา ปัจจัยพหุระดบัที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมเชิงบวกคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียน และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบของนกัเรียน งานวิจยัของ Buzzi[28]ได้ศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างประสิทธิผลของโรงเรียนกับพฤติกรรมผู้น าทางวิชาการของครูใหญ่ในรัฐเนคติคทั โดยการใช้แบบสอบถามกับ
ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาในรัฐคอนเนคติคทั พบว่า พฤติกรรมผู้น าทางวิชาการมีความสมัพันธ์กับประสิทธิผลของ
โรงเรียน และงานวิจยัของ สวุฒัน์ วิวฒันานนท์[29]ได้ศกึษา ปัจจยัพหรุะดบัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนมธัยมศกึษา
ของรัฐในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมเชิงบวก
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบของนกัเรียน 
  4.3 ปัจจยัด้านเจตคติต่อการเรียน สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการได้  ดงัที่ พรจนัทร์ โพธิ
นาค [30] กลา่วว่า ทศันคติและนิสยัในการเรียน หมายถึง ความรู้สกึที่มีต่อการเรียน โดยการแสดงออกในรูปของความพึง
พอใจ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือสนับสนุน หรือไม่ชอบในการเรียน หากนักศึกษามีทัศนคติในการเรียนที่ดี จะส่งผลให้
นกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ และทศันคติ ยงัเป็นแรงขบัภายในของปัจเจกบคุคล
ที่จะท าให้ผู้ เรียนเกิดความพยายามและเกิดก าลงัในการเรียนรู้[31]เพื่อได้มาซึ่งความส าเร็จในการเรียนซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ พฤดี อินทรประเสริฐ [32] ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาตราด ผลการศึกษาพบว่า เจตคติต่อการเรียนของผู้ เรียนมี
ความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ งานวิจยัของศภุร ศรีนตุ [33]ได้ศึกษาความสมัพนัธ์เชิง
สาเหตขุองปัจจยัท่ีสง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 2 ผลการศึกษาพบวา่ เจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์มีอิทธิพลทางตรงตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 
  4.4 ปัจจยัด้านพฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้น า สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการได้
ดงัที่ MisKel& Dorothy[34]เป็นศิลปะอนัจ าเป็นและส าคญัยิ่งของผู้บริหารตอ่การน าหนว่ยงานหรือองค์การไปสูค่วามส าเร็จ 
เพราะผู้น าเป็นผู้ตดัสินใจ วินิจฉยัสั่งการ ก าหนดนโยบาย วางแผน จูงใจให้ร่วมกับปฏิบตัิภารกิจและเป็นผู้ รับผิดชอบต่อ
การบริหารขององค์การ ประชมุ โพธิกลุ [35] กลา่ววา่ ภาวะผู้น าวา่เป็นกระบวนการท่ีคอ่นข้างซบัซ้อนเป็นสิง่ที่คนใช้อิทธิพล
ต่อบุคคลอื่น เพื่อท าให้ภารกิจงาน และวตัถุประสงค์ต่างๆ ขององค์การบรรลผุล ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของสนัน่ วงษ์ดี 
และคณะ [36]ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาตาก เขต 1 พบว่า ความเป็นผู้น าทางวิชาการ มีระดบัพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุคือ ศึกษา ค้นคว้าและหาความรู้เพิ่มเติม รองลงมาคือมีความเข้าใจระบบการท างานด้านบริหารวิชาการ  ภมูิพิพฒัน์ 
รักพรมงคล [37]ได้ศึกษา ปัจจยัพหรุะดบัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัใน
ประเทศไทย พบวา่ ปัจจยัระดบัมหาวิทยาลยั พฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้น ามีอิทธิพลตอ่ประสทิธิผลการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าผลการวิจยัที่เป็นปัจจยัที่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ขยายโอกาส สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาการบริหารงาน
วิชาการของสถานศกึษาให้เกิดประสทิธิผลมากขึน้  
   1.1 ความเป็นผู้น าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิสยัทัศน์มีความรู้ความสามารถในการก าหนด
เป้าหมาย มีความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการและเทคนิคใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดการอบรม ส่งเสริมสนบัสนุน 
วิเคราะห์และวางแผน ให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิตามและเห็นเปา้หมายอยา่งชดัเจน 
   1.2 พฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้ น า ผู้ บ ริหารสถานศึกษาควรปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา รู้จักตดัสินใจ วินิจฉยัสัง่การ ก าหนดนโยบาย วางแผน จูงใจให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาศรัทธาและปฏิบตัิตาม 
ตลอดจนการสร้างบรรยากาศและความเป็นเอกภาพของการท างาน เพื่อให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาเห็นแนวทางในความส าเร็จของ
งาน 
   1.3 ด้านพฤติกรรมการเรียน สถานศึกษาควรสง่เสริมพฤติกรรมด้านการเรียนของผู้ เรียนให้มีความสนใจใฝ่
เรียนรู้ สร้างนิสยัรักการอ่าน รู้จกัวางแผนในการท างาน ประเมินผลงานของตนเองอย่างตอ่เนื่องเพื่อปรับปรุงและพฒันาต่อ
อปุสรรคตา่งๆ ให้บรรลเุปา้หมายสงูสดุ 
   1.4 เจตคติตอ่การเรียน สถานศกึษาควรสร้างความเช่ือมัน่ในการศึกษาของผู้ เรียน โดยการสร้างให้ผู้ เรียนเช่ือ
ว่าการศึกษาคือความก้าวหน้าและความส าเร็จในชีวิต สามารถน าความรู้ที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
  2. เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ควรน าผลการศึกษาค้นคว้าเป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
ก าหนดนโยบายวางแผนในการก าหนดตวับง่ชีค้วามส าเร็จในการพฒันาประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจยัที่สง่ผลต่อการบริหารงานในด้านอื่นๆ ของโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 
 2. ควรศึกษาสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารวิชาการด้านอื่นๆ อีก เพื่อให้ทราบสาเหตุที่
หลากหลายมาพฒันาคณุภาพงานวิชาการ 
 3. ควรศึกษาปัจจยัด้านผู้บริหารที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของการบริหารวิชาการด้านอื่นๆ อีก เพื่อให้ทราบสาเหตทุี่
หลากหลายมาพฒันาคณุภาพงานวิชาการ 
 4. ควรศึกษาปัจจยัด้านครูผู้สอนที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของการบริหารวิชาการด้านอื่นๆ อีก เพื่อให้ทราบสาเหตทุี่
หลากหลายมาพฒันาคณุภาพงานวิชาการ 
 5. ควรศึกษาปัจจัยด้านผู้ เรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารวิชาการด้านอื่นๆ อีก เพื่อให้ทราบสาเหตุที่
หลากหลายมาพฒันาคณุภาพงานวิชาการ 
 6. ควรศึกษาปัจจยัที่สง่ผลประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อจะได้ทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
อยา่งชดัเจน น าไปสูก่ารพฒันางานวิชาการให้มีระดบัสงูขึน้ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอนาคตภาพความเป็นผู้ก ากับการสถานีต ารวจไทยในทศวรรษหน้า 

(พ.ศ.2561 – 2571) ด้วยกระบวนการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบหลกั 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารงาน ด้านการปกครองบงัคบับญัชา และด้านการบริการประชาชน ซึง่ผู้วิจยัได้
ก าหนดการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 25 คน ผลการวิจยัสรุปได้ ดงันี ้

ด้านที่ 1 การบริหารงานของผู้ ก ากับการสถานีต ารวจในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่า
แนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้มากในระดับ “มากที่สุด” ได้แก่ ด้านการวางแผน การจัดท าโครงการ การควบคุม การ
ประสานงาน การจดัการด้านบคุลากร ก าลงัพล งบประมาณ 

ด้านที่ 2 การปกครองบงัคบับญัชาของผู้ก ากบัการสถานีต ารวจในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) ผู้ เช่ียวชาญ
เห็นวา่แนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้มากในระดบั “มากที่สดุ”  ได้แก่ ความเป็นผู้น า การบงัคบับญัชา สิทธิและอ านาจ ความ
รับผิดชอบ สายการบงัคบับญัชา การมอบสทิธิและอ านาจ  

ด้านท่ี 3 การบริการประชาชนของผู้ก ากบัการสถานีต ารวจในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่า
แนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้มากในระดบั “มากที่สดุ” ได้แก่ ความรวดเร็วทนัเวลา ความถกูต้องชัดเจน การจัดบรรยากาศ
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สภาพสถานีต ารวจ การยิม้แย้มแจ่มใส ความรู้สกึ ความเต็มใจและความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ การสื่อสาร การเอาใจ
เขามาใสใ่จเรา การพฒันาเทคโนโลยี  การติดตามและประเมินผลการบริการ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ได้แก่ หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการก าหนดนโยบายในทางปฏิบัติ โดยก าหนด
คุณสมบัติหรือสมรรถนะของผู้ ที่ขึน้ด ารงต าแหน่งผู้ ก ากับการสถานีต ารวจให้ชัดเจน พิจารณาจากการใช้ความรู้
ความสามารถเป็นเกณฑ์ และผู้ ก ากับการสถานีต ารวจจะต้องค านึงถึงลกัษณะของผู้น าที่ผู้ ใต้บังคับบญัชาช่ืนชอบด้วย 
เพราะวา่ลกัษณะผู้น าที่ผู้ใต้บงัคบับญัชาช่ืนชอบนัน้เป็นสิง่ที่สามารถจงูใจผู้ใต้บงัคบับญัชาให้เกิดความศรัทธาในตวัผู้น าและ
เต็มใจที่จะปฏิบตัิงานได้นัน้เป็นสิ่งที่ผู้น าควรใช้ในการปฏิบัติงาน และในขณะเดียวกันยงัเป็นการปรับปรุงพฤติกรรมของ
ตนเองในสว่นท่ียงัขาดตกบกพร่องไปได้อีกสว่นหนึง่ด้วย 

ข้อเสนอส าหรับการศกึษาวจิยัตอ่ไป ได้แก่ ควรมีการวิจยัเชิงอนาคตแยกแตล่ะด้าน เพื่อให้ได้ภาพอนาคตของแต่
ละด้านในเชิงลกึ ซึง่การวิจยัอนาคตมีระเบยีบวิธีวิจยัหลายอยา่ง ดงันัน้ เพื่อเป็นการยืนยนัการวิจยั ผู้วิจยัเสนอให้มีการวจิยั
อนาคตด้วยระเบียบวิธีวจิยัอนาคตรูปแบบอื่นๆ เช่น การวิจยัอนาคตแบบการมองอนาคต (Foresight) กระบวนการอนาคต
ปริทศัน์ (Future Scanning Process) เป็นต้น 

 

ค าส าคัญ : อนาคตภาพ/ผู้ก ากบัสถานีต ารวจ/ทศวรรษหน้า 
 

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  
สถานการณ์ของโลกปัจจุบนัเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี

ตา่งๆ สง่ผลกระทบต่อประเทศไทยมากมายหลายด้าน ไมว่่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศกึษา สงัคมและวฒันธรรม 
ท าให้ทัง้หน่วยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน  ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารงานหรือโครงสร้างองค์กรของตนเองให้สอดคล้อง
กับสภาพของการเปลี่ยนแปลงเพื่อยืนหยดัและแข่งขนักับประเทศต่างๆ ทัว่โลกให้ได้ ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ภาค
ธุรกิจอตุสาหกรรมของประเทศได้ก้าวสูร่ะบบเทคโนโลยีระดบัสงู มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ในการผลิตให้สามารถแข่งขนักบันานาชาติได้ จากการแข่งขนัอย่างรุนแรงนี ้หลายประเทศหนัมาสนใจการพฒันาคณุภาพ
แรงงานภาคธุรกิจและอตุสาหกรรม ดงันัน้ ความต้องการบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการใช้การควบคมุ
เทคโนโลยีการผลิตอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพจึงอยูใ่นระดบัท่ีสงู จากสถานการณ์ดงักลา่ว ผู้ที่มีบทบาทมากที่สดุใน
การท่ีน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้คือผู้น าองค์กร ผู้น าเป็นปัจจัยส าคญัต่อความส าเร็จของงานและ
องค์กร และ   การเป็นผู้น านัน้สามารถสร้างขึน้ได้จากการใช้ความพยายามและการท างานหนกั ทัง้นี ้เพราะถ้าหากไมม่ีผู้น า
หรือมีแต่ขาดคุณภาพของผู้น าเป็นองค์ประกอบของหน่วยงานนัน้ๆ ย่อมจะด าเนินไปด้วยความพร้อมเพรียงเพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จในองค์กรไมไ่ด้เลย [1] 

องค์กรเป็นหนว่ยงานหนึ่งของสงัคมที่รวมเอาสมาชิกองค์กรที่มีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินงานอย่างเดียวกนัเข้า
มาปฏิบัติงานในองค์กรเดียวกัน และบุคคลส าคัญที่มีส่วนในการผลักดัน ให้องค์กรไปสู่ความส าเร็จ คือ ผู้ น าหรือ
ผู้บงัคบับญัชา ซึง่ผู้น าจะต้องมีความเป็นผู้น าหรือมีภาวะผู้น า (Leadership) ที่สามารถจงูใจผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้ร่วมมือร่วม
ใจปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความเต็มใจและเต็มก าลงัความสามารถ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ตัง้เอาไว้ ทัง้นีอ้งค์กร
หนึ่งๆย่อมมีผู้บงัคบับญัชาหรือหวัหน้าซึง่เป็นผู้ท าหน้าที่เป็นผู้น า สว่นผู้ ใต้บงัคบับญัชาท าหน้าที่เป็นผู้ตามหรือผู้ปฏิบตัิงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บงัคบับญัชา ความส าเร็จนัน้ผู้น าจึงเป็นผู้ที่ขบัเคลื่อนภารกิจให้ไปยงัทิศทางที่พึงปรารถนา โดย
ยดึมัน่ในหลกัคณุธรรมในการปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นตวัอยา่งที่ดีแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา เพื่อให้การปฏิบตัิงานสามารถเป็นไปอยา่ง
มีประสทิธิภาพเกิดประสทิธิผล 

ความเป็นผู้น าหรือภาวะผู้น าจึงได้รับการพิจารณาวา่เป็นองค์ประกอบหนึง่ของความส าเร็จตอ่การด าเนินการของ
องค์กรโดยตรง เพราะทกุองค์กรประกอบไปด้วยบคุลากรหลากหลาย จึงท าให้เกิดความแตกต่างกนัในเร่ืองความคิด ความ
เช่ือ ทศันคติ ตลอดจนเป้าหมายในการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกนัไป สิ่งเหลา่นีจ้ะเป็นข้อบ่งบอกถึงความแตกต่างของแต่ละ
บคุคล ในความแตกต่างนีห้ากจะน าพาให้สมาชิกสามารถร่วมมือร่วมใจเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัได้ จะต้องอาศยัการน าซึ่งก็
คือ ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้น าในองค์กรที่จะต้องสามารถรวมพลงัชกัจูงใจบุคคลต่างๆ ให้รวมใจกนัเป็นหนึ่งเดียว เพื่อด าเนิน
กิจกรรมที่องค์กรนัน้มุ่งหวงัให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้น าในการที่น าองค์กรไปสูค่วามส าเร็จ ซึ่งต ารวจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
ความใกล้ชิดกบัประชาชนทกุระดบัชัน้ [2]  

องค์กรต ารวจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในสงัคมนัน้มีขอบเขตที่กว้างขวางจนมีผู้ กล่าวว่าต ารวจมีหน้าที่
มากมายครอบคลมุไปทัว่แทบทกุสิ่งทกุอย่างในสงัคม แม้กระทัง่ต ารวจก็ยงัสบัสนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 
อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกนัทัว่ไปวา่ หน้าที่หลกัของต ารวจก็คือ หน้าที่บงัคบัใช้กฎหมาย และรักษาความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สนิของประชาชน ซึง่ท าให้ต ารวจมีภารกิจตอ่เนื่องมากมายหลายประการด้วยกนัท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบั การบงัคบั
ใช้กฎหมาย ได้แก่ การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การตรวจท้องที่ การควบคุมการจราจร เป็นต้น จะเห็นได้ว่า  เป็นการ
กระท าเพื่อด ารงไว้ซึ่งความสงบสขุ หรือก่อให้เกิดความสงบสขุในสงัคม จึงท าให้ต ารวจมีหน้าที่ที่จะต้องไปเก่ียวข้องกับ
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เหตกุารณ์ทัง้หลายต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่ความวุ่นวายในสงัคมได้ เป็นต้นว่า การให้ความคุ้มกนัแก่การชุมนมุของประชาชนใน
โอกาสพิเศษตา่งๆ เช่น งานขตัฤกษ์ ทัง้นีเ้ป็นการคุ้มกนัปอ้งกนัมิให้เกิดความวุน่วายเกิดขึน้ นอกจากนีแ้ล้ว ต ารวจยงัมีหน้าที่
ให้บริการแก่ประชาชนโดยทัว่ไป เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบตัิหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ครัน้เมื่อประชาชนมีปัญหา
มกัจะมาปรึกษาหารือกบัต ารวจ หรือเป็นคนกลางในการชีแ้นะหรือตดัสนิปัญหาเป็นไปในลกัษณะที่ให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน [3]  

ภารกิจหลกัของ “ต ารวจ” หรือ “ผู้พิทักษ์สนัติราษฎร์” คือ การท าหน้าที่พิทกัษ์ปกป้องสงัคมให้ปลอดภัยจาก
อาชญากรรม มุ่งบริการสงัคม ซึง่การปฏิบตัิหน้าที่ของต ารวจต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ เพื่อรองรับกบัรูปแบบ
อาชญากรรมที่ปรับเปลี่ยนการด าเนินการให้มีความซบัซ้อนมากขึน้ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี คา่นิยมการด ารงชีวิต
และสภาพสงัคมที่ไร้พรมแดน ดงันัน้ เพื่อให้ปฏิบตัิงานสามารถบรรลภุารกิจหลกั จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และสภาพการเปลีย่นแปลงทัง้ภายในและภายนอกองค์กรที่เกิดขึน้อยา่งถ่องแท้ 

พระราชบญัญตัิต ารวจแหง่ชาติ  พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของต ารวจไว้ ดงันี ้  
1) รักษาความปลอดภยัส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระ

บรมวงศานวุงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคนัตกุะ  
2) ดแูลควบคมุและก ากับการปฏิบตัิงานของข้าราชการต ารวจซึ่งปฏิบตัิการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา 
3) ปอ้งกนัและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา 
4) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัของประชาชน และความมัน่คงของราชอาณาจกัร 
5) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของข้าราชการต ารวจหรือส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 
6) ช่วยเหลอืการพฒันาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
7) ปฏิบตัิการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้การปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) 

เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
ซึง่มีหนว่ยงานระดบัสถานีต ารวจถือได้วา่เป็นดา่นแรกของส านกังานต ารวจแหง่ชาติที่มคีวามใกล้ชิดกบัประชาชน

มากที่สดุในการให้บริการบ าบดัทกุข์บ ารุงสขุให้กบัประชาชน รักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน รวมถึง
ความมัน่คงในประเทศในเขตพืน้ที่ความรับผิดชอบ ซึ่งข้อมูล ณ วนัที่ 30 พฤษภาคม 2559 มีสถานีต ารวจทัว่ประเทศอยู่
ประมาณ 1,482 สถานี [4]  

โดยมี ผู้ ก ากับ การเป็นผู้ บั งคับบัญ ชาสูงสุด ในสถานีต า รวจ  ซึ่ งค าสั่ งส านัก งานต า รวจแห่ งชาติ  
ที่ 537/2555 ลงวนั 27 กนัยายน 2555 เร่ืองการก าหนดอ านาจหน้าที่ของต าแหน่งในสถานีต ารวจ ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของหัวหน้าสถานีต ารวจให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน อ านวยการสั่งการ ควบคุม ก ากับ ดูแล 
ปกครองบังคับบัญชา ตรวจสอบติดตาม และประเมินผล ตลอดจนฝึกอบรม โดยปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอนัเก่ียวกบัความผิดในคดีอาญา ภายในเขตอ านาจความรับผิดชอบหรือเขตพืน้ท่ีการ
ปกครอง รวมทัง้ความรับผิดชอบในด้านการงานและการปกครองบงัคบับญัชาถัดรองลงไปจากผู้บงัคบับญัชาในระดบักอง
บงัคบัการต ารวจนครบาล 1-9 หรือต ารวจภธูรจงัหวดัเพื่อพฒันาการบริหาร การปอ้งกนัปราบปรามอาชญากรรม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน บริการทางสงัคม ชุมชนและมวลชนสมัพนั ธ์ งานพิเศษ งาน
ความมัน่คง และงานอื่นๆ ดงันี ้
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1) ท าหน้าที่หวัหน้าผู้ รับผิดชอบการปฏิบตัิของสถานีต ารวจ ประกอบด้วย การก าหนดนโยบาย การปฏิบตัิงาน
วางแผนการปฏิบัติงาน พิจารณามอบหมายงานโดยให้มีอ านาจมอบหมายให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น
นอกเหนือจากหน้าที่การงานประจ าได้ตามความเหมาะสม พิจารณาวินิจฉยัสัง่การในงานที่มีปัญหาควบคมุ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจทัง้ในด้านการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และระเบียบวินัย  ก าหนดมาตรการในการ
ประสานงานและควบคมุ ก ากบัดแูล ให้มีการประสานกนัอยา่งใกล้ชิดจริงจงัระหวา่งงานต่างๆ ในสถานีต ารวจ ให้ค าปรึกษา
แนะน า ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานของข้าราชการต ารวจในสถานีต ารวจ ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ข้าราชการต ารวจในสถานีต ารวจ ติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานอื่น จดัการฝึกอบรมให้กบัข้าราชการต ารวจในสถานีต ารวจ
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถความประพฤติ ระเบียบวินยัเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหน้าที่ โดยการจัดการฝึกอบรมเองหรือ
ขอรับการสนบัสนนุจากบคุคลหรือหนว่ยงานอื่น นอกจากนีย้งัต้องเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตา่งๆ ตามที่ได้รับการแตง่ตัง้
ร่วมประชุมกบัหน่วยงานอื่นในงานท่ีเก่ียวข้อง แก้ไขปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบตัิงานของสถานีต ารวจและการตอบปัญหา
และชีแ้จงเร่ืองตา่งๆ เก่ียวกบังานในหน้าที่ 

2) ท าหน้าที่หวัหน้าพนกังานสอบสวน โดยปฏิบตัิตามที่กฎหมาย ระเบียบ ค าสัง่หรือข้อบงัคบัก าหนด 
3) ปฏิบตัิงานตามที่กฎหมาย ระเบียบ ค าสัง่ หรือข้อบงัคบั ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของหวัหน้าสถานีต ารวจ

โดยเฉพาะ 
4) วางแผน ปฏิบตัิและควบคุมการจดัการก าลงัในการถวายความปลอดภยัแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 

และพระบรมวงศานวุงศ์ที่เสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพืน้ท่ีของสถานีต ารวจ 
5) วางแผน ปฏิบตัิและควบคมุการจดัก าลงัในการควบคมุความสงบเรียบร้อยกรณีมีเหตพุิเศษต่างๆ เช่น การจดั

งานตามประเพณี การชมุนมุประท้วง และอื่นๆ 
6) ปฏิบตัิงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังาน และปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามที่ผู้บงัคบับญัชามอบหมาย 
ซึง่ผู้ก ากบัการสถานีต ารวจมีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการก ากบัดแูล บริหาร

จดัการงานบนสถานีต ารวจ การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่บนสถานีต ารวจ รวมทัง้การผลกัดนั ภารกิจ และกิจกรรมต่างๆ ทัง้
งานอ านวยการ งานปอ้งกนัปราบปราม งานจราจร งานเฉพาะกิจตามสถานการณ์ของประเทศ ไมว่า่จะเป็นการประท้วง การ
ควบคมุฝงูชน การบริหารจดัการตา่งๆ ซึง่ล้วนแตเ่ป็นภารกิจที่กว้างขวางและสง่ผลกระทบตอ่ประชาชนทัง้เชิงบวกและเชิงลบ 
และผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้ก ากับการสถานีต ารวจในปัจจุบันพบว่าแต่งตัง้จากข้าราชการต ารวจที่ต้องมีคุณสมบัติครบตาม
หลกัเกณฑ์การแตง่ตัง้ของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ ซึง่จะพิจารณาจาก ผู้มีคณุวฒุิการศกึษา ต้องจบการศกึษาจากโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ หรือปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์   รัฐประศาสนศาสตร์ หรือทางกฎหมาย มีชัน้ยศไม่ต ่ากว่าพนัต ารวจตรี ผ่าน
การอบรมหลกัสตูรผู้ก ากบัการ และเคยด ารงต าแหน่งสายงานป้องกนัปราบปราม [5]  จากอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดงักล่าว ผู้ ก ากับการสถานีต ารวจจึงต้องมีความสามารถ มีอ านาจบังคบับัญชา มีการปฏิบัติกิจกรรมของตนด้วยความ
ช านาญตามประสบการณ์ที่ได้รับมา รวมไปถึงมีคณุสมบตัิที่เหมาะสม ซึง่ความสามารถเป็นปัจจยัส าคญัที่ผลกัดนัให้ผู้ก ากบั
การสถานีต ารวจสามารถปฏิบตัิกิจกรรม หรือแสดงออกพฤติกรรมต่างๆ ให้บรรลผุลส าเร็จ คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ
จึงได้มีมติครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวนัที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2555 (ตามเสนอของอนุคณะกรรมการข้าราชการต ารวจพฒันาทรัพยากร
บคุคล) ก าหนดสมรรถนะของหวัหน้าสถานีต ารวจที่พงึประสงค์ ควรประกอบด้วย 3 กลุม่สมรรถนะ ดงันี ้

1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วยการท างานเป็นทีม (Teamwork) จริยธรรมต ารวจ 
(Integrity) มนษุยสมัพนัธ์ (Human Relations) การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ (Results Oriented) การบริการท่ีดี (Service Mind)  
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2) สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) ประกอบด้วยภาวะผู้น า (Leadership) การวิเคราะห์
แก้ไขปัญหา (Problem Solving) ศิลปะการสือ่สารจงูใจ (Effective Communication and Consent) การควบคมุสัง่การตาม
อ านาจหน้าที่ (Supervision and Advice)  

3) สมรรถนะเฉพาะส าหรับหวัหน้าสถานีต ารวจ (Functional Competency) ประกอบด้วยการมองภาพองค์รวม 
(Strategic Thinking) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity and Talent) การมุ่งประโยชน์และ
แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน (Community and Customer Focus) และความอดกลัน้ (Resilience)  

จากการก าหนดสมรรถนะของหวัหน้าสถานีต ารวจที่พึงประสงค์ดงักลา่วข้างต้น เป็นการก าหนดความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถ คณุลกัษณะหรือพฤติกรรมที่หวัหน้าสถานีต ารวจควรมี เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ร่วมกนั โดยถือวา่สมรรถนะเป็นเคร่ืองมือช่วยในการแปลงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ วฒันธรรมองค์กรและยทุธศาสตร์
ตา่งๆ ขององค์กร มาสูก่ระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาความสามารถของหวัหน้าสถานีต ารวจ
อยา่งมีระบบตอ่เนื่องและสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้ประสงค์ วฒันธรรมองค์กร และยทุธศาสตร์ของหนว่ยงาน และ
เป็นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดีในการท างานของหวัหน้าสถานีต ารวจ ซึง่สามารถน าไปใช้ในการวดัและประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของหวัหน้าสถานีต ารวจได้อยา่งชดัเจนและมีประสทิธิภาพ 

นอกจากนี ้ส านกังานต ารวจแห่งชาติยงัมีแนวทางการยกระดบัการบริการประชาชนของสถานีต ารวจ ซึ่งหวัหน้า
สถานีต ารวจจะต้องมีการควบคมุ ก ากบั ดแูล และการปฏิบตัิของผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ของหวัหน้าสถานีต ารวจยงัต้อง
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รับผิดชอบในการปรับเปลีย่นความประพฤติของต ารวจ ในวนัราชการต้องอยู่ปฏิบตัิหน้าที่ใน
พืน้ท่ี ในวนัหยดุราชการหรือในวนัราชการท่ีติดราชการอื่น ต้องให้เวรอ านวยการผู้ใหญ่อยูป่ฏิบตัิหน้าที่อยา่งเคร่งครัดควบคมุ 
ก ากบั ดแูลการปฏิบตัิหน้าที่ของพนกังานสอบสวนเวรอยา่งใกล้ชิด และแก้ไขปัญหาหากประชาชนมาแจ้งความจ านวนมาก
และพนกังานสอบสวนไม่เพียงพอ รวมทัง้ต้องเร่งรัดการสอบสวนไม่ให้มีส านวนค้างหรือลา่ช้า  ร่วมประชุมประจ าสปัดาห์กบั
หัวหน้างานป้องกันปราบปราม สืบสวน พิจารณาปรับแผนและพืน้ที่การตรวจให้เหมาะสมกับสถานภาพอาชญากรรม
ตลอดจนการจดัให้มีระบบไลน์ของสถานีต ารวจ เพื่อติดตาม ควบคมุ ก ากบัการปฏิบตัิในการไปพบประชาชนของต ารวจทกุ
สายงาน โดยให้ปรากฏภาพในการพบปะประชาชนด้วย ควบคุม ก ากับ ดแูลการบริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจบน
สถานีต ารวจให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต้องออกตรวจเยี่ยมประชาชน เช่น ผู้น าท้องถ่ิน บุคคลส าคญั และประชาชนใน
พืน้ที่ให้ได้มากที่สดุ ควบคุมต ารวจให้ใช้วิทยสุื่อสารเป็นหลกัในการรับฟังเหตแุละรายงานการปฏิบตัิ เพื่อให้ผู้บงัคบับญัชา
ทราบและสัง่การได้ทนัท่วงทีซึ่งหากมีศกัยภาพเพียงพออาจตัง้กลุม่ไลน์มากกว่าที่ก าหนดไว้ตามแนวทางการปฏิบตัินี ้ก็จะ
เป็นประโยชน์ต่อความพงึพอใจของประชาชนได้มากยิ่งขึน้ด้วยและติดตาม รับฟังความพึงพอใจของประชาชนภายหลงัจาก
ปฏิบตัิ รวมทัง้ใช้กลไกของ กต.ตร. ในการรับข้อมูลจากประชาน และน าเข้าเป็นหนึ่งในหวัข้อการประชุมประจ าเดือนของ
สถานีด้วย [6]  

ดงันัน้ เมื่อส านกังานต ารวจแห่งชาติ ได้มีการเร่งรัดปรับปรุงการบริการประชาชนของสถานีต ารวจให้บงัเกิดผล
การเปลีย่นแปลงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนัน้ หวัหน้าสถานีต ารวจซึ่ง
เป็นบุคคลที่ส าคญัที่สดุในการขบัเคลื่อนแนวนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ หวัหน้าสถานีจึงต้องใช้ศกัยภาพและภาวะผู้น า เพื่อพิสจูน์ตวัเองในการน าการเปลี่ยนแปลงทัง้ทศันคติ ความ
ประพฤติ และวิธีปฏิบตัิราชการของต ารวจในสถานีต ารวจ ด้วยความมุ่งมัน่ ทุ่มเท โดยต้องบริหารงานภายใต้ ข้อจ ากดัตา่งๆ 
ให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลอยา่งสงูสดุ ซึง่ผลสมัฤทธ์ิจะเป็นเคร่ืองพิสจูน์ศกัยภาพของหวัหน้าสถานีต ารวจแตล่ะคน 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “อนาคตภาพความเป็นผู้ก ากับการสถานีต ารวจไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571)”เพื่อน า
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ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครัง้นีไ้ปใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นผู้ก ากับการสถานีต ารวจไทยในปัจจุบัน อีกทัง้เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดคณุลกัษณะของผู้ก ากบัการสถานีต ารวจให้เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ก ากบัการในการ
ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งถกูต้องอนัจะสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ที่ดีของส านกังานต ารวจแห่งชาติตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
การวจิยัครัง้นีเ้พื่อศกึษาอนาคตภาพความเป็นผู้ก ากบัการสถานีต ารวจไทยในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. 2561 – 2571) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครัง้นีศ้ึกษาอนาคตภาพความเป็นผู้ก ากบัการสถานีต ารวจไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561 – 2571) 

ตามความเห็นของผู้ เช่ียวชาญด้วยกระบวนการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบหลกั 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารงาน ด้านการปกครองบงัคับบญัชา และด้านการบริการประชาชน โดย
ผู้ วิจัยได้ก าหนดการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 25 คน โดยแบ่งผู้ เช่ียวชาญออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ เช่ียวชาญที่มี
บทบาท อ านาจ หน้าที่ ในการก าหนดนโยบายการบริหารงานต ารวจ (2) กลุม่ผู้ เช่ียวชาญที่มบีทบาท หน้าที่ในการด าเนินงาน
สนองตอบนโยบายการบริหารงานของต ารวจ และ (3) กลุ่มผู้ เช่ียวชาญที่เป็นนักวิชาการเก่ียวกับการจัดการบริหารงาน
ต ารวจ ผู้ วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis)และใช้กรอบที่ได้จากการศึกษาเอกสารเป็นกรอบในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์จากนัน้น าข้อมลูที่ได้จาก
การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์เนือ้หา สร้างเป็นข้อค าถามตามมาตราวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale)ตัง้แต่ 1 – 5 คือ 
จากน้อยที่สดุ ไปถึงมากที่สดุ แทนคา่เป็นตวัเลขจาก 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล าดบั จดัประเด็นหลกั ประเด็นยอ่ย 

เมื่อสร้างแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วผู้ วิจัยได้ด าเนินการวิจัย EDFR รอบที่ 2 และรวบรวมแบบสอบถามจาก
ผู้ เช่ียวชาญทัง้หมดแล้ว ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ หาค่าร้อยละ ค่ามธัยฐาน (Median) และค่าพิสยัระหว่างควอ
ไทล์ (Interquartile Rang) และค านวณหาค่าความแตกตา่งระหวา่งควอไทล์ที่ 1 กบัควอไทล์ที่ 3 คา่พิสยัระหว่างควอไทล์ที่
ค านวณได้ของแนวโน้มใดที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญสอดคล้องกัน 
(Consensus) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มใดมีค่ามากกว่า 1.50 แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญนัน้ไม่
สอดคล้องกนั โดยผลการวิจยั คือ ผลที่ผา่นเกณฑ์ที่มีค่า Interquartile Rang หรือ คา่ Q3- Q1 มีคา่ไมเ่กิน 1.5 

จากนัน้ผู้วิจยัจะท าการหาแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สดุ มาก และมีความสอดคล้องทางความคิดเห็นระหวา่งกลุม่
ผู้ เช่ียวชาญ (Consensus) รวมไปถึงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ที่พิจารณาจากค่าร้อยละ 85 ขึน้ไป จากนัน้ท าการเรียบเรียง
และสรุปเป็นอนาคตภาพความเป็นผู้ก ากบัการสถานีต ารวจไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571)  

 

สรุปผลการวิจัย 
แนวโน้มที่เป็นไปได้ทัง้หมดของอนาคตภาพความเป็นผู้ก ากับการสถานีต ารวจไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-

2571) ตามความเห็นของผู้ เช่ียวชาญผู้วิจัยรวบรวมแนวโน้มจากการสมัภาษณ์ได้ทัง้สิน้ 21 แนวโน้ม โดยผู้ วิจัยแยกตาม
กรอบแนวคิดการวิจัยอนาคตภาพความเป็นผู้ ก ากับการสถานีต ารวจ ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) ตาม
องค์ประกอบหลกั 3 ด้าน คือ 

ด้านที่ 1 การบริหารงานประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การจดัท าโครงการ 3) การควบคมุ 4) การประสานงาน  
5) การจดัการด้านบคุลากร 6) ก าลงัพล 7) งบประมาณ 

ด้านที่ 2 การปกครองบังคับบัญชา ประกอบด้วย 1) ความเป็นผู้ น า 2) การบังคับบัญชา 3) สิทธิและอ านาจ 
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4) ความรับผิดชอบ 5) สายการบงัคบับญัชา 6) การมอบสทิธิและอ านาจ 
ด้านท่ี 3 การบริการประชาชน ประกอบด้วย 1) ความรวดเร็วทนัเวลา 2) ความถกูต้องชดัเจน 3) การจดับรรยากาศ

สภาพสถานีต ารวจ การยิม้แย้มแจ่มใสความรู้สึก ความเต็มใจและความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ  4) การสื่อสาร   
5) การเอาใจเขามาใสใ่จเรา 6) การพฒันาเทคโนโลยี และ7) การติดตามและประเมินผลการบริการ 

จากผลการศึกษาแนวโน้มอนาคตภาพความเป็นผู้ก ากบัการสถานีต ารวจไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571)
ผู้วิจยัได้คดัเลือกแนวโน้มที่เป็นไปได้ในระดบัมากขึน้ไป กลา่วคือ แนวโน้มที่มีค่ามธัยฐานตัง้แต่  3.5 ขึน้ไป และแนวโน้มที่มี
ความสอดคล้องกันของความเห็นของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญที่มีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.5 รวมไปถึงแนวโน้มที่มีระดบั
คะแนนความพึงประสงค์ที่มีความถ่ีคิดเป็นร้อยละ 85 ขึน้ไป มาเขียนอนาคตภาพความเป็นผู้ก ากบัการสถานีต ารวจไทยใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561 – 2571) โดยแนวโน้มทัง้หมดจ านวน 144 แนวโน้ม คดัเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดแล้วได้แนวโน้มที่
น ามาเขียนภาพอนาคตได้ 144 แนวโน้ม ดงัสรุปในตาราง  

ตาราง แนวโน้มอนาคตภาพความเป็นผู้ก ากบัการสถานีต ารวจไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) 
 

อนาคตภาพความ 
เป็นผู้ก ากับการสถานี
ต ารวจไทยในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ.2561 – 2571) 

จ านวนแนวโน้ม 

ทัง้
หม

ด 

มีโอกาสที่เป็นไปได้ พึงประสงค์ 
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ของความเห็น 

คัดเลอืก 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

พึง
ปร

ะส
งค์

 

ไม่
พึง

ปร
ะส

งค์
 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง 

ด้านที่ 1  
การบริหารงาน 

61 19 42 - - 61 - 61 - 61 

ด้านที่ 2  
การปกครองบังคับบัญชา 

44 12 32 - - 44 - 44 - 44 

ด้านที่ 3  
การบริการประชาชน 

39 6 32 1 - 39 - 39 - 39 

รวม 144 37 106 1 - 144 - 144 - 144 
 

 

อภปิรายผล 
อนาคตภาพความเป็นผู้ก ากบัการสถานีต ารวจไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561 – 2571) มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา

อนาคตภาพความเป็นผู้ก ากับการสถานีต ารวจไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561 – 2571) ด้วยการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
จากผลการวิจยั ผู้วิจยัพบประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผลตามล าดบั ดงันี ้

ด้านที่  1 การบริหารงานของผู้ก ากับการสถานีต ารวจไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) ผู้ เช่ียวชาญ
มีความเห็นวา่แนวโน้มการบริหารงานของผู้ก ากบัการสถานีต ารวจไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) โอกาสเป็นไปได้ใน
ระดบัมาก (Md. 3.5) และผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ (มี
คา่ร้อยละ 85 ขึน้ไป) คือ การวางแผน การจดัท าโครงการ และความรับผิดชอบ ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกนัเก่ียวกบั
ภาพอนาคตในด้านการวางแผน ซึ่งผู้ ก ากับการสถานีต ารวจต้องคิดล่วงหน้าในการบริหารไว้แล้ว วางแผนอย่างเป็น
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กระบวนการมีขัน้ตอนปฏิบตัิ และมีการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง สว่นด้านการจดัท าโครงการ สอดคล้อง
หลกัการวางแผนกลยทุธ์ ซึง่ความส าเร็จในทกุองค์การใดๆ ก็ตามยอ่มขึน้อยูก่บัการวางแผน (Planning) เป็นหลกัการส าคญั 
[7] สว่นในเร่ืองการจดัท าโครงการวา่สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของหน่วยงานได้ สามารถน าไปปฏิบตัิ
ได้สอดคล้องกบัแผนงานหลกัขององค์การและสามารถติดตามประเมินผลได้ ซึ่งในการจดัท าโครงการนัน้ผู้จัดท าโครงการ
จะต้องศึกษาปัญหาความต้องการจ าเป็นก่อนการจดัท าโครงการ โดยการส ารวจข้อมลู การสงัเกต การประชุมปรึกษา [8] 
ทัง้นีผู้้ เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกนัเก่ียวกบัภาพอนาคตในด้านความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องมีการก าหนดมาตรฐานใน
การปฏิบตัิงาน การฝึกอบรมและพฒันาผู้ ใต้บงัคบับญัชา เพื่อให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพฒันาให้เขามีความ
พร้อมที่จะรับผิดชอบมากขึน้และมีโอกาสก้าวหน้า ส าหรับผลการปฏิบตัิงานในระดบัใดระดบัหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่า
พอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ การก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงานจะเป็นลกัษณะข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้บงัคบับญัชากบัผู้ ใต้บงัคบับญัชาในงานท่ีต้องปฏิบตัิ โดยจะมีกรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน
ด้วยกนั เช่น ด้านปริมาณ คณุภาพ ระยะเวลา คา่ใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบตัิงาน เป็นต้น [9] 

ด้านที่  2 การปกครองบังคับบัญชาของผู้ก ากับการสถานีต ารวจไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571)
ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นวา่แนวโน้มการบริหารงานของผู้ก ากบัการสถานีต ารวจไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) โอกาส
เป็นไปได้ในระดบัมาก (Md. 3.5) และผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึง
ประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึน้ไป) คือ ความเป็นผู้น า และความรับผิดชอบ จากการศึกษาพบว่า ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกนัเก่ียวกบัภาพอนาคต นอกจากนี ้ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นด้านความเป็นผู้น าที่สอดคล้องกบัภาพอนาคตในการ
รู้จกัสร้างและใช้แรงจูงใจ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เต็มใจที่จะท างานร่วมกบัผู้อื่น มีความสามารถในการปรับตวัเข้ากับ
สถานการณ์ตา่ง ๆ ได้ สอดคล้องกบัทฤษฎีภาวะผู้น า   การเปลีย่นแปลงที่เน้นความส าเร็จในการสร้างแรงจงูใจแก่บคุลากรใน
องค์กร [10] อีกทัง้จากการศกึษาด้านความรับผิดชอบยงัพบวา่ ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกนัเก่ียวกบัภาพอนาคตใน
การก าหนดมาตรฐานในการปฏิบตัิงานการฝึกอบรมและพฒันาผู้ ใต้บงัคบับญัชา เพื่อให้ท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ และ
พฒันาให้เขามีความพร้อมที่จะรับผิดชอบมากขึน้และมีโอกาสก้าวหน้า  

ด้านที่  3 การบริการประชาชนของผู้ก ากับการสถานีต ารวจไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571)
ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นวา่แนวโน้มการบริหารงานของผู้ก ากบัการสถานีต ารวจไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) โอกาส
เป็นไปได้ในระดบัมาก (Md. 3.5) และผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึง
ประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึน้ไป) คือความรวดเร็วทนัเวลา การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการจัดบรรยากาศสภาพสถานี
ต ารวจ การยิม้แย้มแจ่มใส ความรู้สกึ ความเต็มใจและความกระตือรือร้นท่ีจะให้บริการ จากการศึกษาพบว่า ผู้ เช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคล้องกนัเก่ียวกบัภาพอนาคตในการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ สามารถรับบริการได้ง่ายและไมต้่องรอ
นานจนเกินสมควร ซึ่งการบริการประชาชนมีหลากหลาย ทัง้ด้านการสาธารณะ เศรษฐกิจ การศกึษา สงัคม ความปลอดภยั 
ฯลฯ เป็นต้น [11] นอกจากนีจ้ากการศึกษาพบว่า ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกนัเก่ียวกบัภาพอนาคตในการบริการ
ด้วยน า้ใจ หากเป็นงานในหน้าที่โดยตรงจะต้องช่วยเหลอืประชาชนผู้ที่มาติดตอ่ด้วยความเต็มใจยิ่ง การเป็นผู้ให้บริการท่ีเป็น
เลิศนัน้ ผู้ปฏิบตัิงานต้องมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) พฤติกรรมความกระตือรือร้น จะแสดงถึงความมีจิตใจในการ
ต้อนรับ ให้ช่วยเหลอืแสดงความหว่งใย จะท าให้เกิดภาพลกัษณ์ที่ดี ในการช่วยเหลอืผู้ รับบริการ การบริการเป็นการช่วยเหลอื
ผู้ท างานบริการเป็นผู้ให้ จึงต้องมีความคิดความรู้สกึตอ่งานบริการในทางที่ชอบ และเต็มใจที่จะให้บริการ ถ้าผู้ ใดมีความคิด
ความรู้สึกไม่ชอบงานบริการ แม้จะพอใจในการรับบริการจากผู้อื่น ก็ไม่อาจจะท างานบริการให้เป็นผลดีได้ ถ้าบุคคลใดมี
ทศันคติต่องานบริการดี ก็จะให้ความส าคญัต่องานบริการ และปฏิบตัิงานอย่างเต็มที่ เป็นผลให้งานบริการมีคุณค่าและ
น าไปสูค่วามเป็นเลิศรวมไปถึงการพยายามหลกีเลี่ยงในการกระท าสิง่ที่ประชาชนไมต้่องการให้มากที่สดุเท่าที่จะท าได้ [12]  
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การให้บริการด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ควรค านึงถึงการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ค าว่า “การให้ก าลังใจ” [13] น่าจะมี
ความหมายใกล้เคียงกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจให้ผู้ รับบริการ [14] 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้ วิจัยขอเสนอแนะให้ผู้ ที่ เก่ียวข้องในระดับการก าหนดนโยบายทุกระดับ ให้

ความส าคญักบัความเป็นผู้ก ากบัการสถานีต ารวจไทยอย่างจริงจงั โดยมีการผลกัดนันโยบายและยทุธศาสตร์ในความเป็นผู้
ก ากบัการสถานีต ารวจไทยที่ชดัเจน แม้วา่ปัจจบุนัจะมกีารด าเนินการไปแล้วบ้าง แตค่วรจะสร้างแนวทางให้ผู้ก ากบัการสถานี
ต ารวจในแตล่ะพืน้ท่ี ตระหนกัและมีความเข้าใจที่จะสร้างรูปแบบความเป็นผู้ก ากบัการสถานีต ารวจไทยให้กบัตนเอง เพราะ
รูปแบบดงักลา่วจะท าให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาเกิดความพอใจในการปฏิบตัิหน้าที่ราชการมากที่สดุ การสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัความเป็นผู้ก ากบัการสถานีต ารวจดงักลา่ว     จึงต้องมีการฝึกอบรมที่ตวัผู้ก ากบัการหรือในหลกัสตูรสารวตัร เพื่อให้
บคุคลนัน้ๆ มีความเข้าใจอยา่งแท้จริงและสามารถสร้างความเป็นผู้ก ากบัการสถานีต ารวจให้กบัตนเองได้   นอกจากนี ้ผู้วิจยั
ขอเสนอแนะในการน าเสนอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส านกัยทุธศาสตร์ หรือ ก.ตร. ควรมีการ
ก าหนดนโยบายในทางปฏิบัติ โดยก าหนดคุณสมบัติหรือสมรรถนะของผู้ที่ขึน้ด ารงต าแหน่งผู้ก ากับการสถานีต ารวจให้
ชดัเจน พิจารณาจากความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ นอกจากนี ้ควรมีการแต่งตัง้ในสถานีต ารวจในสถานีต ารวจระดบัเล็ก
ก่อน ได้แก่ จากโรงพกั Size S, M และ L จะสามารถท าให้เกิดความเป็นระบบในการแตง่ตัง้ผู้ก ากบัการสถานีต ารวจมากขึน้ 

2.  ข้อเสนอแนะเชิงประยกุต์ ผู้ก ากบัการสถานีต ารวจจะต้องค านงึถึงลกัษณะของผู้น าที่ผู้ใต้บงัคบับญัชาช่ืนชอบ
ด้วย เพราะว่าลกัษณะผู้น าที่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาช่ืนชอบนัน้เป็นสิ่งที่สามารถจูงใจผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้เกิดความศรัทธาในตวั
ผู้น าและเต็มใจที่จะปฏิบตัิงานได้นัน้เป็นสิง่ที่ผู้น าควรใช้ในการปฏิบตัิงาน และในขณะเดียวกนัยงัเป็นการปรับปรุงพฤติกรรม
ของตนเองในสว่นท่ียงัขาดตกบกพร่องไปได้อีกสว่นหนึง่ด้วย 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ก ากบัการสถานีต ารวจ นอกจากจะต้องท าหน้าที่ควบคมุให้ปัญหาอาชญากรรมอยูใ่นวงจ ากดั 
ไม่กระทบกระเทือนต่อผู้คนสว่นใหญ่ ผู้ก ากบัการสถานีต ารวจยงัเป็นบคุคลที่ส าคญัในการรับผิดชอบปัญหาอาชญากรรมที่
เกิดขึน้ในพืน้ที่ และในขณะเดียวกันก็ต้องปกครองบงัคบับญัชา ดแูลทกุข์สขุของผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้เกิดความพอใจในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ราชการอีกด้วย ดงันัน้ ในการคดัเลือกบคุคลที่จะมาท าหน้าที่เป็นผู้ก ากบัการสถานีต ารวจ จะต้องมีหลกัเกณฑ์ 
มีวิธีที่จะพิจารณาคดัเลอืก เป็นต้นว่า อาจมีการทดสอบทกัษะในการเป็นผู้น าวา่อยู่ในลกัษณะผู้น าแบบใด เพื่อประกอบการ
พิจารณาคดัเลอืกบคุคลที่จะมาท าหน้าที่ผู้ก ากบัการสถานีต ารวจตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป  
การวิจยัอนาคตแบบ EDFR เป็นการคาดการณ์อนาคตโดยผู้ เช่ียวชาญ ในภาพกว้างๆ แตใ่นบริบทความเป็นผู้

ก ากบัการสถานีต ารวจไทย ดงันัน้ ผู้วิจยัเสนอให้มีการวิจยัเชิงอนาคตแยกแตล่ะด้าน เพื่อให้ได้ภาพอนาคตของแตล่ะด้านใน
เชิงลกึซึง่การวิจยัอนาคตมีระเบียบวิธีวิจยัหลายอยา่ง ดงันัน้ เพื่อเป็นการยืนยนัการวิจยั ผู้วิจยัเสนอให้มีการวิจยัอนาคตด้วย
ระเบียบวิธีวิจัยอนาคตรูปแบบอื่นๆ เช่น การวิจัยอนาคตแบบการมองอนาคต (Foresight) กระบวนการอนาคตปริทัศน์ 
(Future Scanning Process) เป็นต้น   
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาระยอง เขต 1  กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 
317 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้
แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารโรงเรียน  และ
แบบสอบถามเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การโรงเรียน โดยแต่ละตอนมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง .49 - .98 และค่าความเช่ือมัน่
อยู่ระหว่าง .94- .98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่า
สมัประสทิธ์ิการถดถอยพหคุณูและสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ตวัแปรตามโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบมีขัน้ตอน  
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1)  ประสิทธิผลของโรงเรียน ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และวฒันธรรมองค์การโรงเรียน สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบั มาก  
 2) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร และวฒันธรรมองค์การมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 อยา่งมีนยัส าคญัทางบวกในระดบัสถิติที่ระดบั .01 
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 3) ภาวะผู้น าทางวิชาการด้านการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเปา้หมาย (X11)  ภาวะผู้น าทางวิชาการด้านการ
สง่เสริมบรรยากาศ วฒันธรรมและสิง่แวดล้อมที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ (X15) วฒันธรรมองค์การด้านความมุง่ประสงค์ของโรงเรียน 
(X21) วฒันธรรมองค์การด้านความหลากหลายของบคุลากร(X210) และวฒันธรรมองค์การด้านการมอบอ านาจ (X22) สามารถ
พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 มีค่าสมัประสทิธ์ิการท านาย ร้อยละ 64.80  และสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐาน ได้ดงันี ้
  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

Y/= 1.133 + 0.431 (X11) + 0.103 (X15) + 0.135 (X21) - 0.125 (X210) + 0.113(X22) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z/ = 0.431 (Z11) + 0.103 (Z15) + 0.135 (Z21) -0.125 (Z210) + 0.113 (Z22) 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าทางวิชาการ/วฒันธรรมองค์การโรงเรียน/ประสทิธิผลของโรงเรียน/  
 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง 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 
ในสภาพปัจจุบันประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางการเมือง 

เศรษฐกิจสงัคมของไทยอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ โดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ คาดการณ์ไว้
วา่ ในปี พ.ศ. 2560 อตัราสว่นการเป็นภาระของประชากรวยัแรงงานต่อประชากร ผู้สงูอายจุะเพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่อง กลา่วคือ 
จากเดิมในปี พ.ศ. 2550 ประชากรวยัแรงงาน 6 คน ดแูลประชากรวยัสงูอาย ุ1 คน ในขณะที่ปี พ.ศ. 2560 ต้องใช้ประชากร
วยัแรงงาน 4 คน ตอ่ประชากรวยัสงูอาย ุ1 คน ทัง้นีน้อกเหนือจากสถานการณ์ ด้านประชากรดงักลา่วช่วงเวลาที่ประเทศไทย
ต้องเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ให้เอือ้ต่อการสร้างความสามารถ  ในการแข่งขนั เพื่อ
ก้าวออกจากกับดักของประเทศรายได้ปานกลาง ย่อมส่งผลต่อระบบการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาขัน้พืน้ฐานซึ่งมี
ความส าคญัตอ่การพฒันาประเทศ เนื่องจากประเทศต้องการทรัพยากรมนษุย์ที่มีคณุภาพ สามารถแขง่ขนักบันานาชาติและ
สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอตอ่การดแูลประชากรวยัสงูอายขุองไทย ซึง่มีสดัส่วนต่อประชากรวยัอื่น ๆ สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 
กระทรวงศกึษาธิการ โดยส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตระหนกัถึงความจ าเป็นในสถานการณ์ข้างต้น จึงมุง่
พฒันานกัเรียนทกุคน ในมิติด้านคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้นกัเรียนบรรลถุึงศกัยภาพสงูสดุในตน มีความรู้และทกัษะการ

อา่นเขียนและคิดค านวณที่เข้มแข็ง ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัในการเรียนรู้และการด ารงชีวิตในอนาคต [17]  
เพื่อให้การศึกษาขัน้พืน้ฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดบัสากล บนพืน้ฐานของความเป็นไทยให้

นกัเรียนได้รับการพฒันาศกัยภาพสงูสดุในตน มีความรู้และทกัษะที่แข็งแกร่ง และเหมาะสมเป็นพืน้ฐานส าคญัในการเรียนรู้
ในระดบัสงูขึน้ไปและการด ารงชีวิตในอนาคต หน่วยงานที่รับผิดชอบการจดัการศึกษาโดยเฉพาะส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา และสถานศึกษาต้องเร่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพซึ่งความส าเร็จของ
สถานศึกษาในหลายด้านย่อมเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆเก่ียวข้องกับสถานศึกษาที่เกือ้หนุนและส่งเสริม จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องพบวา่ ปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ประกอบด้วย คณุลกัษณะและพฤติกรรม

ของผู้บริหาร คณุลกัษณะและพฤติกรรมของครูและบรรยากาศในโรงเรียน (Mann, 1989) ขณะที่ณฐิณี เวชกุล [4] พบว่า 
ประสบการณ์สอน วิญญาณความเป็นครู และปัจจยัด้านผู้บริหารในด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลตอ่ประสทิธิผลโรงเรียน และ

งานวิจยัของประพจน์  แย้มทิม [7] ที่พบว่า วฒันธรรมองค์การโดยการรับรู้ของผู้บริหารและครูมีความสมัพนัธ์ ทางบวกใน
ระดบัสงูกบัประสทิธิผลการจดัการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เช่นเดียวกับปารณทตัต์ แสนวิเศษ [9] พบว่า ตวัแปรท่ีมี
อ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลการด าเนินงานของโรงเรียน คือ ความสามารถในการบริหารงานวิชาการและเป็นผู้น าทาง
วิชาการ และศกัยภาพในการบริหารโดยร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนประสทิธิผลการด าเนินงานของโรงเรียนร้อยละ 60.09  

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องพบวา่ ประสทิธิผลของโรงเรียน (Effectiveness of school) ถือได้ว่า
เป็นผลแห่งความส าเร็จของโรงเรียน และความมีประสิทธิผลของโรงเรียนนัน้เป็นผลสืบเนื่องจากการพฒันาโรงเรียนให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นผู้น าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  พฒันา

โรงเรียนจนเกิดส าเร็จ น าพาโรงเรียนไปสูค่วามเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดงัที่วิโรจน์ สารรัตนะ [12] ได้กลา่ววา่ “ผู้บริหาร

และผู้น าอาจไมใ่ช่บคุคลเดียวกนั สว่นใหญ่ผู้บริหารเป็นผู้ที่อยู่ในต าแหนง่แบบเป็นทางการเก่ียวกบัการบริหารงานที่เป็นงาน
ประจ า เน้นการปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ สว่นผู้น าจะเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษสงู มุ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงนวตักรรม 
มองอนาคตที่ยาวไกล และพฒันาความก้าวหน้าขององค์การ เน้นความมีประสิทธิผลขององค์การ” ที่เกิดจากประสบการณ์
ในการบริหารของผู้บริหารเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้เกิดผลตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ผลที่เกิดจากการ
ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัิของโรงเรียนที่ท าให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านพุทธศึกษา  จริยศึกษา และการ
ปฏิบตัิ สง่ผลให้นกัเรียนเกิดการพฒันาทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา มีลกัษณะนิสยั มีทกัษะ มีบคุลิกภาพ 
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และมีเจตคติที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างปกติสุข  และจากผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐานของนักเรียน (O-NET) ในปีการศึกษา 2559 พบว่า โดยภาพรวมยงัอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ คือ มี

โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยรวมทุกวิชาร้อยละ 50 ขึน้ไปเพียง 26 โรงเรียน จาก 116 โรงเรียน [17] นอกจากนีก้ารเพิ่มขึน้ของ
โรงเรียนเอกชนในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (ระดบัอนบุาล ถึงระดบัประถมศึกษา) มีจ านวนเพิ่มขึน้ ซึ่งสาเหตสุว่นหนึ่งมา
จากการจดัการศกึษาของโรงเรียนในก ากบัรัฐบาลมีความนา่เช่ือถือน้อยลง  ดงันัน้สถานศึกษา ในก ากบัของรัฐบาล จึงจ าเป็น
อยา่งยิ่งในการปรับปรุงการจดัการศกึษาให้มีคณุภาพเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ปกครองและชมุชนตอ่ไป  

จากสภาพปัญหาดงักลา่ว ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะท าวิจยัเร่ืองภาวะผู้น าทางวิชาการและวฒันธรรมองค์การท่ีสง่ผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สงักัดส านกังานเขตพืน้ฐานการศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 1 โดยศึกษาปัจจยัด้านภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์การโรงเรียน เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร 
วางแผน พฒันาโรงเรียนให้มีประสทิธิผลมากยิ่งขึน้ และพฒันาผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารสถานศกึษามืออาชีพตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1.  เพื่อศกึษาประสทิธิผลของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 
 2.  เพื่อศกึษาภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
ระยอง เขต 1 
 3. เพื่อศกึษาวฒันธรรมองค์การโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 
 4. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าทางวิชาการ วฒันธรรมองค์การ และประสทิธิผลของโรงเรียนสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 
 5. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าทางวิชาการ และวฒันธรรมองค์การท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 

 6. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสทิธิผลของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง 
เขต 1 จากภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และวฒันธรรมองค์การของโรงเรียน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาภาวะผู้ น าทางวิชาการและวฒันธรรมองค์การที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบั
การจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2) 
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับ
สิง่แวดล้อม 4) ความสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียนและจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัภาวะ

ผู้น าทางวิชาการในการสงัเคราะห์จากผลการศึกษาจากประสิทธ์ิ  เขียวศรี [8]และไกศิษฏ์ เปลรินทร์[2] ประกอบด้วย 7 

ด้าน ได้แก่ 1) การก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจและเปา้หมาย 2) การพฒันาหลกัสตูร 3) การจดัการเรียนการสอน 4) การพฒันา
ครู 5) การสง่เสริมบรรยากาศ วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 6) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 7) การ
สง่เสริมการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา รวมไปถึงวฒันธรรมองค์การโรงเรียนได้ใช้แนวคิดของแพตเตอร์สนั  เพื่อวดั
ระดบัวฒันธรรมองค์การประกอบด้วย 10 ด้าน ดงันี ้1) ความมุง่ประสงค์ของโรงเรียน 2) การมอบอ านาจ 3) การตดัสนิใจ 4) 
ความรู้สกึเป็นสว่นหนึง่ของโรงเรียน 5) ความไว้วางใจ 6) ความมีคณุภาพ 7) การยอมรับ 8) ความเอือ้อาทร 9) ความซื่อสตัย์
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สจุริต 10) ความหลากหลายของบคุลากร  โดยมีขอบเขตของผู้ ให้ข้อมูลได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ านวน 1,776 คน และใช้วิธีการสุม่กลุม่ตวัอย่างตามตารางของเครจซี และมอร์แกน 
จ านวน 317 คน และใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) โดยมีเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส าหรับการวิจยัในครัง้นีม้ีทัง้หมด 3 ตอน รายละเอียดของแบบสอบถามในแตล่ะรายการ เป็นดงันี ้
          ตอนที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน เป็นแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เองจากกรอบ
แนวความคิด ซึ่งจ าแนกเนือ้หาเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านความสามารถผลิตนกัเรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 2) ด้าน
ความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก 3) ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนและพฒันาโรงเรียนให้เข้ากับ
สิง่แวดล้อม 4) ด้านความสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน แบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยผู้วิจยัสร้างขึน้เองตามกรอบแนวคิด
ที่สงัเคราะห์ขึน้จากการศกึษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัภาวะผู้น าทางวิชาการที่ท าการศึกษา โดยก าหนด
พฤติกรรมการบริหารโรงเรียนด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร 7 ด้าน คือ 1) การก าหนดวิสยัทศัน์ พันธกิจ และ
เป้าหมาย 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การเรียนการสอน 4) การพัฒนาครู 5) การส่งเสริมบรรยากาศ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 6) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 7) การสง่เสริมการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์การโรงเรียน เป็นแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เองจากกรอบ
แนวความคิด ซึ่งจ าแนกได้  10 ด้าน ได้แก่ 1) ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน  2) การมอบอ านาจ  3) การตัดสินใจ 4) 
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 5) ความไว้วางใจ 6) ความมีคุณภาพ 7) การยอมรับ 8) ความเอือ้อาทร  9) ความ
ซื่อสตัย์สจุริต  10) ความหลากหลายของบคุลากร แบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบัตามแนวคิดของลิ
เคิร์ท  

ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเองโดยมีขัน้ตอน ดงันี ้
1. ด าเนินการขอหนงัสือเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

บรูพา ถึงผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เพื่อขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูส าหรับทดลองใช้เคร่ืองมือวิจยัและในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

2.  ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เพื่อน าหนังสือขอความอนุเคราะห์และ
แบบสอบถามไปให้กับผู้ บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอนในสถานศึกษานัน้ๆ ด้วยตนเองเพื่อชีแ้จงรายละเอียดจาก
แบบสอบถามและวตัถปุระสงค์ในการจดัท าวิจยั 
 3.  น าสง่แบบสอบถามไปโรงเรียนที่เป็นกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในงานวิจยัทัง้สิน้ 317 ฉบบั ได้รับแบบสอบถามกลบัคืน
เป็นจ านวนทัง้สิน้ 317 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 น ามาตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ก่อนน าไปประมวลผลเพื่อหาค่าสถิติ 
และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในล าดบัตอ่ไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการและวฒันธรรมองค์การท่ีสง่ผลต่อประสทิธิผลของโรงเรียน สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี ้
 1.  ประสทิธิผลของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้านทกุ
ด้านพบวา่อยูใ่นระดบั มาก  
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              2. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
โดยรวมและรายด้านทกุด้านอยูใ่นระดบั มาก  
 3. วฒันธรรมองค์การโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้าน
อยูใ่นระดบัมาก  
              4. ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการและวฒันธรรมองค์การโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียน สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาระยองเขต 1 พบวา่ ภาวะผู้น าทางวิชาการและวฒันธรรมองค์การโรงเรียนแต่ละ
ด้านมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ในทกุด้าน มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสงู สว่นปัจจยัด้านความไว้วางใจ ด้านการสง่เสริมการวจิยัเพื่อพฒันา ด้านความซื่อสตัย์สจุริต 
และด้านความหลากหลายของบคุลากร มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 5. ภาวะผู้น าทางวิชาการ และวัฒนธรรมองค์การในภาพรวมสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน  สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 ได้ โดยพบวา่ มี 5 ด้าน เป็นตวัแปรพยากรณ์ที่ดีที่สดุเรียงตามล าดบั 
และสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ ร่วมกนัสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาระยอง เขต 1 โดยร้อยละ 64.80   
  

อภปิรายผล 
 จากการศกึษาภาวะผู้น าทางวิชาการและวฒันธรรมองค์การที่สง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดงันี ้
 ผลการวิจยั พบวา่ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา
ระยอง เขต  1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  โดยพบวา่ ด้านการสง่เสริมบรรยากาศ วฒันธรรมและสิง่แวดล้อมที่เอือ้
ต่อการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ผู้ บริหารเห็นความส าคัญของการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้มีความร่มร่ืน สะอาด สวยงาม จัดภูมิทศัน์ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ที่ส่งผลอย่างมากต่อการ

เรียนรู้ของผู้ เรียน สอดคล้องกับวนัเผด็จ มีชัย[13] ได้ศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อการบริหารงาน วิชาการใน
โรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น พบว่า ผลการวิ จัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น มีภาวะผู้น าทางวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน 
โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ตามล าดบัดงันีค้ือ ด้านการบริหารจดัการหลกัสตูร ด้านการบริหารจัดการการเรียนการ
สอน และด้านการส่งเสริมบรรยากาศ วฒันธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ตามล าดบั อนัดบัสดุท้าย คือ ด้านการ
นิเทศการศกึษา  
 ด้านการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย  โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า 
โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  และมีการจัดท าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีซึง่มีการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้หมายและความส าเร็จของการพฒันาที่ชดัเจนโดยค านงึถึงหลกัการมีสว่นร่วม 

น าไปสู่การปฏิบตัิได้จริง ท าให้การด าเนินงานบรรลผุลส าเร็จ สอดคล้องกบัอภิเดช พลเยี่ยม [18] ได้ศึกษา ความสมัพนัธ์
ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบวา่ 1) ระดบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบั“มาก” โดย
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย  ด้านการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ด้านการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งครู นกัเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู และด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามล าดับ 2) ระดับ



 
132 วารสารบริหารการศกึษา มศว ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 31 เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

ประสทิธิผลของโรงเรียน อยูใ่นระดบั“มากที่สดุ” โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการพฒันานกัเรียน ให้มีเจตคติ
ทางบวกด้านการมีสว่นร่วมและสนบัสนนุจากผู้ปกครอง ด้านความพึงพอใจของครู และด้านผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนตามล าดบั 
3) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ใน
ระดบัสงู และเป็นทิศทางบวก (r =.662) ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01  
 ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าโรงเรียนมีการจัดท า

หลกัสตูรของโรงเรียนเหมาะสม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ่งนภา นุตราวงศ์ [11] ได้กล่าวถึงบทบาทผู้บริหารในยุค
ปัจจบุนัจ าเป็นต้องได้รับการพฒันาให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในระบบการศกึษา โดยมีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จดัการหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ที่มุง่พฒันาผู้ เรียนไปสูค่ณุภาพตามมาตรฐานซึง่ถกูก าหนดขึน้เพื่อให้ก้าวทนั
ตอ่การเปลีย่นแปลง ในสงัคมโลกที่มีความซบัซ้อนขึน้ในการจดัการศกึษาเพื่อให้ประชากรของชาติมีความรู้ ความสามารถที่
จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตและการท างานในโลกยุคศตวรรษที่ผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
ยกระดบัศกัยภาพสถานศกึษาให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง 
 ด้านการจดัการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารเล็งเห็นถึง
ความส าคญัในการสง่เสริมทางด้านการจัดการเรียนการสอน  และการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สง่เสริมให้
ชุมชนมีสว่นร่วมในการจัดการเรียนรู้ สนบัสนุนให้ครูท าวิจยัในชัน้เรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพผู้ เรียน สอดคล้องกับวนัเผด็จ  

มีชัย[13] ได้ศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั
ขอนแก่น พบวา่ ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น มีภาวะผู้น าทางวิชาการ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 ด้านการสง่เสริมบรรยากาศ วฒันธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดบัมาก 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ การสง่เสริมบรรยากาศ วฒันธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอือ้อตอ่การเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ในโรงเรียน เพราะบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนจะช่วยเสริมการจดัการเรียนการสอนของครูให้ดีขึน้ช่วยให้ผู้ เรียนเรียนรู้  

ได้ดีขึน้ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของจารุณี มขุพรหม[3] ได้ศึกษาความมีประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง
สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ ระดบัความมีประสทิธิผลของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก  
 ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า การนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งปรับปรุงการเรียนการสอนโดยตรง เป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งผู้บริหารและ
ครูสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน แนะน าซึ่งกันและกันในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู  
เพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสงูขึน้ตามจดุมุง่หมายท่ีต้องการ ได้ศกึษาพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพของครู ผู้บริหารสถานศึกษามธัยมศึกษา และศาสตราจารย์ที่เป็นผู้น าทางการศึกษา จากกลุม่ตวัอย่างโดยมี
พฤติกรรม ผลการวิจยัพบวา่ มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัเพียง 1 มิติ คือ การตรวจสอบความก้าวหน้าของนกัเรียน 
 ด้านการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้ค าปรึกษาเร่ืองการท าวิจัยแก่ครูและบุคลากรได้อย่างชัดเจน  ผู้บริหารน า

ผลการวิจยัมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนของครูให้เกิดผลสมัฤทธ์ิแก่ผู้ เรียน สอดคล้องกบัธีระ รุญเจริญ [6] กลา่วว่า 
การวิจยัในหนว่ยงานอยา่งสถานศกึษาเป็นเร่ืองที่ได้รับความตระหนกัและความสนใจของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องเป็นอยา่งมากใน
ปัจจบุนั เพราะในยคุโลกาภิวตัน์จ าต้องด าเนินการโดยใช้ข้อมลูสารสนเทศมาก จึงน าไปสูค่วามส าเร็จในระดบัโรงเรียนจ าเป็น
อยา่งยิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียน ครู นกัเรียน และบคุลากรฝ่ายต่าง ๆ ต้องแสวงหาแนวทางและวิธีการ เพื่อการบริหารจดัการ การ
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สอนและการเรียนซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัแนวทางการวิจยัเป็นหลกั ระดบัวฒันธรรมองค์การโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1   
 ด้านความมุง่ประสงค์ของโรงเรียน โดยรวมและรายข้ออยูใ่นระดบัมากเรียงจากคา่เฉลีย่มาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า 
ผู้บริหารให้ครูมีสว่นร่วมในการวางแผน ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน ผู้บริหารก าหนดแผนงาน 
โครงการของโรงเรียนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและสภาพปัญหาปัจจุบันของโรงเรียน  และประชาสัมพันธ์ชีแ้จง
วตัถุประสงค์ของโรงเรียนให้บุคลากรเข้าใจแนวทางปฏิบตัิงานและประมวลผลร่วมกัน  สอดคล้องกับศรีวิไล ยลสริุยนัวงศ์ 
[16] ที่ได้ศึกษา ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียน  สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
สงขลา เขต 2 พบว่า วฒันธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านมีความสมัพนัธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั .01 
 ด้านการมอบอ านาจ โดยรวมและรายข้ออยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ บคุลากรในโรงเรียนมีสทิธิเทา่เทียม
กนัในการรับรู้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของโรงเรียน และผู้บริหารมีการกระจายอ านาจหน้าที่ลดหลัน่ไป

ตามล าดบัสายการบงัคบับญัชาเพื่อความสะดวกในการปฏิบตัิงานค่อนข้างน้อย  สอดคล้องกับกมลวรรณ รอดจ่าย[1]ได้
ศกึษา การวิเคราะห์ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ประสทิธิภาพโรงเรียนขนาดเลก็ พบวา่ ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ประสทิธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ศึกษาขึน้ประกอบด้วย  ตวัแปร ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหาร
จดัการ การจดัการเรียนรู้ การจดัสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การมีสว่นร่วมของชุมชน การน านโยบายสู่การปฏิบตัิ และ
ประสทิธิภาพโรงเรียนขนาดเลก็  
 ด้านการตดัสินใจ โดยรวมและรายข้อ อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บคุลากรมี
สว่นร่วมในการตดัสนิใจในกิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียนอยา่งเหมาะสม ตดัสนิใจโดยค านงึถงึความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิและ
โอกาสในการประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายมากที่สดุ ตลอดจนผู้บริหารและบคุลากรของโรงเรียนใช้ข้อมลูและสารสนเทศ 
สอดคล้องกบัศิริวรรณ เสรีรีตน์ [15] กลา่วถึง การตดัสินใจเป็นทางเลือกระหวา่งทางเลือก ซึง่คาดหวงัวา่จะน าไปสูผ่ลลพัธ์ที่
พงึพอใจจากปัญหาใดปัญหาหนึง่ แม้วา่การตดัสินใจในการบริหารไมไ่ด้เร่ิมต้นหรือสิน้สดุด้วยการตดัสนิใจ เพราะต้องมีการ
ก าหนดปัญหาก่อนจึงตดัสนิใจและเมื่อตดัสนิใจแล้วจึงน าไปปฏิบตัิ  
 ด้านความรู้สกึเป็นสว่นหนึง่ของโรงเรียน โดยรวมและรายข้ออยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ เมื่อโรงเรียน
ขอความร่วมมือให้มาปฏิบตัิงานในวนัหยดุหรือนอกเวลาปฏิบตัิงานโดยไมม่ีคา่ตอบแทน ครูจะมาปฏิบตัิงานด้วยความยินดี 
ซึง่มีคา่เฉลีย่ระดบัมากที่สดุ นัน่แสดงวา่ บคุลากรในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 มี

ความรักผกูพนัและมีความรู้สกึเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกนั  สอดคล้องกบัดวงดาว บญุกอง[6] กลา่วว่า ความรู้สกึเป็นสว่น
หนึ่งของโรงเรียน หมายถึง บคุลากรมีความรักความผกูพนัเป็นเจ้าของหน่วยงานที่ปฏิบตัิ โดยไม่คิดโอนย้ายหรือลาออกไป
ท างานที่หน่วยงานอื่นผู้บริหารมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีความส าคญัต่อความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน
ให้กบับคุลากร  
 ด้านความไว้วางใจ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารให้โอกาสและไว้วางใจ
การปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรท าให้งานส าเร็จเร็วขึน้  และผลการ
ปฏิบตัิงานออกมาดี และให้ความมัน่ใจและไว้วางใจมอบหมายงานส าคญัให้ปฏิบตัิ เปิดโอกาสให้เป็นผู้น าในสถานการณ์

ตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ สอดคล้องกบั วารสาร เมืองพวน [14]กลา่วว่า การท่ีสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บคุลากรได้เลือกปฏิบตัิงาน
ตามความรู้ ความสามารถ และความต้องการ การให้ความเช่ือมั่นในศักยภาพของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานให้บร รลุ
เปา้หมายงบคุลากรที่รวมทัง้การสือ่สารแบบเผยความรู้สกึตอ่กนัท าให้บรรยากาศการปฏิบตัิงานเต็มไปด้วยความไว้เนือ้เช่ือใจ  
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 ด้านความมีคุณภาพ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีวสัดุอุปกรณ์พร้อม
ส าหรับให้ครูได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงานอยา่งเพียงพอ และผู้บริหารให้ความส าคญัในการพฒันาคณุภาพ
บคุลากรภายในโรงเรียนค่อนข้างสงู ดงันัน้งานที่ปฏิบตัิออกมาจึงมีคณุภาพ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ กนกวรรณ อินทร์

น้อย[1] ได้ศึกษา กระบวนการการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 พบว่า  1) ผู้บริหารและครูผู้สอนมีระดบัการปฏิบตัิกระบวนการการบริหารทัง้ 7 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก 2) ผู้บริหารและครูผู้สอนให้ความส าคญักบัระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สงักดัส านกังาน  เขตพืน้ที่การศกึษา
ปทมุธานี เขต 2 ทัง้  4 ด้าน โดยรวมอยูใ่น ระดบัมาก  3) กระบวนการบริหารทัง้ 7  ด้าน โดยรวมมีความสมัพนัธ์ระดบัสงูและ
มีทิศทางความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสทิธิผลโรงเรียนเอกชน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาปทมุธานี เขต 2 ซึง่มีคา่สมั
ประสิทธิสหสมัพนัธ์ r  เท่ากบั ( .710)  และ 4) กระบวนการ บริหารด้านการรายงาน ด้านการจดังบประมาณ และด้านการ
ประสานงาน โดยรวมสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนเอกชน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาปทมุธานี เขต 2 ได้ร้อยละ 
50.30 โดยมีความคลาดเคลือ่นในการพยากรณ์ร้อยละ 28.806 ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .01 

ด้านการยอมรับ  โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดบัมากทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสและให้การยอมรับ
ความคิดใหม ่ๆ  ของบคุลากรในโรงเรียน ผู้บริหารยอมรับในความรู้สกึความสามารถของบคุลากร และมีการสง่เสริมสนบัสนนุ
ให้มีความตัง้ใจในการปฏิบตัิงานและผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานให้การยอมรับ  ยกย่องชมเชยผลงาน และความส าเร็จของ
บคุลากรในโรงเรียน สอดคล้องกบัพรรณี  ช.เจนจิต [10] ให้แนวคิดไว้ว่า ความต้องการเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่อง
เป็นความต้องการที่จะรู้สกึว่าตนเองมีค่าในสายตาตนเอง และสายตาของผู้อื่น คนทกุคนล้วนมีความต้องการ ต้องการที่จะ
มองเห็นตนเองมีคณุคา่จะเกิดความรู้สกึทนไมไ่ด้ ถ้าขาดในเร่ืองนี ้ 

ด้านความเอือ้อาทร โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารส่งเสริม  สนับสนุนให้
บุคลากรมีการพัฒนาวิชาชีพและความก้าวหน้าในต าแหน่งและสนับสนุนบุคลากรทุกคนในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศรีวิไล ยลสริุยนัวงศ์ [16] ที่ได้ศึกษา ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมโรงเรียนกบั
ประสิทธิผลของโรงเรียน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาสงขลา เขต 2 พบว่า วฒันธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั .01  

ด้านความซื่อสตัย์สจุริต โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูร่วมกนัสร้าง
บรรยากาศที่สง่เสริมความซื่อสตัย์สจุริต ยกย่องชมนกัเรียนที่มีความซื่อสตัย์สจุริต ภายในโรงเรียนปราศจากเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกบัการทจุริตคอรัปชัน่ บคุลากรในโรงเรียนปฏิบตัิตนเป็นผู้ที่มีความซื่อสตัย์สจุริต สอดคล้องกบัปัทมาพร ศรีก าพล [7] 
กล่าวว่า ความซื่อสตัย์สจุริต หมายถึง ลกัษณะที่โรงเรียนให้ความส าคญั และเห็นคุณค่าของความซื่อสตัย์ในความมานะ
พยายามของบคุลากร ท่ีปฏิบตัิงานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และก าหนดแนวทางให้บคุลากรทกุคนประพฤติปฏิบตัิให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนั มองเห็นคุณค่าของความซื่อสตัย์ของครูในโรงเรียนพร้อมทัง้รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานในการปฏิบตัิงานและ
คณุภาพของครู  

ด้านความหลากหลายของบคุลากร โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ ผู้บริหารเห็นคณุค่า
ของความแตกตา่งของบคุลากรท่ีมีทกัษะและวิธีการปฏิบตัิงานท่ีแตกตา่งกนั มอบหมายงานให้บคุลากรได้ สอดคล้องกบั ปัท
มาพร ศรีก าพล[7] กลา่วว่า การที่โรงเรียนเห็นความส าคญัของความแตกต่างระหว่างบคุคลในทกัษะและวิธีการปฏิบตัิงาน
ของบคุลากรในโรงเรียน พร้อมทัง้ มีการยืดหยุน่ผสมผสานในความแตกต่างในรูปแบบ และวิธีการปฏิบตัิแตกต่างกนัของแต่
ละบคุค ให้เข้าใจความมุง่หมายของโรงเรียน กลา่วคือผู้บริหารโรงเรียนเข้าใจในความแตกตา่งระหวา่งการท่ีบคุคลในโรงเรียน 
โดยรู้จกัใช้บคุลากรในโรงเรียนให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานของโรงเรียน บคุลากร  
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 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการและวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 ภาวะผู้น าทางวิชาการและวฒันธรรมองค์การโรงเรียนแต่ละด้าน มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในทุกด้าน มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่าง .30  ถึง .79 ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะวา่ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าทางวิชาการ ปฏิบตัิงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ นอกจากนี ้ยงัเล็งเห็นความส าคญั
ของการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การ ยอมรับความสามารถที่หลากหลายของครูยอมรับแนวความคิดที่ดีขึน้ซึง่สอดคล้องกบั
งานวิจยัของประพจน์ แย้มทบัทิม [8] ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองค์การกบัประสทิธิผลการจดัการศกึษาตาม
การรับรู้ของผู้ บริหารและครูในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พบว่า วัฒนธรรมองค์การโดยรวมตามการรับรู้ของผู้ บริหาร
สถานศกึษามีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสงูกบัประสทิธิผลการจดัการศกึษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยรวม  
 ผลการศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการและวัฒนธรรมองค์การที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการและวฒันธรรมองค์การโรงเรียนที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ
โรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคณูเท่ากับ ร้อยละ 
80.05 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีอ านาจพยากรณ์ ร้อยละ 64.80 โดยมีปัจจัยเพียง 5 ด้าน ที่เป็นตัวพยากรณ์
ประสิทธิผลของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 คือ ภาวะผู้น าทางวิชาการด้านการ
ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเปา้หมาย (X11) ภาวะผู้น าทางวิชาการด้านการสง่เสริมบรรยากาศ วฒันธรรมและสิง่แวดล้อม
ที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ (X15) วฒันธรรมองค์การด้านความมุง่ประสงค์ของโรงเรียน(X21) วฒันธรรมองค์การด้านความหลากหลาย
ของบุคลากร(X210) และวัฒนธรรมองค์การด้านการมอบอ านาจ (X22) ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานทัง้นีอ้าจ
เนื่องมาจากการสอดคล้องกับ การก าหนดไว้ว่าภาวะผู้น าทางวิชาการและวฒันธรรมองค์การส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  และสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ ดังนี ้
สมการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนในรูปคะแนนดิบ ประสิทธิผลของโรงเรียน = 1.133 + 0.431(X11) + 0.103(X15) 
+ 0.135(X21)- 0.125(X210) + 0.113(X22)  
 

ข้อเสนอแนะ 
 การน าเสนอข้อเสนอแนะนี ้ผู้วิจยัน าเสนอโดยแบง่เป็น 2  สว่น คือ สว่นที่หนึ่งเป็นการน าเสนอข้อเสนอแนะในการ
น าผลการวิจยัไปใช้ และสว่นท่ีสองเป็นการน าเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ตอ่ไป ตามรายละเอียด ดงันี ้
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 
               1. ประสทิธิผลของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 ผู้บริหารควรสง่เสริม 
และให้การสนบัสนนุและสง่เสริมการปฏิบตัิงานของครู สง่เสริมการจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อม  
          1.1 ด้านความสามารถผลิตนกัเรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู ผู้บริหารควรให้ความส าคญักบัการสง่เสริม
และพฒันานกัเรียนด้านผลสมัฤทธ์ิให้มาก เพื่อให้นกัเรียนโดยสว่นใหญ่มีผลการเรียนเฉลีย่สงูกวา่เกณฑ์ 
      1.2 ด้านความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก ผู้บริหารควรให้ความส าคญักบัการปลกูฝัง
ความประพฤติที่ดีของนกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนปฏิบตัิตนอยูใ่นกฎระเบียบของโรงเรียน 
      1.3 ด้านความสามารถปรับเปลีย่นและพฒันาโรงเรียนให้เข้ากบัสิง่แวดล้อม ผู้บริหารและครูมีการเตรียมพร้อม
ทัง้ตนเองและนกัเรียน เพื่อเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ผู้บริหารควรตระหนกัและให้ครูให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ AEC 
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        1.4 ด้านความสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ผู้บริหารควรเน้นย า้ให้ครูน าผลการทดสอบของนกัเรียนใน
ระดบัตา่ง ๆ มาเป็นข้อมลูในการวางแผนการจดัการเรียนการสอน จดัโครงการและกิจกรรมตา่ง ๆ  
                2. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
พบวา่ ด้านการจดัการเรียนการสอน มีคา่เฉลีย่อยูอ่นัดบัสดุท้าย ดงันัน้ ผู้บริหารควรสง่เสริมทางด้านการจดัการเรียนการสอน 
สนบัสนนุให้ครูจดัการเรียนการสอนให้มีคณุภาพ โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  
        2.1 ด้านการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย ผู้บริหารควรสง่เสริมให้ครู บคุลากร และชมชุนเข้ามามี
สว่นร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชมุชน เพื่อใช้ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเปา้หมาย ของโรงเรียน 
    2.2 ด้านการพัฒนาหลกัสูตร ผู้บริหารควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลกัสูตรท้องถ่ิน เพื่อให้
สอดคล้องกบับริบทที่แท้จริง 
       2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารควรส่งเสริมและก าหนดให้ครูใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการ
เรียนรู้ โดยกระตุ้นให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
    2.4 ด้านการพฒันาครู ผู้บริหารควรเชิญวิทยากร ผู้ เช่ียวชาญมาฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการให้แก่ครูเพื่อพฒันาการ
จดัการเรียนการสอน และสง่เสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพฒันาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อน าความรู้ความสามารถ
นัน้มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนให้สงูขึน้ 
     2.5 ด้านการสง่เสริมบรรยากาศ วฒันธรรมและสิง่แวดล้อมที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ ผู้บริหารควรกระตุ้นและก าหนด
เกณฑ์การท างาน ให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน โดยให้การเอือ้อ านวยและสง่เสริมการ
จดับรรยากาศและสิง่แวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ มีแหลง่เรียนรู้ส าหรับนกัเรียนอยา่งหลากหลายและเพียงพอ 
      2.6 ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ผู้บริหารควรเห็นความส าคญัของการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การท างานของครูและบคุลากรในโรงเรียน เพื่อน าผลการประเมินนัน้มาปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู
และบุคลากร ให้การจัดการเรียนการสอนนัน้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่นกัเรียน และผู้บริหารควรยกย่องชมเชย ให้เกียรติ ให้
รางวลักบัครู เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจตอ่ผู้ปฏิบตัิงาน 
      2.7 ด้านการสง่เสริมการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา ผู้บริหารควรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ พร้อมทัง้สามารถให้ค าปรึกษาเร่ืองการท าวิจยัแก่ครูได้     
                3. วฒันธรรมองค์การโรงเรียน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  พบว่า ด้านการ
มอบอ านาจ มีค่าเฉลี่ยอนัดบัสดุท้าย ดงันัน้ ผู้บริหารควร มอบหน้าที่และความรับผิดชอบให้ครูและบุคลากรอย่างชัดเจน 
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบคุคล มอบอ านาจให้ครูตดัสนิใจในงานท่ีได้รับมอบหมายได้อยา่งอิสระ  ตลอดจนให้
บคุลากรในโรงเรียนมีสทิธิเทา่เทียมกนั ในการรับรู้ข้อมลูขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของโรงเรียน  
        3.1 ด้านความมุง่ประสงค์ของโรงเรียน ผู้บริหารควรประชาสมัพนัธ์ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของโรงเรียน ให้บคุลากร
เข้าใจแนวทางการปฏิบตัิงานในทิศทางเดียวกนั 

      3.2 ด้านการมอบอ านาจ ผู้บริหารควรให้บคุลากรมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการรับรู้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินงานของโรงเรียน และควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัภาระงาน 
       3.3 ด้านการตดัสนิใจ ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ ร่วมงาน เพื่อประกอบการพิจารณาตดัสนิใจ เพื่อให้
ประสทิธิผลของการตดัสนิใจมีคณุภาพยิ่งขึน้ 
       3.4 ด้านความรู้สกึเป็นสว่นหนึง่ของโรงเรียน ผู้บริหารควรสร้างความเช่ือมัน่ และให้ขวญัก าลงัใจแก่บคุลากรใน
โรงเรียน เพื่อร่วมกนัยกระดบัคณุภาพการปฏิบตัิงานให้บรรลผุลตามเปา้หมาย 
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      3.5 ด้านความไว้วางใจ ผู้บริหารควรพิจารณาตนเองถึงจุดเด่น จุดด้อย และพัฒนา ปรับปรุงตนเอง เพื่อให้
บคุลากรหรือผู้ใต้บงัคบับญัชาเกิดความเช่ือมัน่และไว้วางใจในตวัผู้บริหาร 
      3.6 ด้านความมีคณุภาพ ผู้บริหารควรจดัหาจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์อ านวยความสะดวกให้แก่ครูและบคุลากร 
      3.7 ด้านการยอมรับ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสและให้การยอมรับความคิดใหม่ ๆ ของบุคลากรในโรงเรียน และ
พร้อมที่จะสง่เสริมสนบัสนนุความสามารถของบคุลากรอยา่งเต็มที่ 
      3.8 ด้านความเอือ้อาทร ผู้บริหารเอาใจใสด่แูลความเป็นอยูแ่ละคณุภาพชีวิตที่ดีของบคุลากรในโรงเรียนทกุคน
อยา่งเต็มที่และเสมอภาค เพราะถ้าครูมีคณุภาพชีวิตที่ดี การปฏิบตัิงานก็จะมีคณุภาพ 
      3.9 ด้านความซื่อสตัย์สจุริต ผู้บริหารควรเพิ่มความตระหนกัและความรอบคอบในการให้ความเป็นธรรมในการ
ตดัสนิลงโทษหรือพิจารณาความดีความชอบแก่บคุลากรให้มากยิ่งขึน้ 
      3.10 ด้านความหลากหลายของบคุลากร ผู้บริหารควรตระหนกัในการมอบหมายงานให้บคุลากร โดยพิจารณา
ถึงสภาพการเปลีย่นแปลงของบริบทและสงัคม 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 จากผลการศกึษาค้นคว้า ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในการศกึษาค้นคว้าครัง้ตอ่ไป ดงัตอ่ไปนี ้

   1. ควรศกึษาภาวะผู้น าทางวิชาการในเชิงคุณภาพเป็นกรณีศกึษา ในโรงเรียนที่มีประสทิธิผลที่เป็นเลศิ เพื่อค้นหา
แนวทางวิธีปฏิบตัิที่ดี  

   2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารและครูในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 เพื่อน าผลมาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการผู้บริหารและครู 

   3. ควรศึกษาแนวทางพฒันาประสิทธิผลของโรงเรียน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูเพ่ือให้ได้แนวทางท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนได้ดียิ่งขึน้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ดงันี ้1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 และ2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษากลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้ปฏิบตัิงานด้านบริหารงบประมาณจ านวน 132 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจยั
สร้างขึน้ ได้รับแบบสอบถามกลบัคืน 120 ฉบบั การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การหาคา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบรายคูโ่ดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ 

ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 5 โดยภาพรวมมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการระดมทรัพยากรและ
การลงทนุเพื่อการศึกษามีการปฏิบตัิอยู่ในอนัดบัสงูสดุ รองลงมาคือด้านการจดัสรรงบประมาณ สว่นด้าน การบริหารงาน
พสัด ุและสินทรัพย์ มีการปฏิบตัิอยูใ่นอนัดบัต ่าสดุ และ 2) การเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 5 พบวา่ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน และปฏิบตัิงาน
ในสถานศึกษาขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงบประมาณด้านบริหารงานการเงิน และด้านการ
บริหารงานพสัด ุและสนิทรัพย์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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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  
จากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2540 ต้องการให้มีการปฏิรูปการศึกษา โดย

การกระจายอ านาจให้ทกุฝ่ายมีส่วนร่วมและพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ที่ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทัง้ด้านวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา และ
สถานศกึษาโดยตรง เพื่อให้สถานศกึษามีความคลอ่งตวั มีอิสระ และมีความเข้มแข็ง รัฐจึงให้สถานศกึษาเป็นนิติบคุคล โดย
ได้บญัญตัิไว้ในพระราชบญัญตัิระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.2546 โดยในมาตรา 35 ดงันี ้ “สถานศกึษา
ที่จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามมาตรา 34 เฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบคุคล เมื่อมีการยบุเลิกสถานศกึษาตามวรรค
หนึ่ง ให้มีความเป็นนิติบคุคลสิน้สดุลง” การบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่เป็นนิติบคุคล มีขอบขา่ยและภารกิจการบริหาร
และจดัการสถานศกึษา ออกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้1) การบริหารวิชาการ เป็นการบริหารกิจกรรมทกุชนิดที่เก่ียวกบัการพฒันาการ
เรียนการสอน ให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลมากที่สดุ 2) การบริหารงบประมาณ เป็นการบริหารเก่ียวกบัการจดัท าและ
น าเสนอของบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทนุเพื่อการศกึษา การบริหารงานการเงิน การ
บริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 3) การบริหารงานบุคคล เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มี คุณภาพ
ประสิทธิภาพ เป็นการวางแผนอตัราก าลงั ก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและบรรจแุต่งตัง้ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิราชการ วินยัและการออกจากราชการ 4) การบริหารงานทัว่ไป เป็นการด าเนินงานด้านธุรการ ข้อมลูด้านสารสนเทศ 
อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม งานสง่เสริมกิจการนกัเรียน การประชาสมัพนัธ์การประสานงานกบัหนว่ยงานอื่น ๆ [1] 
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ปัจจบุนัโรงเรียนมธัยมศกึษามีโครงสร้างการบริหารใหม่ตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 ท าให้โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมธัยมศึกษาแยก
โครงสร้างการบริหารออกจากกนัอย่างชดัเจน คือส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ดแูลการจัดการของโรงเรียน
ระดบัประถมศึกษา และส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา ดูแลการจัดการของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา เป็นที่
คาดหมายว่าจะท าให้โรงเรียนมธัยมศกึษามีความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการมากขึน้ ทัง้ในเร่ืองด้านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานได้จดัท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้เป็นคู่มือประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน
มธัยมศึกษา เป็นข้อมลูในการปรับปรุงการพฒันาการบริหารให้มีคุณภาพสงูสดุ ซึ่งมีมาตรฐานเก่ียวกบัการบริหารการเงิน 
และบญัชีของโรงเรียนมธัยมศึกษา ซึ่งมีขอบข่ายงาน 6 ด้าน คือ 1) การท าหลกัฐานการเงินและการบญัชี 2) การรับเงิน 3) 
การจ่ายเงิน 4) การเก็บรักษาเงิน 5) การควบคมุและตรวจสอบ 6) การประเมินผลการใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่าย [2]  

การบริหารงบประมาณ เป็นงานหนึ่งของการบริหารโรงเรียนที่มีความส าคญัยิ่ง ทัง้นีเ้พราะการบริหารโรงเรียน ถ้า
หากผู้บริหารโรงเรียนไม่ให้ความส าคญั และไมม่ีการวางแผนในการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ผู้บริหารโรงเรียนนัน้ๆ ก็มกั
ประสบปัญหาในการบริหารโรงเรียน 
 ในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบคุลากรที่เก่ียวข้อง ถือได้ว่ามีบทบาทส าคญัในการ
รับผิดชอบ ตัง้แต่ขัน้ตอนการวางแผน การบริหารงบประมาณและการรายงานผล โดยมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน และการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ เพื่อให้การด าเนินงานของหนว่ยงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ภายใต้งบประมาณที่
มีอย่างจ ากดั โดยสถานศกึษาจ าเป็นต้องด าเนินงานตามเง่ือนไขการจดัการทางการเงิน มีการวางแผนกลยทุธ์และวางแผน
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การจัดระบบจัดซือ้จัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ รัดกุมและโปร่งใส มีมาตรฐานการควบคุม
งบประมาณ และการก าหนดความรับผิดชอบเร่ืองการบญัชีและการเงิน การบริหารสินทรัพย์เพื่อให้ใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้
คุ้มค่ามากที่สดุ การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน เพื่อแสดงความโปร่งใส การควบคุมและตรวจสอบภายใน 
ทัง้นีเ้พื่อควบคมุการใช้งบประมาณและปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 
 แตอ่ยา่งไรก็ตาม การบริหารงบประมาณก็ยงัพบปัญหาหลายด้าน เช่น ด้านการท าหลกัฐานการเงิน และการบญัชี 
ซึง่เป็นงานท่ีมีปริมาณงานมาก ต้องอาศยับคุลากรท่ีมารับผิดชอบงานด้านการจดัหลกัฐานการเงินและการบญัชีโดยเฉพาะ 
และบคุลากรนัน้ต้องมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ซึง่ปัจจุบนัจะใช้ครูเป็นผู้ด าเนินการ ท าให้ครูที่มีหน้าที่หลกัทางด้าน
การจดัการเรียนการสอน ไมส่ามารถด าเนินการได้ทนัตอ่เวลาและไมเ่ป็นปัจจบุนั ซึ่งถือวา่เป็นปัญหาที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัเป็น
อย่างมาก และด้านการประเมินผลการใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่บคุลากรในสถานศึกษาไม่สามารถรับทราบ
รายละเอียดได้ทกุเร่ือง ในด้านการเปิดเผยข้อมลูอยา่งชดัเจน ท าให้กระบวนการด้านการประเมินผลการใช้จา่ย จึงไมผ่า่นการ
ด าเนินการมีสว่นร่วมของบคุลากรทกุฝ่าย กรรณิการ์  พลลาภ [3] จึงสง่ผลเสยีต่อการบริหารงานของผู้บริหารเป็นอยา่งมาก 
เพราะว่างานงบประมาณและการเงิน เป็นงานที่ช่วยสนบัสนุนงานอื่น ๆ ให้คล่องตวั หากผิดพลาดจะมีผลเสียที่เห็นเด่นชดั
กวา่งานอื่น ๆ 
 ดังนัน้ ผู้ บริหารสถานศึกษา และครูจึงมีความส าคัญในการบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะการบริ หารงาน
งบประมาณ ถือเป็นปัจจยัหลกัของสถานศึกษาทกุระดบั ซึ่งผู้บริหารต้องอาศยัความรอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั ในการ
บริหารงานงบประมาณให้ถกูต้องตามระเบียบกฎหมาย และมิให้เกิดข้อผิดพลาด อนัจะสง่ผลให้เกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการได้ เป็นเหตุให้ผู้วิจยัสนใจ ที่จะศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณ ของส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัสิงห์บรีุ จาก
ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษา และครูผู้ท าหน้าที่ด้านงบประมาณว่าเป็นอย่างไร เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นแนวทาง
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ส าหรับผู้บริหารและครู ของสถานศกึษาในการพฒันาการบริหารงบประมาณ เพื่อให้มีประสทิธิภาพมากที่สดุ คุ้มคา่ และเกิด
ประโยชน์สงูสดุ ตอ่การจดัการศกึษาของประเทศในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 5 
 2. เพื่อเปรียบเทยีบการบริหารงบประมาณในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 5 จ าแนกตามต าแหนง่ ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศกึษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรในการวิจยัครัง้นีค้ือ ผู้บริหารสถานศกึษา จ านวน 64 คน และครูผู้ปฏิบตัิงานด้านบริหารงบประมาณ 
จ านวน 128 คน รวมประชากรทัง้สิน้ 192 คน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจยัก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยเทียบจ านวนจากตารางของ Krejcie & Morga (1970) ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ได้
กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 132 คน 

วิธีการสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) ค านวณตวัอยา่งตามสดัสว่น ให้ได้ตวัอยา่งตามขนาด
ตวัอยา่งทีก่ าหนด 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัในครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วจิยัสร้างขึน้ โดยการศกึษาจากเอกสาร ต ารา และทฤษฎีที่
เก่ียวข้อง แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 1 ชดุ ส าหรับผู้บริหารสถานศกึษา และครู
ผู้ปฏิบตัิงานด้านบริหารงบประมาณโดยแบบสอบถามมี 2 ตอน แบง่เป็น  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
 ตอนที่ 2 การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ประกอบด้วย 7 ด้านคือ 1) การจัดท าและเสนอของบประมาณ 2) 
การจัดสรรงบประมาณ  3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานการใช้เงิน และผลการด าเนินงาน  4) การระดม
ทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา  5) การบริหารงานการเงิน 6) การบริหารการบัญชี และ7) การบริหารพัสดุและ
สนิทรัพย์ ซึง่เกณฑ์การให้คะแนนมี 5 ระดบั คือ 5 หมายถึง การปฏิบตัิในระดบัมากที่สดุ,4 หมายถึง การปฏิบตัิในระดบัมาก, 
3 หมายถึง การปฏิบตัิในระดบัปานกลาง, 2 หมายถึง การปฏิบตัิในระดบัน้อย และ 1 หมายถึง การปฏิบตัิในระดบัน้อยที่สดุ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
 1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืน แล้วน ามาให้คะแนนตามน า้หนกัคะแนนแตล่ะข้อ 
 2. วิเคราะห์ข้อมลูของตวัแปร โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ คา่เฉลีย่ ( x ) และคา่
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร
งบประมาณ ท่ีมีต่อการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหนง่ ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของ
สถานศกึษา สถิติที่ใช้ คือ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และหากพบความแตกตา่งจะเปรียบเทียบเป็นราย
คูโ่ดยใช้ วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศกึษาการบริหารงบประมาณในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 
5 สรุปผลการศกึษาได้ 3 ประเด็น ดงันี ้

1. ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหาร 40 คน และครูผู้ปฏิบตัิหน้าที่
ด้านบริหารงบประมาณ  80 คน ส่วนใหญ่ พบว่า มีประสบการณ์การท างานในโรงเรียน 5-10 ปี และด ารงต าแหน่งใน
สถานศกึษาขนาดเลก็ 51 คน  

2. การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 โดย
ภาพรวม และรายด้านพบวา่ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านการระดมทรัพยากร และการ
ลงทนุเพื่อการศกึษา มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัสงูสดุ รองลงมาคือ ด้านการจดัสรรงบประมาณ การจัดท าและ
เสนอของบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน การบริหารงาน
บญัชี การบริหารงานการเงิน ตามล าดบั สว่นด้าน การบริหารพสัด ุและสนิทรัพย์อยูใ่นล าดบัสดุท้าย 

3. เปรียบเทียบการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 5 จ าแนกต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียน ผู้บริหารและครูที่มีต าแหน่งแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงบประมาณไม่แตกต่างกัน ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ท างานแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัด้านการบริหารงานการเงิน และการบริหารพสัดุและสินทรัพย์ แตกต่างกนั ผู้บริหารและครูที่อยู่ในโรงเรียนขนาด
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ด้านการบริหารงานการเงิน และการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

อภิปรายผล 
 1. การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 จากการศึกษาการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 5 โดยภาพรวมและแยกเป็นรายด้านทัง้ 7 ด้าน ผู้ศกึษามีข้อวิจารณ์ ดงันี ้
 1. การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 
โดยภาพรวม 

การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 

โดยภาพรวม พบวา่มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก (x= 3.82, S.D. = 0.69) แสดงให้เห็นวา่ ผู้บริหารและครูผู้ปฏิบตัิหน้าที่ด้าน
บริหารงบประมาณ มีการการบริหารงบประมาณทัง้ 7 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั สร้อยวสนัต์  ศรีค าแหง [4] ได้ศึกษา 
เร่ืองการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 พบว่า ความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
สพุรรณบุรี เขต 1 ในภาพรวมพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณอยู่ในระดบัมาก และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ภมูิภาศิณศม์  อิสสระยางกลู [5] ได้ท าการวิจยัการพฒันารูปแบบการบริหารงานงบประมาณและ
การเงินในอนาคต ส าหรับสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการปฏิบตัิจริงสงูสดุในปัจจุบนัของการบริหาร
งบประมาณและการเงินของโรงเรียนโดยส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา อยู่ในระดบัมากและสอดคล้องกบังานวิจยัของซุบรี  
มว่งกุ้ง [6] ได้ท าการวิจยัการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธ์ศาสตร์ในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยใช้แบบสอบถาม ประชากรคือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ปฏิบตัิงานในสถานศึกษา  
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ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นตอ่การบริหารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธ์ศาสตร์
ในการศกึษา ภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่การบริหารงบประมาณด้านการระดมทรัพยากร และการลงทนุเพื่อการศกึษามีการ

ปฏิบัติอยู่ในอันดับสูงสุด (x= 3.98, S.D. = 0.85) อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูมีการบริหารการใช้ทรัพยากร และ
ทนุการศกึษา อยา่งคุ้มคา่ มีการร่วมกนัวางแผนการใช้ทรัพยากรภายในโรงเรียน และมีการก ากบั ติดตาม การใช้ทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสายบัว  กล้วยดี [7] ได้ศึกษา เร่ืองสภาพและปัญหาการปฏิบัติงาน
งบประมาณของผู้บริหารและครู ในสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีพบว่าสภาพการ
ปฏิบตัิงานงบประมาณของผู้บริหารและครู ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบั
มากที่สดุ 

 สว่นการการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานพสัด ุและสินทรัพย์มีการปฏิบตัิอยู่ในอนัดบัต ่าสดุ  (x= 3.65, 
S.D. = 0.42) ซึง่เมื่อพิจารณาแล้ว อาจเป็นเพราะวา่ในโรงเรียน ยงัขาดเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อม
ในการรับผิดชอบงานพสัด ุจึงท าให้มีปัญหาในการตรวจสอบวสัด ุครุภณัฑ์ การจดัซือ้จดัจ้าง การจดัท าฐานข้อมลูสนิทรัพย์ 
ของโรงเรียนที่ไมเ่ป็นระบบ ซึง่สอดคล้องกบัในปี พ.ศ. 2560 มีการเปลีย่นมาใช้ พ.ร.บ. การจดัซือ้จดัจ้าง และการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 แทนการใช้ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดดุ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และสอดคล้องกบังานวิจยัของสรารักษ์ ศิริพงษ์ [8] 
ได้ศกึษา เร่ืองปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุเขต 2 พบวา่ ด้านการบริหารงานพสัดแุละสนิทรัพย์ มีปัญหาอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
 2.  การเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 

1) ผู้บริหารและครู ท่ีมีต าแหนง่แตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการการบริหารงบประมาณในสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 แตกตา่งกนัมีรายละเอยีดการอภิปราย ดงันี ้
 การบริหารงบประมาณ จ าแนกตามต าแหน่ง ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครูที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ โดยรวมเฉลี่ยไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า 
ผู้บริหารและครูผู้ปฏิบตัิงานด้านงบประมาณ ในแตล่ะโรงเรียนได้มีการวางแผนการด าเนินงาน /โครงการ ก าหนดจดุประสงค์
เพื่อจัดท าและเสนอของบประมาณ มีการจัดโครงสร้างการบริหารงบประมาณอย่างไว้อย่างชัดเจน และมีการชีแ้จงให้
บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ถูกต้อง และสามารถติดตาม ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ วนิดา  ช่วยบ ารุง [9] ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 3 พบวา่ เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 

2) ผู้บริหารและครู ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกตา่งกนัมคีวามคิดเห็นเก่ียวกบั การบริหารงบประมาณใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 5 แตกตา่งกนั มีรายละเอียดการอภิปราย ดงันี ้

การบริหารงบประมาณ จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์
ท างานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ โดยรวมเฉลี่ยไม่ต่างกนัและเมื่อแยกพิจารณารายด้านพบว่า 
ด้านการบริหารงานการเงินกบัด้านการบริหารงานพสัด ุและสนิทรัพย์ ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ท างานต ่ากวา่ 5 ปี กบั 
ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ท างาน มากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
การเงิน กบัด้านการบริหารงานพสัด ุและสนิทรัพย์โดยเฉลีย่แตกตา่งกนั โดยผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ท างาน มากกวา่ 
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10 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับการการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานการเงิน กับด้านการบริหารงานพสัด ุ
และสินทรัพย์มากกว่า ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ท างานต ่ากว่า 5 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายบวั  กล้วยดี 
[10] ได้ศกึษา เร่ืองสภาพและปัญหาการปฏิบตัิงานงบประมาณของผู้บริหารและครู ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ พบว่า สภาพการปฏิบตัิงานงบประมาณของผู้บริหารและครู ในสถานศึกษาเมื่อจ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานด้านงบประมาณมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

3) ผู้บริหารและครูที่ปฏิบตัิงานในสถานศกึษาทีม่ีขนาดตา่งกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 แตกตา่งกนั 
 การบริหารงบประมาณ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครูที่อยู่ในโรงเรียนขนาด
ตา่งกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณโดยรวมเฉลี่ยไม่แตกต่างกนั และเมื่อแยกพิจารณารายด้านพบวา่ 1) 
ผู้บริหารและครูที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก กบั ผู้บริหารและครูที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ 2) ผู้บริหารและครูที่อยู่ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก กับ ผู้บริหารและครูที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ โดยเฉลี่ย
แตกต่างกนัโดยผู้บริหารและครูที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และผู้บริหารและครูที่อยู่ ในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นเก่ียวกับการการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานพสัดุ และสินทรัพย์มากกว่า ผู้บริหารและครูที่อยู่ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สร้อยวสันต์  ศรีค าแหง [4] ได้ศึกษา เร่ืองการบริหารงบประมาณใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 1 พบวา่ ผู้บริหารที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียนที่มีขนาด
ตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การบริหารงบประมาณ ในภาพรวมแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการศกึษาการบริหารงบประมาณในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 5 มีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. ด้านการจดัท าและเสนอของบประมาณ 
จากผลการศกึษาการบริหารงบประมาณพบวา่ โรงเรียนมีการมอบหมายงาน โดยมีผู้ รับผิดชอบงานงบประมาณใน

แตล่ะด้านอยา่งชดัเจนมีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ ดงันัน้ผู้บริหารและครูผู้ปฏิบตัิงานด้านงบประมาณ ควรจดัท าเอกสารที่มีผู้ รับผิดชอบ
งานงบประมาณในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน เช่น ค าสัง่การปฏิบตัิงาน คู่มือแผนงาน /โครงการ คู่มือการจดัซือ้จดัจ้าง หรือ
แนวทางการปฏิบตัิงาน แจกให้ครูได้ศึกษา เพื่อให้ครูปฏิบตัิภารกิจที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของการ
บริหารงบประมาณ 

2. ด้านการจดัสรรงบประมาณ 
จากผลการศึกษาการบริหารงบประมาณพบว่าการจัดสรรงบประมาณภายในโรงเรียน มีการแสดงเหตุผลที่

สนบัสนุนขอเพิ่มงบประมาณ พร้อมทัง้แสดงรายละเอียดทัง้หมดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ ดงันัน้
ผู้บริหารและครูผู้ปฏิบตัิงานด้านงบประมาณหรือบคุลากรผู้ เก่ียวข้องที่รับผิดชอบงานในแต่ละโครงการ ควรร่วมมือกนัแสดง
เหตทุี่สนบัสนนุขอเพิ่มงบประมาณ และแสดงรายละเอียดของผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับไว้อยา่งชดัเจน เพื่อให้การจดัสรร
งบประมาณ มีความเหมาะสม ตามล าดบัความส าคญัของแผนงาน/โครงการ ที่ก าหนดไว้ 
 3. ด้านการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการใช้เงิน และผลการด าเนินงาน 

จากผลการศกึษาการบริหารงบประมาณพบว่า โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมกบั
การตรวจสอบภายในมีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ ดงันัน้ผู้บริหารและครูผู้ปฏิบตัิงานด้านงบประมาณควรสนบัสนนุให้เจ้าหน้าที่ ที่ท างาน
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ด้านการตรวจสอบภายใน ให้ไปอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถเพื่อให้โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความสามารถในการ
ตรวจสอบภายใน ได้ในระดบัปานกลางถึงมาก และการตรวจสอบภายในควรได้รับการสนบัสนนุเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหาร
ด้วย  
 4. ด้านการระดมทรัพยากร และการลงทนุเพื่อการศกึษา 

จากผลการศกึษาการบริหารงบประมาณพบวา่ โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร และทนุการศกึษาร่วมกบัชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อพฒันาโรงเรียน และนกัเรียนมีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ ดงันัน้ผู้บริหารและครูผู้ปฏิบตัิงานด้านงบประมาณหรือ
บคุลากรผู้ เก่ียวข้อง ควรร่วมมือกนั ช่วยกนัวางแผนการสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน และหนว่ยงานตา่งๆ ให้มีมากขึน้ ในการ
ระดมทรัพยากรและทนุการศกึษา เพื่อน ามาพฒันาโรงเรียน และนกัเรียน 

5. ด้านการบริหารงานการเงิน 
จากผลการศึกษาการบริหารงบประมาณพบว่า โรงเรียนมีการจัดท าเอกสาร หลกัฐานที่เก่ียวข้องกับงานการเงิน  

ได้อยา่งครบถ้วนมีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ ดงันัน้ผู้บริหารและครูผู้ปฏิบตัิงานด้านงบประมาณควรมีการพฒันาความรู้ ความสามารถ
ของตนเอง ในการปฏิบัติงานให้มีมากขึน้ โดยการส่งไปอบรม หรือมีคู่มืออ่านเสริม เพื่อให้การจัดท าเอกสาร หลกัฐานที่
เก่ียวข้องกบังานการเงิน มีความครบถ้วน ตามเปา้หมายที่ก าหนด 

6. ด้านการบริหารงานบญัชี 
จากผลการศึกษาการบริหารงบประมาณพบว่า โรงเรียนมีเอกสารทางการบญัชีประเภทต่างๆ และมีการลงบญัชี

อย่างถกูต้อง เป็นปัจจบุนัตรวจสอบได้มีค่าเฉลีย่ต ่าสดุ ดงันัน้ผู้บริหารและครูผู้ปฏิบตัิงานด้านงบประมาณควรมีเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบตัิการด้านการบริหารบญัชี ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ด้านระบบการจดัท าบญัชี การท าบญัชีประเภทตา่งๆ และลงบญัชี
ได้อยา่งถกูต้อง  

7. ด้านการบริหารงานพสัด ุและสนิทรัพย์ 
จากผลการศึกษาการบริหารงบประมาณพบวา่ โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมใน

การรับผิดชอบงานพัสดุมีค่าเฉลี่ยต ่า สดุดงันัน้ผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณควรสนบัสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่
ท างานด้านพสัด ุให้ไปอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถหรือมีคู่มือการจดัซื อ้จดัจ้าง เพื่อให้โรงเรียนสามารถด าเนินการ 
จดัซือ้จดัจ้าง ด้วยวิธีการตา่งๆได้ตามระเบียบ ตามขัน้ตอน รัดกมุ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

8.  ความแตกตา่งของประสบการณ์ในการท างาน 
จากผลการศึกษาการบริหารงบประมาณพบว่าผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ท างานต่างกันมีความคิดเห็น

เก่ียวกับการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานการเงินกับด้านการบริหารงานพัสดุแตกต่างกัน เพราะผู้ บริหาร
สถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต ่ากว่า 5 ปี ความรู้ความช านาญในด้านการบริหาร และการปฏิบตัิงานยงั
น้อย ซึ่งเร่ืองการเงิน และพสัด ุต้องอาศยัเจ้าหน้าที่ท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน มีความพร้อม และต้องมีความรับผิดชอบ 
ดงันัน้ ผู้บริหารและครูที่ต้องท าหน้าที่ด้านการเงินและพสัด ุควรได้รับการอบรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และ
ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการก ากบั ติดตาม นิเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบด้านการเงิน และพสัด ุให้
สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งถกูต้อง 

 9.  ความแตกตา่งของขนาดสถานศกึษา 
จากผลการศึกษาการบริหารงบประมาณพบว่าผู้บริหารและครูที่ปฏิบตัิงานอยู่ในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานการเงินกบัด้านการบริหารงานพสัดแุตกตา่งกนัเพราะผู้บริหารและ
ครูที่ปฏิบตัิงานอยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็ก อาจมีจ านวนบคุลากรน้อย งบประมาณที่ได้รับน้อยและครูสว่นใหญ่ที่มาท าหน้าที่ก็
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เป็นครูบรรจใุหม่ ประสบการณ์ในการท างานน้อย ดงันัน้ หนว่ยงานต้นสงักดัของสถานศกึษา ไมว่า่จะเป็นส านกังานเขตพืน้ที่ 
หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ควรให้ความส าคัญกับโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ขาดแคลนครูผู้ สอน และ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้งบจ้างบุคลากรที่มีความขาดแคลนเพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบตัิงานในโรงเรียนขนาดเล็กมีการ
พฒันาในทางที่ดีขึน้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. จากผลการศึกษา การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 5 ในด้านการบริหารงานการเงิน การบริหารงานพสัดุ และสินทรัพย์โดยภาพรวม มีความแตกต่างกนั ใน
เร่ืองประสบการณ์ท างาน กบัขนาดของโรงเรียน ท่ีผู้บริหารและครูปฏิบตัิงานอยู ่ดงันัน้จึงควรมีวิธีการสง่เสริมเพื่อพฒันาการ
บริหาร กระบวนการท างาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านบริหารงานงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมลูในการพฒันาผู้บริหาร
สถานศกึษา และครูผู้ปฏิบตัิงานตอ่ไป 
 2. หากต้องการศกึษาในครัง้ตอ่ไปควรศกึษาถึงวิธีการบริหาร วิธีการพฒันากระบวนการท างาน และแนวทางการ
แก้ไขปัญหา การบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู และบคุลากรทางการศกึษา   
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ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลตอ่การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนกลุม่โรงเรียนนิคมพฒันาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 กลุม่ตวัอยา่งที่
ใช้ในการวิจยัครัง้นีค้ือครูในกลุม่โรงเรียนนิคมพฒันา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 จ านวน 
155  คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่  5 ระดบั มีค่าอ านาจจ าแนกราย

ข้อระหวา่ง .32 - .87 และค่าความเช่ือมัน่  .96  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ค่าเฉลีย่  ( X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั  คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอยพหคุณูและสร้างสมการถดถอยเพ่ือพยากรณ์ตวัแปรตาม
โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบมีขัน้ตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1)  ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก  
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 2) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก  
 3) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นตวัพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุ่ม
โรงเรียนนิคมพฒันา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 คือ ด้านการนิเทศ (X2) ด้านการสง่เสริม
บรรยากาศทางวิชาการ (X4) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุูณเท่ากบั 89.70 ซึ่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 มีค่า
สมัประสทิธ์ิการท านายหรืออ านาจพยากรณ์ ร้อยละ 80.50   โดยสามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐาน ได้ดงันี ้
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Y = 0.598 + 0.458(X2) + 0.396(X4)  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z = 0.521(Z2) + 0.420(Z4)  
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าทางวิชาการ/ การบริหารงานวิชาการ/ กลุม่โรงเรียนนิคมพฒันา/ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่ 
การศกึษาประถมศกึษาระยอง 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 Product-
Moment 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(Z2) + 0.420(Z4) 
 

Keywords: Academic leadership/Academic administration of school/Nikompattana School Group / The office  
 Ofrayongprimary educational service area 1. 
 

ภูมิหลัง 
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบนั สูค่วามเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงทัง้ในด้าน

สภาพแวดล้อม การเมือง สงัคม วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอื่นๆ  ซึ่งผลการเปลีย่นแปลงเหลา่นีส้ง่ผลทัง้ทางบวก
และทางลบ จึงจ าเป็นที่แตล่ะประเทศต้องเรียนรู้เพื่อจะปรับตวัให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ตลอดเวลา และเตรียมพร้อม  
ที่จะเผชิญกบัความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจยัส าคญัที่จะสามารถเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดงักลา่ว
ได้คือ การพฒันาการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการส าคญัในการพฒันาคนให้มีคุณภาพคนที่มีคณุภาพย่อมส่งผลให้สงัคมและ
ประเทศชาติมีความก้าวหน้า  การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้มีคณุภาพจึงเป็นเร่ืองที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งวนัเผด็จ มีชยั
[12]   ซึ่งผลการประเมิน PISA  2015 ของประเทศไทยพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยด้านวิทยาศาสตร์ 421 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 
493 คะแนน), ด้านการอา่น  409  คะแนน (คา่เฉลีย่ OECD 493  คะแนน) และด้านคณิตศาสตร์ 415 คะแนน (คา่เฉลีย่ OECD 
490  คะแนน)  มีประเทศอาเซียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน  5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สงิคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม 
แต่คะแนนของประเทศมาเลเซียจะไมถ่กูน ามาเปรียบเทียบ เนื่องจากอตัราการเข้าสอบน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีผลการ
จดัอนัดบัการประเมินตามล าดบัคือ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย และอินโดนีเซีย  เมื่อได้วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
คะแนนในภาพรวม ตัง้แต่การประเมินรอบแรกจนถึงรอบปัจจุบนั พบวา่ ผลการประเมินด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ
ไทยไมม่ีการเปลีย่นแปลง ไมต่่างจากการประเมินรอบที่ผา่น ๆ มา ต้องยอมรับวา่คะแนนซึง่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเหลือ่มล า้
ทางการศกึษาวา่เป็นปัจจยัที่ส าคญัในการพฒันาคณุภาพการศกึษา  เพราะประเทศไทยยงัเป็นอนัดบัสองรองจากสงิคโปร์ และ
ยังคงมีคะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD   ดังนัน้ กระทรวงศึกษาธิการจึงจะน าผลสะท้อนจากคะแนน PISA มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยได้เตรียมแนวทางที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในร่างแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574  ว่าภายใน 15 ปีข้างหน้าจะเร่งพัฒนาคะแนนการประเมิน PISA ของประเทศไทยทุกด้านให้
เพิ่มขึน้ 100  คะแนน    ไมว่า่จะเป็นการเข้าถึงโอกาสทางการศกึษาและการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต การผลติและพฒันา
ครูให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัทกัษะในศตวรรษที่  21 การพฒันาหลกัสตูร กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการวดั
และประเมินผลอยา่งมีคณุภาพและมาตรฐาน[15] 

การท่ีนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า   เก่ียวข้องโดยตรงกบับทบาทของผู้บริหารโรงเรียน   ผู้บริหารโรงเรียน
ต้องบริหารจดัการหลกัสตูรและการสอนอยา่งเอาใจใส ่และสนใจพฤติกรรมการสอนของครูให้มาก นัน่คือ ผู้บริหารโรงเรียน
ต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคญัในการบริหารงานวิชาการ  เป็นผู้ รับผิดชอบการน าพาโรงเรียนไปสู่
ความก้าวหน้า และท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสงูขึน้ นอกจากนี ้ผู้บริหารโรงเรียนยงัต้องรักษาบรรยากาศของ
โรงเรียน จัดให้มีทรัพยากรต่าง ๆที่ช่วยสง่เสริมการเรียนการสอนก ากบัดแูลความก้าวหน้าของนกัเรียน มีบรรยากาศความ
คาดหวงัว่านักเรียนจะประสบผลส าเร็จและมีภาวะผู้น าเชิงบริหารที่เข้มแข็ง  จึงมีงานวิจัยจ านวนมากเก่ียวกับโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล ทัง้ในระดบัอนุบาล ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ได้ระบุว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นเร่ืองจ าเป็น ผู้บริหาร
โรงเรียนจึงเป็นคนส าคัญที่สดุในโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอนของครู มีอิทธิพลต่อระดบัความส าเร็จที่สงูของ
นักเรียนและมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิภาพของการด าเนินงานของโรงเรียน ถ้าโรงเรียนต้องการจะเป็นโรงเรียนที่มี
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ประสทิธิผลผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้มีภาวะผู้น าทางวิชาการ ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียนที่ส าคญัคือ ต้องมุง่เน้นท่ีกิจกรรม
ที่จะน าพาไปสูค่วามส าเร็จอยา่งสงูของนกัเรียน  ถ้ามีเปา้หมายที่จะท าโรงเรียนให้มีประสทิธิผล ก็ต้องหาแนวทางเพื่อเน้นการ
ใช้ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน การเรียนรู้ของนกัเรียน  การสอนที่มีคณุภาพ   และการจดัองค์การที่เอือ้ต่อ
การเรียนรู้เป็นเร่ืองที่สมัพนัธ์กนั ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการ เพื่อด าเนินการให้นกัเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียน ภาวะผู้น าทางวิชาการจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีและต้องด าเนินการพัฒนาให้กับผู้บริหาร
โรงเรียน[2] 

ภาวะผู้น าทางวิชาการ(Instructional Leadership)เป็นภาวะผู้น าที่พฒันามาจาก ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership)ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมุ่งการปรับเปลี่ยนมุมมองของงานในวงที่กว้างกว่าและเป็น
ระบบมากกวา่ แตภ่าวะผู้น าทางวิชาการจ ากดัวงเข้ามาที่งานด้านวิชาการขององค์การ ความพยายามในการปฏิรูปการศกึษา
ในวงกว้างจะมุ่งไปที่วิธีการที่เป็นระบบเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีรูปแบบภาวะผู้น าทาง
วิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบคุคลที่อยูใ่นต าแหน่งที่จะต้องสง่เสริมให้เกิดความร่วมมืออยา่งมากจากครู ความร่วมมือนีจ้ะ
น าไปสูก่ารพฒันาการปฏิบตัิการสอนของครูซึง่การพฒันาเช่นนีก็้จะช่วยเพิ่มพนูการเรียนรู้ของนกัเรียนด้วยรูปแบบภาวะผู้น า
ทางการศกึษา (Educational Leadership) สว่นใหญ่ในปัจจบุนันีเ้น้นความส าคญัของผู้น าโรงเรียน (School Leaders)โดยที่
ผู้น าโรงเรียนจะต้องใสใ่จอยา่งมากกบังานการเรียนการสอนของโรงเรียน หากต้องการท่ีจะพฒันาโรงเรียนในท้องถ่ิน ผู้บริหาร
โรงเรียนจ าเป็นต้องเป็นผู้น าทางวิชาการและหลกัสตูร ดงันัน้จึงเรียกมิติภาวะผู้น าโรงเรียน (School Leadership) ว่าเป็น
ภาวะผู้น าทางวิชาการ[16]  

ผู้วิจยัจึงประสงค์ที่จะศึกษา  ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่สง่ผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา  สงักัดส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1เพื่อเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการวางแผนพฒันาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  และพฒันาผู้บริหารสถานศึกษาในด้านภาวะผู้น า
ทางวิชาการ  ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต1 หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง น าไปประกอบการ
พฒันาโรงเรียนตลอดจนการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาด้านภาวะผู้น าทางวิชาการ  อันจะส่งผลต่อคุณภาพ
การศกึษาในท่ีสดุ เพื่อให้บรรลเุปา้หมายที่ส าคญัในการจดัการศกึษาคือ การพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาในกลุม่โรงเรียนนิคมพฒันา สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 
 2. เพื่อศกึษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุม่โรงเรียนนิคมพฒันา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาระยอง เขต 1 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษากบัการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ในกลุม่โรงเรียนนิคมพฒันา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 
 4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุม่โรงเรียนนิคมพฒันา สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 จากภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
 1. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสมัพนัธ์กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุ่ม
โรงเรียนนิคมพฒันา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต1 
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 2. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อย่างน้อย 1 ด้าน ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน กลุม่โรงเรียนนิคมพฒันา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต1 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มโรงเรียน
นิคมพัฒนา สงัก ัดส าน ักงานเขตพืน้ที ่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ซึ ่งมีขอบเขตด้านเนื อ้หาดังต่อไปนี  ้
1)ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 2)การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 3)ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าทางวิชาการกบัการบริหารงานวิชาการโดยมีขอบเขต
ของผู้ ให้ข้อมูลได้แก่ครูผู้ สอน กลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปี
การศกึษา 2560  ระดบัความคลาดเคลือ่นที่ยอมรับได้  5% ได้กลุม่ตวัอยา่งเป็นกลุม่โรงเรียนนิคมพฒันา จ านวน  12 โรงเรียน 
ครูผู้ สอนจ านวน 155 คนโดยใช้ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970  อ้างถึงใน พงศ์เทพ  จิระโร[11]  
ใช้วิธีการสุม่อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) [11]  โดยใช้โรงเรียนในกลุม่นิคมพฒันาเป็นเกณฑ์และมีตวัแปรที่ศกึษา
คือ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ซึ่งผู้ศึกษาได้จากการสงัเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย  
1)ด้านการวางแผนงานวิชาการ 2)ด้านการสง่เสริมบรรยากาศทางวิชาการ 3)ด้านการนิเทศ 4)ด้านการบริหารจดัการและ
มีตัวแปร ที่ศึกษาทางด้านการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ประกอบด้วย 1)ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 2)ด้านวดัผลและประเมินผล  
3)ด้านการนิเทศการสอน 4)ด้านการพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  5)ด้านการจดัการเรียนการสอน 
โดยมีเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุม่โรงเรียนนิคมพฒันา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 
1 เป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert, 1961)อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด [7] 
แบง่เป็นตอน 3 ดงันี ้
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถามภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุม่โรงเรียนนิคมพฒันา   สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 ตอนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที ่ส ่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุม่โรงเรียนนิคมพฒันา  สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 
1 ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ 2) ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 3) ด้านการนิเทศ  
และ4) ด้านการบริหารจดัการ  
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม่โรงเรียนนิคมพฒันา สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ คือ 1)ด้านการบริหารจัดการ
หลกัสูตร 2)ด้านว ัดผลและประเมินผล 3)ด้านการนิเทศการสอน 4)ด้านการพัฒนาสื่อ นว ัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ5)ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 
 



 
154 วารสารบริหารการศกึษา มศว ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 31 เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
กลุ่มโรงเรียนนิคมพฒันา  สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี ้
 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ 2) 
ด้านการนิเทศ 3) ด้านการบริหารจดัการ 4) ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  โดยรวมพบว่า อยู่ในระดบั มาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยเรียงล าดบัได้ดงันี ้1) ด้านการสง่เสริมบรรยากาศทางวิชาการ   
2) ด้านการบริหารจดัการ 3) ด้านการวางแผนงานวิชาการ  และ 4) ด้านการนิเทศ  ซึง่มีรายละเอียดแตล่ะด้าน ดงันี ้
  1.1 ด้านการบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปน้อย พบว่า 
ผู้บริหารก าหนดนโยบายของโรงเรียนไว้อยา่งชดัเจนโดยเน้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเป็นส าคญัมีคะแนนเฉลีย่สงู
ท่ีสดุ รองลงมาคือ ผู้บริหารก าหนดยทุธศาสตร์การท างานท่ีน าไปสูม่าตรฐานของโรงเรียนเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียน ตามล าดบั สว่นผู้บริหารตดัสนิใจสัง่การในทกุด้านมีคะแนนเฉลีย่ต ่าสดุ 
  1.2 ด้านการสง่เสริมบรรยากาศทางวิชาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมาก
ไปน้อย พบว่า ผู้บริหารสง่เสริมสนบัสนนุให้ครูจดับรรยากาศที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสงูที่สดุ รองลงมาคือ ผู้บริหาร 
เปิดโอกาสให้ครูและนกัเรียนได้ปรึกษาหารือด้านการจัดการเรียน ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองและเป็นมิตร ตามล าดับ 
ผู้บริหารร่วมมือกบัชมุชนในการพฒันาผู้ เรียนในด้านวิชาการของโรงเรียนมีคะแนนเฉลีย่ต ่าสดุ 
  1.3 ด้านการนิเทศ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปน้อย พบว่า ผู้บริหารมุ่ง
สง่เสริมให้ครู ได้ปรับปรุงวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อพฒันางานวิชาการของโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสงูที่สดุ รองลงมาคือ 
ผู้บริหารมีการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นผู้ ใฝ่หาความรู้ มีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ ตามล าดบั ส่วนผู้บริหารมีการ
สร้างเคร่ืองมือนิเทศเพื่อปรับปรุงการจดัการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง มีคะแนนเฉลีย่ต ่าสดุ  
  1.4 ด้านการบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปน้อย พบว่า 
ผู้บริหารก าหนดนโยบายของโรงเรียนไว้อยา่งชดัเจนโดยเน้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเป็นส าคญัมีคะแนนเฉลีย่สงู
ท่ีสดุ รองลงมาคือ ผู้บริหารก าหนดยทุธศาสตร์การท างานท่ีน าไปสูม่าตรฐานของโรงเรียนเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียน ตามล าดบั สว่นผู้บริหารตดัสนิใจสัง่การในทกุด้านมีคะแนนเฉลีย่ต ่าสดุ 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุม่โรงเรียนนิคมพฒันา สงักัดส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ประกอบด้วย  5 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 2) ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 3) ด้านการนิเทศการสอน 4) ด้านการพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 5) ด้านการจดัการเรียนการสอน 
โดยรวมพบวา่ อยูใ่นระดบั มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบวา่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีคา่เฉลีย่สงู
เรียงตามล าดับได้แก่  1) ด้านการจัดการเรียนการสอนมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด  2) ด้านการพฒันาสื ่อ นวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา3) ด้านการบริหารจดัการหลกัสตูร  4) ด้านการนิเทศการสอน  และ5) ด้านวดัผลและประเมินผล 
ซึง่มีรายละเอียดแตล่ะองค์ประกอบ ดงันี ้
  2.1 ด้านการบริหารจัดการหลกัสตูร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปน้อย 
พบว่า ผู้บริหารก าหนดให้มีแผนการสอนและการจดัตารางเวลาที่ถกูต้องและเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยสงูที่สดุ รองลงมาคือ 
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ผู้บริหารประเมินการใช้หลกัสตูรเพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนรู้ทกุกลุม่สาระตามล าดบั สว่นผู้บริหารจดัการอบรมสมัมนาครูให้มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรไปใช้มีคะแนนเฉลีย่ต ่าสดุ  
  2.2 ด้านการวดัผลและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปน้อย 
พบวา่ ผู้บริหารมีข้อก าหนดด้านการวดัและประเมินผล การใช้วิธีของการประเมินจากสภาพจริง รองลงมาคือผู้บริหารสง่เสริม
ให้ครูวดัผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยเคร่ืองมือและวิธีการที่หลากหลาย สว่นครูจัดกิจกรรมการเข้าค่ายอาสาพฒันาชุมชน 
เพื่อให้นกัเรียนมีบทบาทสร้างความสมัพนัธ์ตอ่ชมุชน มีคะแนนเฉลีย่ต ่าสดุ 
  2.3 ด้านการนิเทศการสอน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปน้อย พบว่า 
ผู้บริหารสง่เสริมสนบัสนนุให้ครูมีการปรับปรุงเก่ียวกับด้านการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยสงูที่สดุ รองลงมาคือ ผู้บริหาร
ก าหนดจุดประสงค์การนิเทศที่ชดัเจน ตามล าดบัสว่นผู้บริหารสร้างเคร่ืองมือนิเทศการสอนเพื่อปรับปรุงการจดัการเรียนรู้อย่าง
ตอ่เนื่อง มีคะแนนเฉลีย่ต ่าสดุ 
  2.4 การพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาราย
ข้อเรียงจากมากไปน้อย พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อให้ตรงตามกลุ่มสาระและ ความถนดั มีคะแนนเฉลี่ยสงูที่สดุ 
รองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริมการจัดหาสื่อที่ช่วยเหลือให้นกัเรียนเกิดความสนใจในการศึกษา ตามล าดับ ส่วนผู้บริหาร
สนบัสนนุสง่เสริมการใช้แหลง่วิทยาการในท้องถ่ิน มีคะแนนเฉลีย่ต ่าสดุ  
  2.5 ด้านการจดัการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก   และเมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปน้อย 
พบว่า ผู้บริหารสง่เสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย มีคะแนนเฉลีย่สงูที่สดุ    รองลงมาคือ ผู้บริหารมี
การจดัครูอาจารย์เข้าสอนแทนผู้ที่ไมม่าท าการสอน   ตามล าดบั สว่นผู้บริหารมีการจดัท าคูม่ือนกัเรียน มีคะแนนเฉลีย่ต ่าสดุ 

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน กลุม่โรงเรียนนิคมพฒันา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
 การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากบัการบริหารงานวิชาการของ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน 
 การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากบัการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน กลุ ่มโรงเรียนนิคมพฒันา สงัก ัดส านกังานเขตพืน้ที ่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวม มี
ความสมัพันธ์กันในทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
ในแต่ละด้าน พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสมัพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ที่มีความสมัพนัธ์สูงสุดและมีค่าความสมัพนัธ์อยู่ในระดบั “สูง” คือ ด้านการนิเทศ (X2) (r = 0.864)  และด้าน
การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (X4) (r = 0.845)  ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ มีความสมัพันธ์กับการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ดังนี ้ด้านการวางแผนงานวิชาการ(X1) (r = 0.757)  และด้านการบริหารจัดการ
(X3)(r = 0.720) ตามล าดับ 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่ เป็นตัวท านายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  
 ผลการศึกษาปัจจัยที่เป็นตวัท านายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขัน้ตอนของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส ่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดย
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ทดสอบความแตกต่างของค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยเมื่อเพ่ิมด้านทีละด้าน พบว่า ด้านการนิเทศ (X2) เข้าไปในสมการ ค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู จะมีคา่เทา่กบั .86 มีอ านาจในการพยากรณ์การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนร้อยละ 74.60 
(R2 = 0.74) เมื่อเพิ่มคา่ของ ด้านการสง่เสริมบรรยากาศทางวิชาการ (X4) เข้าไปในสมการ  คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู 
จะมีค่าเท่ากบั .89 ท าให้อ านาจพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเพิ่มเป็นร้อยละ 80.50 (R2 = 0.80) แสดงว่า 
ภาวะผู้น าทางวิชาการ ทัง้ 2 ด้าน ร่วมกันพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนนิคมพฒันา สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั .01 
 การสร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่สง่ผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน เมื่อผู้ศึกษาน ากลุม่ตวัแปรเหลา่นีม้าสร้างสมการถดถอยโดยการค านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยท่ีอยู่ในรูป
คะแนนดิบ (B) และที่อยูใ่นรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 2 ด้าน คือ ด้านการนิเทศ (X2) ด้านการสง่เสริมบรรยากาศทางวิชาการ (X4)เข้าสมการ
ถดถอยแล้ว จะได้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณเท่ากับ 89.70 (R = 0.897) ซึ่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 มีค่า
สมัประสิทธ์ิการท านายหรืออ านาจพยากรณ์ ร้อยละ 80.50     ( R2 = 0.805) โดยค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนนิคมพฒันา สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มากที่สดุ คือด้านการนิเทศ (X2)  รองลงมาคือ ด้านการสง่เสริม
บรรยากาศทางวิชาการ (X4)โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ การถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ .458  และ .396 ของคะแนนมาตรฐาน 
(Beta) เท่ากับ 0.521 และ 0.420 ตามล าดบั ซึ่งสามารถสร้างสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้
ดงันี ้
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 �̂� = 0.598 + 0.458(X2) + 0.396(X4)  
 𝑍 ̂= 0.521(Z2) + 0.420(Z4)   

 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่สง่ผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุม่
โรงเรียนนิคมพฒันา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดงันี ้
 1. ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัผลการวิจยัของสริิทร คงคณู
[13]  ได้ศกึษา ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าทางวิชาการกบัประสทิธิผลของการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 28  (ศรีสะเกษ-ยโสธร)  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา โดยภาพรวมมีภาวะผู้น าอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ข้อภาวะผู้น าอยู่
ในระดบัมากทกุด้าน  
  1.1 ด้านการวางแผนงานวิชาการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการแสดงพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ซึ ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติวรรณ แสนโท [1] ได้ศึกษาการศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครระยอง จงัหวดัระยอง ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
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สถานศึกษาโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครระยอง จงัหวดัระยอง ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัมาก  
  1.2 ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการแสดงพฤติกรรมอยู่ในระดบั
มาก สอดคล้องกบัผลการวิจยัของสิริทร คงคูณ [13] ได้ศึกษา ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกบัประสิทธิผล
ของการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)   
ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีภาวะผู้น าอยู่ในระดบั
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีภาวะผู้น าอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน  
  1.3 ด้านการนิเทศ พบว่า ผู้บริหารมีการแสดงพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการของวิจัย  
บุญมา เปรมปรี [8] ได้ศึกษา การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้ น าทางวิชาการกับการนิเทศภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า
ทางวิชาการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
  1.4 ด้านการบริหารจดัการ พบว่า ผู้บริหารมีการแสดงพฤติกรรมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัผลการวิจัย
ของวนัเผด็จ มีชยั [12] ได้ศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการที่สง่ผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสงักดัองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบวา่ ผู้บริหารโรงเรียน สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น มีภาวะผู้น าทางวิชาการ
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 2. ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 ผลการวิจยั พบวา่ ระดบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุม่โรงเรียนนิคมพฒันา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมากสอดคล้องกบัผลการวิจยัของเกสรี แจ่มสกลุ (2551) ได้ศกึษา 
การน าเสนอยทุธศาสตร์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุม่เครือขา่ย โรงเรียนเทพศาลา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
นครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า กลุม่เครือข่ายโรงเรียนเทพศาลา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานครสวรรค์ เขต 2 มีด้าน
การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยสงูสุดในด้านการเรียนการสอน รองลงมาคือ ด้านวดัผลและ
ประเมินผล ด้านนิเทศการศึกษา และด้านหลกัสตูรสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือขา่ยโรงเรียนเทพศาลา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานครสวรรค์ เขต 2  
 2.1 ด้านการบริหารจดัการหลกัสตูร พบวา่ การบริหารงานวิชาการด้านการบริหารจดัการหลกัสตูร โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก สอดคล้องกบัผลการวิจยัของปริฉตัร เลก็ตวง[9] ได้ศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาสพุรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาสพุรรณบรีุ เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมากเรียงล าดบั ได้แก่ การจดัการงานด้าน
หลกัสตูร การตรวจสอบความก้าวหน้าของนกัเรียน การนิเทศและการประเมินผลการสอน การสื่อสารเป้าหมายโรงเรียนและ
ก าหนดเปา้หมายของโรงเรียน 
  2.2 ด้านวดัผลและประเมินผล  พบวา่ การบริหารงานวิชาการด้านวดัผลและประเมินผล โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก สอดคล้องกบัผลการวิจยัของช่อรัตนร์ดา เกสทอง [4] ได้ศึกษา การน าเสนอแนวทางการบริหาร งานวิชาการในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ด้านท่ีมีคา่เฉลีย่อนัดบัสงูสดุ คือ ด้านการวดัและประเมินผล และด้านท่ีมีคา่เฉลีย่อนัดบัต ่าสดุ
คือ ด้านการนิเทศการศกึษา อยูใ่นระดบัปานกลาง แนวทางการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเลก็  
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  2.3 ด้านการนิเทศการสอนพบวา่ การบริหารงานด้านการนิเทศการสอน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้อง
กบัผลการวิจยัของบญุมา เปรมปรี [8] ได้ศึกษา การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าทางวิชาการกบัการนิเทศภายใน
ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอา่งทอง  ผลการวิจยัพบวา่  ผู้บริหารสถานศกึษามี
ภาวะผู้น าทางวิชาการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านทกุด้านเรียงค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
ก าหนดภารกิจของโรงเรียน  ด้านการจดัการเรียนการสอน  และด้านการสง่เสริมบรรยากาศในชัน้เรียน  ผู้บริหารสถานศกึษา
มีการนิเทศภายใน  
  2.4 ด้านการพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่า โรงเรียนมีการบริหารงานวิชาการ
ด้านการพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกับผลการวิจยัของสนุัน 
แถวถึก[14] ได้ศึกษาการศึกษาการใช้สื่อการสอนของครูผู้ สอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวยั โรงเรียน
อนบุาลเอกชน ผลการวิจยัพบว่า 1)ครูผู้สอนนกัเรียนระดบัปฐมวยั โรงเรียนอนบุาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดบั
การใช้สื่อการสอนแบ่งตามชนิดของสื่อที่ใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีการใช้สื่อการสอน ด้านสื่อการสอน
ประเภทวสัดุ อยู่ในระดบัมากส่วนด้านสื่อการสอนประเภทเทคนิคและวิธีการ และด้านสื่อการสอนประเภทอปุกรณ์ อยู่ใน
ระดบัปานกลางตามล าดบั 2)ครูผู้สอนนกัเรียนระดบัปฐมวยั โรงเรียนอนบุาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีระดบัการใช้สื่อ
แบง่ตามวตัถปุระสงค์ของการใช้สือ่การสอน โดยภาพรวมและรายได้อยูใ่นระดบัมาก ทัง้ 4 ด้าน คือ พฒันาการด้านร่างกาย 
พฒันาการด้านสติปัญญา พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ และพฒันาการด้านสงัคม     
  2.5 ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า โรงเรียนมีการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบัผลการวิจยัของดารัตน์ พิมพ์อบุล [5] ได้ศกึษา การศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีตราด   ผลการวิจยัพบวา่  การบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาตราด ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและครูวิชาการ พบวา่โดยรวม
และรายด้านทกุด้านอยู่ในระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ   ด้านการจดัการเรียนการสอน   ด้านการวดั
และประเมินผลการศกึษา   ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา ด้านหลกัสตูรและการบริหารหลกัสตูร   ด้านการนิเทศภายใน 
และด้านการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ตามล าดบั  
 3. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุ่ม
โรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
  การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนนิคมพฒันา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ทัง้ 4 ด้าน 
โดยรวม มีความสมัพนัธ์กันในทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พชัรินทร์ พนัธ์โตดี [10]  ได้ศึกษา ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกบัประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการระดบั
ปฐมวยั ของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  ผลการวิจยัพบวา่  ภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 5 ภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ ด้าน การสง่เสริมบรรยากาศการเรียนการสอน  การก าหนด
พนัธกิจ   ด้านการก ากบัติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน การนิเทศการสอน สว่นประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการระดบั
ปฐมวยั ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ ด้านหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช้ 
ด้านการจดัประสบการณ์เรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมิน และผลความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้นา
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ทางวิชาการกบัประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการระดบัปฐมวยัโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการกบั
ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการระดบัปฐมวยัอยูใ่นระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01  
 ผลการศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
กลุ่มโรงเรียนนิคมพฒันา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจยั พบวา่ ภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนนิคมพฒันา สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูเท่ากบั  89.70 มีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 มีอ านาจพยากรณ์ ร้อยละ 80.50 โดยมีภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เพียง 2 ด้าน ท่ีเป็น
ตวัพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุม่โรงเรียนนิคมพฒันา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 คือ ด้านการนิเทศ ด้านการสง่เสริมบรรยากาศทางวิชาการ ตามล าดบั ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ก าหนดไว้ว่า
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา อย่างน้อย 1 ด้าน สง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุม่โรงเรียน
นิคมพฒันา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1   
 ผลการวิจยัปรากฏเช่นนี ้สามารถอธิบายได้ ดงันี ้
 3.1 ด้านการนิเทศ สามารถเป็นตวัพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุม่โรงเรียนนิคมพฒันา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมุ่งสง่เสริมให้ครู ได้ปรับปรุงวิธีการ
สอนที่หลากหลายเพื่อพฒันางานวิชาการของโรงเรียน สง่เสริมให้มีการพฒันาบคุลากรในโรงเรียนให้เป็นผู้ ใฝ่หาความรู้ ให้มี
การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีการนิเทศติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านงานวิชาการของโรงเรียน 
สอดคล้องกับ Glickman 1990 อ้างถึงในน า้ฝน  รักษากลาง[6] ได้เสนอองค์ประกอบภาวะผู้ น าทางวิชาการ  เป็น
องค์ประกอบท่ีมีรากฐานมาจากการนิเทศการสอน  ซึง่เป็นบทบาทโดยตรงของผู้บริหารโรงเรียนในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน   รวมถึงเป็นกระบวนการจดับริหารการศึกษา  เพ่ือชีแ้นะให้ความช่วยเหลือ  
และความร่วมมือกบัครู  และบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษา  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู  และเพิ่มคณุภาพ
ของนกัเรียนให้เป็นไปตามเปา้หมายของการศกึษา   
 3.2 ด้านการสง่เสริมบรรยากาศทางวิชาการ สามารถเป็นตวัพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุม่
โรงเรียนนิคมพฒันา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสง่เสริม
สนบัสนุนให้ครูจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ครูและนกัเรียนได้ปรึกษาหารือด้านการจัดการเรียน ด้วย
บรรยากาศที่เป็นกนัเองและเป็นมิตร  และใช้เทคนิคการบริหารงานแบบกลัยาณมิตร และยอมรับฟังความคิดเห็นทางด้าน
วิชาการโดยยึดหลกัประชาธิปไตย ซึง่สอดคล้องกบัชมุศกัดิ์  อินทร์รักษ์ [3] กลา่วว่า บรรยากาศทางวิชาการ  เป็นพฤติกรรม
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึน้ในหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้  และส่งผลต่อการด าเนินงานของบุคลากรและ
ผู้ รับบริการทัง้ในด้านความรู้สกึที่ดีตอ่หนว่ยงาน ตอ่เพื่อนร่วมงานและเป็นแรงกระตุ้นให้ท างานอยา่งมีความสขุ  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 
  1. ผลการวิจยั พบวา่ ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ 2) ด้านการสง่เสริมบรรยากาศทางวิชาการ 3) ด้านการนิเทศ 4) 
ด้านการบริหารจดัการ ซึง่แตล่ะด้าน ผู้วิจยัได้น าข้อล าดบัสดุท้ายมาเสนอ เพื่อน าผลการวจิยัไปใช้ ดงันัน้ผู้บริหารโรงเรียน
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ควรมีการก าหนดนโยบายหรือมาตรการสง่เสริมด้านภาวะผู้น าทางการศกึษา ให้เป็นสว่นหนึง่ของการบริหารงานวชิาการ
โรงเรียน 
  ผู้วิจยัขอเสนอแนะการด าเนินงานภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่สง่ผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน ไว้ดงันี ้
   1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ พบว่า ผู้บริหารควรมีความสามารถในการเป็นนกัวางแผน และสามารถ
น าเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการวางแผนพฒันางานวิชาการเพื่อให้บรรลเุปา้หมาย 
   2. ด้านการสง่เสริมบรรยากาศทางวิชาการพบว่า ผู้บริหารควรหาแนวทางร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา
ผู้ เรียนในด้านวิชาการของโรงเรียน 
   3. ด้านการนิเทศ พบวา่ ผู้บริหารควรมีการสร้างเคร่ืองมือนิเทศ เพื่อปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
   4. ด้านการบริหารจดัการ พบวา่ ผู้บริหารควรใช้กระบวนการการมีสว่นร่วมในการบริหารงานและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ายในการด าเนินงานของโรงเรียน 
  2. ผลการวิจยั พบวา่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุม่โรงเรียนนิคมพฒันา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ประกอบด้วย  5 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 2) ด้านวดัผลและ
ประเมินผล  3) ด้านการนิเทศการสอน4) ด้านการพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  และ5) ด้านการ
จดัการเรียนการสอน ซึง่แตล่ะด้าน ผู้วิจยัได้น าข้อล าดบัสดุท้ายมาเสนอ เพื่อน าผลการวิจยัไปใช้ ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศกึษา 
และหน่วยงานต้นสงักดั ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ควรมีมาตรการสง่เสริม สนบัสนนุ ก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้สถานศกึษามีระดบัคณุภาพท่ีสงูขึน้ตอ่ไป 
 ผู้วิจยัขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ไว้ดงันี ้
  1. ด้านการบริหารจดัการหลกัสตูร พบว่า ผู้บริหารควรหาแนวทางในการจดัการอบรมสมัมนาครู ให้มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรไปใช้ 
  2. ด้านวดัผลและประเมินผล พบวา่ ครูในโรงเรียนควรจดัหาแหลง่เรียนรู้ ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้และ
ควรประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรียน 
  3. ด้านการนิเทศการสอน พบวา่ ผู้บริหารควรสร้างเคร่ืองมือนิเทศการสอนเพื่อปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
  4. ด้านการพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่า ผู้บริหารควรหาแนวทางสร้างความ
ร่วมมือกบัชมุชน เพื่อสนบัสนนุสง่เสริมการใช้แหลง่วิทยาการในท้องถ่ิน 
  5. ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า โรงเรียนควรมีการจัดท าคู่มือนกัเรียนเพื่อก าหนดวิธีการ มาตรฐาน
การตรวจสอบและทบทวนที่ชดัเจนและน าผลไปปรับปรุงพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 ในรูปแบบงานวิจยัเชิงคณุภาพ เพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลกึ
ที่ถกูต้อง ชดัเจนและ สามารถน ามาใช้ในการพฒันางานวิชาการของโรงเรียนได้ดียิ่งขึน้ 

 2. ควรศกึษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียน
ขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 เพื่อเป็นข้อมลูในการพฒันาระบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนให้มีประสทิธิภาพและตรงตามนโยบายการศกึษาตอ่ไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนามีวตัถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ความภักดีต่อองค์การในโรงเรียนรางวัล
พระราชทานสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาภาคใต้ 2) การบริหารงานโรงเรียนรางวลัพระราชทานสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้ 3) ความภักดีต่อองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้  ประชากรคือ โรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาภาคใต้ที่เป็นโรงเรียนรางวลัพระราชทานและได้รับรางวลัพระราชทาน 2 ปีการศกึษาขึน้ไป จ านวน 52 
โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูลในแต่ละโรงเรียนได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษา 1 คน รองผู้ บริหารสถานศึกษา 1 คน ครู 2 คน และ
คณะกรรมการสถานศกึษา 2 คน รวมทัง้สิน้ 312 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ คา่มชัฌิมเลขคณิต 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั การวิเคราะห์การถดถอย
พหคุณูแบบขัน้ตอน 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. องค์ประกอบความภักดีต่อองค์การมี 10 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างความภูมิใจในการเป็นสมาชิกของ
องค์การ 2) ความศรัทธาต่อองค์การ 3) การวางแผนและการกระจายอ านาจในการท างาน 4) การมีความเป็นกลัยาณมิตร 
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5) การมีขวญัก าลังใจในการท างาน 6) การเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ 7) การมีวัฒนธรรมองค์การที่เอือ้ต่อการท างาน  
8) การแสดงออกตามความสามารถ 9) การมีสว่นร่วมในองค์การ และ 10) การมีจิตส านกึที่ดี 
 2. องค์ประกอบการบริหารงานโรงเรียนรางวลัพระราชทานสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาภาคใต้ 
มี 6 องค์ประกอบคือ 1) คณุภาพนกัเรียน 2) การบริหารหลกัสตูรและงานวิชาการ 3) การบริหารการจดัการ 4)ความสมัพนัธ์
ระหวา่งสถานศกึษากบัผู้ปกครองและชมุชน 5) บคุลากรและการบริหารงานบคุลากร และ6) ความดีเดน่ของสถานศกึษา 
 3. ความภกัดีต่อองค์การที่สง่ผลต่อการบริหารงานโรงเรียนรางวลัพระราชทานสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษาภาคใต้ มี 4 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 1 การสร้างความภมูิใจในการเป็นสมาชิกของ องค์การองค์ประกอบ
ที่ 9 การมีส่วนร่วมในองค์การ องค์ประกอบที่ 5 การมีขวญัก าลงัใจในการท างาน และองค์ประกอบที่ 4 การมีความเป็น
กัลยาณมิตร ทัง้ 4 องค์ประกอบ สามารถท านายการบริหารงานโรงเรียนรางวัลพระราชทานสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้ได้ร้อยละ 51.80 แสดงว่าทัง้ 4 องค์ประกอบส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนรางวัล
พระราชทานสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาภาคใต้ 
 

ค าส าคัญ : ความภกัดี, การบริหารงานโรงเรียนรางวลัพระราชทาน 
 

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  
 ท่ามกลางกระแสของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคที่ เรียกว่า โลกาภิวัตน์  
(Globalization) การเปลี่ยนเกิดขึน้ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและเทคโนโลยี ส่งผลให้องค์การต่างๆ ต้องปฏิรูป
ตนเองเพื่อให้อยู่รอดเทา่ทนักบัการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ องค์การท่ีมีความสมบรูณ์ เฉลยีวฉลาดเรียนรู้และปรับตวัเองเข้ากบั
สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเท่านัน้จะสามารถด ารงอยูใ่นสงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วท าให้
รูปแบบองค์การในศตวรรษที่ 21 จะต้องพฒันาส านึกแหง่การมองอนาคตว่าจะมุ่งไปที่ใดจะสร้างวิสยัทศัน์และเป้าหมายที่มี
ความหมายอยา่งไร เปา้หมายนัน้จะต้องมีความโดดเด่นในตนเองซึง่ช่วยให้มีความได้เปรียบเชิงแขง่ขนัและสามารถยืนหยดั
ในฝูงชนและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมัน่คง (Rowan Gibson. 1988:2)[1]พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ได้บญัญัติให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทัง้ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการและส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษาโดยตรง (พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545: 24)[2]ท าให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการจดัการศกึษา อาทิ ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศกึษาเกิด
ความตื่นตวั โดยเฉพาะในประเด็นของการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ตลอดจนให้เป็นไปตามมาตรฐานด้าน
ผู้ เรียนมีองค์ประกอบของความส าคญัหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะครู อาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมี
บทบาทโดยตรงในการจดัการเรียนรู้ในสถานศกึษาเพื่อให้เกิดการพฒันาและได้คณุภาพท่ีพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ
ก าหนด การบริหารของสถานศึกษาในปัจจบุนัผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีทกัษะในการน าและจูงใจคนให้ผู้ ร่วมงานทกุคน
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจที่ รับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีอยู่เสมอสอดคล้องกับพระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูรั่ชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบตัิพระราชกรณียกิจด้านการพฒันาตา่งๆ จ านวนมากทรงมีวิธีบริหารจดัการ
ที่ท าให้โครงการพฒันาเนื่องจากพระราชด าริบรรลผุลส าเร็จตามที่ทรงก าหนดไว้และแสดงให้เห็นถึงพฒันาการในการบริหาร
จดัการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที่ 9 อยา่งชดัเจน หลกัวิธีการทรงงานสะท้อนให้เห็นพระปรีชาสามารถในด้าน
การบริหารจดัการด้วยทรงมีพระราชวิสยัทศัน์อนัยาวไกล ทรงมีภาวะผู้น าสงูในการทรงงาน ทรงสือ่สารกบัประชาชนผู้มีสว่น
ได้สว่นเสียในโครงการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการบริหารโครงการนัน้ ทรงมีการวางแผนยทุธศาสตร์และแผนกลยทุธ์และ
ทรงมีกรอบเวลาในการปฏิบตัิงาน ก่อนจะพระราชทานโครงการใดทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการทัง้จาก
ข้อมูลเบือ้งต้น เอกสาร แผนที่และทรงสอบถามเจ้าหน้าที่ นกัวิชาการและราษฎรในพืน้ที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในการ
พระราชทานความช่วยเหลือได้ตรงตามที่ประชาชนต้องการ ทรงให้ความส าคญัแก่ผู้ รับบริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสียในการ
ด าเนินงานตามโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ทรงน าการประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น นอกจากนี ้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที่ 9 ทรงบริหารจดัการโครงการต่างๆ อย่างครบวงจรตัง้แต่การวางแผน การจดัความรู้ 
การพฒันาทรัพยากรบคุคล การจดักระบวนงานไปจนถึงการก ากบัติดตามและประมวลผล โดยทรงใช้การบรูณาการในการ
ด าเนินตามโครงการและทรงใช้การปฏิบตัิงานเชิงรุกมาโดยตลอดเหล่านีเ้ป็นปัจจัยอนัส าคญัที่ส่งผลให้การบริหารงานใน



 
166 วารสารบริหารการศกึษา มศว ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 31 เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

โครงการอนัเนื่องจากพระราชด าริประสบผลส าเร็จโดยมีผู้ รับผลประโยชน์โดยตรงคือประชาชนที่มีพระราชประสงค์ให้มีความ
อยูด่ีมีสขุ พึง่ตนเองได้และน าไปสูก่ารพฒันาที่ยัง่ยืนในท่ีสดุ [3] 
 ในการพัฒนาองค์การหรือหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสงูสุด คุณภาพของบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญเนื่องจาก
บุคลากรเป็นก าลงัส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การหรือหน่วยงานให้ไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่ งหมายขององค์การหรือ
หนว่ยงานนัน้ๆ ความภกัดีตอ่องค์การเป็นปัจจยัที่ส าคญัปัจจยัหนึง่ที่จะท าให้การด าเนินการขององค์การประสบความส าเร็จ
ตามวตัถปุระสงค์ที่วางไว้ เมื่อบคุคลใดรู้สกึวา่ตนไมไ่ด้รับความสนใจหรือไม่มีความส าคญัส าหรับองค์การอาจจะท างานใน
หน้าที่อย่างไม่เต็มใจหรือลาออกจากองค์การนัน้ไปกรณีที่บคุลากรไม่มีความภกัดีต่อองค์การแตไ่มล่าออกและเลือกที่จะอยู่
ตอ่ไปในองค์การโดยไม่ท างานหรือไมต่ัง้ใจปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์การอย่างมาก
ไมว่่าจะเป็นทรัพยากรท่ีองค์การจะต้องน ามาใช้เพื่อสร้างความพอใจให้กบับคุลากร เช่นเงินเดือน ค่าจ้าง สวสัดิการหรือการ
สญูเสยีเวลาที่จะต้องฝึกหดัคนใหมเ่ข้ามาทดแทน เกิดการสญูเสยีคณุคา่ของเปา้หมายที่องค์การตัง้ไว้ [4] 
 จากการประเมินผลการปฏิรูปการศกึษารวมทัง้การศกึษาวิจยัทิศทางการศกึษาและปัจจยัที่สง่ผลตอ่การศกึษาไทย
ในอนาคตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคม ประชากร พลงังานและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของสงัคมโลก โดยก าหนดประเด็นส าคญัของระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนได้สี่
ประการดงันี ้1) พฒันาคณุภาพคนไทยยคุใหม่ 2) พฒันาคณุภาพครูยคุใหม ่3) พฒันาคณุภาพสถานศกึษาและแหลง่เรียนรู้
ยุคใหม่ 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่ ในการบริหารงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาทัง้ 4 ประเด็นดังกล่าว 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน คุณภาพการศึกษามี
ความหมายกว้างขึน้อยู่กับมุมมองของนักการศึกษาว่าจะมองในมิติใดแต่ส่วนใหญ่มกัมองใน 3 มิติ คือ 1) คุณภาพของ
ทรัพยากรที่ใช้ในการจดัการเรียนการสอนรวมถึงคณุภาพของครูและบคุลากรทางการศกึษา 2) คณุภาพด้านการจดัการเรียน
การสอนและ 3) คณุภาพของผลผลติ นอกจากนีย้งัอาจหมายรวมถึงความคาดหวงัของชมุชนท่ีเห็นได้จากการท่ีมีการก าหนด
เป้าหมายของการจัดกาศึกษาร่วมกันและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กับผู้ เรียน การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องกระท าได้หลายทางการยกย่องเชิดชูให้ขวญัก าลงัใจและประกาศให้สาธารณชนรับทราบอย่าง
แพร่หลายก็เป็นอีกแนวทางหนึง่ที่ไมม่ีวนัล้าสมยัจะเห็นได้จากการด าเนินงานคดัเลอืกนกัเรียน นกัศกึษาและสถานศกึษาเพื่อ
รับรางวลัพระราชทาน ส าหรับสถานศึกษาที่ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนรางวลัพระราชทานมีระบบการจดัการที่ดีหลายรูปแบบ
ได้แก่การบริหารจัดการโดยใช้หลกัการกระจายอ านาจ หลกัการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ หลกัการมีสว่นร่วมท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิ
หลกัการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจดัการทัง้ด้านวิชาการ งบประมาณ บคุคลและ
บริหารทัว่ไปโดยเฉพาะการมีสว่นร่วมเปิดโอกาสให้ครู บคุลากร ชุมชนและผู้มีสว่นเก่ียวข้องมามีสว่นร่วมในการบริหารและ
จัดการศึกษา การเข้าใจบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา การให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น แนะน า 
ปรึกษาร่วมวางแผนและร่วมปฏิบตัิ รวมทัง้มอบหมายงานรับผิดชอบท่ีชดัเจน [5] 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
การวจิยัในครัง้นี ้

 1. เพื่อศกึษาความภกัดตีอ่องค์การในโรงเรียนรางวลัพระราชทานสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา
ภาคใต้ 
 2. เพื่อศกึษาการบริหารงานโรงเรียนรางวลัพระราชทานสงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาภาคใต้ 
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 3. เพื่อศกึษาความภกัดตีอ่องค์การท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานโรงเรียนรางวลัพระราชทาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษาภาคใต้ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจยัด าเนินการศึกษาแนวคิดทฤษฏีความภกัดีต่อองค์การของ 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) และแนวคิดจากงานวิจยัที่เก่ียวข้องของ จีรนนัท์ ดวงค า 
(2551), ชฎิล น่ิมนวล (2552), จาตรุงค์ วฒันศิริ (2552), รัชนี ตรีวงษา (2552), สธิุดา มว่งรุ่ง (2552), ศิริพร ช่ืนแฉ่ง (2553), 
อภินนัท์ ทรัพย์ธนมัน่ (2554), จุไรรัตน์ แซเ่ตียว (2554), หนึ่งฤทยั น้อยทา (2555), จิตตานนัท์ สขุสวสัดิ์ (2556), รุจิรา เรือง
วิไลกฤตย์ (2556), จรรยา มีสิม (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)ความคิดเห็นผู้ ทรงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ์และการบริหารงานโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน มี 6 ด้านคือ ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านการบริหารหลกัสูตรและวิชาการ ด้านการบริหารการจัดการ ด้าน
ความสมัพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน ด้านบคุลากรและการบริหารงานบคุลากร และด้านความดีเด่น
ของสถานศกึษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นขัน้ตอนที่ผู้ วิจัยท าการก าหนดตวัแปรที่เก่ียวข้องในการวิจัย การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อใช้ศกึษาองค์ประกอบความภกัดีตอ่องค์การ แบง่เป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ที่ 1 ศึกษาวรรณกรรม หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องจากต ารา เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัความ
ภกัดีต่อองค์การ โดยวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) เพื่อให้ได้ตวัแปรที่ต้องการศึกษาแล้วน าไปสร้างแบบสมัภาษณ์ 
ร่างแบบสัมภาษณ์ ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและปรับแก้ตามค าแนะน า จากนัน้น าแบบสัมภาษณ์ไปเป็นแนวในการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 7 คน โดยผู้วิจยัน าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ รวมทัง้การสงัเกตมาวิเคราะห์
เนือ้หา และน ามาประมวลผลกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร สรุปตวัแปรที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบความภกัดี ต่อ
องค์การ 
 ขัน้ท่ี 2 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยั ขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าผลที่ได้จากขัน้ตอนท่ี 1 มาพฒันาแบบสอบถามและ
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความตรง
เชิงเนือ้หา (Content Validity) น าผลที่ได้มาวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องตามวตัถปุระสงค์โดยใช้เทคนิค IOC  (Index of 
item Objective Congruence: IOC) เลือกข้อค าถามที่มีค่า  IOC  มากกว่า 0.5 ขึน้ไปและปรับปรุงแบบสอบถาม และน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้(try out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา ครู และกรรมการสถานศึกษา 
จ านวน 5 โรงเรียนท่ี เป็นกลุม่ทดลองและไม่ใช่กลุม่ตวัอยา่งโรงเรียนละ 6 คน รวมทัง้สิน้ 30 คน แล้วน ามาหาคา่สมัประสทิธ์ิ
อลัฟาของครอนบาค [6] ปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมลูในขัน้ตอนตอ่ไป 
 ขัน้ท่ี 3 การเก็บรวบรวมข้อมลู สง่แบบสอบถามไปยงักลุม่ตวัอยา่ง กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาคือ โรงเรียนสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาภาคใต้ที่เป็นโรงเรียนรางวลัพระราชทานเปิดสอนในปีการศึกษา2507-2558  และ
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ได้รับรางวลัพระราชทานตัง้แต่ 2 ปีการศึกษาขึน้ไป จ านวน 52 โรงเรียน แต่ละโรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศกึษา 1 คน รองผู้บริหารสถานศกึษา 1 คน ครู 2 คน และกรรมการสถานศกึษา 2 คน รวมทัง้สิน้ 6 คน 
 ขัน้ที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมลู ขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าแบบสอบถามจากขัน้ที่ 3 ไปเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง 
จ านวน 52 โรงเรียน น าข้อมลูที่ได้มาท าการตรวจสอบความถกูต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนี ้1) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) แปรผลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้องค์ประกอบความภักดีต่อองค์การ 2) วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis)แปรผลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยืนยันการบริหารงานโรงเรียนรางวัล
พระราชทานสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษาภาคใต้ 3) วิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise 
multiple regression analysis)แปรผลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ความภักดีต่อองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียน
รางวลัพระราชทานสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา ภาคใต้ 
 ขัน้ท่ี 5 สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล ให้ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง “ความภกัดีตอ่องค์การท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานโรงเรียนรางวลัพระราชทานสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาภาคใต้” ได้ข้อสรุปผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
 1. องค์ประกอบความภักดีต่อองค์การ ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างความภูมิใจในการเป็น
สมาชิกขององค์การ 2) ความศรัทธาต่อองค์การ 3) การวางแผนและการกระจายอ านาจในการท างาน 4) การมีความเป็น
กลัยาณมิตร 5) การมีขวญัก าลงัใจในการท างาน 6) การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 7) การมีวฒันธรรมองค์การท่ีเอือ้ตอ่การ
ท างาน 8) การแสดงออกตามความสามารถ9) การมีสว่นร่วมในองค์การ และ 10) การมีจิตส านึกที่ดี ดงันัน้องค์ประกอบ
ความภกัดีตอ่องค์การ จึงเป็นพหอุงค์ประกอบตามสมมตุิฐานการวิจยั ซึง่มีรายละเอียดดงันี  ้
    1.1 องค์ประกอบที่ 1 การสร้างความภมูิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การมีตวัแปรส าคญัจ านวน 17 ตวัแปร คือ
ตวัแปรที่ 89,91,93,94,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 และ 111 
    1.2 อง ค์ป ระกอบที่  2 ความศ รัทธาต่อองค์การมี ตัวแปรส าคัญ จ านวน  10 ตัวแปร คื อ  ตัวแปรที่ 
44,45,46,48,49,51,53,57,58 และ 59 
    1.3 องค์ประกอบที่ 3 การวางแผนและการกระจายอ านาจในการท างานมีตวัแปรส าคญั จ านวน 4 ตวัแปร คือตวั
แปรที่ 27,29,30 และ 31 
    1.4 องค์ประกอบที่ 4 การมีความเป็นกลัยาณมิตร มีตวัแปรส าคญั จ านวน 4 ตวัแปร คือ ตวัแปรที่ 82,83,84 และ 86 
    1.5 องค์ประกอบที่  5 การมีขวัญก าลังใจในการท างานมีตัวแปรส าคัญ  จ านวน 5 ตัวแปร คือ ตัวแปรที่ 
116,117,118,119 และ 120 
    1.6 องค์ประกอบที่ 6 การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีตวัแปรส าคญั จ านวน 5  ตวัแปร คือ ตวัแปรที่  4,6,7,8 และ 9 
    1.7 องค์ประกอบที่7 การมีวฒันธรรมองค์การที่เอือ้ต่อการท างาน ตวัแปรส าคญั จ านวน 5 ตวัแปร คือ ตวัแปรที่ 
33,34,35,36 และ 37 
    1.8 องค์ประกอบที่ 8 การแสดงออกตามความสามารถมีตวัแปรส าคญั จ านวน  3ตวัแปร คือ ตวัแปรที่ 69,70 และ 71 
    1.9 องค์ประกอบท่ี 9 การมีสว่นร่วมในองค์การ มีตวัแปรส าคญั จ านวน 3 ตวัแปร คือ ตวัแปรที่ 39,40 และ 41 
    1.10 องค์ประกอบที่ 10 การมีจิตส านกึที่ดี มีตวัแปรส าคญั จ านวน 3 ตวัแปร คือ ตวัแปรที่ 73, 79 และ 80 
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            2. การบริหารงานโรงเรียนรางวัลพระราชทานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษามัธยมศึกษาประกอบด้วย 6
องค์ประกอบ 1) ด้านคุณภาพนกัเรียน 2) ด้านการบริหารหลกัสตูรและงานวิชาการ 3) ด้านการบริหารการจดัการ 4) ด้าน
ความสมัพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน 5) ด้านบคุลากรและการบริหารงานบคุลากร 6) ด้านความดีเด่น
ของสถานศกึษา 
    2.1 อ ง ค์ ป ระกอบที่  1 ด้ าน คุณ ภาพนัก เรีย น  มี ตั ว แป รส าคัญ จ าน วน  11 ตั ว แป ร คื อ ตั ว แป รที่ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 
    2.2 องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ มีตัวแปรส าคัญ 12 ตัวแปร คือ ตัวแปรที่ 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 
    2.3 องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริหารการจดัการ มีตวัแปรส าคญั 7 ตวัแปร คือตวัแปรที่ 5,6,7,8,9,10,11 
    2.4 องค์ประกอบที่ 4 ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน มีตวัแปรส าคญั 7 ตวัแปร 
คือตวัแปรที่ 1,3,4,5,6,7,8 
    2.5 องค์ประกอบที่ 5 ด้านบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร มีตัวแปรส าคัญ 8 ตัวแปร คือตัวแปรที่ 
5,6,7,8,9,10,11,12  
    2.6 องค์ประกอบที่ 6 ด้านความดีเดน่ของสถานศกึษา มีตวัแปรส าคญั 2 ตวัแปร คือตวัแปรที่ 3,6 
 3. ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตวัแปรที่ได้รับการคดัเลือกเข้าสมการคือตวัแปรด้านการสร้างความภูมิใจในการเป็น
สมาชิกขององค์การ (X1) ด้านการมีส่วนร่วมในองค์การ (X9) ด้านมีขวญัก าลงัใจในการท างาน (X5) ด้านการมีความเป็น
กลัยาณมิตร (X4) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคณู (Multiple Regression) เท่ากบั .780ประสิทธิภาพในการท านาย 

ความภกัดีตอ่
องค์การ

1.การสร้างความ
ภมูิใจในการเป็น
สมาชิกของ
องค์การ 2.ความศรัทธาต่อ

องค์การ

3.การวางแผนและ
การกระจาย
อ านาจในการ

ท างาน

4.การมีความเป็น
กลัยาณมิตร

5.การมีขวญั
ก าลงัใจในการ

ท างาน
6.การเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององค์การ

7.การมีวฒันธรรม
องค์การท่ีเอือ้ต่อ
การท างาน

8.การแสดงออก
ตามความสามารถ

9.การมีสว่นร่วมใน
องค์การ

10.การมีจิตส านกึ

ท่ีดี
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(R Square) เท่ากบั .518  หมายถึง การสร้างความภมูิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การ (X1) การมีสว่นร่วมในองค์การ (X9) 
การมีขวญัก าลงัใจในการท างาน (X5) และการมีความเป็นกัลยาณมิตร (X4) สามารถท านายการบริหารงานโรงเรียนรางวลั
พระราชทาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาภาคใต้ได้ร้อยละ 51.80  ค่าประสทิธิภาพในการท านายที่ปรับ
แล้ว (Adjusted R Square) เท่ากับ .514 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากับ .320  
แสดงว่าการสร้างความภมูิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การ (X1) การมีสว่นร่วมในองค์การ (X9) การมีขวญัก าลงัใจในการ
ท างาน (X5) และ การมีความเป็นกลัยาณมิตร (X4) สง่ผลต่อการบริหารงานโรงเรียนรางวลัพระราชทาน สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาภาคใต้ โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอย ได้ดงันี  ้
 Y = .904 +.225X1 + .232X9  + .172X5 + .131X4 

 

อภปิรายผล 
 ผลการวิจัยครัง้นี ้มีประเด็นส าคญัที่ค้นพบจากความภักดีต่อองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาภาคใต้ ประกอบด้วยตวัแปรต้นคือ ความภกัดีตอ่องค์การและ
ตวัแปรตาม คือการบริหารงานโรงเรียนรางวลัพระราชทาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาภาคใต้สามารถ
น ามาอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี ้
 1. องค์ประกอบความภกัดีต่อองค์การ จากข้อค้นพบความภกัดีต่อองค์การในโรงเรียนรางวลัพระราชทาน  สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาภาคใต้ มีทัง้หมด 10 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) การสร้างความภูมิใจในการ
เป็นสมาชิกขององค์การ 2) ความศรัทธาตอ่องค์การ 3) การวางแผนและการกระจายอ านาจในการท างาน 4) การมีความเป็น
กลัยาณมิตร 5) การมีขวญัก าลงัใจในการท างาน 6) การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 7) การมีวฒันธรรมองค์การท่ีเอือ้ตอ่การ
ท างาน 8) การแสดงออกตามความสามารถ 9) การมีสว่นร่วมในองค์การ 10) การมีจิตส านกึที่ดี  
 ผลการวิจัย พบวา่ องค์ประกอบด้านความภมูิใจในการเป็นสมาชิกที่ดี การมีความภมูิใจในการเป็นสมาชิก มีเจต
คติในทางบวก ท าสิ่งที่เกิดผลประโยชน์ตอ่องค์การ เป็นตวัแทนให้การช่ืนชมองค์การโดยการสื่อสารด้วยวาจาและการเขียน  
มีจิตใจเข้มแข็งแสดงพฤติกรรมที่ดี ให้การช่วยเหลือองค์การในด้านตา่งๆ อยา่งเต็มความสามารถ มีความรู้สกึเป็นหนึง่เดียว
ตอ่เปา้หมายและคา่นิยม มีบรรทดัฐานภายในจิตใจผกูมดัด้านจริยธรรม มีแนวโน้มที่จะอยู่ท างานอย่างตอ่เนื่อง แสดงความ
กตญัญ ูปฏิบตัิตามกฎระเบียบ มีเอกลกัษณ์ มีความซื่อสตัย์ มีประวตัิที่ชดัเจน มีความตัง้ใจในการท่ีจะปรับปรุงองค์การให้
ข้อมลูขององค์การตอ่บคุคลภายนอกในทางบวกมีความสบายใจในการท างาน ซึง่สอดคล้องกบั ฮอยและรีสส์ (Hoy & Rees) 
[7] ได้กลา่วถึงความภกัดีต่อองค์การว่าเป็นความรู้สกึหรือสภาวะทางจิตใจของบคุคลที่มีต่อองค์การ 4 ด้าน 1) ด้านจิตใจ 2) 
ด้านความคงอยู่ 3)ด้านบรรทดัฐาน 4) ด้านพฤติกรรมและสอดคล้องกบัความคิดของ เฟสเชอร์(Fletcher)[8]กลา่ววา่ความ
ภักดีต่อองค์การมีองค์ประกอบส าคัญ 3 อย่างคือ 1) การแสดงประวัติของตนเอง เนื่องจากการรู้ประวัติของบุคคลจะ
ก่อให้เกิดสมัพนัธภาพ มิตรภาพและศีลธรรมคณุธรรม 2) ความผกูพนัท่ีมีมากกวา่การแสดงออกที่เป็นนิสยั  3) หลกีเลีย่งการ
ไม่ซื่อตรงต่อองค์การ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปชานนท์ ชนะราวี  [9] กล่าวคือสมาชิกมีความผูกพันกับองค์ การ
ยอมรับเปา้หมายและปกปอ้งองค์การมีการประชาสมัพนัธ์องค์การ 
 ผลการวิจยั พบวา่ องค์ประกอบด้านความศรัทธาตอ่องค์การ การสง่เสริมองค์การให้มีความสขุ ชมุชนเข้มแข็งมีการ
แบง่ปันประสบการณ์ความรู้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกนั มีการวางแผนการปฏิบตัิงาน รับผิดชอบเทา่เทียมกนั จดัสวสัดิการเป็น
ที่พอใจ เสมอภาค ให้อิสระทางความคิด มีความสามคัคีช่ืนชอบองค์การและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกบัความคิดของ  
ลี (Lee)[10]กลา่วว่า ความภกัดีคือ การเช่ือฟัง การแสดงความรักอทุิศตนเพื่อเป็นเป้าหมายต่อองค์ การมีความเต็มใจและ
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ยินดีที่จะกระท าตามความต้องการขององค์การมากกว่าผลประโยชน์ตนเอง ส่วน จรรยา มีสิม [11]ได้กล่าวในงานวิจัยว่า
ความภกัดีในวิชาชีพด้านการมีความรักความศรัทธาต่อวิชาชีพมีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จในการ
ท างาน สอดคล้องกบังานวิจยัของหนึง่ฤทยั น้อยทา[12]วา่ความภกัดีตอ่องค์การมีความส าคญั 4 ด้าน 1) ด้านการมีความรัก
ความศรัทธาต่อองค์การ 2) ด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 3) ด้านการร่วมมือกับกิจกรรม 4) ด้านการช่วยประชาสมัพนัธ์
องค์การ 
 ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบด้านการวางแผนและการกระจายอ านาจในการท างานโดยยึดหลกัการกระจาย
อ านาจ การวางแผนในการท างาน การสื่อสารที่รวดเร็วและการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับ วิทนีย์และคู
เปอร์(Whitney and Cooper) [13] ได้กลา่วว่าความภกัดีต่อองค์การเป็นได้ทัง้ทศันคติและพฤติกรรมและด้านพฤติกรรมได้
กลา่วถึงการมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในการพฒันาองค์การ (active element) เป็นการกระท าสิ่งต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ
และสนบัสนุนองค์การและมีความเช่ือมัน่ว่าสามารถปรับปรุงแก้ไของค์การให้ดีขึน้ สอดคล้องกับความคิดของ Adler and 
Adler[14]กลา่วว่ามี 5 องค์ประกอบที่พฒันาให้สมาชิกเกิดความภกัดีต่อองค์การคือ 1) ความมีอ านาจเหนือผู้อื่น คือการที่
สมาชิกท างานภายใต้การบริหารของผู้น าที่เข้มแข็ง 2) การแสดงเอกลกัษณ์ 3) ความผกูพนั 4) การบรูณาการ 5) การก าหนด
เปา้หมาย 
 ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบด้านการมีความเป็นกัลยาณมิตร มีการประสานงานกบัทกุระดบัสายงานอย่างมี
น า้ใจต่อกนั มีการปรับปรุงพฒันาศกัยภาพการท างานอยู่ตลอดเวลา มีหลกัการและขัน้ตอนในการแก้ปัญหา สอดคล้องกบั  
ร๊อบบินส์(Robbins) [15] กล่าวว่า ความภักดีคือ ความมีชีวิตชีวา มีความสุขสบายในการท างาน มีความปรารถนาที่จะ
สมัพนัธ์ติดตอ่กบับคุคลอื่นและเป็นสว่นหนึง่ของชมุชนนัน้ สว่นดิคและบาซู(Dick and Basu) [16] มองวา่ความภกัดสีามารถ
มองได้ 3 ด้านคือ 1)ด้านจิตใจ 2) ด้านการรับรู้ 3) ด้านอารมณ์ความรู้สกึที่ดี 
 ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบด้านการมีขวญัก าลงัใจในการท างาน การมีคา่ตอบแทนท่ีดีตามต าแหนง่หน้าที่การ
งาน มีความยุติธรรมแก่สมาชิก เมื่อองค์การเผชิญภาวะวิกฤตสมาชิกอยู่ในองค์การด้วยความอดทนและพยายามสร้าง
ช่ือเสียงให้กบัองค์การ ปรับปรุงพฒันาสิ่งแวดล้อม ให้ก าลงัใจในความส าเร็จของการท างานร่วมกนั สอดคล้องกบังานวิจัย
ของเอ็กบาวทพัเฟลและโลดาย (Iqbal, Tufail and Lodhi)[17]พบว่าสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ด้านการเงินของพนกังาน
และความผกูพนัต่อองค์การมีผลกระทบที่ส าคญัต่อความภกัดีต่อองค์การ สว่นอามาด อลัการีโอตีและฟรายซ์ (Ahmad, Al-
Qarioti and Freih)[18]พบวา่ความยตุิธรรมในองค์การ ความผกูพนัระหวา่งสมาชิกและลกัษณะสว่นบคุคลมีความสมัพนัธ์
กนักบัความภกัดีต่อองค์การ และสธิุดา ม่วงรุ่ง[19] พบว่า ในด้านค่าตอบแทน แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานมี
ความสมัพนัธ์ปานกลางกบัความภกัดีตอ่องค์การ 
 ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบด้านการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การเข้าใจบทบาทของตนเอง เห็นคุณค่ามี
ความเช่ือมัน่และมีความปรารถนาที่ดีตอ่องค์การ ซึง่สอดคล้องกบั เฮิร์ทแมน(Hirschman)[20]กลา่ววา่ความภกัดีตอ่องค์การ
มีอิทธิพลในการท าให้การลาออกจากงานลา่ช้าออกไปและการแสดงออกถึงความภักดีต่อองค์การมี 2 ประการคือ 1) การที่
สมาชิกในองค์การเต็มใจที่จะอยูใ่นองค์การด้วยกนัและต่อต้านการออกจากงานในกรณีที่องค์การมีผลผลติลดลง 2) สมาชิก
ในองค์การรู้สกึว่ามีความส าคญัต่อองค์การ และสอดคล้องกบัความคิดของเชลดอน (Sheldon)[21]กลา่วว่า ความภกัดีต่อ
องค์การ หมายถึง ทศันคติหรือความรู้สกึที่สมาชิกมีตอ่องค์การซึง่เช่ือมโยงถึงความผกูพนัของบคุคลแตล่ะคนกบัองค์การและ
ประเมินองค์การไปในทางที่ดีก่อให้เกิดความพยายามตัง้ใจปฏิบตัิงานเพื่อให้บรรลเุปา้หมายขององค์การ 
 ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบด้านการมีวฒันธรรมองค์การที่เอือ้ต่อการท างาน การมีความเช่ือในเป้าหมาย
คา่นิยมและพนัธกิจขององค์การ การสร้างวฒันธรรมองค์การ จดัสิง่แวดล้อมที่ดีตอ่การท างาน สร้างบรรยากาศประชาธิปไตย 
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สอดคล้องกบัแนวความคิดของกสัตาส ิ(Goodarzi) [22] กลา่วถึง ความภกัดีตอ่องค์การสามารถก าหนดได้ 3 ปัจจยัคือ 1) มี
ความเช่ือในเป้าหมายค่านิยมและพนัธกิจขององค์การ 2) มีแนวโน้มที่จะปฏิบตัิงานในหน้าที่ของตนให้เป็นผลดีกบัองค์การ 
3) มีแนวโน้มจะอยู่และท างานอย่างต่อเนื่องในองค์การและสอดคล้องกับงานวิจัยของรุจิรา เรืองวิไลกฤตย์ [23]กล่าวว่า
วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อความภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท ทีพีไอโพลีนจ ากัด(มหาชน)และพบว่า
วฒันธรรมองค์การมีผลตอ่ความภกัดีในการปฏิบตัิงานของพนกังานของบริษัทในภาพรวมด้วย 
 ผลการวิจยั พบวา่ องค์ประกอบด้านการแสดงออกตามความสามารถ การแสดงความรู้และท างานอยา่งมีความสขุ 
กล้าแสดงออกและให้ค ามั่นสัญญาและรับผิดชอบร่วมกัน สอดคล้องกับ คอทเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler and 
Armstrong) [24] กลา่ววา่ความภกัดใีนด้านการตลาดคือ การท่ีลกูค้าเกิดภาวะพงึพอใจในตวัสนิค้าบริการหรือองค์การจนถึง
กลบัมาซือ้สินค้าหรือใช้บริการใหมแ่ละพดูถึงสนิค้าการบริการในแง่ดี มีองค์ประกอบ 3 อย่าง 1) ความพึงพอใจในตวัสินค้า
บริการหรือองค์การ 2) รู้สึกดีต่อสินค้า การบริการของพนกังาน 3) ความสมัพันธ์ที่ดีที่เกิดจากการได้รับคุณค่าตามความ
คาดหวงัจากสนิค้า บริการ พนกังานและองค์การถือเป็นความสามารถที่ได้แสดงออกและท าให้ผู้อื่นมีความสขุ 
 ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมในองค์การ การให้ความยุติธรรมและความเสมอภาคกับ
ผู้ ร่วมงาน มีการจดักิจกรรมเสริมสร้างสมัพนัธ์สอดคล้องกบังานวิจยัของ อภินนัท์ ทรัพย์ธนมัน่[25]กลา่วถึงอิทธิพลของสว่น
ประสมในการด าเนินงานทางการตลาดและภาพลกัษณ์ในโรงเรียนที่มีต่อความภักดีของผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนพบว่า
ผู้ปกครองสว่นใหญ่รับรู้เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในระดบัพอใจทุกด้านโดยด้านเอกลกัษณ์ขององค์การอยู่ในระดบั
สงูสดุและงานวิจัยของ อลัมานี (Al-ma’ni) [26] พบว่า การคดัเลือกพนกังาน การฝึกอบรมและการเพิ่มขีดความสามารถ
สง่ผลตอ่ความภกัดีตอ่องค์การเป็นการให้ความเสมอภาคโดยการจดักิจกรรมสร้างสมัพนัธ์ 
 ผลการวิจยั พบวา่ องค์ประกอบการมีจิตส านกึที่ดี การเชิดชสูถาบนัด้วยความภาคภมูิใจ มีจิตอาสาช่วยเหลือด้วย
ความเต็มใจไมห่วงัผลตอบแทนสอดคล้องกบั พีร์ซ(Pearce) [27] กลา่ววา่ลกูค้ามคีวามซือ่สตัย์จะมีความเช่ือใจและไว้วางใจ
ตลอดจนมีความพึงพอใจ การสร้างความซื่อสตัย์ของลกูค้าจะเป็นเร่ืองของการให้ผลประโยชน์ในด้านอารมณ์และความรู้สกึ 
ดงันัน้ความพงึพอใจของลกูค้าอาจจะมีความสมัพนัธ์กบัความซื่อสตัย์น ามาซึง่ความภกัดี สอดคล้องกบังานวิจยัเร่ืองรูปแบบ
ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างคณุธรรมของผู้บริหารสถานศกึษากบัความภกัดีตอ่องค์การของผู้ รับบริการของ ชฏิล น่ิมนวล[28] 
พบว่า ระหว่างคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความภกัดีต่อองค์การของผู้ รับบริการมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยองค์ประกอบคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความภกัดีต่อองค์การของผู้ รับบริการคือ 
ฉนัทะความพอใจ ความรับผิดชอบ ความยตุิธรรม การมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน การมีวฒุิภาวะทางอารมณ์ ความซื่อสตัย์สจุริต 
และการค านงึถึงผลประโยชน์สว่นรวมสงูสดุ 
 2. องค์ประกอบการบริหารงานโรงเรียนรางวลัพระราชทานมีทัง้หมด 6 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านคณุภาพนกัเรียน 
โรงเรียนมีนกัเรียนที่มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามหลกัสตูรสถานศึกษา 2) ด้านการบริหารหลกัสตูรและงานวิชาการมี
ความยึดหยุ่นสอดคล้องกบัเป้าหมายและวิสยัทศัน์และพนัธกิจของสถานศกึษา ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการก าหนด
เปา้หมาย มีการจดัการเรียนรู้การเรียนการสอนที่หลากหลายสนองตามศกัยภาพและความต้องการของนกัเรียน 3) ด้านการ
บริหารการจัดการ มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่จัดเป็นระเบียบเรียกใช้สะดวก มีการวิเคราะห์สรุปข้อมูล
สารสนเทศน าไปใช้ประโยชน์ มีการใช้เคร่ืองมือที่ทันสมัย มีการปรับปรุงจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอยู่เสมอ มีการติดตาม
ควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนอย่างประหยดัและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 4) ด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง
สถานศกึษากบัผู้ปกครองและชุมชน วิสยัทศัน์และเปา้หมายการจดัการศกึษาของสถานศึกษาเกิดจากการร่วมคิดร่วมเสนอ
ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองที่เก่ียวข้องกับชุมชนวิสยัทศัน์และเป้าหมายมีความชัดเจนทุกฝ่ายรับรู้และด าเนินไป ใน
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ทิศทางเดียวกนัมีโอกาสประสบความส าเร็จสงู 5) ด้านบคุลากรและการบริหารงานบคุลากร ครูต้องมีสว่นร่วมในการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาวิเคราะห์ศกัยภาพนกัเรียน เข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการประเมินผลสอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้มีคุณธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความสัมพันธ์ที่ดี ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ 6) ความดีเด่นของ
สถานศึกษา มีการวางแผนและก าหนดขัน้ตอนการท างานท่ีชดัเจน ปฏิบตัิได้ครบตามแผน นกัเรียนสว่นใหญ่ได้รับประโยชน์
จากการด าเนินโครงการเกิดความพงึพอใจ 
 3. ความภกัดีตอ่องค์การ 4 ด้าน 1) ด้านการสร้างความภมูิใจในการเป็นองค์การ 2) ด้านการมีสว่นร่วมในองค์การ 
3) ด้านการมีขวญัก าลงัใจในการท างาน และ 4) ด้านการมีความเป็นกัลยาณมิตร ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนรางวลั
พระราชทานสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาภาคใต้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
    เพื่อให้องค์การต่างๆ ท่ีตระหนกัถึงความส าคญัของความภกัดีต่อองค์การและสามารถพฒันาองค์การได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์ตอ่องค์การอยา่งแท้จริง 
    1. ความภกัดีต่อองค์การเป็นนามธรรมเป็นสิง่ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อตวัด้านทศันคติซึง่อาจไม่สามารถเห็น
ผลลพัธ์ตามเป้าหมายของการด าเนินการในระยะเวลาอนัสัน้ต้องด าเนินการท าซึ่งเพื่อปลกูฝังทัศนคติที่ดีต่อองค์การจน
กลายเป็นความภกัดีตอ่องค์การในที่สดุ 
    2. ความภกัดีต่อองค์การเกิดขึน้จากภายในตวับคุลากรเองซึง้เป็นความตระหนกัรู้ว่าตนเองควรมีความภกัดีต่อ
สถานศกึษาที่ตนปฏิบตัิงานอยู ่หรืออาจเกิดจากการกระตุ้นภายนอก 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครัง้ต่อไป 
   เพื่อให้องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความภกัดีต่อองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาโรงเรียน

รางวลัพระราชทาน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคใต้”  ครัง้นีม้ีการต่อยอดและเกิดประโยชน์ในวง
การศกึษาระดบัตอ่ไป ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี ้
    1.  ควรมีการศกึษาวิจยัความภกัดีตอ่องค์การท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานโรงเรียนรางวลัพระราชทานระดบัประเทศ 
    2.  ควรมีการศกึษาวิจยัองค์ประกอบการบริหารที่มีอิทธิพลตอ่ความภกัดีองค์การของบคุลากร 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัเร่ือง อิทธิพลของปัจจยัที่สง่ผลต่อการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 2  ศกึษาภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 
2 ศึกษาการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน  สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ศึกษา
ความสมัพันธ์ระหว่างอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูกับการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน  สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา เขต 2  และศกึษาอิทธิพลของปัจจยัที่สง่ผลตอ่การจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  2  จ านวน 362 คน ได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 608-610) ต่อจากนัน้ท าการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified 
Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน้ (Strata) และท าการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธี
จบัสลาก เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ซึง่มีค่า
ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต่ 0.60-1.00 ได้ค่าความเช่ือมัน่ของการจดัการเรียนรู้ของครู เท่ากบั .933 ค่าความเช่ือมัน่
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ของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของครูเท่ากบั  .879  และค่าความเช่ือมัน่ของบคุคลแหง่การเรียนรู้ของครูเทา่กบั .829 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่  คา่เฉลีย่ (X̅) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) สหสัมพันธ์พหุคูณ  (Multiple Correlation) และสมการถดถอยพหุคูณแบบ
ขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

            ผลการวิจยั พบวา่ 
1. ระดบัการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
สือ่สารที่มีประสิทธิภาพ ด้านการมุง่ผลสมัฤทธ์ิ ด้านการพฒันาหลกัสตูร ด้านการจดันวตักรรมและเทคโนโลยี และด้านการ
จดัการเรียนการสอน  

2. ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัคา่เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ ด้านการค านึงถึงปัจเจกบคุคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อดุมการณ์  

      3. ระดับการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุข้อ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 
ล าดับแรก คือ ครูมีความกระตือรือร้นและกระฉับกระเฉงในการท างาน ครูมีวิสยัทัศน์ในการท างานอย่างชัดเจน  และ
กว้างไกล และครูตระหนกัคณุคา่ในตนเองและมีความภาคภมูิใจในการประกอบวิชาชีพครู  

      4. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางกับการ
จดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

      5. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้สง่ผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ
การเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้ทกุด้านร่วมกนัสง่ผลต่อการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 ได้ร้อยละ 18.00 โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญาสง่ผลต่อการจดัการเรียนรู้
ของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 สงูสดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ 
และด้านการค านงึถึงปัจเจกบคุคล 

 
ค าส าคัญ : อิทธิผลของปัจจยัที่สง่ผลตอ่การจดัการเรียนรู้ 
 

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 
       จากพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะหมวด 4 

แนวการจดัการศกึษามีทัง้หมด 9 มาตรา ซึง่เป็นหวัใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ ได้แก่ หลกัการจดัการศกึษานกัเรียนได้พฒันา
ตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ สาระการเรียนรู้เน้นความรู้คูค่ณุธรรม บรูณาการความรู้ที่หลากหลาย บทบาทของรัฐในการ
สง่เสริมการเรียนรู้โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานก าหนดหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อความเป็น
ไทย สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานจัดสาระของหลกัสูตรที่หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชน สงัคม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ ประเมินผลการเรียนรู้ บทบาทของรัฐและผู้ เก่ียวข้องในการสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ 
รวมถึงการวิจยัและพฒันาการเรียนรู้ วิชยั วงษ์ใหญ่ [1] อีกทัง้แนวทางปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่ 2 บนฐานของหลกัการ
และแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคณุภาพ เปา้หมายนัน้ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศกึษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้น
ประเด็นหลกัสามประการ ประเด็นแรกคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ พฒันานกัเรียน สถานศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลกัสตูรและเนือ้หา พฒันาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคณุคา่ สามารถดงึดดูคนเก่ง คนดีและมีใจรัก
มาเป็นครู คณาจารย์ได้อยา่งยัง่ยืน ภายใต้ระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ประเด็นที่สองโอกาสทางการศกึษาและการ
เรียนรู้ เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และประเด็นสดุท้ายสง่เสริมการมีสว่นร่วมของทุกภาคสว่นของสงัคม ในการ
บริหารและจดัการศกึษา โดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่อยูภ่ายนอกระบบการศกึษาส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ [2] 
  การปฏิรูปการศกึษา จึงมีความส าคญัยิ่งตอ่การจดัการศึกษาของชาติ เพราะหมายถึง การเปลีย่นแปลงโครงสร้าง 
รูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และระบบสนับสนุนต่างๆ ไม่ว่าด้านงบประมาณ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ หรือเทคโนโลยี ท่ีส าคญั คือ การเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้สอดรับกบัสงัคมใหม่ ส านกังานการปฏิรูปการศึกษา [3] การ
ปฏิรูปการศกึษาจึงควรปฏิรูปให้สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและท้องถ่ินโดยยดึมาตรฐานของชาติเป็นหลกั ซึง่หวัใจ
ของการปฏิรูปการศกึษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหวัใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยดึวิชาเป็นตวัตัง้
มาเป็นยึดนกัเรียนเป็นส าคญั ซึ่งไม่ได้หมายความว่าครูลดบทบาทหรือลดความส าคญัลง ตรงกนัข้ามครูกลบัมีบทบาทและ
ความส าคญัมากขึน้ อีกทัง้จะท าให้การศึกษามีพลงัและศกัดิ์ศรีในการแก้ปัญหาของมนษุย์ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ประเวศ 
วะสี [4] ดงันัน้ การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ของครูเป็นหลกั ครูจ าเป็นต้องมีการจัดการเรียนรู้ให้
ตอบสนองความต้องการของนักเรียน และชุมชน โดยเฉพาะยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) เป็นโลกไร้
พรมแดน ซึ่งสภาพสงัคมของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นโลกที่อาศยัเทคโนโลยี ผนวกกับความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีทางด้านการสือ่สาร ท าให้ความเป็นไปของซีกโลกหนึง่ สามารถเห็นได้ในอีกซีกโลกหนึง่ในเวลาเพียงชัว่เสีย้ววินาที 
สง่ผลให้โลกใบนีเ้ล็กและแคบลง ซึ่งผลพวงแห่งความเจริญแห่งยุคโลกาภิวตัน์นีก้ล่าวได้ว่ามีผลกระทบกบัทุกๆ วงการ ทัง้
ด้านการศกึษา การพาณิชย์ อตุสาหกรรม สงัคม การเมือง วิทยาศาสตร์ สิง่แวดล้อม รวมทัง้ภาคการเกษตรท่ีนบัเป็นสว่นหนึง่
ของระบบวิถีชีวิตของการด ารงชีวิตของมนษุย์ในโลกนีด้้วย  ขณะเดียวกนัเป็นยคุของสงัคมที่เต็มไปด้วยข้อมลู และข่าวสาร 
(Information Society) และเป็นยคุที่เป็นโลกของการติดตอ่สือ่สาร ทัง้นีเ้พราะเทคโนโลยีการติดตอ่สื่อสารจะมีความทนัสมยั 
ก้าวหน้า สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัวสูง Wolf  [5] ดังนัน้ ครูจ าเป็นต้องจัดการเรียนรู้ให้
ตอบสนองกบัโลกาภิวตัน์ดงักลา่ว อีกทัง้ครูยงัประสบปัญหาในเร่ืองการจดัการเรียนรู้ตา่งๆ ผลวิจยัของสนัน่ เมตลุา [6] สรุป
ถึงปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ต้องแก้ไข 7 ด้าน คือ ด้านห้องเรียน ด้านสื่อนวตักรรม ด้านวิธีสอน ด้านครู ด้านกระบวนการ
เรียนรู้ ด้านโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับสุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ [7] สรุปว่าปัจจัยที่ส าคัญในการปฏิรูป
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การศกึษา คือ ครู หลกัสตูร สถานศกึษา กระบวนการสร้างและถ่ายทอดความรู้  สือ่การเรียนการสอน และเทคโนโลยี   ที่เอือ้
ให้เกิดการเรียนรู้ และหวัใจของการปฏิรูปการศกึษาก็คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ของนกัเรียนและครูผู้สอนเป็นส าคญั สอดคล้อง
กบัผลวิจยัของส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา [8] สรุปว่าในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานนัน้ ด้านหลกัสตูรในสถานศกึษา 
บคุลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอในการจดัท าหลกัสตูรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้ ครูยงัขาด
ความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาหลกัสตูร มีปัญหาความด้อยประสิทธิภาพในการจัดการการเรียนรู้ อีกทัง้ 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา [9] วิจัยเก่ียวกับการบริหารนวตักรรมและเทคโนโลยี พบว่า   ครูยงัใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาไม่คุ้มค่า ขาดการพฒันาเนือ้หาผ่านสื่อที่มีคุณภาพ และมีจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ล้าสมยั 
นอกจากนี ้คณะกรรมาธิการการศกึษา สภาผู้แทนราษฎร [10] สรุปวา่ การจดัการเรียนรู้ของครูโดยรวมยงัมีปัญหาส าคญัที่
เก่ียวข้องกบัหลกัสตูรการศึกษา การจดักระบวนการเรียนรู้/การเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล ตลอดจนการประเมิน
มาตรฐานคณุภาพการศึกษาปัญหาต่างๆ เป็นปัญหาระดบัชาติที่ทกุคนต้องร่วมมือกนัในการหาแนวทางแก้ไข โดยเฉพาะ
ผู้บริหารสถานศกึษา ครู เพราะเป็นผู้มีสว่นในการจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนโดยตรง  
  จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงเล็งเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ของครูนับว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา พฒันานกัเรียน ให้มีคณุธรรม จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์และรู้เทา่ทนั น าไปสูเ่ปา้หมายของการจดัการศกึษา 
ครูจึงมีบทบาทส าคญัในการจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  เพราะการจดัการเรียนรู้ เน้นนกัเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมทักษะของการท างานแบบ ร่วมเรียนรู้และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตน ส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียน อภิปรายโต้แย้ง ให้เหตุผล แสดงความคิดเห็นและสามารถ
แสดงทศันคติ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์หลากหลาย จนสามารถสร้างสรรค์นวตักรรมที่
ตอบสนองความต้องการของชมุชนและสงัคม White bread and Others [11] การจดัการเรียนรู้ของครูจะสง่เสริมรูปแบบการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและพฒันารูปแบบการเรียนรู้ มีการบูรณาการเนือ้หาในกลุม่สาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบรวม การใช้สื่อและพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ที่สง่เสริมผลการเรียนรู้ของนกัเรียน เน้นการออกแบบ วางแผนการจัดการ
เรียนรู้และการจดัการเรียนรู้แบบยึดนกัเรียนเป็นส าคญั พฒันาการจดัการเรียนการสอนและสื่อการสอนให้เหมาะสมกบัวยั
ของนกัเรียน และสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในการเรียนรู้และพฒันาด้านอารมณ์ และสงัคม Perkins and 
Salomon [12] โดยการจัดการเรียนรู้ของครูมีองค์ประกอบส าคัญที่ส่งเสริมให้การเรียนรู้ประสบผลส าเร็จ  ได้แก่ 1) การ
พฒันาหลกัสตูร 2) การจดัการเรียนการสอน 3) การจดันวตักรรมและเทคโนโลยี 4) การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ และ 5) การสือ่สารท่ีมี
ประสทิธิภาพ  Pritchard; Mumford and Grasha [13] 
 การจัดการเรียนรู้ของครูจะประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ปัจจยัส าคญัที่สง่เสริม ได้แก่  ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของครู เพราะครูจ าเป็นต้องสร้างแรงบนัดาลใจให้กับนกัเรียนเพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนสนใจเนือ้หาของบทเรียน 
กระตุ้นให้เกิดความท้าทายในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้นกัเ รียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานและ
นวตักรรมเทคโนโลยีและน ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ  ตลอดจนดูแลนกัเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อก ากับ
ติดตามการเรียนรู้ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิสงู Bass; Bechtol & Sorenson [14] นอกจากนี ้ปัจจัยส าคญัอีกประการหนึ่งที่ช่วยใน
การจดัการเรียนรู้ของครู ได้แก่ การเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ เพราะครูจะใฝ่รู้ใฝ่เรียน และแสวงหาความรู้อยา่งตอ่เนื่องในการ
น าความรู้ตา่งๆมาใช้ในการจดัการเรียนให้เกิดประสทิธิภาพ รวมทัง้ครูจะมีความมุ่งมัน่ในการจดัการเรียนรู้เพื่อมุง่ผลสมัฤทธ์ิ
ในการเรียนการสอน Michael [15] อีกทัง้การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ช่วยให้ครูเกิดความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา 
สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ  อยูเ่สนอและสามารถเป็นต้นแบบของนกัเรียนได้ Alvesson & Willmott's [16] 
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       จากที่กลา่วมา ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษาภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงและบคุคลแหง่การเรียนรู้สง่ผลต่อการจดัการเรียนรู้
ของครูในโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 อนัจะเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาการปฏิรูป
การศกึษาไทยตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
      1. เพื่อศกึษาการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2   

             2. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2    
             3. เพื่อศกึษาบคุคลแหง่การเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2    
             4. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงและบคุคลแหง่การเรียนรู้ของครูกบัการจดัการเรียนรู้
ของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2   
             5. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและบุคคลแห่งการเรียนรู้ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2    

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
      1. ศึกษาหลกัการแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวดัตวัแปรในการวิจัย ก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการของตวั

แปรและกรอบการวดัตวัแปร  
      2. สร้างตารางวิเคราะห์เนือ้หาและพฤติกรรมโดยน านิยามเชิงปฏิบัติการที่ก าหนดขึน้มาก าหนดรายละเอียด

เก่ียวกบัประเด็นพฤติกรรมที่ต้องการวดั จ านวนข้อค าถามเขียนค าถามที่จะพฒันาเป็นแบบสอบถาม 
      3. น าตารางวิเคราะห์เนือ้หาและพฤติกรรมและข้อค าถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

ข้อค าถามกบัพฤติกรรมที่ต้องการวดั เพื่อปรับปรุงข้อค าถามให้ถกูต้องเหมาะสมยิ่งขึน้ 
     4. คดัเลอืกผู้ เช่ียวชาญเพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ของแบบสอบถาม จ านวน 5 ทา่น 
     5. ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือโดยด าเนินการ ดงันี ้

               5.1 น าแบบสอบถามให้ผู้ เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบคณุภาพของข้อค าถามด้านความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) โดยให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของข้อค าถามรายข้อกบันิยามเชิงปฏิบตัิการ โดย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item - Objective Congruence: IOC) หลงัจากนัน้ได้ปรับปรุงข้อค าถามตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญก่อนน าไปทดลองใช้ตอ่ไป 
              5.2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ไปทดลองใช้ (Try-Out) กบัครูในโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างจ านวน 30 คน จาก
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ด้วยการหาคา่สมัประสทิธ์ิอลัฟ่า (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค  
               การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            การเก็บรวบรวมข้อมลูผู้วิจยัด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

      1. ผู้วิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยขอหนงัสอืจากมหาวิทยาลยัรามค าแหงเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมลู
จากส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 เพื่อขออนญุาตและขอความอนเุคราะห์จากครูในสถานศึกษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 

      2. เมื่อได้รับอนญุาตจากกลุม่ตวัอยา่ง ผู้วิจยัแจกแบบสอบถามให้กลุม่ตวัอยา่งด้วยตนเอง 
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      3. รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม คัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์เพื่อน าไป
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

               การวิเคราะห์ข้อมูล 
      1. วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้การค านวณแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ 

             2. วิเคราะห์ข้อมลูภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและบคุคลแห่งการเรียนรู้ ท่ีสง่ผลต่อการจดัการเรียนรู้ของครู โดยหา
คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
             3. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและบคุคลแห่งการเรียนรู้กบัการจดัการเรียนรู้ของครู
ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยการหาค่าสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson 
Product Moment Correlation) และสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (Multiple Correlation Coefficient)  
             4. วิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูและและบคุคลแห่งการเรียนรู้กบัการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 โดยการหาค่าสมการถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) ด้วยวิธี 
Enter Method 

              สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
      สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู มีดงันี ้

            1. สถิติที่ใช้หาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
                1.1 หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยการหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค 
(Cronbach) 
                1.2 หาคา่ดชันีความสอดคล้อง IOC (Index of Item - Objective Congruence) 
            2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
                2.1 คา่ร้อยละ (Percentage) 
                2.2 คา่เฉลีย่ (Mean) 
                2.3 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
           3. สถิติใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
               3.1 สัมประสิทธ์ิสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (Multiple Correlation Coefficient)  
              3.2 สมการถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) ด้วยวิธี Enter Method 
 

สรุปผลการวิจัย 
      การวิจยัเร่ืองอิทธิพลของปัจจัยที่สง่ผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 2 สรุปผลโดยรวมและรายด้าน ได้ดงันี ้
     1. ระดบัการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
สือ่สารท่ีมีประสิทธิภาพ ด้านการมุง่ผลสมัฤทธ์ิ ด้านการพฒันาหลกัสตูร ด้านการจดันวตักรรมและเทคโนโลยี และด้านการ
จดัการเรียนการสอน  

     2. ระดับภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
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คือ ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ ด้านการค านึงถึงปัจเจกบคุคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อดุมการณ์  

     3. ระดับการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน  สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุข้อ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 
ล าดับแรก คือ ครูมีความกระตือรือร้นและกระฉับกระเฉงในการท างาน ครูมีวิสยัทัศน์ในการท างานอย่างชัดเจน และ
กว้างไกล และครูตระหนกัคณุคา่ในตนเองและมีความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพครู  

     4. ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงและบคุคลแหง่การเรียนรู้ของครูมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางกบัการจดัการเรียนรู้
ของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

     5. อิทธิพลของปัจจัยภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงและบุคคลแห่งการเรียนรู้ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูใน
โรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและบคุคลแห่งการเรียนรู้ทกุด้านร่วมกนัสง่ผลต่อการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ร้อยละ 18.00 โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญาส่งผลต่อการ
จดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 สงูสดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านการสร้าง
แรงบนัดาลใจ และด้านการค านงึถึงปัจเจกบคุคล  

 

อภปิรายผล 
       จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยเก่ียวกับอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูใน

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ผู้วิจยัน ามาอภิปรายผลการวิจยั ดงันี ้
      1. ระดบัการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านการ
สือ่สารท่ีมีประสิทธิภาพ ด้านการมุง่ผลสมัฤทธ์ิ ด้านการพฒันาหลกัสตูร ด้านการจดันวตักรรมและเทคโนโลยี และด้านการ
จัดการเรียนการสอน เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้มีความส าคัญต่อนักเรียน ท าให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตลอดจนมีสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ใน
หลกัสตูรแกนกลาง สง่เสริมให้นกัเรียนพฒันาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทัง้ความรู้และคุณธรรม การจัดการเรียนรู้ เป็นหัวใจของการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมการท างาน โดยการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิธีการในการจดัการเรียนรู้
อย่างเป็นองค์รวม สอดคล้องกับงานวิจัยของมสัยา นามเหลาและคณะ [17] ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ในจงัหวดันครพนม ผลการวิจยัพบวา่ประสทิธิภาพการจดัการเรียนรู้ของครู 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีการศกึษา ในจงัหวดันครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และนกัเรียน โดยรวมและรายด้าน
อยูใ่นระดบัมาก 

      2. ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
คือด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อดุมการณ์ เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากครูยคุใหม่จ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนบัสนนุให้การจัดการเรียนรู้
เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ตลอดจนนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน ท าให้นกัเรียนมี
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ความสขุในการเรียนรู้ สง่เสริมทศันคติเชิงบวก  และสร้างสรรค์บรรยากาศแบบกลัยาณมิตร สอดคล้องกบังานวิจยัของกมล
มาลย์ ไชยศิริ ธัญญา [18] ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลกัของครูใน
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารใน
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยดงันี ้การกระตุ้นสติปัญญา การค านงึถึงความเป็นปัจเจกบคุคล การสร้างแรงบนัดาลใจ และการมีอิทธิพลเชิงอดุมการณ์ 
และงานวิจยัของกิติศกัดิ์ ปัญโญ และคณะ [19] ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่
สง่ผลต่อประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จากการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 

       3. ระดบัการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกข้อ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 
ล าดับแรก คือ ครูมีความกระตือรือร้นและกระฉับกระเฉงในการท างาน ครูมีวิสยัทัศน์ในการท างานอย่างชัดเจน และ
กว้างไกล และครูตระหนกัคุณค่าในตนเองและมีความภาคภมูิใจในการประกอบวิชาชีพครู เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็วในสงัคมยคุโลกาภิวตัน์  ท าให้ประเทศตา่งๆ เกิดการแข่งขนัและร่วมมือกนัมากขึน้  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกนั  ด้วยเหตุนีว้ิถีการด ารงชีวิตในปัจจุบนัจึงขึน้อยู่กับอ านาจที่ได้มาจากข้อมลู  ข่าวสารและ
ความรู้ต่างๆ ดงันัน้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทกุคนจะต้องพฒันาให้เป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ เพราะความรู้ที่แต่ละคนได้ร ่าเรียน
มาจากอดีตนัน้ไม่สามารถต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงในสงัคมยุคโลกาภิวตัน์นีไ้ด้อย่างเพียงพอ ทุกคนจึงต้องใฝ่เรียน ใฝ่หา
ความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาและต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกบังานวิจัยของชนิดา กระเบา และ     สมลกัษณ์ พรหมมี
เนตร [20] ได้ศึกษา ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู กศน.ต าบล สงักัดส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสริุนทร์ ผลการวิจยั พบวา่ ความเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ ของครู กศน.ต าบล สงักดัส านกังาน
สง่เสริม การศกึษานอกระบบและการศึกษาตาม อธัยาศยัจงัหวดัสริุนทร์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบวา่ ด้านท่ีมีการปฏิบตัิสงูสดุ คือ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านท่ีมีระดบัปฏิบตัิต ่าสดุ คือ ด้านความคิดเข้าใจเชิงระบบ 

       4. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางกับการจัดการ
เรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เป็น
เช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก ถ้าครูมีผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะช่วยท าให้ครูปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลส าหรับนกัเรียน 
เป็นที่ยกย่องเคารพนบัถือศรัทธาไว้วางใจและท าให้เพื่อนร่วมงานและนกัเรียนเกิดความภาคภมูิใจ  ประพฤติตนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อื่นและเพื่อประโยชน์ของสว่นรวม ความแน่วแน่ในอดุมการณ์ สร้างแรงบนัดาลใจ โน้มน้าวจิตใจนกัเรียนให้
เรียนหนงัสืออย่างตัง้ใจเพื่อน าไปสูค่วามส าเร็จ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์  หาวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาต่างๆ พฒันา
วิธีการใหม่ๆ หรือคิดค้นสิ่งแปลกใหม่ในการจดัการเรียนรู้ และที่ส าคญั จดัการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างของบคุคล 
ให้การดูแลเอาใจใสน่กัเรียนเป็นรายบคุคล และท าให้ผู้ตามรู้สกึมีคณุค่า นอกจากนี ้ถ้าครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ครูจะ
สามารถพฒันากลยทุธ์ในการจดัการเรียนรู้ให้ทนัสมยัตลอดเวลาอยูเ่สมอ เพราะครูเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ สามารถแก้ปัญหาได้ทนั
สถานการณ์ตา่งๆ สามารถพฒันาบคุลกิภาพและคณุภาพในการจดัการเรียนรู้เพื่อน าไปสูเ่ปา้หมาย สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สร้างสิ่งแวดล้อมขององค์การเพื่อให้นักเรียนพฒันาไปสู่เป้าหมายและวตัถุประสงค์ที่วางไว้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของปนดัดา พลแสน และคณะ [21] ได้ศึกษา บทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล ต่อทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
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การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 1 ผลการวิจยั พบวา่บทบาทสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานนทบรีุ เขต 1 ในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

        5. อิทธิพลของปัจจยัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้สง่ผลตอ่การจดัการเรียนรู้ของครู
ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและการเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้ทกุด้านร่วมกนัสง่ผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ได้ร้อยละ 18.00 โดยภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญาสง่ผลต่อ
การจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 สงูสดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านการ
สร้างแรงบนัดาลใจ และด้านการค านงึถึงปัจเจกบคุคล เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากครูมีการท างานอยา่งเป็นกระบวนการ โดย
ครูมีอิทธิพลตอ่ผู้ ร่วมงาน กระตุ้นจูงใจให้ผู้ ร่วมงานพฒันาความสามารถของตนไปสูร่ะดบัที่สงูขึน้และมีศกัยภาพมากขึน้ท า
ให้เกิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสยัทศัน์ของกลุ่ม สร้างความผูกพนัต่อองค์กร ตลอดจนการเพิ่มอ านาจและช่วยเหลือ
ผู้ ร่วมงาน สง่ผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจัย
ของปนดัดา พลแสน และคณะ [21] ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองบทบาทสง่เสริมการจดัการเรียนรู้และภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของ
ผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อทกัษะการ
จัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกด้านร่วมกันส่งผลต่อทกัษะการจัดการเรียนรู้ของครูใน ศตวรรษที่ 21 สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบรีุ เขต 1 ได้ร้อยละ 40.50 นอกจากนี ้ครูเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้ ครูจะมุ่งมัน่ทุ่มเทในการจดัการเรียนรู้
ให้เกิดความก้าวหน้า โดยมีจิตวิญญาณในการพฒันาตนเองให้ก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่องไปพร้อมๆ  กนั ใช้ศกัยภาพของตนเอง
เต็มขีดความสามารถเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากบุคคลโดยทั่วไป สอดคล้องกับผลวิจัยของเอเดรียส์ และคณะ [22]  
ได้ท าการศึกษา เร่ือง ความแตกต่างในการเรียนรู้ของบุคคลแห่งการเรียนรู้ ศึกษาแนวคิดของผู้บริหารระดบัสงู วิสยัทศัน์
สภาพแวดล้อม และกลยทุธ์เชิงรุกที่มีผลตอ่องค์กร สรุปผลวิจยัพบวา่ บคุคลแหง่การเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กรมีผลเชิงบวก
และผลกระทบที่ส าคญัตอ่ระดบัการจดัการเรียนรู้ 

 โดยเฉพาะด้านการกระตุ้นทางปัญญานบัว่าเป็นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสง่ผลต่อการจดัการเรียนรู้ของครูใน
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากครูกระตุ้นผู้ ร่วมงานให้ตระหนกัรู้ 
เข้าใจปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้ โดยการกระตุ้นการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจที่ส าคญั กระตุ้นให้ผู้ ร่วมงาน
รู้ถึงการท้าทายกับการเปลี่ยนแปลง สร้างความมั่นใจในความสามารถของตนเอง กระตุ้ นการคิดสร้างสรรค์ เน้นการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่อกัน โดยส่งเสริม สนับสนุนแนวความคิดใหม่ๆ ให้โอกาสผู้ ร่วมงานในการแสดง
ความสามารถ ส่งเสริมความร่วมมือและการท างานเป็นทีมสอดคล้องกับอุษาวดี จันทรสนธิ [23] สรุปว่า การกระตุ้นทาง
ปัญญา เป็นพฤติกรรมที่ครูกระตุ้ นให้ผู้ ร่วมงานแสดงความคิดเห็น ร่วมกันแก้ปัญหา เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ตอ่กนั  

 อีกทัง้ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ นับว่าเป็นภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูใน
โรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากครูกระตุ้นจูงใจให้ผู้ ร่วมงาน
กระตือรือร้น ตระหนกัและเห็นคณุคา่ของงาน สร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก สร้างความคาดหวงัในแง่ดีให้เกิดขึน้แก่ผู้
ตาม เข้าใจและให้ก าลงัใจผู้ ร่วมงาน ท าให้ผู้ ร่วมงานเช่ือมัน่วา่สามารถปฏิบตัิงานให้ส าเร็จได้โดยไมเ่ห็นแก่ประโยชน์สว่นตน 
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เมื่อปฏิบตัิงานส าเร็จมีการชมเชย ให้รางวลั ก่อให้เกิดความภาคภมูิใจ ผู้ ร่วมงานรู้สกึมีคณุคา่และเป็นสว่นหนึ่งขององค์การ 
สอดคล้องกบัธวชั บุณยมณี [24] สรุปได้ว่า การสร้างแรงบนัดาลใจเป็นการสร้างแรงจูงใจ และเจตคติที่ดีและการคิดในแง่
บวก กระตุ้นแรงจงูใจด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เสริมสร้างการร่วมแรงร่วมใจ วางแผนการด าเนินงานให้เกิดประสทิธิภาพ และ
ยกย่องผู้ ร่วมงานด้วยความเต็มใจ กระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานเห็นคณุค่าของความส าเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงด้านการค านึงถึง
ปัจเจกบุคคลนับว่าเป็นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากครูแสดงต่อผู้ ร่วมงานโดยการดแูลเอาใจใส ่สนใจ สง่เสริม เป็นที่
ปรึกษา ช่วยเหลือชีแ้นะเป็นรายบุคคล เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาผู้ ร่วมงานด้วยการให้
โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสร้างบรรยากาศของการให้การสนบัสนนุ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบคุคลในด้าน
ความจ าเป็นและความต้องการอย่างเท่าเทียมสอดคล้องกับแบส และ อโวลิโอ [25] สรุปว่า พฤติกรรมการค านึงถึงปัจเจก
บุคคลของครู ต้องมีการเน้นการพัฒนา ต้องประเมินศกัยภาพของผู้ ร่วมงาน ด้านความสามารถในการด าเนินงาน และ
ความส าเร็จในอนาคต มีการก าหนดตวัอย่างให้ผู้ ร่วมงานพฒันาความสามารถและตอบสนองแรงจงูใจของเพื่อนร่วมงาน มี
การเน้นรายบคุคล ยอมรับนบัถือความเป็นบคุคลของผู้ ร่วมงาน ดเูอาใจใสต่อบสนองความต้องการของผู้ ร่วมงานแต่ละคน
ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล แสดงความช่ืนชมในความสามารถของผู้ ร่วมงาน ตลอดจนการเป็นพี่เลีย้ง การให้
ค าปรึกษาเป็นรายบคุคลแก่เพื่อนร่วมงาน ชีแ้นะ ฝึก และให้ค าแนะน าแก่บคุคลที่มีประสบการณ์น้อยกวา่ การเป็นพ่ีเลีย้งโดย
พี่เลีย้งใช้ความรู้และประสบการณ์ เพื่อพฒันาเพื่อนร่วมงานเป็นส าคญั 

 

ข้อเสนอแนะ 
              ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

        1. ควรส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ของครูด้านการพฒันาหลกัสตูร โดยให้ครูจดัท าหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน การเรียนรู้และความสามารถของนกัเรียน 

        2. ควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดยครูคิดค้นวิธีการสอนแบบใหม่ๆ ที่
สนบัสนนุด้านการจดัการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพ 

        3. ควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยครูส ารวจสภาพปัจจุบันของ
นวตักรรมและเทคโนโลยี และรวบรวมจดัระบบนวตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งชดัเจน 

        4. ควรสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ของครูด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ โดยครูคิดและพฒันาความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การจดัการเรียนรู้ 

        5. ควรสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ของครูด้านการสื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพ โดยครูสร้างบรรยากาศที่ดีในทางบวกเพื่อ
ใช้ในการสือ่สาร 

        6. ควรสง่เสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ โดย ครูพดูโน้มน้าวจงูใจให้
ผู้ ร่วมงานตระหนกัและเห็นความส าคญัต่อการปฏิบตัิงานเพื่อสว่นรวม 

        7. ควรสง่เสริมภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของครูด้านการสร้างแรงบนัดาลใจโดยครูกระตุ้นให้เกิดความท้าทายใน
การท างานเพื่อให้ประสบความส าเร็จ 

        8. ควรสง่เสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยครูกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานตระหนกั
ถึงปัญหาที่เกิดขึน้ในโรงเรียน 

       9. ควรส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล โดยครูรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผู้ ร่วมงานอยา่งตัง้ใจ 
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      10. ควรสง่เสริมการเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ของครู โดยให้ครูมีความกระตือรือร้นและกระฉบักระเฉงในการท างาน   
          ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 

      1. ควรศึกษาอิทธิพลของปัจจยัที่สง่ผลต่อการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนจากกลุม่ตวัอย่างเขตพืน้ที่การศึกษา
อื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาในโอกาสตอ่ไป 

      2. ควรศกึษาวิจยัเพิ่มเติมด้านภาวะผู้น าอื่นๆ เช่น ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น เพื่อสง่ผล
ตอ่การจดัการเรียนรู้ของครู 

      3. ควรศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูในเชิงคุณภาพ หรือเป็นกรณีศึกษาเพื่อค้นหา
แนวทางปฏิบตัิสูโ่รงเรียนที่มีประสทิธิผลสงูสดุ 

       4. ควรมีการศกึษาวิจยัเพิ่มเติมเก่ียวกบัอิทธิพลของปัจจยัที่สง่ผลตอ่ตวัแปรตามอื่นๆ เช่น ประสทิธิผลของโรงเรียน 
ความเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้นีม้ีจดุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิ 2) ผลการยืนยนั

ปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลิศตามความเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ  วิธีการด าเนินงาน
วิจยัประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คือ 1) การศึกษาตวัแปรปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสู่ความเป็นเลิศ 2) การสร้าง
และพัฒนาเคร่ืองมือ 3) การวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารสถาบันการบินพลเรือนสู่ความเป็นเลิศ 4) ผลการยืนยันปัจจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบแสดงความคิดเห็น แบบยืนยันปัจจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) 
ผู้บริหาร หวัหน้าแผนกและอาจารย์ที่สอนในสถาบนัการบินพลเรือน 2) ศิษย์ปัจจุบนัที่ก าลงัศึกษาอยู่ที่สถาบนัการบินพล
เรือนทัง้ภาคพืน้และภาคอากาศ 3) ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสถาบนัการบินพลเรือนภายใน 15 ปี จ านวนกลุม่ละ 126 คน 
รวมทัง้หมด จ านวน 378 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ และการยืนยนัปัจจยั 

ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิ ประกอบด้วย 5 ปัจจยั คือ 1) สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 2) 
การจดัการองค์กร 3) ความเป็นผู้น าองค์กร 4) มาตรฐานหลกัสตูร และ 5) คณุภาพอาจารย์ 
 2. ผลการยืนยันปัจจัยการบริหารสถาบันการบินพลเรือนสู่ความเป็นเลิศ ทัง้ 5 ปัจจัย มีความถูกต้อง มีความ
เหมาะสม มีความเป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกบัทฤษฎีของการวิจยั 
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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 
 อตุสาหกรรมการบินเป็นอตุสาหกรรมที่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก เนื่องด้วยลกัษณะทาง
ธุรกิจมีความผนัผวนปรับตวัขึน้ลงตามปัจจยัแวดล้อมของเศรษฐกิจ จากภาวะเศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศที่
ขยายตวัเพิ่มขึน้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั ท าให้ปริมาณการเดินทางทางอากาศขยายตวัค่อนข้างดี  ข้อมูลจาก
บริษัทโบอิง้ [1] ซึง่เป็นผู้ผลิตเคร่ืองบินรายใหญ่ของโลก ได้คาดการณ์แนวโน้มในระยะยาวส าหรับจ านวนผู้ โดยสารและการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศในอนาคต เพื่อน ามาพยากรณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมการบิน โดยมีการคาดการณ์ว่า ในอีก 20 ปี
ข้างหน้าจะมีปริมาณความต้องการเคร่ืองบินใหม่ มากกว่า 39,600 ล า คิดเป็นมลูค่ากว่า 5.6 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดย
ทวีปเอเชียจะมีสดัสว่นความต้องการเคร่ืองบินมากที่สดุในระหว่างปี 2558-2577 ปริมาณความต้องการของเคร่ืองบินนัน้ 
แบ่งเป็นเคร่ืองบินประเภททางเดินเดี่ยว (Single Aisle) ประมาณ 28,100 ล า ซึ่งเป็นไปตามอตัราการขยายตวัของสายการ
บินต้นทนุต ่าและน าไปทดแทนเคร่ืองที่เก่าหรือเคร่ืองที่มีประสิทธิภาพต ่า ในขณะที่ความต้องการเคร่ืองบินพิสยัไกล (Long 
Haul) ในอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีความต้องการอีก ประมาณ 9,100 ล า เพื่อน ามาใช้ในการเปิดตลาดใหม่ของสายการบิน 

ดงันัน้เพื่อตอบโจทย์การขยายตวัของอตุสาหกรรมการบินซึง่มีความส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย และสอด
รับกบัภาครัฐที่มีนโยบายผลกัดนัสง่เสริมให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางด้านอตุสาหกรรมการบิน จึงต้องมีการพฒันาศกัยภาพ
การผลิตบคุลากรขึน้มารองรับธุรกิจการบินและธุรกิจต่างๆที่เก่ียวข้อง ทัง้นกับิน วิศวกร ช่ างซ่อมอากาศยาน พนกังานสาย
การบิน และบุคลากรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน โดยบุคลากรสายอาชีพเหลา่นีต้้องเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ด้าน
เทคนิคระดบัสูง มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์การท างาน ดงันัน้  ปัจจัยสู่ความส าเร็จประการหนึ่งของการพัฒนา
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อุตสาหกรรมการบิน คือ การพฒันาก าลงัคนให้มีความสามารถ และความพร้อมในการตอบสนองต่อความต้องการของ
อตุสาหกรรมการบินที่ขยายตวัในอนาคต ทัง้นีส้ถาบนัการศึกษาด้านการบินต้องมีมาตรฐานที่สงูเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กบั
นักศึกษา ผลิตบุคลากรที่ เข้ามาท างานในอุตสาหกรรมการบินให้มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สามารถท างานได้ตามความต้องการของผู้ประกอบการได้  โดยกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานหลกัที่
รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดแูลเพื่อขบัเคลื่อนอตุสาหกรรมการบินของประเทศ ได้มอบหมายนโยบายใน
เร่ืองของการสง่เสริมและการพฒันาบคุลากรด้านการบินให้เป็นหน้าที่ของสถาบนัการบินพลเรือน ปัจจุบนัสถาบนัการบินพล
เรือน (สบพ.) มีภารกิจหลกั ดงันี ้1) ผลติและพฒันาบคุลากรด้านอตุสาหกรรมการบินให้มีคณุภาพตามมาตรฐานสากลอยา่ง
เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศและสอดคล้องกบัความต้องการของภมูิภาค 2) ศึกษาและพฒันาเทคโนโลยี และ
บริการด้านการขนสง่ทางอากาศ เผยแพร่ความรู้ ให้ค าปรึกษา แนะน าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการและเพิ่มศกัยภาพ
ในการแข่งขนัของระบบขนสง่ทางอากาศยานของไทยในภมูิภาคเอเชีย 3) เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน 4) ขยายการให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกบัอุตสาหกรรมการบิน เพื่อฝึกทกัษะการ
ปฏิบตัิงานจริงให้กบันกัศึกษาและให้บริการกบัหน่วยงานภายนอก 5) สนบัสนนุกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ใน
การด าเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ ให้เป็นไปตามพนัธกรณีตามอนสุญัญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และ
ด าเนินการทดสอบบคุลากรด้านการบินเพื่อขอรับใบอนุญาตบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย [2] สถาบนัการบินพลเรือนเป็น
สถาบนัการศกึษาเฉพาะทางด้านการบินท่ีมีความครอบคลมุเนือ้หาหลกัสตูรการเรียนการสอนมากที่สดุ และได้รับการรับรอง
จากส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) และตามมาตรฐานจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) 
โดยได้รับรองการเป็นสมาชิกประเภทสามัญ (Full Member, ICAO TRAINAIR PLUS Programme) ได้รับการรับรองจาก
องค์การการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) ซึ่ง สบพ. จะสามารถพฒันาและจัดหลกัสตูรการฝึกอบรม และสามารถน า
หลกัสตูรฝึกอบรมของประเทศสมาชิกมาจดัการเรียนการสอนให้กบัหน่วยงานด้านการบินทัง้ในและต่างประเทศได้ ซึ่งเป็ น
การตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบิน ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางซ่อมบ ารุง
อากาศยานและการพฒันาประสิทธิภาพระบบการขนสง่ทางอากาศให้มีมาตรฐานระดบัสากล อย่างไรก็ตาม การด าเนินงาน
ที่ผา่นมาของสถาบนัการบินพลเรือนยงัพบวา่มีข้อจ ากดัหลายประการ ทัง้ปัจจยัแวดล้อมภายนอกและปัจจยัแวดล้อมภายใน 
ที่ส่งผลโดยตรงในการผลิตบุคลากรด้านการบิน ปัจจัยแวดล้อมภายนอก ได้แก่ 1) การเปิดเสรีด้านการศึกษาในอาเซียน 
กอปรกับกระแส ด้านการบินที่ก าลงัเป็นที่นิยมในปัจจุบนั จะสง่ผลให้สถาบนัการศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาเปิดสอนใน
หลกัสตูรด้านการบินเพิ่มมากขึน้ ท าให้มีการแข่งขนัสงูขึน้ 2) การขาดเสถียรภาพทางการเมืองของไทย สง่ผลให้การด าเนิน
นโยบายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั สบพ. ตลอดจนกิจกรรม การเรียนการสอนอาจต้องหยดุชะงกัลง 3) การผลิตศิษย์การบินและผู้
เข้าฝึกอบรมของสบพ. ในแต่ละปีขึน้อยู่กับความต้องการของผู้ ว่าจ้างและผู้ ให้บริการในอุตสาหกรรมการบิน 4) ค่านิยม
การศกึษาไทยที่ยดึติดกบัการสง่เสริมให้เด็กเรียนสายสามญัมากกวา่สายอาชีพ จึงท าให้มีเพียงคนกลุม่น้อยเทา่นัน้ท่ีสนใจใน
งานด้านช่างซ่อมบ ารุงรักษาอากาศยาน 5) เทคโนโลยีทางการบินที่ถูกพฒันาอย่างต่อเนื่อง เช่น เคร่ืองบินการปฏิบตัิการ
เคร่ืองบิน การจดัการการจราจรทางอากาศ และพลงังานทางด้านการบิน ท าให้ สบพ. ต้องน าเข้าเทคโนโลยีการสอนและวสัดุ
อปุกรณ์ที่ทนัสมยั อาทิ เคร่ืองบิน ห้องฝึกบินจ าลองและระบบซอฟแวร์ตา่งๆ ซึง่ต้องใช้เงินลงทนุสงู  ในขณะที่ปัจจยัแวดล้อม
ภายในที่ส่งผลต่อการผลิตบุคลากร ได้แก่ 1) ขาดการน าแผนองค์กรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 2) โครงสร้าง
องค์กรไม่เหมาะสมกับภารกิจในปัจจุบนัและอนาคต 3) วฒันธรรมองค์กรยงัอ้างอิงตามระบบราชการ 4) ขาดการส ารวจ
ความพึงพอใจและความต้องการของกลุม่ลกูค้า 5) กฎระเบียบข้อบงัคบัในการด าเนินงานยงัไม่ได้รับการแก้ไขให้เหมาะสม
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กบัสถานการณ์ปัจจบุนัท าให้ สบพ. ไม่สามารถที่จะรองรับกบัสถานการณ์เปลีย่นแปลงและภาวะการแขง่ขนัได้อยา่งทนักาล 
6) ขาดการตลาดเชิงรุกเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 7) ครูอาจารย์ไม่เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน 8) ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารยงัขาดความสมบรูณ์ในการสนบัสนนุการด าเนินงานขององค์กร ทัง้ด้านการเรียนการสอนและการ
บริหาร 9) การพฒันาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ยงัไมม่ีการพฒันาเชิงรูปธรรม 10) ขาดการวางแผน
ก าลงัคนในระยะยาว (Manpower) ทัง้ในสว่นของการเตรียมความพร้อมก าลงัคนที่มีประสิทธิภาพ และขาดการป้องกนัการ
สญูเสียก าลงัคนในองค์กร 11) มีต้นทนุการด าเนินงานสงู 12) อาคารสถานที่เก่าและห้องเรียนมีไม่เพียงพอ 13) รูปแบบสื่อ
การสอนยงัไมส่ามารถตอบสนองกบัการจดัการเรียนการสอนในปัจจบุนั [3]  
 จากสภาพปัญหาดงักล่าว การทราบปัจจัยการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นแนวทาง 
วิธีการ ในการบริหารสถาบนัการบินพลเรือน จึงมีความส าคญัในการปรับปรุงการบริหารเพื่อให้สถาบนัการบินพลเรือนเป็น
ผู้น าในการพฒันาบคุลากรด้านการบินให้มีความสอดคล้องกบัความต้องการของอตุสาหกรรมการบินพฒันาการบริหารการ
จดัการองค์กร พฒันาการจดัการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเพื่อผลติและพฒันาบคุลากรด้านการบินให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึน้ ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะวิจยัปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อทราบปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิ 
2. เพื่อทราบผลการยืนยนัปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิตามความเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ

และผู้ เช่ียวชาญ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

เพื่อให้การด าเนินการวิจยัเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยัและสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยัที่ก าหนดไว้ ผู้วิจยั
จึงก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัเป็น 3 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ที่  1 การศึกษาค้นคว้า ตวัแปรเก่ียวกับปัจจัยการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลิศ โดยมีวิธีการ
ด าเนินการวิจยัดงันี ้

1.1 ศกึษา ค้นคว้า วรรณกรรม ประเภทต ารา เอกสารตา่งๆ และงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัปัจจยัการบริหารสถาบนัการ
บินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ   

1.2 สมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เช่ียวชาญ แบบปฏิสมัพันธ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
structured interview) ในการเลอืกผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ ใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive Method)    

1.3 ประมวลตวัแปรปัจจยัการบริหารสถาบนักรบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลิศที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม 
งานวิจยั และการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ มาสงัเคราะห์สรุปตวัแปรทัง้หมด เพื่อน าไปสร้างกระทงค าถามใน
แบบสอบถามความคิดเห็น 

ขัน้ที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือการวิจยั โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้
2.1 น าตวัแปรปัจจยัการบริหารสถาบนักรบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลิศมาสร้างและพฒันาเป็นเคร่ืองมือการวิจยั ใน

รูปแบบสอบถามความคิดเห็น (Opintionnaire) ชนิดมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert’s 
rating scale)   

2.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) เคร่ืองมือการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ทา่น ด้วยวิธีการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) และจะพิจารณาเลอืก
ข้อค าถามที่มีคา่ IOC เทา่กบั 0.6-1.00 เพื่อสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
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2.3 ทดลองใช้เคร่ืองมือการวิจัย (Try out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครัง้นี  ้โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร หวัหน้าแผนก และอาจารย์ของสถาบนัการบินพลเรือน 2) ศิษย์ปัจจบุนั 
3) ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสถาบนัการบินพลเรือนภายใน 15 ปี รวมทัง้หมด 39 คน รวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) ของเคร่ืองมือการวิจัย ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alfa 
coefficient) ได้คา่ความเช่ือมัน่แบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.986 

ขัน้ที่ 3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู มีวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้
3.1 น าแบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัสมบรูณ์ ไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง โดยใช้เทคนิคการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง

ด้วยการสุม่แบบจบักลุม่ (matching group) จ านวนทัง้หมด 378 คน  
3.2 รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัย ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) ด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อทราบปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิ 
ขัน้ที่ 4 ยืนยนัปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิ ด้วยแบบยืนยนัปัจจยั โดยผู้ทรงคณุวฒุิและ

ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 7 ทา่น 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิ” ได้ข้อค้นพบ ดงันี ้

1. ปัจจัยการบริหารสถาบันการบินพลเรือนสู่ความเป็นเลิศ มี 5 ปัจจยั คือ ปัจจยัที่ 1 สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 
(the educational facilities) ปัจจัยที่ 2 การจัดการองค์กร (the organizational management) ปัจจัยที่ 3 ความเป็นผู้น า
องค์กร (presidency) ปัจจยัที่ 4 มาตราฐานหลกัสตูร (the standard of courses/curriculums) ปัจจยัที่ 5 คณุภาพอาจารย์ 
(the qualities of instructors)  

ปัจจยัที่ 1 สิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ หมายถึง ศนูย์การเรียนรู้ที่ทนัสมยั ระบบห้องสมดุที่เอือ้ตอ่การค้นคว้า มีห้องสมดุ
ที่มีต าราและวารสารด้านการบินที่มีความทนัสมยัหลากหลายและเพียงพอ การจดัให้มีบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ การปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน การจัดต าราด้านการบินและรายละเอียด
หลกัสตูรให้กบัผู้ เรียนตรงตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ การปรับปรุงเอกสาร ต าราด้านการบินให้
ทนัสมยัตอ่การเปลีย่นแปลง อปุกรณ์การเรียนการสอนและเคร่ืองมือช่วยสอนทางด้านการบินท่ีทนัสมยั อปุกรณ์การเรียนการ
สอนและเคร่ืองมือช่วยสอนทางด้านการบินเพียงพอตอ่จ านวนผู้ เรียน และห้องเรียนและอปุกรณ์อ านวยความสะดวกด้านการ
บินมีเพียงพอกับจ านวนผู้ เรียน สถาบนัมีการจดัท าแผนการบริหารงบประมาณอย่างมีระบบ สถาบนัมีการบริหารการเงิน 
สนิทรัพย์ และอาคารสถานท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ปัจจยัที่ 2 การจดัการองค์กร หมายถึง การก าหนดโครงสร้าง สายบงัคบับญัชา หน้าที่ความรับผิดชอบ และความ
เป็นเอกภาพของการบังคับบัญชาที่ชัดเจน การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับที่เอือ้อ านวยต่อการท างาน ให้มีความชัดเจน 
สะดวกและรวดเร็ว รูปแบบการจัดการและสร้างคุณค่าร่วมในองค์กร การก าหนดภาระงานหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการโดยยึดหลกักระจายอ านาจตามสายบังคับบัญชา มีสายบังคบับัญชาที่
ชัดเจน ความตระหนักถึงศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และวัฒนธรรมองค์กรของการท างานร่วมกันยึดหลกั
ประชาธิปไตยในการท างาน มีความโปร่งใส ยตุิธรรม และมีเหตผุล ไม่เลือกปฏิบตัิ การบริหารจดัการคณุภาพแบบองค์รวม 
มุ่งเน้นให้อาจารย์ บคุลากร และผู้มีสว่นได้สว่นเสียร่วมกนัออกความคิดเห็น การวางแผน การบริหารจดัการโดยมีส่วนร่วม
ของทกุฝ่าย ระบบรวมองค์ความรู้ของบคุลากร ระบบการบริหารจดัการความรู้ (Knowledge management) ระบบประเมิน
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ตนเอง การรายงานผลประเมินตนเองต่อสาธาณชน การจัดท าวิสยัทศัน์ร่วมกันตามขัน้ตอน การประเมินและปรับเปลี่ยน
วิสยัทศัน์เพื่อสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ 

 ปัจจยัที่ 3 ความเป็นผู้น าองค์กร หมายถึง การที่ผู้บริหารสถาบนัมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีและ
เป็นที่ศรัทธาเช่ือถือ มีเป้าหมายชดัเจนในการบริหาร เป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงที่มีผลต่อการพฒันา มีความสามารถในการ
สร้างความร่วมมือทัง้หน่วยงานภายในและภายนอก เป็นผู้สร้างจิตใต้ส านึกของบคุลากรทกุคนให้มีความรับผิดชอบร่วมกนั 
เป็นผู้สร้างวฒันธรรมองค์กรร่วมกนั มีความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน ผลกัดนัให้มีการเรียนการสอน ที่เกิดการพฒันาแก่
ผู้ เรียน สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์และบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้ก าลงัใจแก่อาจารย์ในการ
พฒันาการเรียนการสอน และมีการพฒันาตนเองในด้านความรู้ความสามารถตลอดเวลา 

 ปัจจยัที่ 4 มาตรฐานหลกัสตูร หมายถึง หลกัสตูรได้รับการรับรองจากส านกังานการบินพลเรือนแหง่ประเทศไทย มี
การควบคมุมาตรฐานการเรียนการสอนตามที่ได้รับการรับรองหวัข้อของหลกัสตูร มีองค์ประกอบตรงตามมาตรฐานองค์การ
การบินพลเรือนระหวา่งประเทศ มีวตัถปุระสงค์ตรงตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ระยะเวลาในการเรียน
ตรงตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ มีการวางแผนตรงตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ มีความหลากหลายครอบคลมุสาขาตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการบิน และการจดัการเรียนการสอนที่น าไปใช้ได้จริง 

 ปัจจัยที่ 5 คุณภาพอาจารย์ หมายถึง อาจารย์มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติ ที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลกัสตูร มีความรู้ความเช่ียวชาญในหลกัสตูรที่สอนเป็นอยา่งดี มีความเช่ียวชาญในการพฒันาคณุภาพของ
ผู้ เรียนตามมาตรฐาน มีเทคนิคการติดตามการประเมินผลของผู้ เรียนที่มีประสทิธิภาพ มีการน าสือ่การสอนที่มีคณุภาพมาใช้
มีกระบวนการสอนท่ีสอดคล้องกบัหลกัสตูร มีการสอนท่ีกระตุ้นความคิดของผู้ เรียน              

2. ผลการยืนยันปัจจัยการบริหารสถาบันการบินพลเรือนสู่ความเป็นเลิศ ทัง้ สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ การ
จดัการองค์กร ความเป็นผู้น าองค์กร มาตราฐานหลกัสตูร และคณุภาพอาจารย์ จากผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญยืนยนัว่า 
ปัจจัยทัง้ 5 มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีประโยชน์ และมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการ
วิจยั 

   

อภปิรายผล  
 ผลจากการวิเคราะห์ปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิ ท าให้ได้ปัจจยัการบริหารสถาบนัการ
บินพลเรือนสู่ความเป็นเลิศ ที่ส าคญัรวมทัง้สิน้ 5 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 2) การจัดการองค์กร 3) 
ความเป็นผู้น าองค์กร 4) มาตรฐานหลกัสตูร 5) คณุภาพอาจารย์ โดยที่ปัจจยัทัง้หมดนีส้อดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัที่ว่า 
ปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วยพหุปัจจัย มีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี 
กล่าวคือสอดคล้องกับแนวความคิดการบริหารของฮอยและมิสเกล [4] ที่กล่าวไว้ว่าปัจจัยการบริหารสถานศึกษา มีดัง 
ต่อไปนี ้1) มุ่งสมัฤทธิผล (achievement orientation) 2) มีภาวะผู้น าทางวิชาการ (educational leadership) 3) มีความ
สอดคล้องและกลมเกลียว (consensus and cohesion) 4) หลกัสูตรมีคุณภาพและให้โอกาสในการเรียนรู้ (curriculum 
quality/ opportunity to learn) 5) บรรยากาศของสถานศึกษา (school climate) 6) บรรยากาศในชัน้เรียน (classroom 
climate) 7) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง (parental involvement) 8) ศักยภาพในการประเมิน (evaluative potential) 9) 
การใช้เวลาในการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ (effective learning time) 10) มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (structured 
instruction) 11) มีการเรียนรู้แบบอิสระ ( independent learning) 12) มีการปรับการจัดการเรียนการสอน (adaptive 
instruction) 13) มีการให้ข้อมลูย้อนกลบัและมีการเสริมแรง (feedback and reinforcement) สอดคล้องกบัแนวคิดของคอตเตอร์ 
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[5]ได้อธิบายลกัษณะของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จ (successful school) ไว้ดังนี ้1) มีการสร้างความรู้สึกว่าการ
เปลีย่นแปลงเป็นเร่ืองดว่น 2) มีการก าหนดวิธีการเปลีย่นแปลงที่มีประสทิธิภาพ 3) มีการสร้างวิสยัทศัน์ที่สร้างสรรค์ 4) มีการ
สือ่สารให้เข้าใจวิสยัทศัน์อย่างทัว่ถึงทัง้องค์กร 5) มีการมอบอ านาจแก่บคุคลต่างๆ ท าตามวิสยัทศัน์นั้น 6) มีการวางแผนที่
หวงัผลส าเร็จในระยะสัน้ 7) มีการด ารงการปรับปรุงพัฒนาการผลิตต่อไปอย่างต่อเนื่อง 8) มีความเป็นสถาบันที่มีแนว
ทางเลือกใหม่ และสอดคล้องกับแนวคิดของที [6] ได้อธิบายสถานศึกษาที่มีรูปแบบความเป็นเลิศ (school excellence 
model: SEM) ในประเทศสิงคโปร์ไว้ ดงันี ้1) ความเป็นผู้น า (leadership) เป็นวิธีการน าโรงเรียนและระบบการน าโรงเรียน 
โดยใช้คณุค่าที่มีอยู่และเน้นการเรียนรู้ของนกัเรียนรวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานที่เป็นเลิศ และท าให้โรงเรียนมีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 2) การวางแผนกลยทุธ์ (strategic planning) เป็นวิธีการท่ีโรงเรียนสร้างกลยทุธ์ร่วมกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีที่มุง่เน้น
ทิศทางเชิงกลยทุธ์โดยการวางแผนปฏิบตัิการพฒันาเพื่อสนบัสนุนทิศทางปรับใช้แผนและก ากับติดตามการปฏิบตัิงาน 3) 
การบริหารบคุลากร(staff management) เป็นวิธีที่โรงเรียนพฒันาและใช้ประโยชน์จากศกัยภาพของพนกังานอยา่งเต็มที่ ใน
การสร้างโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศ 4) ทรัพยากร(resources) เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรภายในและทรัพยากรจาก
ภายนอกให้มีสว่นร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนบัสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการด าเนินการ
ของกระบวนการ 5) กระบวนการมุง่เน้นผู้ เรียน (student-focused processes) วิธีการในการออกแบบของโรงเรียน เช่น การ
ปฏิบัติการบริหารจัดการและการปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญในการให้การศึกษาแบบองค์รวม และท างานต่อการ 
เสริมสร้างนกัเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 6) ผลลพัธ์ด้านการบริหารและการด าเนินงาน (administrative and operational 
results) อะไรบ้างท่ีท าให้สถานศึกษาบรรลผุลสมัฤทธ์ิซึ่งเกิดจากความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา  
7) ผลลพัธ์ด้านบคุลากร (staff results) ว่ามีอะไรบ้างท่ีสถานศึกษาบรรลผุลสมัฤทธ์ิซึ่งเกิดจากการฝึกอบรมและการพฒันา
และขวัญก าลังใจของบุคลากร 8) ผลลพัธ์ด้านเครือข่ายและสังคม (partnership and society results) ว่ามีอะไรบ้างที่
สถานศึกษาบรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ของเครือข่าย และชุมชนในภาพรวม 9) ตัวชีว้ัดผลลัพธ์ (key 
performance results) เพื่อชีว้ดัว่าอะไรที่สถานศึกษาบรรลผุลส าเร็จในการพฒันาแบบองค์รวมของผู้ เรียนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกรณีที่สถานศกึษาสามารถบรรลผุลลพัธ์ที่ต้องการจากการศึกษา 
 ในปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิทัง้ 5 ปัจจยันี ้เมื่อเรียงล าดบัความส าคญัที่สง่ผลตอ่การ
บริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิ สามารถอภิปรายผลในแตล่ะปัจจยัได้ ดงันี ้
 1. ปัจจยัด้านสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ เป็นปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิ ทีม่ีคา่น า้หนกัตวั
แปรในองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง 0.633 - 0.806 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร เท่ากับ 56.556 และค่า
ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 47.130 มีล าดบัความส าคญัของปัจจยัที่ค้นพบในล าดบัที่ 1 มีตวัแปรที่บรรยายปัจจยันี ้
จ านวน 12 ตวัแปร ข้อค้นพบดงักล่าวนี ้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตรของ
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา [7] ที่ประกอบด้วย 1) การก ากบัมาตรฐาน 2) บณัฑิต 3) นกัศึกษา 4) อาจารย์ 5) 
หลกัสตูร การเรียน การสอน การประเมิน ผู้ เรียน 6) สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ก าหนดให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เนื่องจากสิ่ง
สนบัสนุนการเรียนรู้นัน้ มีผลต่อการพฒันาองค์ความรู้ของผู้ เรียน ดงันัน้สถานศึกษาจึงควรให้ความส าคญักับสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู้ที่รวมถึง ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ ห้องท าวิจยั อปุกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมดุ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ การกระจายสญัญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายและอื่นๆ รวมทัง้การบ ารุงรักษาที่สง่เสริมสนบัสนุนให้นกัศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกบัผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารย์ ความพร้อมของสิ่ง
สนบัสนนุการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ ที่พกัของนกัศกึษา 
ฯลฯ และความพร้อมของอปุกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอื อ้ต่อการเรียนรู้ เช่น อปุกรณ์การ
เรียนการสอน ห้องสมดุ หนงัสอื ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมลูเพื่อการสบืค้น แหลง่เรียนรู้ สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ สิง่สนบัสนนุ
เหลา่นีต้้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคณุภาพพร้อมใช้งานทนัสมยั สอดคล้องกบังานวิจยัของอะมิเลยีแฮสบลูา และคณะ [8] 
วิจัยความพร้อมและประสิทธิภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาของโรงเรียนรัฐบาล ใน
ประเทศอินโดนีเซีย พบวา่ สิง่อ านวยความสะดวกในสถานศึกษามีบทบาทส าคญักบัคณุภาพของการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน ซึ่งมีผลโดยตรงกับการบรรลคุณุภาพการศึกษา ดงันัน้ ความพร้อมและประสิทธิภาพของสิ่งอ านวยความ
สะดวกในโรงเรียนจะมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ความส าเร็จของผู้ เรียน และสอดคล้องกบังานวิจยัของเกรแฮม เบรเวท 
และ แมททริว เกรฟ [9] วิจยัเร่ือง การฝึกอบรมผู้สอบสวนอบุตัิเหตขุองเคร่ืองบินผ่านเคร่ืองจ าลองที่มีความแม่นย าสงู (high 
fidelity simulation) พบว่า การสอบสวนอบุตัิเหตขุองเคร่ืองบินนัน้เป็นสว่นส าคญัของการจดัการความปลอดภยั ผู้สอบสวน
จ าเป็นจะต้องมีทกัษะในหลายๆ ด้านและต้องได้รับการอบรมและพฒันาทกัษะต่างๆ ผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสม ดงันัน้ผู้
สอบสวนจึงจ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมผ่านเคร่ืองจ าลองที่มีความแม่นย าสูง (high fidelity simulation) เพื่อพัฒนาให้ผู้
สอบสวนมีความพร้อมในทกุๆ ด้าน  
 2. ปัจจยัด้านการจดัการองค์กร เป็นปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิ ท่ีมีค่าน า้หนกัตวัแปร
ในองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหวา่ง 0.603 - 0.758 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร เท่ากบั 6.402 และค่าร้อยละ
ของความแปรปรวนเทา่กบั 5.335 มีล าดบัความส าคญัของปัจจยัที่ค้นพบในล าดบัท่ี 2 มีตวัแปรที่บรรยายปัจจยันี ้จ านวน 10 
ตวัแปร ข้อค้นพบด้านการจดัการองค์กรดงักลา่วนี ้มีความส าคญัและเป็นปัจจยัที่สง่ผลต่อประสิทธิผลองค์กร เพราะบง่บอก
ถึงความสมัพนัธ์ของอ านาจหน้าที่ลกัษณะของงานรวมทัง้การประสานงานและการสือ่สารภายในองค์รท าให้เกิดความชดัเจน
ในบทบาทและหน้าที่ ดงันัน้ การจดัการองค์กรจึงมีความส าคญัตอ่การสือ่สาร การปฏิบตัิหน้าที่ในการบริหารจดัการองค์กร มี
ได้หลายวิธีสดุแท้แต่ลกัษณะขององค์กร การจัดการองค์กรให้เหมาะสม ข้อค้นพบดงักลา่วนี ้สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัย
ความเป็นเลศิตามแนวคิดของปีเตอร์และวอเตอร์แมน [10] ที่ประกอบด้วย 1) โครงสร้าง (structure) 2) กลยทุธ์ (strategy) 
3) บคุลากร (staff) 4) รูปแบบ (styles) 5) ระบบ(systems) 6) คณุคา่ร่วม (shared values) และ7) ทกัษะ (skills) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของโทนี่ ไชล์ [11] ศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบของสถานศึกษาที่มีมาตรฐานสากลในประเทศออสเตรเรีย 
ผลการวิจยัพบวา่ 1) มหาวิทยาลยัควรมีวิธีการในการวดัและเปรียบเทียบ ผลิตภณัฑ์ บริการ เพื่อน าผลของการเปรียบเทียบ
มาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเองให้ดีขึน้ 2) มีการก าหนดวิธีการด าเนินงานกลยทุธ์เพื่อน าไปสูว่ิธีการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ
อย่างชัดเจน 3) มีการก าหนดคุณภาพคุณค่าความส าเร็จที่ชัดเจน 4) มีการจัดการโครงสร้างองค์กร 5) มีช่องทางการ
ประชาสมัพนัธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จกั 6) มีกฎระเบียบที่สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 7) มีนโยบายที่สอดคล้องต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ และระบบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสชุาดา บูรณะเดชาชัย [12] ในเร่ือง การบริหารศูนย์
พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่พบว่า ปัจจยัการบริหารศูนย์
พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ 1) ผู้บริหารศูนย์ 2) การ
บริหารจดัการศนูย์ 3) โครงการสร้างบงัคบับญัชาศนูย์ และ 4) ครูและบคุลากรทางการศกึษา ซึง่ในปัจจยัการบริหารจดัการ
ศนูย์นัน้ มีความส าคญัและเป็นปัจจยัที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพองค์กร เพราะการบริหารจดัการศนูย์นัน้ จะต้องมีการก าหนด
โครงสร้างสายบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นเอกภาพของการบังคับบัญชาที่ชัดเจนก าหนด 



 
197 วารสารบริหารการศกึษา มศว ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 31 เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

กฎระเบียบในการท างานสู่ความส าเร็จและจัดเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายการสอน และมีการก าหนดภาระงานหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบคุลากรทางการศกึษาอยา่งมีประสทิธิภาพ  
 3. ปัจจยัด้านความเป็นผู้น าองค์กร เป็นปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลิศ ที่มีค่าน า้หนกัตวั
แปรในองค์ประกอบ (Factor loading) อยูร่ะหวา่ง 0.656 - 0.752 มีคา่ความแปรปรวนของตวัแปร เทา่กบั 4.365 และคา่ร้อย
ละของความแปรปรวนเทา่กบั 3.638 มีล าดบัความส าคญัของปัจจยัที่ค้นพบในล าดบัท่ี 3 มีตวัแปรทีบ่รรยายปัจจยันี ้จ านวน 
12 ตวัแปร ข้อค้นพบดงักลา่วนี ้สอดคล้องกบัแนวคิดของแซมมอนด์ ฮิลแมนและมอร์ติมอร์ [13] ที่ได้กลา่วปัจจยัการบริหาร
โรงเรียนไว้ 11 ประการ โดยที่ปัจจัยประการแรกสดุ คือ ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ที่ประกอบด้วย 1) มีความมัน่คงและ
ชดัเจนของวตัถปุระสงค์ขององค์กร และบริหารเชิงรุก สร้างทีมงานบริหารของโรงเรียน 2) การมีสว่นร่วมของครูในการบริหาร
จดัการหลกัสตูร การตดัสินใจและการใช้นโยบายต่างๆ 3) สร้างครูให้เป็นผู้น าทางวิชาการ สอดคล้องกบังานวิจยัของสรุศกัดิ์ 
สว่างแสง [14] ในเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนในโครงการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตาม
หลกัสตูรกระทรวงศกึษาธิการ พบวา่ องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในโครงการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษตาม
หลกัสตูรกระทรวงศกึษาธิการ ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การมีสว่นร่วมของชมุชน โครงสร้างการบริหารแบบการกระจาย
อ านาจ การวางแผนกลยทุธ์เชิงรุก การบริหารหลักสตูร การจดัการเรียนการสอน สือ่และเทคโนโลยี การพฒันาบคุลากรทาง
การศึกษา การจ้างครูชาวต่างชาติ กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการสร้างเครือข่ายโรงเรียน  และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ นพรัฐพล ศรีบญุนาค [15] เร่ืองการพฒันาการบริหารของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐในประเทศไทย จากการ
วิจัยพบว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐแทบทุกแห่ง ได้ให้ความส าคญักับการใช้จ่ายอย่างประหยดั และมุ่งเพิ่ม
รายได้จากการด าเนินภารกิจหลกัขององค์กร มหาวิทยาลยัอนั ได้แก่ การจดัการหลกัสตูร การเรียนการสอน การวิจยั และ
การบริการสงัคมทางวิชาการ ซึง่เป็นเร่ืองที่ควรด าเนินการ ทัง้นีก็้เพื่อความมีประสทิธิภาพในการบริหารการเงิน ข้อสงัเกต คือ
เมื่อการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐให้ความส าคญักบัการใช้จ่ายอย่างประหยดั 
และมุ่งเพิ่มรายได้ เทคนิคการพัฒนาการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ จึงมุ่งไปที่การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-Even Point) ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
อาทิ การควบคุมค่าใช้จ่าย ก าหนดอัตราค่าเช่าสถานที่ การให้เช่าสถานที่การจัดการเรียนการสอน การประชุมสมัมนา 
ระหวา่งหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยั เป็นต้น 
 4. ปัจจยัด้านมาตรฐานหลกัสตูร เป็นปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิ ที่มีคา่น า้หนกัตวัแปร
ในองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหวา่ง 0.740 - 0.775 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร เท่ากบั 3.397 และค่าร้อยละ
ของความแปรปรวนเทา่กบั 2.831 มีล าดบัความส าคญัของปัจจยัที่ค้นพบในล าดบัท่ี 4 มีตวัแปรที่บรรยายปัจจยันี ้จ านวน 6 
ตัวแปร ข้อค้นพบดังกล่าวนีส้อดคล้องกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [16] ที่มีการก าหนดมาตรฐานของ
หลกัสูตรให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศก าหนด โดยมาตรฐานที่ถูกก าหนดขึน้โดย
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศนัน้ เป็นแนวทางในการด าเนินการเรียนการสอนให้มีหลกัสตูรมีมาตารฐานระดบั
สากล นอกจากนี  ้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศยังมี โปรแกรมเดอะเทรนแอร์พลัส (The TRAINAIR PLUS 
Programme) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ มีวตัถุประสงค์ในการ
ตัง้ขึน้เพื่อให้หน่วยงานด้านการฝึกอบรมของกลุม่ประเทศสมาชิก มีแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงและแลกเปลี่ยนหลกัสตูร
ฝึกอบรมต่างๆ ของกลุม่ประเทศสมาชิกให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยองค์การการบินระหว่างประเทศ (ICAO) เป็น
หนว่ยงานในการรับรองมาตรฐานในการฝึกอบรมเหลา่นี ้สอดคล้องกบังานวิจยัของลมิ เยียว กี [17] ศกึษาเร่ือง วิวฒันาการ
ของการฝึกอบรมช่างอากาศยาน พบว่า  1) ควรมีหลกัสูตรที่ทันสมยัปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่
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เกิดขึน้ในปัจจุบนั 2) หลกัสตูรเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 3) มีการฝึกความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในสาขาที่เรียน 4) มีการฝึกงานกบัสถานประกอบการ  และ สอดคล้องกบังานวิจยัของคง
ศกัดิ์ ชมชมุ [18] ที่ศกึษามาตรฐานและตวับง่ชีป้ระสทิธิภาพการจดัการการศกึษาด้านอตุสาหกรรมการบิน ผลการวิจยัพบวา่ 
องค์ประกอบมาตรฐานและตวับง่ชีป้ระสทิธิภาพการจดัการการศกึษาด้านอตุสาหกรรมการบินประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 
ดังนี ้1) มาตรฐานด้านเรียนการสอน 2) มาตรฐานด้านผู้ สอน 3) มาตรฐานด้านหลกัสูตร 4) มาตรฐานด้านผู้ เรียน 5) 
มาตรฐานด้านเครือข่ายพฒันาผู้ เรียน 6) มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ และ 7) มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา โดย
อธิบาย องค์ประกอบที่ 3 มาตารฐานหลกัสตูรไว้ว่า หลกัสตูรมีระยะเวลาในการเรียนตามมาตรฐานองค์การการบินระหว่าง
ประเทศ มีการวางแผนของหลกัสตูรตามมาตรฐานองค์การการบินระหวา่งประเทศ มีรายวิชาตามมาตรฐานองค์การการบิน
ระหว่างประเทศ มีคณุสมบตัิของนกัเรียนตามมาตรฐานองค์การการบินระหว่างประเทศ องค์ประกอบหลกัสตูรมีหวัข้อของ
ตรงตามมาตรฐานองค์การการบินระหว่างประเทศ คณุสมบตัิของนกัเรียนตามมาตรฐานองค์การการบินระหวา่งประเทศ  มี
วตัถุประสงค์ของหลกัสตูรตรงตามมาตรฐานองค์การการบินระหว่างประเทศ มีความยืดหยุ่นของหลกัสตูรตามมาตรฐาน
องค์การการบินระหวา่งประเทศ และต าราและวารสารด้านการบินมีความทนัสมยัหลากหลายและเพียงพอ 
 5. ปัจจยัด้านคณุภาพอาจารย์ เป็นปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลิศ ท่ีมีค่าน า้หนกัตวัแปร
ในองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหวา่ง 0.615 - 0.689 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร เท่ากบั 2.282 และค่าร้อยละ
ของความแปรปรวนเทา่กบั 1.902 มีล าดบัความส าคญัของปัจจยัที่ค้นพบในล าดบัท่ี 5 มีตวัแปรที่บรรยายปัจจยันี ้จ านวน 7 
ตวัแปร ข้อค้นพบดงักลา่วนีส้อดคล้องกบังานวิจยัของของลอร์ลา่ ไพอวาส [19] ศึกษาแนวทางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
และเส้นทางการเรียนจากสถานประกอบการทา่มกลางการแข่งขนัท่ีเกิดขึน้ในโลกปัจจบุนั ผลการวิจยัพบวา่ ความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพนัน้ ต้องได้รับการฝึกฝนจากผู้ เช่ียวชาญ และมีความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษทางวิชาชีพและ
ผู้ประกอบการของอตุาสาหกรรมนัน้ๆ เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะเฉพาะทางด้านวิชาชีพ นอกจากนีย้งัพบว่า เมื่อเพิ่ม
การฝึกฝนและการอบรมเข้าไปในการศกึษาวิชาชีพเฉพาะทาง ด้วยการดแูลของผู้ เช่ียวชาญ จะท าให้ผู้ เรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มมากขึน้ สอดคล้องกบังานวิจยัของเจมส์ จาคอบ [20] วิจยัเร่ืองการพฒันาหลกัสตูรวิชาชีพในมหาวิทยาลยั
ที่มีมาตรฐานสากล พบว่า 1) อาจารย์ต้องเป็นผู้ที่มีศกัยภาพหรือเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพนัน้ๆ 2) มีการพฒันา
อาจารย์ให้พร้อมกบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึน้ 3) อาจารย์และผู้ เรียนมีการแลกเปลี่ยนกนัทางความคิดและ
ข้อเสนอแนะเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 4) อาจารย์มีการสอนท่ีมีประสทิธิภาพ 5) มีการสนบัสนนุและสร้างแรงจงูใจให้กบั
อาจารย์เพื่อพฒันางานวิจัยและนวตักรรมที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของสรีุรัตน์ ดวงสวุรรณ 
[21] ที่ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ประกอบด้วย 1) ผู้น าองค์กร 2) การพฒันาหลกัสตูร 3) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) 
การพฒันาบคุลากร 5) การสร้างเครือขา่ย 6) งบประมาณ 7) การบริหารการเปลี่ยนแปลง และ 8) การประกนัคณุภาพ โดย
การพฒันาบุคลากรนัน้ มีความส าคญัต่อการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ซึ่งมหาวิทยาลยัเฉพาะทางควรมีการ
สร้างเคร่ืองมือในการพฒันาศกัยภาพคณาจารย์ เช่น โปรแกรมส าเร็จรูปและให้ทกุคนสามารถเข้าถึงเคร่ืองได้ 
 จากตรวจสอบและยืนยนัปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิ จากผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ
ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิ จ านวน 7 ทา่น มีความเห็นวา่ ปัจจยัการบริหารสถาบนัการ
บินพลเรือนสู่ความเป็นเลิศ ที่ประกอบด้วย สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดการองค์กร ความเป็นผู้น าองค์กร มาตรฐาน
หลกัสตูร และคณุภาพอาจารย์ มีความเหมาะสม มีความถกูต้องครอบคลมุ มีความเป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญมีต่อปัจจัยการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสู่
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ความเป็นเลิศ สรุปได้วา่ ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 ทา่น เห็นว่า ควรมีการน าไปใช้ให้ครบทกุปัจจยั เนื่องจากปัจจยั
ทัง้หมดมีความเหมาะสม ครอบคลมุทกุมิติของงานด้านการศกึษาและยงัสอดคล้องบริบทของสถาบนัการบินพลเรือนอีกด้วย 
ปัจจยัดงักลา่วสามารถน าสถาบนัการบินพลเรือนไปสูค่วามเป็นเลิศได้ ทัง้นีผู้้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญที่เก่ียวข้องกบัการ
บริหารสถาบนัการบินพลเรือนสู่ความเป็นเลิศ ยงัให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละปัจจัย โดยแนะน าปัจจัยด้าน
สิ่งสนนัสนนุการเรียนรู้ ให้สถาบนัการบินพลเรือนมีสถานที่ออกก าลงักาย ศนูย์กีฬา เพื่อให้ผู้ เรียนและบคุลากรของสถาบนั
การบินพลเรือนได้ผอ่นคลาย และเป็นการดแูลสขุภาพ ทัง้นีย้งัสามารถลดภาระคา่รักษาพยาบาลของสถาบนัการบินพลเรือน
ได้อีกด้วย ปัจจยัด้านการจดัการองค์กร ต้องอาศยัปัจจยัสนบัสนนุ คือ นโยบายของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการเป็นศนูย์กลาง
การบินในภูมิภาค การสนนัสนุนของรัฐบาลที่จะต้องเข้าใจและให้การสนบัสนุนสถาบนัการบินพลเรือนในทุกๆด้าน ได้แก่ 
นโยบาย งบประมาณ และอื่นๆ อย่างจริงจงั การก าหนดนโยบายของสถาบนัการบินพลเรือนในการมุ่งสูค่วามเป็นเลิศอย่าง
ชดัเจน บทบาทฝ่ายบริหารระดบัสงูตัง้แต่คณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน ลงมาถึงผู้ ว่าการสถาบนัการบินพลเรือน 
บคุลากรในองค์กรทกุระดบัต้องพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื่อง มีจิตส านึกในหน้าที่ และแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของบคุลากร 
จ าเป็นจะต้องก าหนดและสร้างเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาต่างๆ ทัง้ฝ่ายวิชาการและฝ่าย
บริหารของสถาบนัการบินพลเรือน ปัจจยัด้านความเป็นผู้น าองค์กร ผู้น าองค์กรนัน้จ าเป็นต้องมีความชดัเจนในการก าหนด
ทิศทางการบริหารจดัการสถาบนัการบินพลเรือนอยา่งเป็นรูปธรรมและผลกัดนัให้เกิดขึน้โดยเร็ว ทัง้ในด้านการพฒันาองค์กร
และหลกัสูตร และเน้นการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน ผู้น าองค์กรควรมีการรับฟังและประชุมร่วมกันกับบุคลากรเพื่อ
แลกเปลี่ยนความเห็นอยู่ตลอดเวลา และควรมีการน ารูปแบบการประเมินแบบ 360 องศามาใช้ ปัจจัยด้านมาตรฐาน
หลกัสตูร ควรมีการจ าแนกตามหลกัสตูรท่ีมีการจดัการเรียนการสอนของสถาบนัการบินพลเรือน เนื่องจากแต่ละหลกัสตูร มี
การก ากบัดแูลและรับรองมาตรฐานจากหนว่ยงานภายนอกที่แตกตา่งกนั ปัจจยัด้านคณุภาพอาจารย์ควรมีการก าหนดเกณฑ์
คณุสมบตัิของอาจารย์ ต้องได้รับการอบรมและผา่นการประเมินจากหนว่ยงานภายนอกและหนว่ยงานด้านการบิน  

ทัง้นีผู้้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิที่เก่ียวข้องกบัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลิศ ได้เสนอปัจจัย
อื่นๆ ทีม่ีผลตอ่การบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิ ได้แก่ ปัจจยัด้านความสามารถทางภาษาองักฤษของผู้สอน
และผู้ เรียน ปัจจยัด้านผู้ เข้ารับการศกึษา ปัจจยัด้านการเรียนการสอนและการจดัการทางการศกึษาตา่งๆ เช่น การจดัการการ
ลงทะเบียน เป็นต้น เพื่อให้มุง่ให้การบริสถาบนัการบินพลเรือนไปสูค่วามเป็นเลศิได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
    1. ผู้บริหารสถาบนัการบินพลเรือนควรน ารายละเอียดตวัแปรในทกุปัจจยั ไปวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร 
รวมทัง้โอกาสและอุปสรรคในการบริหารสถาบันการบินพลเรือน ที่จะท าให้การบริหารสถาบันนัน้บรรลุผลส าเร็จตามที่
วางแผนไว้ 

2. ควรมีการน าข้อค้นพบจากการวิจยัครัง้นีไ้ปเผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานทกุระดบัได้ทราบ หรือใช้
เป็นหวัข้อในการแลกเปลี่ยนความรู้ของบคุลากรในองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมลูที่หลากหลายในการก าหนดแนวทางการบริหาร
สถาบนัการบินพลเรือนตอ่ไป 

 3. สถาบนัการศกึษาเฉพาะทางด้านการบินควรพิจารณาปัจจยัและตวัแปรในแตล่ะปัจจยั เพื่อน าไปประยกุต์ใช้ใน
การบริหารเพื่อให้เกิดการปรับปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรท าการศกึษาวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิ 
2. ควรศกึษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารสถาบนัการศกึษาเฉพาะทางด้านการบิน 
3. ควรศกึษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิในเชิงสหสมัพนัธ์ ระหวา่งปัจจยั

การบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิ กบัประสทิธิผลของการบริหาร ท่ีน าไปสูข้่อค้นพบใหมใ่นการบริหาร 
4. ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบปัจจยัการบริหารสถาบนัการบินพลเรือนสูค่วามเป็นเลศิ กบัสถาบนัการศกึษา

เฉพาะทางด้านการบินกลุม่อื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบใหมใ่นการบริหาร 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)องค์ประกอบของสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้ 2)แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิจ
จังหวดัชายแดนภาคใต้ กลุ่มตวัอย่างได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา  ในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา   
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  จ านวน 93 โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูหวัหน้าฝ่ายวิชาการ และครูหัวหน้ากลุม่สาระวิชา รวมทัง้สิน้ 279 คนเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ 
แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ มชัฌิมเลขคณิต 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

ผลการวิจยั พบวา่   
 1. องค์ประกอบของสมรรถนะของผู้ บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) สมรรถนะด้านการบริหารจดัการที่ดี 2) สมรรถนะด้านการบริการที่ดี 3) สมรรถนะด้าน
คณุธรรมและจริยธรรม 4) สมรรถนะด้านการมุง่สูค่วามเป็นเลศิ 5) สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม 6) สมรรถนะด้านการจงู
ใจในการท างาน 7) สมรรถนะด้านการมุง่ผลสมัฤทธ์ิ  
 2. แนวทางในการพฒันาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดย
การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการซึง่สามารถกระท าได้ตัง้แตก่่อนปฏิบตัิงาน ขณะปฏิบตัิงานและหลงัจากการปฏิบตัิงาน การอบรม
ให้ความรู้ในแนวทางปฏิบตัิงานทัง้เชิงเทคนิค และเชิงการบริหารเพื่อให้บคุลากรเข้าใจตนเองและพฒันาตนเองตามความ
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ต้องการ  กิจกรรมการพัฒนาใช้ทัง้การฝึกอบรมในงาน  และการมอบหมายงานจริงให้ปฏิบัติส าหรับการประเมินผลควร
ประเมินทัง้ผลลพัธ์เปรียบเทียบกบัเปา้หมายและประเมินพฤติกรรมระหวา่งการพฒันา 
 

ค าส าคัญ : สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียน,เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 

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 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาสมาชิกของสงัคมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกนัและกนั  เข้าใจสงัคมที่
ตนเองอาศยัอยู่  และเป็นเคร่ืองมือในการหล่อหลอมจิตใจ และความรู้ของคนที่อยู่ในสงัคมเดียวกันแม้จะแตกต่างกัน
ทางด้านศาสนา  ภาษา ประเพณีและวฒันธรรมให้มีความผกูพนักนัเพื่อสร้างเอกภาพให้เกิดขึน้ในสงัคม รัฐบาลปัจจบุนัได้
ให้ความส าคญักับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยก าหนดเร่ืองการศึกษาไว้เป็นนโยบายเร่งด่วน โดยเฉพาะเร่ืองการแก้ไข
ปัญหาและพฒันาพืน้ท่ีในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เนื่องจากลกัษณะบริบทของจงัหวดัชายแดนภาคใต้มีความแตกตา่งจาก
จงัหวดัอื่นทัง้ทางด้านภมูิศาสตร์  ด้านชาติพนัธุ์  โดยเฉพาะวฒันธรรมความเช่ือและศรัทธาในศาสนาที่เคร่งในค าสอนใน
คมัภีร์ค าสอนของศาสดา และภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร คือ ภาษามลายถ่ิูน  รวมทัง้การแต่งกายซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ถือเป็นอตั
ลกัษณ์ ประกอบกับจังหวดัชายแดนภาคใต้ประสบปัญหาความไม่สงบในพืน้ที่ ท าให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
สถานการณ์ความไมส่งบและการใช้ความรุนแรงในพืน้ท่ีที่ชายแดนภาคใต้ท าให้การจดัการศกึษาไมส่ามารถด าเนินการได้
อย่างปกติสถานศึกษาต้องหยดุการเรียนการสอนครูถูกคุกคามและถูกปองร้ายท าให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
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นกัเรียนไม่ได้รับการศึกษาอย่างเต็มศกัยภาพคุณภาพการศึกษาจึงตกต ่า  จากสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ที่จังหวดั
ชายแดนภาคใต้ พบวา่ มีโรงเรียนของรัฐในจงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาสถกูลอบวางเพลงิมากกวา่ 1 ครัง้ 
 ผลกระทบที่เกิดขึน้จากสถานการณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ีเป็นการสญูเสยีชีวิตของครู  บคุลากรทางการศกึษาและ
นกัเรียนและการสญูเสียทรัพย์สนิทัง้ของทางราชการและทรัพย์สนิสว่นบคุคลแล้วยงัสง่ผลกระทบเป็นลกูโซต่อ่คณุภาพการ
จดัการศกึษาในพืน้ที่หลายด้าน ดงันี ้คือ การจดัการเรียนการสอนท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในพืน้ท่ีอยูใ่น
ระดบัต ่า ซึ่งเกิดจากประการแรก คือ ผู้ เรียนมีเวลาเรียนน้อยกวา่ในหลกัสตูร ซึ่งปีหนึ่งๆ เวลาเรียนที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูร
คือประมาณ 200 วนั แต่จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพืน้ที่ท าให้นกัเรียนมีเวลาเรียนไม่เต็มหลกัสูตร  ต้องปิดโรงเรียน
บ่อยครัง้เพราะความไม่ปลอดภยั  ประการที่สองนกัเรียนไม่มีโอกาสเรียนเสริมหรือเรียนเพิ่มเติมได้เหมือนกบันกัเรียนใน
พืน้ท่ีอื่นๆ ประการท่ีสามนกัเรียนไมส่ามารถออกไปศกึษาแหลง่เรียนรู้ที่มีอยูใ่นพืน้ท่ีได้อย่างเต็มที่ ประการท่ีสีส่ถานที่เรียน
ขาดความพร้อม สือ่ อปุกรณ์การเรียนการสอนท่ีมีไมเ่พียงพอ การสร้างห้องเรียนใหมข่ึน้มาทดแทนโรงเรียนที่ถกูเผา รวมทัง้
การซ่อมแซมโรงเรียนต่างๆ การซ่อมแซมเป็นไปด้วยความลา่ช้าถึงแม้รัฐตัง้งบประมาณในการเข้าไปซ่อมโรงเรียนส าหรับ
สถานศกึษาที่ได้รับผลกระทบ แตบ่างพืน้ที่ไมม่ีใครกล้าไปซอ่ม หาช่างเข้าไปซ่อมไม่ได้ แม้แตข่อทหารเข้าไปซ่อมก็ล าบาก 
เนื่องจากโรงเรียนที่ถกูเผาจ านวนหนึ่งอยู่ในพืน้ที่สีแดง สว่นปัญหาเก่ียวกบัครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ เหตกุารณ์
ลอบท าร้ายครูท าให้ได้รับผลกระทบด้านจิตใจ ครูรู้สึกไม่มั่นใจ ไม่รู้ว่าไปสอนแล้วจะได้กลบับ้านหรือไม่ ความรู้สึกไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ที่ท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญและ
ก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน 
 ปัญหาดงักล่าวข้างต้น เช่น การสญูเสียชีวิต ทรัพย์สิน การสญูเสียโอกาสในการพฒันาตนเองของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สง่ผลให้ครูเกิดความรู้สกึไม่ปลอดภยั ขวญัก าลงัใจในการท างานอยู่ในระดบัต ่า ครูที่มีประสบการณ์สงูจ านวน
มากขอย้ายออกนอกพืน้ที่ท าให้ขาดแคลนครู โรงเรียนถกูลอบวางเพลงิ ปัญหาเร่ืองเวลาที่ใช้ในการจดัการเรียนการสอนไมค่รบ
ตามหลกัสตูร ปัญหาการนิเทศ ติดตาม จากหน่วยงานบริหารไม่สามารถท าได้อย่างทัว่ถึง ซึ่งล้วนเป็นปัญหาจากสถานการณ์
ความไมส่งบที่กระทบตอ่การพฒันาการจดัการศกึษาในพืน้ท่ี (เสริมศกัดิ์  วิศาลาภรณ์, 2552 : ง) [1] 
 ส าหรับการจดัการศึกษาในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นการจัดการศกึษาระดบัต ่ากว่าอดุมศกึษามีส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นผู้ รับผิดชอบ โรงเรียนเป็นหนว่ยปฏิบตัิงาน จากรายงานสภาวการณ์การศกึษาไทย
ในเวทีโลก พ.ศ.2556 พบวา่ คณุภาพการศึกษาพืน้ฐานตกต ่าอย่างต่อเนื่อง มีหลกัฐานจากการส ารวจโดยองค์กรระหว่าง
ประเทศ  และการประเมินโดยองค์กรภายในประเทศ  เช่น สมศ. และผลการทดสอบการศกึษาระดบัชาติ (NT) ซึง่ตา่งก็พบ
ภาพซ า้ๆกันว่า นักเรียนไทยส่วนใหญ่มีความรู้ต ่ากว่ามาตรฐาน ซึ่งหมายถึงวิชาที่ส าคัญต่างๆ เช่น  วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ การคิดเชิงวิเคราะห์ ภาษา ซึ่งรวมถึงภาษาไทย  นกัเรียนที่จดัว่ามีความรู้จริงที่พอมีอยู่บ้าง ก็มีจ านวนน้อย 
การศกึษาขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization  for  Economics CO- Operation  and  
Development, OECD)ที่รู้กันในช่ือของ PISA (Programme for International  Students Assessment) พบว่า นักเรียน
ไทย ที่จัดได้ว่ามีความรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงมีเพียงร้อยละ 1 เท่านัน้  ซึ่งคงจะได้แก่นักเรียนที่ไปชนะการแข่งขัน
โอลมิปิกวิชาการสาขาตา่งๆ และยอ่มไม่ได้หมายถึงคณุภาพโดยเฉลีย่ของระบบการศกึษาไทย PISA ยงัพบว่า เด็กไทยร้อย
ละ 74 อ่านภาษาไทยไม่รู้เร่ือง คือ มีตัง้แต่อ่านไม่ออก อ่านแล้วตีความไม่ได้ วิเคราะห์ความหมายไม่ถูก หรือแม้แต่ไม่
สามารถใช้ ภาษาไทยในการศึกษาวิชาอื่นๆ ได้คุณภาพที่ตกต ่าย่อมหมายถึงวิชาการและองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ในระบบ
การศึกษาไทยต ่ากวา่มาตรฐาน หมายถึงระบบการถ่ายทอดความรู้ รวมทัง้ครูผู้สอนมีความรู้ต ่ากวา่มาตรฐาน หมายถึง ความ
ด้อยคณุภาพของระบบสนบัสนนุการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการสร้างบรรยากาศแหง่การเรียนรู้ เป็น
ต้น ซึง่ในที่สดุ ยอ่มเป็นผลให้ผู้ เรียนมีความรู้ต ่ากวา่มาตรฐาน [2] 
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 สถานศึกษาหรือโรงเรียนเป็นสถาบนัทางสงัคมที่ส าคญัที่สดุ ในอนัที่จะท าหน้าที่สร้างและพฒันา “คน” ให้เป็น 
“มนษุย์” ที่ดีมีคณุภาพสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุด้วยการพึง่ตนเอง ซึง่เป็นความคาดหวงัของสงัคมที่
มีต่อโรงเรียน จึงเป็นผลให้โรงเรียนต้องมีกระบวนการบริหารจดัการที่ท าให้ผู้ เรียนมีคณุภาพสงูตามมาตรฐานการศึกษาที่
ก าหนด และให้ได้รับการพฒันาในทกุด้าน  ตามความสามารถที่จะจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน  
เป็นท่ียอมรับและสามารถเป็นแบบอยา่งในด้าน “คณุภาพ” แก่โรงเรียนอื่นได้  ซึง่ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบและรูปแบบที่ใช้ใน
การบริหารงานโดยเน้นเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียน การพฒันาคุณภาพการศึกษา อันหมายถึง 
ความมีช่ือเสยีงและการยอมรับอีกทัง้ความภาคภมูิใจของบคุลากรในโรงเรียนเพื่อที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้ทกุฝ่ายเกิดความ
พยายามที่จะรักษาระดบัมาตรฐานคณุภาพ การพฒันาโรงเรียนอยา่งไมห่ยดุยัง้มีทิศทางในการพฒันาที่ชดัเจนมัน่คง และ
สามารถหล่อหลอมเป็นวฒันธรรมการท างานขององค์การที่มีคุณค่า มีบรรยากาศที่เอือ้อ านวยให้เป็นโรงเรียนแห่งการ
เรียนรู้  มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจดัการ ท าให้ผู้ เรียนมีคณุภาพสงูตามมาตรฐานที่ก าหนด 
สง่ผลให้นกัเรียนเป็นคนดีคนเก่ง สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมอย่างมีความสขุได้ ซึ่งการจดัการศึกษาจะเป็นลกัษณะใด
ย่อมขึน้อยู่กับการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นส าคัญ ถ้าโรงเรียนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพก็จะส่งผลให้นักเรียนและ
ประชาชนที่ผ่านระบบการศึกษามีคุณภาพด้วย บุคคลส าคญัที่จะท าให้การศึกษาในโรงเรียนมีคณุภาพได้ก็คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้น านโยบายและหลกัสตูรไปสู่การปฏิบตัิและความส าเร็จของโรงเรียนตัง้แต่ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 
ความร่วมมือในการปฏิบตัิงานของครู ความร่วมมือของชุมชน รวมทัง้การท่ีโรงเรียนเป็นท่ียอมรับของสงัคม ขึน้กบัผู้บริหาร
โรงเรียน ทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ ทศันคติ คุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ ซึ่งจะมีผลต่อการวางแผน การตดัสินใจ การ
แก้ปัญหา บริหารงาน การท าให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบตัิงานของผู้ ใต้บังคบับญัชาและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการ
พฒันาโรงเรียน คุณลกัษณะผู้น าจะต้องสอดคล้องกบับริบทของโรงเรียนและสงัคมไทย ผู้น าเป็นบคุคลส าคญัที่สามารถ
สร้างพลงัขบัเคลื่อนองค์กรและสงัคมสูก่ารเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งสงัคมยุคใหม่มีลกัษณะเป็นพลวตัมีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่
ทุกองค์กรต้องเผชิญ จึงต้องมีผู้ น าที่มีศักยภาพสูง มีคุณลักษณะที่เหมาะสม เพื่อน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ผู้ บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุด และมีอิทธิพลต่อคุณภาพการจัด
การศึกษา ความส าเร็จของสถานศึกษาเกิดจากศกัยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา และในการบริหารการศึกษา จ าเป็น
อยา่งยิ่งที่จะต้องอาศยัผู้น าที่มีสมรรถนะที่เอือ้ตอ่ความส าเร็จ หรือกลา่วอีกอยา่งวา่ ผู้บริหารจะต้องมีสมรรถนะท่ีสง่ผลต่อ
ความมีประสทิธิผลของการจดัการศกึษา ผู้บริหารสถานศกึษาถือว่าเป็นผู้น าในการจดัการศกึษาในระดบัสถานศกึษา และ
เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคญัในการจัดการศึกษา ดงันัน้ เพื่อให้การจดัการศึกษาบรรลจุุดมุ่งหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา
จ าเป็นจะต้องมีศกัยภาพ  สมรรถภาพ  และคณุลกัษณะที่เอือ้ต่อการจดัการศึกษาความส าเร็จหรือการบรรลจุุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 
ย่อมต้องอาศยัผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลกั โดยเฉพาะตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญัติที่เน้นการกระจายอ านาจสู่
สถานศกึษาและชุมชน โดยยดึหลกัให้สถานศกึษาเป็นฐานท่ีมีอ านาจเบ็ดเสร็จในระดบัปฏิบตัิให้มากที่สดุ ผู้วิจยัจึงมีความ
สนใจศกึษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
          1. เพื่อศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
                2. เพี่อศกึษาแนวทางในการพฒันาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
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สมมตฐิานการวิจัย 
 1. องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น  
พหตุวัแปร 
            2. แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้
สามารถกระท าได้ตัง้แตก่่อนปฏิบตัิงาน ขณะปฏิบตัิงานและหลงัจากการปฏิบตัิงาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัเร่ือง "สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้" การวิจยัครัง้นี ้

เป็นลกัษณะผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนในสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ
จงัหวดัชายแดนภาคใต้  เพื่อให้การวิจยัด าเนินการเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยัและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัที่
ก าหนดไว้ ผู้วิจยัจึงได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัไว้ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
 ขัน้ตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 

การจัดเตรียมโครงการวิจัยโดยเบือ้งต้น ได้ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ต ารา  
วารสาร บทความ งานวิจยั ตลอดจนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องเก่ียวกบัสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน   
 ขัน้ตอนที่  2  การด าเนินการวจิัย 

ขัน้ที่ 1  การศกึษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน 
  1.1 ศกึษาแนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา 
  1.2 น าข้อมลูมาสรุป แล้วสร้างตวัแปรเก่ียวกบัสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน 

ขัน้ที่ 2  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน 
  2.1 สร้างแบบสอบถามเพือ่ศกึษาเก่ียวกบัองค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา 
  2.2 ผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ (IOC) 
  2.3 หาคา่ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยการน าไปทดลองใช้กบัโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ที่ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 30 โรงเรียน แล้วน ามาหาคา่สมัประสทิธ์ิอลัฟาของครอนบาค [3] 

ขัน้ที่ 3  เก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัสง่แบบสอบถามไปยงักลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นโรงเรียนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะ
กิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ จ านวน 93 โรงเรียน ก าหนดผู้ให้ข้อมลูเป็นผู้บริหารสถานศกึษา 1 คน ครูหวัหน้าฝ่ายวิชาการ1 
คน  และครูผู้สอนท่ีเป็นครูหวัหน้ากลุม่สาระวิชา 1 คน รวมทัง้สิน้ 279 คน 

ขัน้ที่ 4  วเิคราะห์ข้อมลูและด าเนินการสนทนากลุม่ 
 1) วเิคราะห์ระดบัสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนโดยค านวณร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต สว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 2) วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน โดยการวเิคราะห์แบบองค์ประกอบเชิงส ารวจ  
(Exploratory Factor Analysis) 3) การด าเนินการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 4) การทดสอบสมมติฐาน 

ขัน้ที่ 5  สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะ 
 ขัน้ตอนที่  3 การรายงานผลการวิจัย ผู้วิจยัจดัท ารายงานผลการวิจยัที่สมบรูณ์ 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้ ในครัง้นี ้
ผู้วิจยัสามารถสรุปผลได้แบง่เป็น 2 ตอน คือ 
            ตอนที่ 1 องค์ประกอบของสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ  

1.  องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะด้านการบริหารจดัการท่ีดี (Good Governance Competency)  
2.  องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะการบริการท่ีดี (Service Mind Competency)  
3.  องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะด้านคณุธรรมและจริยธรรม  (Integrity  Competency)  
4.  องค์ประกอบที่ 4  สมรรถนะด้านการมุง่ความเป็นเลศิ  (Excellence Strategy Competency)  
5.  องค์ประกอบที่ 5 สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม (Team Work Competency)  
6.  องค์ประกอบที่ 6 สมรรถนะด้านการจงูใจในการท างาน (Motivation Competency)  
7.  องค์ประกอบที่ 7 สมรรถนะด้านการมุง่ผลสมัฤทธ์ิ (Achieving Result Competency)  
จากองค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้  พบว่า 

คา่สถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) มีค่าเท่ากบั (  0.961) ซึง่มีคา่มากกวา่ 0.8000 แสดงให้เห็นว่า ข้อมลูทัง้หมด
และตวัแปรต่างๆ นัน้มีความเหมาะสมและมีความสมัพนัธ์กนัดีมาก สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ตาม

จดุมุง่หมายของการวิจยัได้ และจากค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ (Barlett’s Test of Sphericity) พบวา่ คา่สถิติไค-สแควร์ (2) 
ที่ใช้ในการทดสอบมีค่าเท่ากับ 37913.546 ซึ่งมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (Sig.< .000) แสดงให้เห็นว่า เมตริกซ์
สหสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ มีความสมัพนัธ์กัน จึงแสดงว่า ยอมรับสมมติฐาน และมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจยั ข้อ 1 วา่องค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้เป็นพหตุวั
แปรเป็นจริง ดงันัน้ เมตริกซ์สหสมัพนัธ์จึงเหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์องค์ประกอบตอ่ไปได้ 

 
แผนภมิูที่ 1 สรุปผลการวเิคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนใน 

เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 

สมรรถนะของผู้บริหาร
โรงเรียนในเขตพฒันา
พเิศษเฉพาะกจิจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้

1.ดา้นการบริหารจดัการท่ีดี 
(Good Governance 

Competency)

2.ดา้นการบริการท่ีดี 
(Service  Mind 
Competency)

3.ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม
(Integrity 

Competency)

4.ดา้นการมุ่งความเป็นเลิศ
(Excellence Strategy

Competency)

5.ดา้นการท างานเป็นทีม
(Team Work 
Competency) 

6.ดา้นการจูงใจในการท างาน
(Motivation 

Competency)

7.ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ
(Achieving Result 

Competency)
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ตอนที่   2  แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ  เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

 แนวทางในการพฒันาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้  จากการ
สนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) สรุปได้ดงันี ้
 1.  สมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance Competency) ควรได้รับการพัฒนาและให้
ความส าคญัในเร่ืองผู้บริหารบริหารจดัการสถานศกึษาโดยยดึวิสยัทศัน์ของหนว่ยงาน และน ากลยทุธ์สูก่ารปฏิบตัิอยา่งเป็น
รูปธรรม ผู้บริหารมีสมรรถนะเชิงเทคนิคด้านการบริหารจดัการ     

2. สมรรถนะด้านการบริการที่ดี (Service Mind Competency) ควรได้รับการพฒันาและให้ความส าคญัในเร่ือง 
ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายและกลวิธีที่ช่วยเหลือนกัเรียนและผู้ปฏิบตัิงานในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  ในสงัคมที่มี
ภาษา วฒันธรรม และสงัคมที่หลากหลาย ผู้บริหารสามารถใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการประชาสมัพันธ์ ผู้บริหาร
สามารถระดมทรัพยากรและภมูิปัญญาท้องถ่ินเพื่อสง่เสริมการจดัการศึกษา ผู้บริหารมีการบริการท่ีดี มีความตัง้ใจในการ
ปรับปรุงการบริการให้มีประสทิธิภาพเพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

3. สมรรถนะด้านคณุธรรมและจริยธรรม (Integrity  Competency) ควรได้รับการพฒันาและให้ความส าคญัใน
เร่ือง ผู้บริหารมีการท างานเชิงรุก ผู้บริหารใช้ภาษาในการสื่อสารด้วยวาจาชดัเจนและเข้าใจง่าย ผู้บริหารมีการยึดมัน่ใน
ความถกูต้องชอบธรรม ผู้บริหารมีการตื่นตวัตอ่ความเปลี่ยนแปลงด้านนวตักรรมและการพฒันาการปรับเปลีย่นพฤติกรรม
ของบุคคลที่ต่อต้านสิ่งใหม่ๆ ผู้บริหารสามารถสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจดัการศึกษาได้ ผู้บริหารมีความสามารถใน
การจดัการคน ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในผลของการปฏิบตัิงาน และพฒันาตนเองให้ก้าวทนัยคุทนัเหตกุารณ์   

4.  สมรรถนะด้านการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Strategy Competency) ควรได้รับการพัฒนาและให้
ความส าคญัในเร่ือง ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในภาระงาน ผู้บริหารท างานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ผู้บริหารมี
ความตระหนกัถึงความเป็นเลศิ ผู้บริหารมีความมัน่ใจในตนเอง ผู้บริหารมีการคิดเชิงกลยทุธ์  

5.  สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม (Team Work Competency) ควรได้รับการพฒันาและให้ความส าคญัใน
เร่ือง ผู้บริหารมีหลกัการท างานโดยเน้นการสร้างทีมงาน การน าและกระบวนการกลุม่ ผู้บริหารต้องสร้างความมัน่ใจในการ
ท างานให้แก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา ผู้บริหารมีความรู้เก่ียวกับองค์กรเป็นอย่างดี  มีความสามารถในการก าหนดทิศทางของ
องค์การ และมีเครือข่ายในการท างาน มีทีมงานที่เข้มแข็งทกุคน ทกุฝ่ายต้องมีสว่นร่วมในการพฒันา มีมนษุยสมัพนัธ์ที่ดี
ตอ่กนั   
 6.  สมรรถนะด้านการจงูใจในการท างาน (Motivation Competency) ควรได้รับการพฒันาและให้ความส าคญัใน
เร่ืองการสือ่สารทัง้ภาษาไทย และการใช้ภาษาท้องถ่ิน ควรได้รับการพฒันาและให้ความส าคญัในเร่ือง การปฏิบตัิต่อผู้อื่น
ด้วยการให้เกียรติผู้ อ่ืน ผู้บริหารให้เกียรติ ค านึงถึงศกัดิ์ศรีและคณุค่าของผู้ใต้บงัคบับญัชา โดยยึดหลกั “การเข้าใจ เข้าถึง
และพฒันา” 
             7. สมรรถนะมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Achieving results Competency) ควรได้รับการพฒันาและให้ความส าคญัในเร่ือง 
ความสามารถคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารมีการเปิดใจกว้างรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ ใต้บงัคบับญัชา ผู้บริหารเป็นบคุคลที่รักษาค าพูด ผู้บริหารท างานโดยการมุ่งผลลพัธ์และมุ่งผลส าเร็จ
ของงาน 
 ส าหรับการพฒันาควรจดัให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการและพฒันาสมรรถนะ ซึ่งสามารถกระท าได้ตัง้แต่ก่อน
ปฏิบัติงาน ในขณะปฏิบัติงานและหลงัจากการปฏิบัติงาน ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้และมีทักษะมากยิ่งขึน้ การ
ฝึกอบรมและพฒันาก็ควรด าเนินการฝึกอบรมให้สอดคล้องกบัสมรรถนะ ( competency )ของบคุลากรให้เต็มขีดสดุของแต่
ละคน การเตรียมความพร้อมเพื่อพฒันาสมรรถนะควรเร่ิมต้นที่การอบรมให้ความรู้ในแนวทางปฏิบตัิงานทัง้เชิงเทคนิค 
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และเชิงการบริหาร เพื่อให้บุคลากรเข้าใจตนเองและพัฒนาตนเอง กิจกรรมการพัฒนาใช้ทัง้การฝึกอบรมในงาน การ
มอบหมายงานจริงให้ปฏิบัติ การประเมินผลควรประเมินทัง้ผลลพัธ์เปรียบเทียบกับเป้าหมายและประเมินพฤตกรรม
ระหวา่งการพฒันา  ซึง่แนวทางการพฒันาสมรรถนะของผู้ผู้บริหารโรงเรียนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อที่ 2 
 

อภปิรายผล 
             จากผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ  
 1.  องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะด้านการบริหารจดัการที่ดี (Good Governance Competency)  มีตวัแปร 8 ตวั
แปร คือ 1) ผู้บริหารมีการยดึมัน่ในความถกูต้องชอบธรรม 2) ผู้บริหารมีการท างานโดยค านงึถึงมาตรฐานของคณุภาพการ
ปฏิบตัิงาน 3) ผู้บริหารเน้นการท างานโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 4) ผู้บริหารเน้นวิสยัทศัน์การท างานโดย
การน ากลยทุธ์สูก่ารปฏิบตัิ 5) ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการท างาน 6) ผู้บริหารมีความคิดริเร่ิม สามารถเปลีย่นวิกฤติ
ให้เป็นโอกาส 7) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและทกัษะในการบริหารองค์กรเป็นอย่างดี และ 8) ผู้บริหารมีการตดัสินใจอย่างมี
กระบวนการและมีขัน้ตอน  เมื่อพิจารณาด้านองค์ประกอบของสมรรถนะมีความสอดคล้องกบั รูปแบบสมรรถนะของโบยา
ซีส (Boyatzis) [4] ซึ่งได้กลา่ววา่ สมรรถนะเป็นสิ่งที่อยู่ในตวับคุคล ซึง่ถือเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของบคุคลเพื่อให้บรรลุ
ถึงความต้องการของงานภายใต้ปัจจยัสภาพแวดล้อมขององค์กรและท าให้บคุคลมุ่งมัน่สูผ่ลลพัธ์ที่ต้องการ   ซึง่สมรรถนะ
ด้านการมีภาวะผู้น าเป็นสมรรถนะที่ส าคญัในการบริหารองค์กร  และสอดคล้องกบัรูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารในการ
บริหารงานแนวใหม่ตามแนวคิดของโบมและ สพาร์โรว์ (Boam and Sparrow) [5] ซึง่ได้เสนอโครงสร้างรูปแบบสมรรถนะ
ของผู้บริหารในการบริหารงานแนวใหม่วา่ควรจะมีบทบาทในการบริหารงานที่คลอบคลมุสมรรถนะที่จ าเป็น 3 สมรรถนะ 
สอดคล้องกับโชเอ็นเฟลดท์และสเตเจอร์ (Schoenfeldt and Steger) [6] ได้ศึกษารูปแบบสมรรถนะของผู้ จัดการ
ระดบักลาง พบว่า มีรูปแบบสมรรถนะด้านการจดัการทรัพยากรมนษุย์ (human resource management) ประกอบด้วย 
การใช้พลงัอ านาจทางสงัคม ความเด็ดขาดในการพิจารณา การจัดการกระบวนการกลุ่ม  ความแม่นย าในการประเมิน
ตนเอง และ ด้านภาวะผู้น า (Leadership) สอดคล้องกับ ชาสคิน้ (Schein) [7] ศึกษาวิสัยทัศน์ของภาวะผู้ น า พบว่า 
คณุลกัษณะของผู้น าที่มีวิสยัทศัน์ต้องมีสมรรถนะในเร่ืองมุ่งสูค่วามเป็นผู้น า ( focused leadership) ภาวะผู้น าในองค์การ 
(organization leadership) และภาวะผู้น าทางวฒันธรรม (cultural leadership) สอดคล้องกบัสมรรถนะที่มีประสิทธิผล
ของสถาบันผู้ น าสถานศึ กษ าเมื องบอ สตัน  (Boston School Leadership Institute : Competency of Effective 
Principals) [8] ที่กลา่วถึง การใช้ภาวะผู้น าในการร่วมสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมของสถานศกึษา สอดคล้องกบัการศกึษา
มิติองค์การแหง่ความเข้มแข็ง ของฮอยและฮอย (Hoy and Hoy) [9] พบวา่ ลกัษณะแบบแผนของรูปแบบการมีปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างครูผู้สอนกับครูใหญ่ซึ่งเป็นตวัชีว้ดัความเป็นโรงเรียนที่เข้มแข็ง คือ การสร้างขวญั ก าลงัในการท างาน (morale) 
สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของรัฐนิวยอร์ก (Effective  
School  Leaders in New  York  State) [10] ได้ก าหนดสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าสถานศึกษาของ
รัฐนิวยอร์ก ด้วยปัจจยั 9 ประการ ที่ส าคญั คือ ความรู้และความเข้าใจของผู้น าถึงวิธีการและสิง่ที่ได้มาสูก่ารเป็นผู้น า ภาวะ
ความเป็นผู้น า คือ ภาวะที่สามารถรู้เป้าหมายที่ส าคญั สอดคล้องกับผลการศึกษาของสรุวุฒิ ยญัญลกัษณ์ [11] ศึกษา 
การพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กรข้าราชการครู และบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
จากผลการศึกษาได้น ามาจัดท าเป็นตัวแบบสมรรถนะ (competency model) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่ประกอบไปด้วยสมรรถนะ 2 สว่น คือ สมรรถนะหลกั และสมรรถนะในงานส าหรับแตล่ะ
กลุ่มงาน สอดคล้องกับ มามูน (Marmon) [12] ได้ศึกษาเก่ียวกับการก าหนดสมรรถนะหลักของผู้บริหารและบุคคลที่
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เก่ียวข้อง พบว่า สมรรถนะหลกัส าหรับผู้บริหารและบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการให้บริการจดัการศึกษาตามที่ก าหนดจ านวน 
18 สมรรถนะ ซึ่งสมรรถนะที่ส าคญั ได้แก่ สมรรถนะด้านการบริหาร สอดคล้องกบัแนวการบริหารยคุใหม ่8 หลกั [13] ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) หลักการมีส่วนร่วม (Participatory) 2)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) 3)  หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้
(Transparency) 4) หลักความรับผิดชอบ (Responsiveness) 5) หลักความมีเหตุมีผล ความสอดคล้อง (Consensus 
Oriented) 6) เสมอภาค (Equity and Inclusiveness) 7) หลกัการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and 
Efficiency) 8) หลักการมีเหตุผลอธิบายได้ (Accountability) สอดคล้องกับชวนพิศ สิทธ์ิธาดา [14] ได้ศึกษารูปแบบ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ สมรรถนะด้านวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาวะผู้น า 
สมรรถนะด้านหน้าที่ สมรรถนะด้านบุคคล และสมรรถนะด้านการบงัคบับญัชา และสอดคล้องกับเนตร์พณัณา ยาวิราช 
[15] กล่าวถึง ภาวะผู้น าและผู้น าเชิงกลยุทธ์ (2547) ในเร่ือง หลกัการของส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) 6 หลกั  

2. องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะการบริการท่ีดี (Service Mind Competency) มีตวัแปร 5 ตวัแปร คือ 1) ผู้บริหารมี
จิตรักการบริการ 2) ผู้บริหารเป็นผู้มีมนษุย์สมัพนัธ์กบัคนทกุคน 3) ผู้บริหารมีการพฒันาผู้อื่น ช่วยเหลอืผู้อื่น 4) ผู้บริหารมี
ความสามารถเชิงกลยทุธ์สร้างบรรยากาศในโรงเรียน และ 5) ผู้บริหารมีการสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน เนื่องจากผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นผู้น าในการขบัเคลื่อนโรงเรียนจะต้องมีวิธีการที่ท าให้ผู้ เก่ียวข้อง เช่น นกัเรียน ครู ผู้ปกครอง และชมุชนร่วมมือ
ในการด าเนินงานกบัโรงเรียน ท าให้โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของชุมชน เพื่อจะต่อสู้กับคู่แข่ง การสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัลกูค้า ถ้าเป็นสินค้าจะต้องพฒันาคณุภาพสินค้าทัง้คณุสมบตัิและรูปลกัษณ์ ที่แตกต่างกนัเพื่อดึงดดูใจลกูค้า และ
เพื่อให้ผู้บริโภคพอใจมากที่สดุ ซึ่งโรงเรียนต่างก็ต้องพยายามปรับปรุงการท างานเพื่อให้เป็นที่นิยมของนกัเรียนมากที่สดุ 
ดงันัน้ โรงเรียนที่เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง และผู้ปกครองมีความประทบัใจ  โรงเรียนที่มีจดุเดน่ในด้านใดด้านหนึง่นบัว่า
เป็นความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา การมีสมรรถนะการบริการที่ดี (Service Mind Competency) แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารมีความสามารถประสานงานภายในหนว่ยงาน และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมี ด าเนินการให้มีการถ่ายทอดความรู้ซึ่ง
กนัและกนั สามารถให้บริการกบัผู้ที่เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนได้ดี และมีการวางแผนกลยทุธ์ให้ผู้ รับบริการ
ได้ประโยชน์สงูสดุ การสร้างเครือข่ายการบริการกบัภาคสว่นต่างๆ ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องมีจิตบริการ  (Service  mind)  
ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่เก่ียวข้อง สอดคล้องกบัสมรรถนะของผู้บริหารของส านกังานการศกึษา
ผู้ ใหญ่ขัน้พื น้ฐานของรัฐเพนซิลเวเนี ย (Pennsylvania Bureau of Adult Basic Literacy Education Administrator 
Competencies) [16] ส านกังานการศึกษาผู้ใหญ่ขัน้พืน้ฐานของรัฐเพนซิลเวเนียได้ก าหนดสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน
ที่มีประสิทธิภาพในเร่ืองการปฏิสมัพนัธ์กับชุมชนและการบริการวิชาการเพื่อการขยายไปถึงองค์การอื่นๆ (community  
interaction  and  outreach) ในเร่ืองการจดัระบบการจดัการเรียนการสอน (instructional system)และสร้างความสมัพนัธ์
ในการร่วมมือกับตัวแทนชุมชนที่หลากหลายและกับสถาบันเพื่อส่งเสริมด้านการบริการ สอดคล้องกับเฮนเดอร์สัน 
(Henderson) [17] ศึกษาเร่ือง สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (managerial competency) ของผู้บริหาร 3 ระดบั คือ 
ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหารระดบักลาง และผู้บริหารระดบัรองลงมา ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบวา่ องค์ประกอบ
ของการพฒันาสมรรถนะด้านการบริหารจดัการมี 10 องค์ประกอบ และสอดคล้องกบันชุนรา  รัตนศิระประภา [18]  ศกึษา
เร่ือง สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณลกัษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า สมรรถนะด้านการบริการที่ดีเป็น
สมรรถนะท่ีส าคญัของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล   
 3. องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Integrity Competency) มีตัวแปร 5 ตัวแปร คือ          
1)  ผู้บริหารมีการปฏิบตัิต่อผู้อื่นด้วยการให้เกียรติผู้อื่น 2) ผู้บริหารเป็นบคุคลที่รักษาค าพดู 3) ผู้บริหารให้เกียรติ ค านงึถึง
ศกัดิ์ศรีและคณุคา่ของผู้ใต้บงัคบับญัชา 4) ผู้บริหารเป็นคนท่ีเปิดเผยตรงไปตรงมา และ 5) ผู้บริหารมีการเปิดใจกว้างรับฟัง
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ความคิดเห็นของผู้ ใต้บงัคบับญัชา เมื่อพิจารณาด้านองค์ประกอบของสมรรถนะ สอดคล้องกบัแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ
ส าหรับระบบราชการไทย [19] ในสว่นของสมรรถนะกลุม่งาน ซึง่ส าหรับสมรรถนะประจ ากลุม่งานมีทัง้หมด 20 ด้าน และ
สอดคล้องกบัสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของส านกังานเลขาธิการครุุสภา  [20]  กลา่วว่า คณุธรรมและ
จริยธรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) เป็นผู้น าเชิงคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 2) 
ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 3) สง่เสริมและพฒันาให้ผู้ ร่วมงานมีคณุธรรมและจริยธรรมที่
เหมาะสม และสอดคล้องกบัโกศล ดาราพิสทุธ์ิ [21] ได้ท าการวิจยัเร่ือง คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตาม
ความคิดเห็นของครูอ าเภอศรีราชา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่พึงประสงค์ คือ ด้านคณุธรรม จริยธรรม มากที่สดุ และสอดคล้องกบัรวิภา ธรรมโชติ [22] ได้วิจยัเร่ือง
สมรรถนะของผู้บริหารระดบักลางในระบบราชการไทย พบว่า ผู้บริหารระดบักลางในยุคการปฏิรูประบบราชการไทยใน
ปัจจบุนัมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นสมรรถนะทางจริยธรรมอยูใ่นระดบัปานกลางถึงคอ่นข้างสงู 

4. องค์ประกอบที่ 4 สมรรถนะด้านการมุ่งความเป็นเลิศ  (Excellence Strategy Competency) มีตวัแปร 3 ตวั
แปร  คือ 1) ผู้บริหารมีความมุ่งมัน่ในความส าเร็จ 2) ผู้บริหารมีความตระหนกัถึงความเป็นเลิศ 3) ผู้บริหารท างานด้วย
ความโปร่งใสตรวจสอบได้  สอดคล้องกับสุรศักดิ์  ศุภเมธีวรกุล [23] ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลในการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่ 1) สมรรถนะผู้น าการเปลีย่นแปลงสูค่วามเป็นเลศิตามมาตรฐานสากล ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ค่อนข้างมาก สอดคล้องกับมาร์ช (Marsh) [24] ได้ศึกษาสมรรถนะและกลยทุธ์ส าหรับครูใหญ่ในอนาคต จากการศึกษา
พบว่า ครูใหญ่ที่มีภาวะผู้น าในยุคศตวรรษที่ 21นัน้ควรมีสมรรถนะที่ส าคัญ คือ การน าทางเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นผู้ น า 
(leading from the middle still required a substantive leader)  สอดคล้องกับแฮสเซลและแฮสเซล (Hassel and 
Hassel) [25] ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จสงู  และมีแนวคิดที่น าไปสู่องค์ความรู้ในเร่ือง
สมรรถนะของผู้บริหาร ดงันี ้

1) การเคลือ่นไหวเพื่อผลลพัธ์ (driving for results) 2) ความสามารถในการแก้ไขปัญหา (solving problems)    3) 
การแสดงออกถึงความมั่นใจ (showing confidence) และ 4) การแสดงความมีอิทธิพลต่อผู้ อื่น ( influencing others)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีความส าคญัในการขบัเคลื่อนโยบายปฏิรูปการศึกษาและภารกิจของสถานศึกษาให้
บรรลเุปา้หมายคณุภาพการศึกษา นัน้คือ ผู้ เรียนที่จบออกมีคณุภาพ เป็นทนุมนษุย์ที่ประสทิธิภาพ มีทกัษะส าคญัส าหรับ
คนยุคศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแนวทางของไทยแลนด์ 4.0  ดังนัน้
ผู้อ านวยการโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะสงู สอดคล้องกบัสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ และปรับตวัให้เท่าทนั
การเปลีย่นแปลงอยา่งมีประสทิธิภาพ 

5. องค์ประกอบที่ 5  สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม (Team Work Competency)  มีตัวแปร 5 ตัวแปร คือ   
1) ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารความเสีย่งในการบริหารจดัการสถานศกึษาในภาวะวิกฤติ 2) ผู้บริหารมีการปฏิบตัิงานโดยใช้
ระบบสารสนเทศให้เป็นประโยชน์และคุ้ มค่า 3) ผู้บริหารมีการประสานงานและบูรณาการการท างานทุกหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 4) ผู้บริหารบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและน ากลยุท ธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และ 5) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารสถานศึกษาก็ต้องมี
ความสามารถที่บริหารจดัการด้านการจดัการศึกษาร่วมกบัองค์กรต่างๆ ซึ่งการบริหารจดัการจะจดัการเพียงล าพงัยอ่มไม่
ประสบผลส าเร็จ ต้องบริหารจดัการแบบเป็นทีมงาน ดงันัน้การพฒันาสมรรถนะด้านนีจ้ึงต้องมีการพฒันาให้เกิดการเรียนรู้
ว่าจะน าพาองค์กรในลกัษณะของการบริหารจัดการแบบเป็นทีมงานได้อย่างไรจึงเกิดประสิทธิภาพ ดังที่ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน [26] ได้อธิบายไว้ในแนวทางการยกระดบัขีดสมรรถนะของบคุลากรภาครัฐ  ซึง่บคุลากร
ต้องมีคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) เน้นการท างานแบบบรูณาการ โดยท างานทัง้เชิงรุก 
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และเชิงรับ มีการท างานเป็นทีม สอดคล้องกับสมรรถนะที่ส าคัญของผู้บริหารในอนาคตตามแนวคิดของสเปนเซอร์และ
สเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) [27] ได้กล่าวถึง สมรรถนะที่ส าคัญส าหรับผู้ บริหารและผู้ จัดการในอนาคต 
ประกอบด้วย การจดัการด้านความสมัพนัธ์ (relationship management) ต้องมีความสามารถในการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี
กับเครือข่ายอื่นในหลายๆ องค์การ สอดคล้องกับศิริจันทร์ พลอยกระโทก  [28] ได้ศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการศกึษา  พบวา่ ผู้บริหารสถานศกึษาและครู
มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมาก สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเห็นวา่มีการปฎิบตัิมากกวา่สมรรถนะด้านอื่นคือ การท างานเป็นทีม จะเห็นได้ว่า 
งานในโรงเรียนทกุอย่างนัน้จะส าเร็จได้เกิดจากความร่วมมือของบคุลากรทกุคนช่วยกนัท างาน ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องมี
และต้องแสดงสมรรถนะท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ การสร้างการท างานเป็นทีมและพฒันาทีมงาน ตลอดจนการชกัน า
ให้คณะครูและบคุลากรให้ร่วมมือกนัพฒันาการศกึษา   
 6.  องค์ประกอบที่ 6 สมรรถนะด้านการจูงใจในการท างาน (Motivation Competency) มีตวัแปร 3 ตวัแปร  คือ 
1) ผู้บริหารสนับสนุนสวัสดิการของนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่  2) ผู้บริหารมีความสามารถโน้มน้าวจิตใจบุคคลอื่นได้    
3) ผู้บริหารสามารถจูงใจให้ผู้ ร่วมงานกระตือรือร้นที่จะท างานให้ส าเร็จ   การจูงใจ มีความส าคญัในการบริหารจัดการ
โรงเรียน ผู้บริหารมีความสามารถในการพดู เขียน สื่อสาร โต้ตอบในโอกาสหรือสถานการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ระหว่างบคุลากรที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารผ่านเทคโนโลยีได้  ผู้บริหารสามารถชกัจูงโน้มน้าวให้
ผู้อื่นเห็นด้วย ยอมรับ จนเกิดความอยากท า หรือคล้อยตามเพื่อให้บรรลจุุดมุ่งหมาย ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทเป็นฝ่ายรุก พยายามโน้มน้าว มีทกัษะในการขอความร่วมมือจากผู้อื่นให้ช่วยท าสิง่ที่ตวัเองท าคนเดียวไมไ่ด้ รวมถึง
การที่ สนบัสนุนให้บคุลากรมีการพฒันาอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกบัวิชาชีพของตน ซึ่งผลจากที่บคุลากรเกิดการตื่นตวั
พฒันาตนให้มีวิทยฐานะสงูขึน้ ท าให้ครูมีแรงจงูใจ เกิดศกัยภาพในความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ สง่ผลต่อผู้ เรียน
เป็นส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของมาร์มอน (Marmon) [12] ได้ศึกษาเก่ียวกับการให้บริการจัดการศึกษาภายใต้
ข้อก าหนดของส่วนกลาง พบว่า สมรรถนะส าหรับผู้ บริหารประกอบด้วย สมรรถนะด้านการจูงใจซึ่งสอดคล้องกับ
องค์ประกอบที่พึงค านึงถึงในการที่จะท างานร่วมงานให้ได้ผลดี ของนพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ [29] กล่าวว่า การจูงใจ
(Motivation) เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่องานของบุคคล สอดคล้องกับอิชิงเกอร์และลอมบาร์โด (Lombardo and Eichinger) 
[30] ได้ศกึษาสมรรถนะของผู้อ านวยการสถานศกึษา พบว่า ผู้ที่จะได้รับการคดัเลอืกด ารงต าแหนง่อ านวยการสถานศกึษา 
ต้องมีสมรรถนะ ดงัตอ่ไปนี ้มีทกัษะด้านหน้าที่หรือเทคนิค (functional/technical skill) การจงูใจผู้อื่น (motivation others) 
และทกัษะด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล (interpersonal skill) และสอดคล้องกบักวี วงศ์พฒุ [31] กลา่วถึงการจงูใจว่า 
เป็นภาวะผู้น าที่ถือเป็นเร่ืองส าคญัในการท างาน การสร้างแรงจงูใจถือวา่เป็นหน้าที่ส าคญัของผู้ น าที่ควรให้ความส าคญัต่อ
เพื่อนร่วมงานเพื่อให้เขาเกิดความพงึพอใจในการปฏิบตัิงาน เรียกวา่มีขวญัและก าลงัใจในงานที่ดีนัน่เอง 
 7. องค์ประกอบที่ 7 สมรรถนะด้านมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Achieving Results Competency) มีตัวแปร 4 ตัวแปร คือ        
1) ผู้บริหารมีความสามารถในการก าหนดนโยบายและวางแผน 2) ผู้บริหารสามารถใช้ความรู้ในการบริหารงานได้อย่าง
ผู้บริหารมืออาชีพ 3) ผู้บริหารมีการปรับปรุงพฒันาการท างานอย่างต่อเนื่อง 4) ผู้บริหารท างานโดยการมุ่งผลลพัธ์และมุ่ง
ผลส าเร็จของงาน สอดคล้องกับรูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารในการบริหารงานแนวใหม่ตามแนวคิดของโบม และสพาร์โรว์ 
(Boam and Sparrow) [5] ได้น าเสนอโครงสร้างรูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารในการบริหารงานแนวใหม่ว่าควรจะมี
บทบาทในการบริหารงานท่ีคลอบคลมุสมรรถนะท่ีจ าเป็น 3 สมรรถนะ ซึง่สมรรถนะการมุง่ผลสมัฤทธ์ิ (achieving results) 
เป็นสมรรถนะที่ส าคญั สอดคล้องกบั มาร์ช (Marsh) [24]ได้ศึกษาสมรรถนะและกลยทุธ์ส าหรับครูใหญ่ในอนาคต พบว่า 
ครูใหญ่ที่มีภาวะผู้น าในยุคศตวรรษที่ 21 นัน้ควรมีสมรรถนะท่ีส าคญั คือ การมุ่งผลสมัฤทธ์ิท่ีดีท่ีสดุและสามารถรักษา
ผลสมัฤทธ์ินัน้ให้คงอยู่อย่างถาวร (focus on the best results and sustain the focus) สอดคล้องกบัสมรรถนะหลกัของ
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สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน ในมาตรฐานท่ี 1 การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ และสอดคล้องกบัสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานของส านกังานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา [32] ในด้านสมรรถนะหลกั ได้แก่ การมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิ คือ ความมุง่มัน่ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีให้มคีณุภาพถกูต้องครบถ้วนสมบรูณ์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และ
มีการพฒันาผลงานให้มีคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง 

ส าหรับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ ผู้บริหารโรงเรียนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดน
ภาคใต้  จากการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion)  มีดงันี ้

1.  สมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance Competency) ควรได้รับการพัฒนาและให้
ความส าคญัในเร่ืองผู้บริหารบริหารจดัการสถานศกึษาโดยยดึวิสยัทศัน์ของหนว่ยงานและน ากลยทุธ์สูก่ารปฏิบตัิอยา่งเป็น
รูปธรรม ผู้บริหารมีสมรรถนะเชิงเทคนิคด้านการบริหารจดัการ ผู้บริหารมีการคิดอย่างมีเหตผุลและเป็นระบบ ผู้บริหารมี
ความรับผิดชอบในการท างานท่ีสามารถตรวจสอบได้ผู้บริหารมีความยืดหยุน่ในการท างาน  

2. สมรรถนะด้านการบริการที่ดี  (Service Mind Competency) ควรได้รับการพฒันาและให้ความส าคญัในเร่ือง 
ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายและกลวิธีที่ช่วยเหลือนกัเรียนและผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพในสงัคมที่มี
ภาษา วัฒนธรรม และสังคมที่หลากหลาย ผู้ บริหารมีการบริการที่ดี  มีความตัง้ใจในการปรับปรุงการบริการให้มี
ประสทิธิภาพเพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ใช้บริการ และผู้บริหารโรงเรียนควรมาจากบคุคลในพืน้ท่ีพหวุฒันธรรม 
มีความเข้าใจเก่ียวกบัสงัคมพหวุฒันธรรม เข้าถึงเก่ียวกบัวิถีชีวิตของชุมชน พฒันาการศึกษาตามศกัยภาพ ต้องมีความรู้
ความเข้าใจโครงสร้างของสงัคมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้  ท างานด้วยความมีอดุมการณ์ มีความเสียสละ มีเครือข่ายใน
การท างาน  มีสมรรถนะในการด้านการสื่อสาร จากบนลงลา่ง ซ้ายไปขวา ทัง้ 360 องศาเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง
งานท่ีรับผิดชอบเป็นอยา่งดี  

3. สมรรถนะด้านคณุธรรมและจริยธรรม (Integrity Competency) ควรได้รับการพฒันาและให้ความส าคญัใน
เร่ืองผู้บริหารมีการท างานเชิงรุก ผู้บริหารใช้ภาษาในการสือ่สารด้วยวาจาชดัเจนและเข้าใจง่าย ผู้บริหารปฏิบตัิตอ่ผู้อื่นด้วย
การให้เกียรติ ค านึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าของผู้ ใต้บังคับบัญชา ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม ผู้บริหารควรมีจิตที่
ประกอบด้วยคณุธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างแก่ครูและนกัเรียน มีจิตใจน่าเลื่อมใส ต้องยึดมัน่ในหลกัและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ อุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบตัิหน้าที่ในการงานให้บรรลผุล  ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความเสียสละ และเกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรมากที่สดุ   

4. สมรรถนะด้านการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Strategy Competency) ควรได้รับการพัฒนาและให้
ความส าคญัในเร่ือง ความรู้ความเข้าใจในภาระงาน ผู้บริหารมีความตระหนกัถึงความเป็นเลศิ มีความมัน่ใจในตนเอง มีการคิด
เชิงกลยุทธ์ มีความยุติธรรม ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ต้องท างานโดยใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก มีความสามารถใน 
การตัดสินใจเฉพาะหน้า จะต้องกระตือรือร้นใฝ่หาแนวทางแก้ไขอยู่ตลอดเวลา จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ปรับปรุงสถานการณ์ ก าหนดแนวทางใหม่ๆ เพื่อยกระดบัมาตรฐานและป้องกนัปัญหาที่สง่ผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ ควรพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการงานทัง้ 4 งาน คืองานวิชาการ งานงบประมาณ งาน
บคุคลและงานบริหารทัว่ไปต้องท างานด้วยความมุ่งมัน่ อดทน เสยีสละ ใช้หลกัการมีสว่นร่วม  และควรจดัให้มีการศึกษา 
ฝึกอบรมพฒันาบคุลากรในพืน้ท่ี จดัการพฒันาในแนวทางที่ถกูต้อง ถกูจดุ ต้องศกึษา กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ให้
มีความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ 

5. สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม (Team Work Competency) ควรได้รับการพัฒนาและให้ความส าคญัใน
เร่ือง ผู้บริหารมีหลกัการท างานโดยเน้นการสร้างทีมงาน การน าและกระบวนการกลุม่ ต้องสร้างความมัน่ใจในการท างาน
ให้แก่ผู้ ใต้บงัคบับัญชา มีความรู้เก่ียวกับองค์กรเป็นอย่างดี  มีการจัดองค์การอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการ
ก าหนดทิศทางขององค์การ และมีเครือข่ายในการท างาน มีทีมงานที่เข้มแข็ง ทุกคนทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา มี
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มนษุยสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนั และต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหลกัสตูร ในการประกันคณุภาพการศึกษาและมีสมรรถนะ
ด้านความรู้ทางวิชาชีพ ใช้หลกัการบริหารโดยการกระจายอ านาจ มีความเป็นเอกภาพแต่หลากหลายในการปฏิบัติเข้าถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน ท างานโดยใช้หลกัการประสานงานและบรูณาการ เป็นบคุคลท่ีตื่นตวั พฒันาตนเอง
และพฒันางานอยูต่ลอดเวลา 

6. สมรรถนะด้านการจูงใจในการท างาน (Motivation Competency) ควรได้รับการพฒันาและให้ความส าคญัใน
เร่ืองการสือ่สารทัง้ภาษาไทย และการใช้ภาษาท้องถ่ิน ควรได้รับการพฒันาและให้ความส าคญัในเร่ือง การปฏิบตัิต่อผู้อื่น
ด้วยการให้เกียรติผู้ อ่ืน ค านึงถึงศกัดิ์ศรีและคุณค่าของผู้ ใต้บงัคบับญัชา โดยยึดหลกัการเข้าใจ เข้าถึงและพฒันา ควรมี
ความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีความหลากหลาย มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้พลงัอ านาจทาง
สงัคม เป็นผู้บริหารที่มีการพฒันา บ ารุงรักษาให้บคุลากรที่ปฎิบตัิงานได้เพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ มีสขุภาพร่างกาย
และจิตใจที่ดีในการปฎิบตัิงาน เป็นผู้ปฎิบตัิงานท่ีสามารถอทุิศเวลาเพื่อความส าเร็จที่ยัง่ยืนตามวตัถปุระสงค์ของหนว่ยงาน 
เป็นนกัรบที่ต้องมีความกล้า ไม่กลวัอนัตราย มีความกล้าสู้  กล้าท า มองถึงคณุภาพของนกัเรียนให้มากที่สดุ ต้องมีต้นทนุ
ด้านความรู้ ต้นทุนทางสงัคม มีมนุษยสมัพันธ์กับชุมชน  ต้นทุนทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ รู้คน รู้งานและรู้สถานที่ รู้จัก
กาลเทศะ ในบริบทพืน้ที่พหวุฒันธรรม สร้างขวญัและก าลงัใจในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ สามารถประสานงานกบัเครือข่าย
และผู้ที่เก่ียวข้อง ทัง้ฝ่ายทหาร ต ารวจฝ่ายปกครอง และฝ่ายการศึกษา น าเสนอข้อมลูที่ชดัเจน มีการประเมินสถานการณ์
อยูต่ลอดเวลา และมีความสามารถในการควบคมุอารมณ์ และสติเมื่อเกิดเหตกุารณ์ความไมส่งบ 
             7. สมรรถนะมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Achieving results Competency) ควรได้รับการพฒันาและให้ความส าคญัในเร่ือง 
ความสามารถคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจดัการศกึษา มีการเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ ใต้บังคับบัญชา มีความสามารถจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารได้เหมาะสม  ท างานโดยการมุ่งผลลพัธ์และมุ่ง
ผลส าเร็จของงาน ควรศึกษาค้นคว้าท าความเข้าใจในเร่ืองหลกัสตูร การประกนัคณุภาพการศึกษาและมีสมรรถนะด้าน
ความรู้ทางวิชาชีพ ศึกษาแนวทางการใช้กลยทุธ์เข้าใจ เข้าถึงและพฒันา แล้วน าไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม มีการ
พัฒนาตนเองและ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนด้วย รวมทัง้พัฒนาแนวทาง การท างาน และมีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิเป็นระยะๆ ท าให้ได้จริงเป็นรูปธรรมในสิ่งที่ตัง้เป้าหมายไว้ นอกจากนี  ้ผู้บริหารโรงเรียนควรเป็น
แบบอยา่งที่ดีให้บคุคลอื่นได้ สามารถเป็นแบบอยา่งได้ทกุเร่ือง เพราะชุมชนมีความคาดหวงัต่อผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนหู
ตากว้างไกล มีมนษุยสมัพนัธ์กบับคุคลอื่น มีความสามารถในการสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน สร้างมาตรฐานขององค์การ หน่วยงาน และสร้างมาตรฐานในการท างาน ผู้บริหารต้องสร้างตวัเองให้
เหนือความเป็นผู้น าและเป็นผู้บริหารมืออาชีพ   
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยั ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึง่มีข้อเสนอแนะทัว่ไปและข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี  ้
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
                จากผลการศกึษาวิจยั ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ดงัตอ่ไปนี ้
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    

      1.1 หน่วยงานต้นสงักัด ควรมีการน าแนวคิดสมรรถนะที่ได้จากการวิจยัครัง้นีไ้ปใช้ประกอบการพิจารณาใน
ระดบันโยบายในเร่ือง การสรรหา คดัเลอืกผู้บริหารโรงเรียนมาด ารงต าแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกบับริบทในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
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     1.2 หน่วยงานต้นสังกัด ควรมีนโยบายส่งเสริมมีการน าแนวทางพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนในเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ด้วยการฝึกอบรมปฏิบตัิการแบบเข้ม อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
     1.3 ผู้ด าเนินการพัฒนาและผู้ เข้ารับการพัฒนาต้องมีความตัง้ใจ มุ่งมัน่อย่างจริงจังร่วมกันว่า การพัฒนา
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ต้องประสบความส าเร็จ และน าไปใช้
ในการปฏิบตัิงานอยา่งมีประสทิธิภาพ 
     1.4 ควรมีการน าข้อค้นพบจากการวิจัยไปพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวดัชายแดนภาคใต้โดยเน้นสมรรถนะในด้านผู้บริหาร  มีการปฏิบตัิต่อผู้ อื่นด้วยการให้เกียรติ ค านึงถึงศกัดิ์ศรีและ
คณุคา่ของผู้ใต้บงัคบับญัชา เป็นบคุคลที่รักษาค าพดู ยดึมัน่ในความถกูต้องชอบธรรม และมีมนษุยสมัพนัธ์ 
     1.5 ควรมีการน าข้อค้นพบจากการวิจัยไปพฒันาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ในด้านความสามารถในการวางแผน มีจิตรักการบริการ และสนบัสนนุสวสัดิการของนกัเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ 
 2.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
       2.1 ผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ควรให้ความส าคัญในด้าน
ผู้บริหารมีการปฏิบตัิตอ่ผู้อื่นด้วยการให้เกียรติ เป็นบคุคลที่มีคณุธรรม จริยธรรม และมีมนษุยสมัพนัธ์กบัคนทกุคน 
      2.2 ผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้  ควรให้ความส าคญัในด้านการ
ท างานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและมีการท างานโดยค านึงถึงมาตรฐานของ
คณุภาพการปฏิบตัิงาน 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
                เพื่อให้เกิดการพฒันาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ใน
การท าการศกึษาวิจยัเชิงลกึในครัง้ตอ่ไป ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
               1. ควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
               2. ควรน าองค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้  ที่ได้
ไปพฒันาเป็นเคร่ืองมือในการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพฒันาพิ เศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ 
               3. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ ท่ีสง่ผลตอ่การจดัการศกึษาเพื่อการเรียนรู้ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
              4. ควรมีการศึกษาวิจยัปัจจยัที่สง่ผลต่อการพฒันาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ
จงัหวดัชายแดนภาคใต้  
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คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของนักเรียน ตามความคิดเหน็ของครู ศึกษาเฉพาะกรณี : 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียน
ส่วนขยาย องครักษ์ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู ศึกษา

เฉพาะกรณี : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย  องครักษ์  
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และครูโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์จ านวน 129 คน  เลือกโดยการสุ่มตวัอย่าง
แบบชัน้ภูมิ เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามจ านวน 52 ข้อ มีค่าดชันีความสอดคล้อง (Index  of  Item – 
Objective  Congruence) ระหว่าง 0.60-1.00 และค่าความเช่ือมั่นโดยเท่ากับ .968 นอกจากนัน้ใช้แบบสัมภาษณ์  
เคร่ืองมือทัง้ 2 ชนิด ผู้วิจยัสร้างขึน้เอง   
 ผลการวิจยั พบวา่  

1. ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย  องครักษ์ มี
ความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ 9 ด้าน ในระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายพฤตกิรรมการแสดงออกในระดบัมาก
ที่สดุ คือ การเข้าร่วมหรือมีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทางศาสนาทีต่นนบัถือ ด้านอยูอ่ยา่งพอเพยีงเห็นด้วยอยู่
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ในระดบัปานกลาง คือ การวางแผนการใช้เงิน การจดบนัทกึรายรับ-รายจ่ายของตนเองในแตล่ะวนั การเก็บเงินหรือฝากเงิน
ทกุเดือนอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ และเมื่อสิง่ของเคร่ืองใช้ช ารุดก็จะซอ่มแซมด้วยตนเอง   

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
และโรงเรียนส่วนขยาย  องครักษ์ ที่มีสถานภาพต่างกัน พบว่า ครูหญิงเห็นด้วยมากกว่าครูชาย ส าหรับคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ของนกัเรียน ในด้านความซื่อสตัย์ ด้านมีวินยั ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน และด้านรักความเป็นไทย  ครูที่มีวฒุิการศกึษาตา่งกนั   
มีความเห็นไม่ต่างกนั ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนมากกวา่ 10 ปีขึน้ไป เห็นด้วยมากกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการสอน
น้อยกว่า 10 ปี เกือบทุกคุณลักษณะ  ครูผู้ สอนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-4  เห็นด้วยมากกว่าครูผู้ สอนระดับชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 5-6    

3. จากการสมัภาษณ์สรุปได้วา่ การพฒันาคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของนกัเรียน ทัง้ 9 ด้าน จะต้องบรูณาการใน
แผนการสอนทกุรายวิชา การจดักิจกรรม Home Room การให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรม และการติดตามผลการ
ประเมินคณุลกัษณะแตล่ะด้านอยา่งสม า่เสมอ 

 
ค าส าคัญ : คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียน, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายประถม), และโรงเรียนสว่นขยาย  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 Item-
Objective 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 
 การเปลีย่นแปลงบริบทสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสือ่สาร
บนโลกไร้พรมแดนที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและรุนแรงที่เกิดขึน้ในศตวรรษที่ 21 การจดัการศึกษาต้องพฒันาคณุภาพ
ผู้ เรียนให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว ซึง่พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบั
ที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติไว้ในมาตราที่ 23, 24 และ 26 เก่ียวกับการจัดการศึกษา สรุปได้ว่า ต้องเน้นความส าคัญทัง้
ความรู้และคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ ให้ได้สดัส่วนสมดุลกันรวมทัง้ปลูกฝัง
คณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ไว้ในทกุวิชา และให้สถานศึกษาจดัการประเมินผู้ เรียน 
โดยพิจารณาพฒันาการของผู้ เรียน ความประพฤติการสงัเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคูไ่ป
ในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมในแตล่ะระดบัและรูปแบบการศกึษา  กระทรวงศกึษาธิการจึงมกีารผลกัดนั
นโยบายเก่ียวกบัการสง่เสริมด้านคณุธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551  ที่มีการก าหนด คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์เป็นหนึ่งในเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มี
ปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการบ่มเพาะปลูกฝัง กล่อมเกลา และปลูกจิตส านึกควบคู่กับการเรียนการสอนทางด้าน
วิชาการเพื่อให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชมุชนสงัคมและสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนกัต่อบทบาทหน้าที่ภายใน
จิตใจของตนเองและด ารงตนอยูร่่วมกบัผู้ อื่นได้อย่างมีความสขุ [1] ดงันัน้กระทรวงศกึษาธิการจึงมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา
โดยยึดคุณธรรมน าความรู้  มุ่งมัน่ขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวางและ
ทัว่ถึงโดยค านึงถึงการพฒันาผู้ เรียนอย่างรอบด้าน คลอบคลมุทัง้ด้านพฤติกรรม  จิตใจ  และปัญญา  นอกเหนือจากการ
ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา  นอกจากนีย้งัได้สง่เสริมและสร้างความตระหนกัให้ผู้ เรียนมีจิตส านึกในคุณค่า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉนัท์  สนัติวิธี  และวิถีประชาธิปไตย [2] 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  และโรงเรียนส่วนขยาย องครักษ์ เป็น
สถาบนัที่ให้การศึกษาแก่ผู้ เรียน  คณาจารย์ของโรงเรียน มีหลกัการ  และยึดมัน่ที่จะพฒันาคุณลกัษณะที่พึ่งประสงค์ของ
ผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีคณุธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสตัย์สจุริต  มีวินยั    รักการเรียนรู้  อยูอ่ย่างพอเพียง  มุง่มัน่
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีความกล้าแสดงออก พร้อมที่จะใช้ความรู้ความสามารถ  สติปัญญา  และ
คุณธรรม  เพื่อแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม  และสภาพแวดล้อม  ได้อย่างเหมาะสม
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ตลอดจนมีจิตส านึก  อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม  และประเพณีไทยที่ดีงาม  และรู้จักใช้ภูมิปัญญาไทยในการด ารงชีวิต  เพื่อ
ความสขุ  และประโยชน์ของตนเองและส่วนรวม แต่อย่างไรก็ตามยงัมีนกัเรียนบางคนที่ยงัขาดคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 
เก่ียวกบัการไม่มีระเบียบวินยั เข้าแถวไม่เป็นระเบียบ ขาดจิตสาธารณะ ไม่ช่วยเหลืองานสว่นรวม ใช้จ่ายซือ้ของที่ไม่จ าเป็น 
เป็นต้น 

จากเหตุผลดงักล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการท าวิจยัเ ร่ือง คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของนกัเรียน ตามความ
คิดเห็นของครูศึกษาเฉพาะกรณี: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่น
ขยายองครักษ์ ตามหลกัสตูรโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาp
องครักษ์  ทัง้หมด  9  ด้าน  เพื่อน าไปวางแผนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลตอ่ไป และเป็นแนวทางพฒันาคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ ตามหลกัสตูรสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานระดบัประถมศกึษา 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  และโรงเรียนสว่นขยายองครักษ์ ที่มุ่งเน้น
พฒันานกัเรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพื่อสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างมีความสขุในฐานะเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศกึษาคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของนกัเรียนตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์ 
2. เพื่อเปรียบเทียบคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของนกัเรียน ตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั   

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนส่วนขยาย องครักษ์ จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการสอน และระดบัชัน้ท่ีสอน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร  และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่ายประถม)  และ
โรงเรียนสว่นขยาย  องครักษ์  จ านวน  190  คน  
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ ได้แก่  ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม)  และโรงเรียนสว่นขยาย  องครักษ์  การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ค านวณโดยใช้สตูรตามวิธีการค านวณหากลุ่ม
ตัวอย่างของ Yamane [3] โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่น 95 % ความคลาดเคลื่อน 5% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ครูผู้สอน 129 คน และกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการสมัภาษณ์ จ านวน 19 คน ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการท่ีปฏิบตัิการสอน 3 
คน ตวัแทนกลุม่สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่ๆละ 1 คน ทัง้ 2 โรงเรียน รวมเป็น 16 คน 
 ระยะเวลาในการวิจัย   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2561 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจยัด าเนินการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัตามล าดบั ดงันี  ้
 1. การสร้างแบบสอบถาม  ผู้วิจยัศึกษาค้นคว้าจากหนงัสือ เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาก าหนดค า
นิยามศพัท์เฉพาะที่วิจยั และเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วร่างข้อค าถามให้สอดคล้องกบัค านิยามศพัท์เฉพาะ 
ได้แบบสอบถาม จ านวน 52 ข้อ จากนัน้ น าแบบสอบถามฉบบัร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความ
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ถูกต้อง รับข้อเสนอแนะและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  แล้วน าแบบสอบถามที่แก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้วไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ เพื่อให้พิจารณาความตรงตามเนือ้หา (Content validity) โดยผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน โดยอาศยั  ดลุยพินิจของผู้ เช่ียวชาญ (Face Validity) หลงัจากนัน้น าผลการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญมาหา
ค่าดชันีความสอดคล้อง (The Index of Item Objective Congruency  IOC) หากอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0.6 - 1.00 แสดงว่า  
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง มีความเหมาะสมของภาษาและความครอบคลมุประเด็นท่ีศกึษา ผลปรากฏวา่ แบบสอบถาม
ทัง้ 52 ข้อมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.6 - 1.00  จากนัน้น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงตามที่ผู้ เช่ียวชาญแนะน าแล้ว ไปทดลอง
ใช้ (try out) กบัครูผู้สอน ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยการหาค่า
สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมแล้วคดัเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนก ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป และหาค่า

ความเช่ือมัน่ตามวิธีของ Cronbach ผลปรากฏวา่ แบบสอบถามมีค่า α = .968   น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบ เพื่อจดัพิมพ์แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมลู 
 2. การสร้างแบบสมัภาษณ์ โดยการศกึษาค้นคว้าจากหนงัสอื เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาก าหนดค า
นิยามศพัท์เฉพาะที่วิจยั และเป็นแนวทางในการสร้างแบบสมัภาษณ์ ประมวลข้อมลูที่ได้จากการศึกษา ก าหนดเป็นเค้าโครง
ของการสมัภาษณ์และขอบเขตของเนือ้หา โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วสมัภาษณ์ไปใช้จริง 
 การด าเนินการวิจัย  ในวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู  ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน  ดงันี ้
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม    ผู้ วิจัยขอหนังสือจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหงไปถึงผู้บริหารของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์  เพื่อขอความอนเุคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จากนัน้ ผู้ วิจัยประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อน าแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ไปใช้สอบถามครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนส่วนขยาย  
องครักษ์ โดยแจกแบบสอบถามจ านวน  129 ฉบบั  ท าการตรวจข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อให้ได้ข้อมลูครบถ้วน 
แล้วน าข้อมลูที่ได้ไปวิเคราะห์ผล 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์   ผู้ วิจัยขอหนังสือจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บณัฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหงไปถึงผู้บริหารของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่ายประถม)  และโรงเรียนส่วนขยาย  องครักษ์  เพื่อขอความ
อนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง  จากนัน้ได้ประสานงานกบัผู้บริหารสถานศกึษา  เพื่อท่ีจะขอสมัภาษณ์
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน จากครูผู้ สอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย  องครักษ์ จ านวน 19 คน  ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการที่ปฏิบตัิการ
สอน 3 คน ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มๆละ 1 คน ทัง้  2 โรงเรียน รวมเป็น 16 คน พร้อมทัง้ประเด็นสัมภาษณ์ 
ประสานขอนดัเวลา และสถานท่ีสมัภาษณ์  ผู้วิจยัเดินทางไปสมัภาษณ์ด้วยตนเอง โดยเตรียมแบบสมัภาษณ์ที่ได้สร้างขึน้ให้
พร้อม เตรียมอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการบนัทึกการสมัภาษณ์ในการด าเนินการสมัภาษณ์    ผู้ วิจยัแนะน าตนเองและบอก
จดุมุ่งหมายของการสมัภาษณ์ ผู้วิจยัสมัภาษณ์ตามประเด็นในแบบสมัภาษณ์ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ ท าการ สรุปผลการสมัภาษณ์
ทนัทีหลงัจากสมัภาษณ์ ตามข้อมลูที่ได้จากผู้ให้สมัภาษณ์   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม ผู้วิจยัได้ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้ ดงันี ้ 

    1.1 ตรวจสอบความถกูต้องของแบบสอบถาม  ลงรหสัในแบบสอบถามทกุฉบบัและตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ วิเคราะห์ข้อมลู ด าเนินการตามขัน้ตอน คือ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป
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ทางสถิติ ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) การหาคา่ร้อยละ 
(Percentage)     ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ ของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์ ทัง้ 9 ด้าน โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)  เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนส่วนขยาย องครักษ์  จ าแนกตามเพศ และระดับ
การศึกษา โดยการทดสอบค่าที (t- test)  เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนส่วนขยาย  องครักษ์  จ าแนกตาม 
ประสบการณ์ในการสอนและระดบัชัน้ที่สอน โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-way Analysis of 
Variance : ANOVA) และถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ  .05 จะน าค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ไป
ทดสอบตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s post Hoc Comparison)  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสมัภาษณ์ ผู้ วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสมัภาษณ์แนวทางการ
พฒันาคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และ
โรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์ ตามประเด็นสมัภาษณ์ วิเคราะห์เนือ้หา โดยการน ามาสงัเคราะห์เป็นความเรียง 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของนกัเรียนตามความคดิเหน็ของครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์ พบวา่ ครูเห็นด้วยกบัคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของนกัเรียน ใน
ภาพรวมทัง้ 9 ด้าน และแตล่ะด้านอยูใ่นระดบัมาก  
 ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั  
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนส่วนขยาย องครักษ์  รายข้อ พบว่าครูมีความคิดเห็นต่อ
คณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของนกัเรียน ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยภาพรวมและรายข้อ  อยู่ในระดบัมาก ยกเว้นการเข้า
ร่วมหรือมีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และการเข้าร่วมหรือมีสว่นร่วมในกิจกรรมของศาสนาที่ตนนบัถือ  อยูใ่นระดบัมาก
ที่สดุ ในด้านความซื่อสตัย์ โดยภาพรวม และรายข้ออยูใ่นระดบัมาก ในด้านมีวินยั โดยภาพรวม และรายข้ออยูใ่นระดบัมาก 
ในด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดบัมาก ในด้านอยู่อย่างพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ใน
ด้านมุง่มัน่ในการท างานโดยภาพรวม และรายข้อ อยูใ่นระดบัมาก  

ผลการเปรียบเทียบคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของนกัเรียนตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์ จ าแนกตามเพศ พบวา่ ครูที่เป็นเพศหญิง เห็นวา่ 
คณุลกัษณะด้านความซื่อสตัย์ ด้านมีวินยั ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน และด้านรักความเป็นไทย  เป็นคณุลกัษณะที่พงึประสงค์มากกว่า
ความคิดเห็นของครูเพศชาย  สว่นด้านอื่นๆ ครูเพศหญิงและครูเพศชายมีความคิดเห็นไมแ่ตกตา่งกนั ดงัตาราง 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของนกัเรียนตามความคดิเห็นของครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์ จ าแนกตามเพศ ของผู้ตอบแบบสอบถามโดย
ภาพรวมและรายด้านดงันี ้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์            
ของนักเรียน 

เพศชาย เพศหญิง 
t p 

  S.D.   S.D. 
1.  ด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 4.00 0.54 4.15 0.56 -1.573 .118 

2.  ด้านความซื่อสตัย์ 3.87 0.54 4.15 0.65 -2.560* .012 
3.  ด้านมีวินยั   3.71 0.61 4.03 0.79 -2.496* .014 
4.  ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 3.90 0.57 4.10 0.59 -1.995* .048 
5.  ด้านอยูอ่ยา่งพอเพียง 3.47 0.78 3.50 0.81 -.219 .872 
6.  ด้านมุง่มัน่ในการท างาน 3.94 0.56 4.07 0.77 -1.046 .298 

7.  ด้านรักความเป็นไทย 3.75 0.55 4.10 0.77 -2.895* .004 

8.  ด้านมีจิตสาธารณะ 4.11 0.50 4.17 0.70 -.589 .557 

9.  ด้านกล้าแสดงออก 4.35 0.45 4.21 0.59 1.494 .138 
รวม 3.89 0.42 4.05 0.59 -1.642 .102 

ผลการเปรียบเทียบคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของนกัเรียนตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์ จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ครูที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั มี
ความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของนกัเรียนโดยภาพรวม และรายด้านทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั ดงัตาราง 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของนกัเรียนตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนส่วนขยาย องครักษ์ จ าแนกตามระดับการศึกษาข องผู้ ตอบ
แบบสอบถามโดยภาพรวมและรายด้านดงันี ้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์            
ของนักเรียน 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี t p 

  S.D.   S.D. 
1.  ด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 4.01 0.55 4.16 0.55 -1.561 .121 
2.  ด้านความซื่อสตัย์ 3.93 0.67 4.12 0.57 -1.807 .073 
3.  ด้านมีวินยั   3.83 0.73 3.95 0.75 -.951 .343 
4.  ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 4.01 0.63 4.02 0.56 -.126 .900 
5.  ด้านอยูอ่ยา่งพอเพียง 3.42 0.85 3.55 0.74 -.965 .337 
6.  ด้านมุง่มัน่ในการท างาน 3.98 0.59 4.06 0.77 -.679 .498 
7.  ด้านรักความเป็นไทย 3.92 0.78 3.99 0.63 -.603 .548 
8.  ด้านมีจิตสาธารณะ 4.09 0.60 4.19 0.65 -.943 .348 
9.  ด้านกล้าแสดงออก 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  ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยายองครักษ์ จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน ใน
ภาพรวม พบวา่ ครู ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนมากกวา่ 15 ปี และครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 10 - 15 ปี มีความคิดเห็น
ต่อคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของนกัเรียนโดยภาพรวม มากกว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า 10 ปี สว่นครูที่มี
ประสบการณ์ในการสอน 10 - 15 ปี และครูที่มีประสบการณ์ในการสอนมากกวา่ 15 ปีมีความคิดเห็นไมต่า่งกนั ดงัตาราง 
 

ตารางที่  3  การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่เป็นรายคูต่ามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกนั ตอ่คณุลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย 
องครักษ์ โดยภาพรวม 

ประสบการณ์              ใน
การสอน   

น้อยกวา่ 10 ปี 10 - 15 ปี มากกวา่ 15 ปี 

3.73 4.03 4.24 
น้อยกวา่ 10 ปี 3.73  * * 

10 - 15 ปี 4.03    

มากกวา่ 15 ปี 4.24    

ผลการเปรียบเทียบคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของนกัเรียนตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์ จ าแนกตามระดบัชัน้ที่สอน ในภาพรวม พบว่า
ครูผู้ สอนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-4  เห็นด้วยกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนมากกว่าครูผู้ สอนระดับชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 5-6 ดงัตาราง 
ตารางที่  4  การเปรียบเทียบคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของนกัเรียนตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนส่วนขยาย องครักษ์ จ าแนกตามระดบัชัน้ที่สอน ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยภาพรวมและรายด้านดงันี ้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์            
ของนักเรียน 

ระดบัชัน้ท่ีสอน 
F p ป.1-2 ป.3-4 ป.5-6 

      
1. ด้านรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ 4.20 4.03 4.20 1.500 .227 

2.  ด้านความซื่อสตัย์ 4.26 4.01 3.83 5.740* .004 

3.  ด้านมีวินยั 4.16 3.77 3.76 4.283* .016 

4.  ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 4.15 4.10 3.80 4.918* .009 

5.  ด้านอยูอ่ยา่งพอเพียง 3.62 3.44 3.41 .906 .407 

6.  ด้านมุง่มัน่ในการท างาน 4.08 3.90 4.08 .944 .392 

7.  ด้านรักความเป็นไทย 4.08 4.00 3.79 2.054 .132 

8.  ด้านมีจิตสาธารณะ 4.20 4.25 3.99 2.072 .130 

9.  ด้านกล้าแสดงออก 4.35 4.25 4.20 .789 .456 

รวม 4.11 3.96 3.87 2.368 .098 



 
226 วารสารบริหารการศกึษา มศว ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 31 เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

ผลการสมัภาษณ์แนวทางการพฒันาคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์ พบวา่  การพฒันาคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของนกัเรียน ทัง้ 9 
ด้าน จะต้องบรูณาการในแผนการสอนทกุรายวชิา การจดักิจกรรม Home Room การให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมใน
กิจกรรม และการติดตามผลการประเมินคณุลกัษณะแตล่ะด้านอยา่งสม า่เสมอ 
 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษา  คณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของนกัเรียน ตามความคิดเห็นของครู ศึกษาเฉพาะกรณี :โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนส่วนขยาย องครักษ์ มีประเด็นส าคญัจะน ามา
อภิปราย ดงันี ้
 1. ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนส่วนขยาย องครักษ์  
  มีความคิดเห็นต่อคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของนกัเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก  มีสาเหตมุาจาก   การที่โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  และโรงเรียนส่วนขยาย องครักษ์ ได้มีการจัดท าหลกัสูตรที่
ทนัสมยั และมีการปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรเป็นประจ าทกุปี โดยเฉพาะการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน และกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรตามความต้องการของผู้ปกครองและผู้ เรียน คณะครูทกุคนก็ให้ความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอนอย่างเต็ม
ตามศกัยภาพ และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูร โดยบูรณาการการเรียนการสอนทัง้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ กิจกรรม
พฒันาผู้ เรียน กิจกรรมเสริมหลกัสตูร และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั จึงจะท าให้นกัเรียนเป็นมนุษย์ที่มีความ
สมบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย สงัคม อารมณ์และสติปัญญา เป็นผู้มีวิจารญาณในการจ าแนกแยกแยะวา่อะไรควรท า หรือไม่ควรท า 
รู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงจึงสามารถแก้ปัญหาที่พบได้อย่างชาญฉลาด ซึ่งสอดคล้องกับคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ที่มุ่งพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์เพื่อให้สามารถ
ให้อยู่ร่วมกับผู้ อื่นในสงัคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลโลก สอดคล้องกับ ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา [4]  ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทัง้ความรู้และคุณธรรม เยาวชนได้รับ
การศึกษาที่มีคณุภาพอย่างกว้างขวางและทัว่ถึง โดยค านึงถึงการพฒันาผู้ เรียนอยา่งรอบด้าน ครอบคลมุทัง้ด้านพฤติกรรม 
จิตใจ และปัญญา และสอดคล้องกบั คณะศกึษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัขอนแก่น [5] ที่กลา่วถึงลกัษณะของคนไทยสมยัใหม่
วา่ประกอบด้วย คณุลกัษณะด้านปัญญา ได้แก่  เป็นผู้  รู้จกัเหตแุละผล มีวิจารณญาณในการแยกแยะผิดชอบ ชัว่ดี คณุและ
โทษ รู้จกัสิง่ที่ควรกระท าและไมค่วรกระท าบนพืน้ฐานความเป็นจริง รู้จกัแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาดปราศจากอคติรู้เทา่ทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึน้ได้ อย่างรวดเร็วและหลากหลาย รู้คุณค่าของภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย มีความ
ละอายต่อการกระท าผิดประพฤติปฏิบตัิในความถกูต้อง  ช่วยเหลอืเกือ้กลูประโยชน์ซึง่กนัและกนัโดยไมเ่ห็นแก่ตวั ตระหนกั
และปฏิบตัิตามสทิธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สงัคมและมวลมนษุยชาติแก้ปัญหาโดยสนัติวิธี เคารพสทิธิและเสรีภาพ
ของผู้อื่นตามระบอบประชาธิปไตย มีจิตส านกึมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาและมีความพร้อมที่จะร่วมมือกนัอยา่งสร้างสรรค์ในสงัคมให้
มีสนัติสขุ มีจิตส านกึรู้จกัใช้อนรัุกษ์และเสริมสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรู้จักรักษาสขุภาพอนามยัทัง้ของ
ตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้อยา่งเหมาะสม มีความสามารถ และมีทกัษะในการประกอบการงานและอาชีพท่ีสอดคล้อง
กบัสมรรถภาพและศกัยภาพของบคุคล  
  2. ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์   
ที่มีเพศตา่งกนั มีความคิดเห็นต่อคณุลกัษณะ ท่ีพงึประสงค์ของนกัเรียน ด้านความซื่อสตัย์ ด้านมีวินยั ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน และ
ด้านรักความเป็นไทย แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยครูเพศหญิงมีความคิดเห็นมากกว่าครูเพศชาย 
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อาจจะเป็นเพราะวา่ ครูที่ตา่งเพศกนัอาจมีความต้องการ ท่ีจะพฒันาผู้ เรียนหรือมีความถนดัในการจดักิจกรรมที่ตา่งกนั ครู
เพศหญิงอาจจะแสดงความเป็นมิตรและชอบช่วยเหลอืนกัเรียน จึงต้องการความเป็นไทย มารยาทไทย หรือมีความเข้มงวด
ในเร่ืองเล็กๆน้อยหรือมีความละเอียดมากกวา่ครูเพศชาย สว่นครูเพศชายไมไ่ด้เป็นครูประจ าชัน้ ไม่ได้คลกุคลกีบันกัเรียนแต่
อาจจะเน้นในเร่ืองของความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต จึงท าให้ครูเพศหญิงและครูเพศชายมีความคิดเห็นต่อ
คณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของนกัเรียนแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัดลยา  จิตตะยโศธร [6] กลา่ววา่ พฤติกรรมของชายและ
หญิงจะเกิดจากการเลีย้งดูของพ่อแม่ โดยเพศชายพ่อแม่จะเน้นในเร่ืองความส าเร็จ การแข่งขนั การไม่แสดงความรู้สึก 
ตลอดจนการรักษาระเบียบวินยัและกฎเกณฑ์ มกัแสดงออกถึงความสามารถในการปกป้องตนเอง กล้าแสดงออก สว่นใน
เพศหญิงพอ่แมม่กัจะเน้นในเร่ืองของการสร้างความสมัพนัธ์กบับคุคลอื่น มกัที่จะแสดงออกถึงการยอมรับผู้อื่น เป็นมิตรและ
ชอบช่วยเหลอืผู้อื่น   

3. ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์  ที่
มีระดบัการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านไม่
แตกต่างกนั  อาจจะเป็นเพราะวา่  ครูทกุคนได้มีการจดัการเรียนการสอน โดยยึดหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา พทุธศกัราช 
2551 และหลกัสตูรของสถานศกึษา โดยจดับรูณาการในการเรียนการสอนทัง้  8  กลุม่สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
กิจเสริมหลกัสตูร กิจกรรมพิเศษตา่งๆ ในชีวิตประจ าวนั  เพื่อมุ่งพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ให้สามารถให้
อยูร่่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ  ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ครูทกุคนได้จดัการศกึษาตามแนวทางการ
พฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อต้องการท่ีจะให้นกัเรียนเป็นมนษุย์ที่
สมบรูณ์และเป็นที่ยอมรับของสงัคม และสามารถอยูร่่วมกนัในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ ตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรและ
วิสยัทัศน์ของโรงเรียน คือ สร้างและพัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม  เป็นผู้ มีคุณธรรม  มีความรู้  
ความสามารถเป็นที่ยอมรับของสงัคม  เป็นต้นแบบโรงเรียน  พฒันาการคิด  เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และด ารงชี วิตใน
สงัคมได้อย่างสนัติสขุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้จดัการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกบันิตยา สีระวตัร 
[7] ได้กล่าวไว้ว่า  ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ เรียนนัน้ ต้องให้ความส าคัญทัง้ในด้านความรู้และลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ที่ดีที่ผู้ เรียนพึงมี เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับการศึกษาที่มีคณุภาพ โดยค านงึถึงการพฒันาผู้ เรียนในทกุๆด้าน ครอบคลมุทัง้
พฤติกรรมจิตใจ และปัญญา ต้องสง่เสริมและสร้างความตระหนกัให้ผู้ เรียนมีจิตส านึกที่ดี ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยที่
ถกูต้อง เป็นการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม คา่นิยม รวมทัง้วิถีชีวิตที่จะน าไปสูก่ารพฒันาที่ยัง่ยืน มีศกัยภาพในการท่ีจะศกึษาตอ่ 
และในการประกอบอาชีพตอ่ไป เมื่อครูทกุคนได้จดัการเรียนการสอนตามที่กลา่วมาจึงท าให้ครูที่มีระดบัการศกึษาต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยภาพรวมและราย ด้านทุกด้านไม่แตกต่ างและสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จุฑามณี พวงมะลิ [8] ได้ศึกษา สภาพ ปัญหา และแนวทางการพฒันาเพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของนกัเรียนในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 4  ผลการศกึษาพบวา่ ครูที่มี
ระดบัการศกึษาที่ตา่งกนั รับรู้สภาพและปัญหาการเสริมสร้างคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียนไมแ่ตกตา่งกนั 

4. ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนส่วนขยาย องครักษ์   
ที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของนกัเรียนโดยภาพรวม และด้านรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ด้านความซื่อสตัย์ ด้านมีวินยั ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน ด้านอยู่อยา่งพอเพียง ด้านมุ่งมัน่ในการท างาน  ด้านรักความ
เป็นไทย และด้านมีจิตสาธารณะ แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 โดยครูที่มีประสบการณ์ในการสอน
มากกวา่ 15 ปี มีความคิดเห็นต่อคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของนกัเรียน มากกวา่ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยกวา่ 10 
ปี และ 10 – 15 ปี อาจจะเป็นเพราะว่า ครูที่มีประสบการณ์ที่มากกว่าจะเห็นข้อแตกต่างของนกัเรียนในแต่ละปีได้ชัดเจน 
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และเห็นพฒันาการ และ การเปลี่ยนแปลงในตวัของนกัเรียน ไม่ว่าจะเป็น ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ของ
นกัเรียนได้ดีกว่าครูที่มีประสบการณ์สอนท่ีน้อยกวา่ จึงพยายามเน้นคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ ผา่นการอบรมสัง่สอนนกัเรียน
มานาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความซื่อสตัย์สจุริตทัง้ต่อตนเองและผู้อื่นและปลกูฝังให้นกัเรียนมีวินยั
เป็นคนดีของสงัคม สว่นครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี และ 10 - 15 ปี เป็นครูยุคใหม่ จะเน้นเก่ียวกับการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
เพราะเช่ือว่าถ้านกัเรียนรู้จักค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองก็สามารถเป็นคนเก่งได้และต้องรู้จักอยู่อย่างพอเพียงตามสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จุฑามณี  พวงมะลิ [8] ได้ศึกษา สภาพ ปัญหา และแนวทางการ
พฒันาเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียนในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาศรี
สะเกษ เขต 4  ผลการศึกษาพบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานตา่งกนั มีการรับรู้สภาพการเสริมสร้างคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของนกัเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกับงานวิจยัของพชัราภรณ์  จะยนั
รัมย์ [10] ศึกษาเร่ือง การศึกษาคณุธรรม จริยธรรม ตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา   สงักดัส านกังานพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบรีุ  เขต  1  ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การ
ท างานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีประถมศึกษานนทบรีุ เขต 1 โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 10  ขึน้ไป มีคา่ความคิดเห็นแตกตา่งกบัครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์
การท างาน ต ่ากวา่ 5  ปี  และ 5-10 ปี  

5. ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์ ที่
สอนระดบัชัน้ตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะ ที่พงึประสงค์ของนกัเรียน  ด้านความซื่อสตัย์ ด้านมีวินยั และด้านใฝ่รู้ใฝ่
เรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่สอนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1- 2  มีความคิดเห็นต่อ
คณุลกัษณะที่พึงประสงค์มากกวา่ครูที่สอนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 -6 อาจจะเป็นเพราะวา่ ครูที่สอนในระดบัชัน้เด็กเล็ก
จะใช้เทคนิคในเร่ืองการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมให้นกัเรียนรักและมีความสขุกบัการเรียน เป็นการปลกูฝังทศันคติที่
ดีให้กับเด็กเล็ก ครูจึงต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด มากกว่านักเรียนในระดบัชัน้ที่สูงขึน้  สอดคล้องกับการจัดหลกัสตูรของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์ โดยหลกัสตูรมีการ
พฒันาความรู้ ความสามารถของผู้ เรียนเป็น  3 ช่วง ได้แก่ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 - 2 บรูณาการการเรียนการสอน และสร้าง
ทกัษะพืน้ฐาน ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 เน้นทกัษะพืน้ฐาน และการประยกุต์ และชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 การน าทกัษะ
พืน้ฐานไปประยุกต์ใช้ [11] ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ครูที่สอนในระดบัชัน้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ของนกัเรียน  ด้านความซื่อสตัย์ ด้านมีวินยั และด้านใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. การพัฒนาคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครู ผู้บริหารและผู้ปกครองควรให้
ความรู้และสร้างความตระหนกัให้กบันกัเรียนในการปฏิบตัิตนตามสทิธิ หน้าที่ พลเมืองดีของชาติ ให้มากขึน้ 

2. การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้านความซื่อสตัย์ ครู ผู้บริหาร และผู้ ปกครองควรฝึกให้
นกัเรียนเป็นผู้พดูแตส่ิง่ถกูต้องและเป็นความจริงเสมอ 

3. การพัฒนาคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้านมีวินยั ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครองควรดูแลให้นักเรียน
ปฏิบตัิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบงัคบั ของโรงเรียน และสงัคม 
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4. การพฒันาคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของนกัเรียนด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครองควรฝึกให้นกัเรียน
หาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ เช่น จากหนงัสอื หนงัสอืพิมพ์ วารสาร จากเทคโนโลยี หรือจากผู้ รู้ 

5. การพฒันาคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของนกัเรียนด้านอยู่อย่างพอเพียง ครู ผู้บริหารและผู้ปกครอง ควรฝึกให้
นกัเรียนซอ่มแซมสิง่ของเคร่ืองใช้ที่ช ารุด 

6. การพฒันาคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของนกัเรียนด้านมุ่งมัน่ในการท างาน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครองควรให้
นกัเรียนแก้ไขงานท่ีบกพร่องให้ดียิ่งขึน้ 

7. การพัฒนาคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของนกัเรียนด้านรักความเป็นไทย ครู ผู้บริหารและผู้ปกครองควรฝึกให้
นกัเรียนหยดุให้ครูหรือผู้ใหญ่เดินก่อน เมื่อเดินสวนทางกบัครูหรือผู้ใหญ่  

8. การพัฒนาคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้านมีจิตสาธารณะ ครู ผู้บริหารและผู้ปกครองควรฝึกให้
นกัเรียน ช่วยดแูลรักษาความสะอาดของโรงเรียน หรือที่สาธารณะ ด้วยความเต็มใจ 

9. การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้านกล้าแสดงออก ครู ผู้ บริหารและผู้ ปกครองควรฝึก 
บคุลกิภาพดี และสามารถควบคมุอารมณ์ ให้นกัเรียน 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัยครัง้ต่อไป 
1. การวจิยัเก่ียวกบัประสทิธิภาพในการพฒันาคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของนกัเรียน 
2. ควรมีการศกึษาการมีสว่นร่วมของผู้บริหารในการพฒันาคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของนกัเรียน 
3. ควรศกึษาปัจจยัที่สง่ผลตอ่ประสทิธิภาพในการพฒันาคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของนกัเรียน 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูที่ส่งผลต่อประสทิธิผลของโรงเรียนใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่  ข้าราชการครูสายผู้สอน ของโรงเรียน ในสงักดั 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  จ านวน  292  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ เทียบสดัส่วน
ตามขนาดโรงเรียนแล้วท าการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือที่ใช้ลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ 
เก่ียวกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู  จ านวน 90  ข้อ  โดยมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง .31-.80  และค่าความ
เช่ือมัน่ทัง้ฉบบั  0.98  และเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาตราด  จ านวน 
28  ข้อ  โดยมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง .28-.82  และค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั  0.94  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  
ได้แก่  คะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การหาค่าความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน  
 ผลการวิจยั  พบวา่ 

 1.  การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต ่าสุด 3 อันดับแรก  ได้แก่ ด้านปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน  ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  และด้านร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ใน
ชมุชน ตามล าดบั 
 2.  การเปรียบเทียบการพฒันามาตรฐานวิชาชีพครูโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระด ับ.05 จ าแนกตามขนาดของ
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โรงเรียน  โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  จ าแนกตามประเภทของโรงเรียน  โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 3.  ประสทิธิผลของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้านอยูใ่น
ระดบัมาก เรียงอนัดบัจากสงูสดุไปต ่าสดุได้แก่ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ด้านความสามารถใน
การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ด้านความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีเจตคติทางบวก  และด้านความสามารถใน
การผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู ตามล าดบั 
 4.  การเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนก
ตามระดบัการศึกษาโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน และจ าแนกตาม
ประเภทของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 5.  การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน เขตพื น้ที ่การศ ึกษา
ประถมศึกษาตราด โดยรวมมีความสมัพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 6.  การพฒันามาตรฐานวิชาชีพครู  ด้านการตดัสินใจปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึ งผลที่จะเกิดกบัผู้ เรียน 
(X2) ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้ เรียน  (X6) ด้านการร่วมมือกบัผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ใน
ชุมชน (X10) และด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน (X8) เป็นตวัพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนในสงัก ัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด  โดยมีค่าอ านาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 50.50  ดงัสมการการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานได้ ดงันี ้
 คะแนนดิบ    Ŷ = .812 + .199 (X2) + .267 (X6) + .222 (X10) + .113 (X8) 

คะแนนมาตรฐาน yẐ  = .199 (Zx2) + .275 (Zx6) + .274 (Zx10) + .121 (Zx8) 
 

ค าส าคัญ : การพฒันา/ มาตรฐานวิชาชีพครู/ ประสทิธิผลของโรงเรียน/ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาตราด 
 

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  Ŷ =  .812 + .199 (X2) + .267 (X6) + .222 (X10) + .113 (X8) 

Standard score yẐ  = .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  
 การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ยืนจะต้องให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้
เข้มแข็งและมีพลงัเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะการพฒันาคนหรือทุนมนุษย์ให้
เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลีย่นแปลงโลกในยคุศตวรรษที่ 21 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและปัจจัยเสี่ยงในอนาคตที่
คาดว่าจะเป็นอุปสรรคส าคัญในการพฒันาคน การยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  บน
หลกัการพืน้ฐานส าคญัที่คนไทยต้องมีความรู้ ใฝ่เรียนรู้ ตดัสินใจด้วยความระมดัระวงั มีส านึกในศีลธรรมและจริยธรรม 
ด าเนินชีวิตด้วยความเพียร อดทน  มีสติใช้ปัญญา จะน าไปสู่ความพอประมาณ ความมีเหตผุล และการมีภมูิคุ้มกนัให้
คนและสงัคมไทย ได้แก่ การพฒันาคนและสงัคมไทยสู่คุณภาพ  โดยมีแนวทางในการพัฒนาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ให้ความส าคญักบัการพฒันาคนไทยทกุช่วงวยั ให้มีภมูิคุ้มกนัตอ่การเปลีย่นแปลง มีความพร้อมทัง้ด้านร่างกายที่
สมบรูณ์ มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตส านกึในคณุธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
ควบคู ่ก ับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสงัคมและสถาบ ันทางสงัคมให้เข้มแข็งและเอื อ้ต ่อการ พ ัฒนาคน  
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ซึ่งสอดคล้องกับอรุณ รักธรรม [1] ได้กล่าวถึงความส าคญัของคนไว้ว่า ไม่ว่าในวงราชการหรือธุรกิจใด ๆ งานทุกอย่าง
จะส าเร็จหรือล้มเหลวนัน้ขึน้อยู่กับผู้ปฏิบัติเป็นปัจจัยที่ส าคญั กิจการใดไม่ว่าจะตัง้ความมุ่งหมาย วางแผน นโยบายจัด
องค์การ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเงินทนุอยา่งพร้อมเพียงใดก็ตาม หากบคุคลผู้ด าเนินงานในกิจการนัน้ไม่มีความเป็นผู้น า 
ขาดความรู้ความสามารถก็จะท าให้องค์การนัน้ไมป่ระสบผลส าเร็จ 
 ครุุสภาเป็นสภาครูบุคลากรทางการศึกษา ที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติสภาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2546 มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับ ดูแล การ
ปฏิบตัิตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทัง้การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นการยกระดับ
วิชาชีพทางการศกึษาให้เป็นวิชาชีพชัน้สงู ได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูไว้ 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน และมาตรฐานการปฏิบตัิตน โดยได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ไว้จ านวน 12 มาตรฐาน 
ซึ่งเป็นข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลกัษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบตัิงานและพฒันางาน ซึ่งผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพ
ทางการศกึษาต้องปฏิบตัิตาม และต้องฝึกฝนให้มีทกัษะหรือความช านาญสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง [2] 
 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชา ติ พ.ศ. 2545 เป็น
หน่วยงานที่ด าเนินการระดมความคิด ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายและตวัชีว้ดัความส าเร็จ ในการด าเนินการ
ให้สอดคล้องกบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และความต้องการของ
ท้องถ่ิน ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ และปัญหาความจ าเป็นในการพฒันาตาม
สภาพที่แท้จริงของการจดัการศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษาเป็นผู้ก าหนดในเร่ืองการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาทกุ
ระดบัให้มีคณุภาพ ตามมาตรฐานที่เหมาะสมกบัวิชาชีพชัน้สงู ซึ่งมุ่งเน้นงาน 3 ด้าน คือ การเรียนรู้ การปฏิรูปครู บุคลากร
และการปฏิรูประบบบริหารการจดัการ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามีอ านาจหน้าที่ในการก ากบั ดแูล จดัตัง้ ยบุรวมหรือเลิก
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในเขตพืน้ที่การศึกษา มีอ านาจสง่เสริมสนบัสนนุสถานศึกษาเอกชนในเขตพืน้ที่การศึกษา ประสาน
และสง่เสริมองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ให้สามารถจดัการศกึษาสอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานการศกึษา สง่เสริมและ
สนบัสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาน
ประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่นที่จัดการศึกษาที่หลากหลายในเขตพืน้ที่การศึกษา  และปฏิบตัิหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องกับ
อ านาจหน้าที่ท่ีระบไุว้ข้างต้น [3]                              
 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีโรงเรียนในการดูแลนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน จ านวน 7 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองตราด อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอเขาสมิง  อ าเภอคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ อ าเภอ
เกาะช้าง และอ าเภอเกาะกดู โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ จ านวน 111 โรงเรียน 2 สาขา นักเรียนจ านวน 22,436 คน และ
ครูจ านวน 1,214 คน ซึ่งจะต้องขบัเคลือ่นการปฏิรูปการศกึษาไปสูเ่ปา้หมายให้ผู้ เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสขุ โดย
ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทส าคญัที่จะน าพาผู้ ร่วมงานในโรงเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฒันาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน   อย่างไรก็ตามจากสภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาตราด  พบปัญหาว่าเด็กนกัเรียนมีอตัราการซ า้
ชัน้ 331 คน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต ่า GAT ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทัง้หมด 
46.92 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทัง้หมด  45.34 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนทัง้หมด 37.98 และสิงที่พบและเป็นสาเหตุของปัญหาดงักล่าว คือ บุคลากรขาดความรู้ ความช านาญในงานที่
ปฏิบัติ มีภาระหน้าที่นอกเหนือจาการสอนจ านวนมาก อีกทัง้ย ังไม่มีประสบการณ์การท างานในระดับกรม  จังหวัด 
สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังพึ่งตนเองไม่ได้ ต้องอาศยัหน่วยงานที่เหนือกว่า เช่น งานการเงิน การนิเทศติดตามโรงเรียนไม่
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สามารถท าได้เต็มที่ จึงส่งผลกระทบถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และประสิทธิผลด้านอื่นของโรงเรียน
โดยตรง [4] 
 จากสภาพปัจจบุนัและปัญหาดงักลา่วข้างต้น จะเห็นได้การปฏิบตัิตนและปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูนัน้
มีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนโดยตรง ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพครูที่สง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาตราด  
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสายผู้สอน เพื่อเสนอแนะผู้บริหาร ผู้ที่เก่ียวข้องทางการศกึษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ได้น าไปพิจารณาปรับปรุงการบริหาร และพฒันาครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัการพฒันามาตรฐานวิชาชีพครูโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด  ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสายผู้สอน 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูโรงเรียนประถมศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสายผู้สอน โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ขนาดของ
โรงเรียน และประเภทของโรงเรียน 
 3.  เพื่อศึกษาระดบัประสทิธิผลของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาตราดตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครูสายผู้สอน 
 4.  เพื่อเปรียบเทียบประสทิธิผลของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาตราด ตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครูสายผู้สอน โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษา ขนาดของโรงเรียน และประเภทของโรงเรียน 
 5.  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการพฒันามาตรฐานวิชาชีพครูกบัประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาตราด  
 6.  เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การพฒันามาตรฐานวิชาชีพครูที่สง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้ได้แก่ ข้าราชการครูสายผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวนโรงเรียน 111 โรงเรียน 2 สาขา 
จ านวนครู 1,214 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้ได้แก่ ข้าราชการครูสายผู้ สอนโรงเรียนประถมศึกษา สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมตราด กลา่วคือ ตามขนาดและประเภทของโรงเรียนโดยวิธีการสุม่แบบแบง่ชัน้(Stratified 
random sampling) และใช้วิธีสุม่อยา่งง่าย (Simple random sampling) เพื่อเลอืกรายช่ือกลุม่ตวัอยา่ง สว่นการก าหนดขนาด
กลุม่ตวัอย่าง ใช้ตารางของ Krejcie and Morgan ได้กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 292 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจยัสร้างขึน้เอง โดยอาศยัแนวคิดจากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง แบง่ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอน
ที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน และสถานภาพของผู้ตอบ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
การพฒันามาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 (ปรับปรุง พ.ศ. 2544) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) โดยอาศยัแนวคิดของลเิคอร์ท ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษา โดยอาศัย
แนวคิดของ Mott โดยสถิติที่ใช้ในการน าเสนอข้อมลู ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าเฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที
(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การหาสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั 
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(Pearson product moment simple correlation) และการถดถอยพหุคูณแต่ละขัน้ตอน (Stepwise multiple regression 
analysis)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลู สรุปสาระส าคญัของการศกึษาได้ดงัตอ่ไปนี ้

 1.  การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 11 ด้าน และอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ด้าน 
โดยเรียงอนัดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ด้านปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผู้ เรียน ด้านร่วมมือกบัผู้อื่น
ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และด้านร่วมมือกับผู้ อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน ส่วนอันดบัสุดท้าย ได้แก่ ด้านปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูอยูเ่สมอ 
 2.  การเปรียบเทียบการพฒันามาตรฐานวิชาชีพครูโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด  
  2.1  จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยรวมและด้านพฒันาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้ เรียน  และด้านการรายงานผลการพฒันาคณุภาพของผู้ เรียน
ได้อยา่งมีระบบ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นด้านอื่น ๆ แตกตา่งอยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ 
  2.2  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเว้น 
ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ และด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
  2.3  จ าแนกตามประเภทของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3.  ประสทิธิผลของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้านอยูใ่น
ระดับมาก เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถ ในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ด้ าน
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ด้านความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีเจตคติทางบวก และด้าน
ความสามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู ตามล าดบั 
 4.  การเปรียบเทียบประสทิธิผลของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาตราด 
  4.1  จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเว้น ด้าน
ความสามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
  4.2  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ 
  4.3  จ าแนกตามประเภทของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 5.  การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาตราด โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กนัทางบวกอยูใ่นระดบัสงูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เมื่อพิจารณาราย
ด้าน เรียงล าดับตามความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ 3 อันดับแรก ได้แก่ การตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกบัผู้ เรียน (X6) สร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในทกุสถานการณ์ (X12) และร่วมมือ
กบัผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน  (X10) ตามล าดับ ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ การรายงานผลการพัฒนาคณุภาพของ
ผู้ เรียนได้อยา่งมีระบบ 
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การพัฒนามาตรฐาน
วิชาชพีครู (X) 

ประสิทธิผลของโรงเรียน (Y)  
Y1 p Y2 p Y3 p Y4 p Y p 

X1 .40* .00 .27* .00 .22* .00 .24* .00 .28* .00 

X2 .50* .00 .52* .00 .57* .00 .62* .00 .64* .00 

X3 .45* .00 .45* .00 .49* .00 .54* .00 .55* .00 

X4 .42* .00 .26* .00 .45* .00 .47* .00 .49* .00 

X5 .47* .00 .26* .00 .40* .00 .49* .00 .45* .00 

X6 .57* .00 .51* .00 .50* .00 .49* .00 .58* .00 

X7 .28* .00 .20* .00 .22* .00 .25* .00 .29* .00 

X8 .42* .00 .42* .00 .48* .00 .52* .00 .52* .00 

X9 .41* .00 .41* .00 .49* .00 .55* .00 .54* .00 

X10 .45* .00 .40* .00 .54* .00 .64* .00 .59* .00 

X11 .48* .00 .42* .00 .56* .00 .55* .00 .58* .00 

X12 .56* .00 .42* .00 .55* .00 .58* .00 .60* .00 

X .59* .00 .51* .00 .51* .00 .65* .00 .67* .00 

 

 6.  การพฒันามาตรฐานวิชาชีพครูที่มีอ านาจพยากรณ์ประสทิธิผลของโรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาตราด ได้ตามล าดบัดงันี ้ 

ตัวพยากรณ์ R R2 เปอร์เซ็นต์การพยากรณ์ 
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 

 

ด้านการตดัสินใจปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านงึถึงผลที่จะเกิดกบัผู้ เรียน (X2) ด้านจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผล
ถาวรท่ีเกิดแก่ผู้ เรียน (X6) ด้านร่วมมือกบัผู้อื่นอยา่งสร้างสรรค์ในชมุชน (X10) และด้านปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน 
(X8) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พหุคูณของตัวพยากรณ์ (r) ทัง้สี่องค์ประกอบกับตัวเกณฑ์มีค่าเท่ากับ .505 ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ (S.E.est) เท่ากับ .331 และพบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในการสร้าง

สมการพยากรณ์ ()   และคา่คงที่ (a) มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ ได้สมการพยากรณ์
การพฒันามาตรฐานวิชาชีพครูที่มีต่อสง่ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด ในรูปคะแนนดิบและสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ ดงันี ้
 คะแนนดิบ Ŷ = .812 + .199 (X2) + .267 (X6) + .222 (X10) + .113 (X8) 

คะแนนมาตรฐาน  yẐ = .199 (ZX2) + .275 (ZX 6) + .274 (ZX 10) + .121 (ZX 8) 
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อภปิรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญจากการค้นพบดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 1.  การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ก าหนดพนัธกิจเพื่อ
พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา ให้สามารถจดัการเรียนการสอนได้อยา่งมีคณุภาพ และก าหนดกลยทุธ์เพื่อพฒันาค รู
และบคุลากรทางการศึกษาทัง้ระบบ [4] ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยมีการจัดท า
รายงานต่อหน่วยงานต้นสงักัด เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) จากเหตผุลดงักลา่วท าให้โรงเรียน
ในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีการตื่นตวัและตระหนกัในการพฒันาครู ให้มีมาตรฐานตามที่
กฎหมาย จะเห็นได้จากผลการวิจัยที่พบว่า การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียน ในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาตราด โดยรวมและรายด้านเกือบทกุด้านอยูใ่นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชิตา  สืบทอง 
[5] ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในสงัก ัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  โดยรวมและรายมาตรฐานอยู่ใน
ระดบัมาก  
 2.  การเปรียบเทยีบการพฒันามาตรฐานวชิาชีพครูโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
ตราด   
  2.1  จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยรวมและด้านพฒันาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้ เรียน และด้านการรายงานผลการพฒันาคณุภาพของผู้ เรียน
ได้อย่างมีระบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าการศึกษาท าให้บุคคลมีความ
แตกต่างกนัในด้านระบบความคิด หรือเนื่องจากคนที่มีการเรียนรู้ที่มากกว่าจะรู้วิธีการในการสอนที่มีรูปแบบ มีการศึกษา
ข้อมูลเพื่อมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน จากเหตผุลดงักลา่วท าให้การเปรียบเทียบการพฒันามาตรฐานวิชาชีพครู
โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยรวมด้านพฒันาสื่อการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้ เรียน  และด้าน
การรายงานผลการพฒันาคณุภาพของผู้ เรียนได้อย่างมีระบบ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ มณฑกานต์  สุนันท์ [6] ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้ สอน สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า การเปรียบเทียบการปฏิบตัิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของ
ครูผู้สอน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 จ าแนกตามวฒุิการศกึษา โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 
  ด้านอื่น ๆ แตกต่างอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าครูทกุคนต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ลกูศิษย์ ออกแบบการเรียนการสอนและพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั เพื่อพฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนดี 
คนเก่ง สามารถอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ ด้านปฏิบตัิกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ด้าน
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้ เรียน ด้านการมุ่งมัน่พฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ 
ด้านพฒันาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตัิได้ผลจริงด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน ด้านร่วมมือกับผู้ อื่นใน
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  ด้านร่วมมือกับผู้ อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
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พัฒนา และด้านสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ แตกต่างอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของชลธิชา  สุขเจริญ [7] ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนกลุม่บางละมงุ 3 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า การเปรียบเทียบการปฏิบตัิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของครูโรงเรียนกลุ่มบางละมุง 3 สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ    
 2.2  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญั ทางสถิติ ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะวา่โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาตราด ทัง้ขนาดเลก็ กลาง และใหญ่ มีกลยทุธ์พฒันาครู
และบคุลากรทางการศกึษาทัง้ระบบ สถานศกึษาและหนว่ยงานที่เก่ียวข้องต้องปฏิบตัิตามกฎหมายการศกึษาและบทบญัญตัิที่
เก่ียวกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู ที่มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพน าไปสู่แนวปฏิบตัิที ่ช ัดเจนในการพฒันา
มาตรฐานวิชาชีพครู จากเหตุผลดงักล่าวท าให้การเปรียบเทียบการพฒันามาตรฐานวิชาชีพค รูโรงเรียนในสงัก ัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   สอดคล้องกับงานวิจัยของวรนิษฐา  ชินทวนั [8] ได้ศึกษาการปฏิบตัิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของข้าราชการครู สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า การเปรียบเทียบการ
ปฏิบตัิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ยกเว้น มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบตัิกิจกรรมทาง
วิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูอยูเ่สมอ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05   
 2.3  จ าแนกตามประเภทของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะวา่ครูที่สอนในโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งเปิดท าการสอนในระดับชัน้อนุบาลถึงชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เน้นการ
พัฒนาผู้ เรียนให้เต็มตามความสามารถและเต็มตามศกัยภาพ เนื่องจากผู้ เรียนต้องน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพ ซึง่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ต้องค านงึถึงผลที่จะเกิดกับผู้ เรียน โดยเน้นผล
ที ่คงทนและยั ่งยืน จากเหตุผลดังกล่าวท าให้การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนในสงักัดส านักงาน เขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามประเภทของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวิจยัของศิรดา  พรมเทพ [9] ได้วิจัยเร่ือง ความสมัพันธ์ระหว่างการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า การพฒันา
มาตรฐานวิชาชีพครูกบัประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาจนัทบรีุ เขต 1 จ าแนกตาม
ประเภทโรงเรียนระหวา่งโรงเรียนมธัยมศกึษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 
 3.  ประสทิธิผลของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาตราด โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2540 ก าหนดให้รัฐต้องจดัการศกึษา 
อบรม และสนบัสนนุให้สถานศึกษาจดัการศึกษาควบคู่กับคุณธรรม จัดให้มีกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ เพื่อปรับปรุง
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ผู้ บริหาร
สถานศกึษาทกุแหง่ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จึงให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานสอนของครูผู้สอน สง่เสริม พฒันาความรู้ให้กบัครูในด้านจิตวิทยาการสอน เทคนิคการสอนตา่ง ๆ สง่ผลท าให้มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึน้ จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ประสิทธิผลของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจ ัยของขวัญใจ  สอนศิริ [10]  ได้ศึกษา
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ความสมัพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน
คาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบรีุ พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบรีุ โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก  
 4.  การเปรียบเทียบประสทิธิผลของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาตราด 
  4.1  จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสู่มาตรฐานการศึกษาระดบัสากลมากขึน้ เป็นเหตุให้โรงเรียนมีการปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการ 
ปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ครู
มีทกัษะในการพฒันานกัเรียนให้มีเจตคติทางบวก ความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อม  และความสามารถใน
การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน และสอดคล้องกับพันธกิจของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่จะ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ [4]  จากเหตผุลดงักลา่วท าให้
ประสิทธิผลของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตราด จ าแนกตามระดบัการศึกษา แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคล้องกบังานวิจยัของวรนิษฐา  ชินทวนั [8] ได้ศึกษาการปฏิบตัิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของข้าราชการครู สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า การเปรียบเทียบการ
ปฏิบตัิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 1 
จ าแนกตามวฒุิการศกึษา โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ    
  ยกเว้น ด้านความสามารถในการผลิตน ักเรียนที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูง แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นีเ้ป็นเพราะวา่ครูผู้สอนท่ีระดบัการศกึษาที่สงูกวา่ให้ความส าคญัตอ่การประเมินของผู้ เรียน
ทัง้ในการประเมินระดับชาติ (NT) และ O-NET   ซึ ่งผู้ เ รียนที่เรียนในระดับชัน้ม ัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องมีการสอบเพื ่อ
ประเมินระด ับชาติ (NT) และO-NET ท าให้ครูผู้ สอนต้องเน้นให้ผู้ เ รียนได้รับทัง้ความรู้ ท ักษะกระบวนการ และ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ และสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการประเมินตา่ง 
ๆ จากเหตุผลดงักล่าวท าให้ประสิทธิผลของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตาม
ระดบัการศกึษา ด้านความสามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของพชันี  รัศมี ได้ศึกษาการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการปฏิบตัิงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสูง แตกต่างอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
  4.2  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะว่าส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีหน้าที่จดัท านโยบาย แผนพฒันาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพืน้ที่การศึกษา ให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้สามารถผลิตผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู  ความสามารถในการ
พฒันานกัเรียนให้มีเจตคติทางบวก ความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม  และความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในโรงเรียน จากเหตผุลดงักลา่วท าให้ประสิทธิผลของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของสรียา  อยู่เย็น ได้ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนในอ าเภอท่าตะเกียบ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา่ ผลเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียนในอ าเภอทา่ตะเกียบ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ     
 4.3  จ าแนกตามประเภทของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่โรงเรียนขยายโอกาส นกัเรียนที่อยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ต้องมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู เพ่ือ
น าไปเป็นเกณฑ์ในการเข้าศกึษาตอ่หรือประกอบอาชีพ จึงสง่เสริมให้ครูได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ทรัพยากร และเวลาใน
การสอนนกัเรียนอย่างเต็มที่ ในขณะที่โรงเรียนประถมศึกษา การศึกษาต่อของนกัเรียนที่เรียนจบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้
โควตาโรงเรียนเดิม จึงให้ความส าคญักบัการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนน้อยกว่าโรงเรียนขยายโอกาส จาก
เหตุผลดงักล่าวท าให้ประสิทธิผลของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตาม
ประเภทของโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษากับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยรวมและรายด้านแตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวิจยัของปรัชญา  เพ็ชรรัตน์ [11] ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
การพฒันามาตรฐานวิชาชีพครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาระยอง เขต 2 
จ าแนกตามประเภทโรงเรียน โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05   
 5.  การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด โดยรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอยู่ในระดบัสงู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะว่ารัฐบาลให้ความส าคญัแก่วิชาชีพครู โดยปรากฏในรูปนโยบายต่าง ๆ ทัง้ในด้านการจัดอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ให้แก่ครู มีจุดมุ่งหมายให้ครูเป็นครูมืออาชีพ เป็นแบบอย่างที่แก่ลูกศิษย์ ท าให้การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูก ับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   โดยรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอยู่
ในระดบัสงู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวิจยัของปรัชญา  เพ็ชรรัตน์ [11] ได้ศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างการพฒันามาตรฐานวิชาชีพครูกบัประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาระยอง 
เขต 2 พบว่า ความสมัพันธ์ระหว่างการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูกับประสิทธิผลของโรง เรียนประถมศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและเกือบทุกด้านมีความสมัพันธ์กันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
 6.  การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูที่มีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้แก่ ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านงึถึงผลที่จะเกิดกบัผู้ เรียน (X2) ด้าน
จดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้ เรียน (X6) ด้านร่วมมือกบัผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน (X10) และ
ด้านปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน (X8) ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าประสิทธิผลของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาตราด จะมีคณุภาพยอ่มขึน้กบัความสามารถของผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศกึษาเป็นส าคญั อนั
จะน าไปสู่ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ส า เร็จได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ท าให้การพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพครู ได้แก่ ด้านการตดัสินใจปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้ เรียน  (X2) ด้านจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้ เรียน (X6) ด้านร่วมมือกับผู้ อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน (X10) และด้านปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน (X8) มีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด สอดคล้องกบังานวิจยัของอภิสิทธ์ิ  สมศรีสขุ ได้ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการพัฒนา
วิชาชีพครูในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ปัจจัยการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูในด้านปัจจัยศักยภาพแห่งตน (Self-
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efficacy) มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อประสิทธิผลการพฒันาวิชาชีพครูเท่ากับ 0.74 รองลงมา คือ ปัจจัยการพฒันาวิชาชีพ
อยา่งต่อเนื่องเทา่กบั 0.69 และปัจจยัทกัษะการสอนเทา่กบั 0.66 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยปัจจยัเชิงสาเหตุ
ทัง้สามตวัร่วมกนัท านายประสทิธิผลการพฒันาวิชาชีพครูในสถานศกึษาการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้ร้อยละ 73 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การศกึษาการพฒันามาตรฐานวชิาชีพครูที่สง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาตราด ผู้วจิยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  ควรสง่เสริมให้ครูได้ท าวิจยัในชัน้เรียน หรือพฒันาผลงานทางวิชาการ และเผยแพร่ต่อบุคลากรในโรงเรียน
และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน โดยใช้การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจด้วยรางวลั เช่น รางวลังานวิจยัในชัน้เรียนดีเดน่ประ
ปี รางวลันวตักรรมทางการศกึษาดีเดน่ประจ าปี เป็นต้น 
 2.  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาวิชาชีพครูที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงาน
เอกชน เพื ่อให้ได้รับความรู้ที ่หลากหลายมาพ ัฒนา วิชาชีพครู อีกทัง้ครูควรแสวงหาความรู้เพื ่อพฒันาความรู้
ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ เช่นการศึกษาต่อ การหมั่นทบทวนและแสวงหาเคร่ืองมือและนวัตกรรมทางการ
พัฒนาสื่อและวิธีการจดัการเรียนการสอน 
 3.  ผู้สอนควรให้ความสนใจนกัเรียนเป็นรายบคุคลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความรู้ ความสามารถของนักเรียน
เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด เพื่อการพัฒนาผู้ เรียนได้ถูกต้องตามพืน้ฐานความรู้ ความสามารถ และทกัษาพืน้ฐานของ
นกัเรียนเป็นรายบคุคล 
 4.  ครูควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของนกัเรียน 
โดยค านงึถึงผู้ เรียนเป็นส าคญั ด้วยวิธีการสอน การวดัผลประเมินผลตามความรู้ ความสามารถของนกัเรียนเป็นรายคน 
 5.  ครูควรมีการแลกเปลี่ยนผลการเรียนของนกัเรียนที่ตนเองสอนกบัครูผู้ สอนรายวิชาอื่น ๆ เพื่อการน าผลการ
เรียนของนักเรียนมาวิเคราะห์ และหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีตรงความปัญหาที่ค้นพบ 
 6.  ค าแนะน าในการปรับปรุงนกัเรียนต่อไป เช่น แบบส ารวจความสนใจในวิชาเรียน แบบส ารวจความสามารถ
พิเศษ เป็นต้น 
 7.  ครูควรให้ความส าคัญกับการจัดท าข้อเสนอแนะปรับปรุงการเรียนการสอนต่อผู้ปกครองนักเรียน เพื่อหา
แนวทางร่วมกบัผู้ปกครองในการปรับปรุงให้นกัเรียนให้มีคณุภาพตอ่ไป 
 8.  ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบ ัติกิจกรรมและแสดงพฤติกรรมที่น ักเรียนพึงแสดงอ อกอย่าง
เหมาะสม โดยใช้วิธีการเฝ้าระวังและให้ค าแนะน าในทางที่ดี และคอยตักเตือนเมื่อเห็นว่าพฤติกรรมนัน้ไม่ถกูต้อง ไม่
เหมาะสม 
 9.  การพฒันามาตรฐานวิชาชีพครู ด้านร่วมมือกบัผู้อื่นในสถานศกึษาอยา่งสร้างสรรค์ เมื่อครูได้รับมอบหมายให้
ปฏิบตัิงานใด ควรปฏิบตัิงานนัน้ ๆ อย่างเต็มก าลงัความสามารถด้วยความทุ่มเท แสวงหาหนทางให้งานส าเร็จอย่างมี
คณุภาพ อนัท าให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ท าให้ได้รับโอกาสในการเป็นผู้น าในการท างานและ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานท่ีสงูขึน้ 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรศกึษาในเชิงคณุภาพการปฏิบตัิกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวชิาชีพครูในโรงเรียนขนาดเลก็ 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาตราด 
 2.  ควรศกึษาปัจจยัที่สง่ผลตอ่มาตรฐานวชิาชีพครู โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
ตราด เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันามาตรฐานวิชาชีพครูและพฒันาประสทิธิผล ของสถานศกึษาให้สงูขึน้ 
 3.  ควรศกึษาหาตวัแปรเพิ่มเติมที่สามารถพยากรณ์ประสทิธิผลของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาตราด 
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DEMONSTRATION SCHOOL 
 
ชนินันท์   ยอดนาม1, รศ.ดร.ภาวิดา  ธาราศรีสทุธิ2,ผศ.ดร.กลัยมน  อินทสุตุ3, รศ.ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน4 

Chaninun Yodnam1,Pavida Tharasrisuthi2,Gunyamon Intusut3,Siriphong Sauphayana4 
 
1นกัศกึษาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
2อาจารย์ สาขาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
3อาจารย์ สาขาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
4อาจารย์ สาขาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจมีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ ตามการ
รับรู้ของครูเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้สภาพการบริหารงานวิชาการจ าแนกตามเพศ อาย ุต าแหน่ง ประสบการณ์ และระดบัที่
สอน กลุม่ตวัอย่าง คือ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย 
องครักษ์ จ านวน 129 คน ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภมูิ เคร่ืองมือที่จะใช้ในการเก็บข้อมลูเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจยัสร้าง
ขึน้มา จ านวน 70 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา โดยการหาคา่ IOC มีคา่เท่ากบั 1.00 ทกุข้อ และค่าความเช่ือมัน่โดยวิธี
ของ Cronbach มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .982  ผลการวิจยั พบวา่  

1. ครูมีการรับรู้สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในภาพรวม และรายด้าน ทัง้ 7 ด้าน อยูใ่นระดบัมาก  
2. ครูหญิงมีการรับรู้ด้านพฒันากระบวนการเรียนมากกวา่ครูชาย  ครู  ที่มีอายตุัง้แต ่35  ปีขึน้ไป  มีการรับรู้ตอ่การ

บริหารงานวิชาการ ด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้มากกวา่ครูที่มีอายตุ ่ากว่า 35 ปี ครูที่มีประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี มีการ
รับรู้สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
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เรียน และด้านการนิเทศการศึกษามากกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี ส่วนครูที่มีต าแหน่งต่างกัน  และครูที่สอน
ระดบัชัน้ตา่งกนั มีการรับรู้ตอ่การบริหารงานวิชาการไมแ่ตกตา่งกนั 

3. ผลจากการสมัภาษณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ครูมีการรับรู้สภาพการบริหารงานวิชาการทัง้ 7 ด้านเป็นไป
ตามหลกัการบริหารงานวิชาการ 
 

ค าส าคัญ: การบริหารงานวิชาการ, 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 
 การบริหารเป็นกระบวนการที่มีการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบมีการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ การ
บริหารจึงเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ และเมื่อพิจารณาด้านการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติจริงที่ต้องอาศัย ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์และทกัษะเฉพาะด้านของผู้บริหาร จึงจะท าให้การท างานประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะใน
สถานศึกษาที่มีทัง้ผู้บริหาร ครู นกัเรียนและบคุลากรผู้สนบัสนนุการจดัการเรียนการสอน ผู้บริหารต้องมีความเป็นศาสตร์ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา ให้มีความน่าเช่ือถือและสร้างความเป็นเลิศในการบริหารและต้องมีความเป็นศิลป์ในการ
บริหารจดัการกบัคน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลตุามเปา้หมาย 
 ในการจดัการศึกษาทกุระดบั งานด้านวิชาการนบัเป็นงานที่มีความส าคญัอย่างยิ่ งเพราะการบริหารการศึกษา ก็
เพื่อตอบสนองความส าเร็จของผลงานทางวิชาการหรือการเรียนการสอน โดยจดุมุง่หมายของการบริหารงานวิชาการอยูท่ี่การ
สร้างนกัเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และคณุสมบตัิที่ต้องการ ดงันัน้การบริหารงานด้านวิชาการ จึงเป็นงานที่
ส าคญัของผู้บริหารที่จะต้องรับผิดชอบในการใช้หลกัการในการบริหารงานด้านนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการจดัการหรือ
บริหารงานวิชาการมกันิยมกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แก่ผู้ท าหน้าที่ทางงานวิชาการอยา่งเต็มที่เพื่อให้มีเสรีภาพ
ทางวิชาการ (Academic Freedom) อนัเป็นผลให้เกิดความรู้และวิธีการใหม่ ๆ ท าให้โรงเรียนก้าวหน้าต่อไปโดยไม่หยดุยัง้ 
[1]  การบริหารงานวิชาการ จึงเป็นงานหลกัที่มีความส าคญัมากในการบริหารจดัการสถานศกึษา เพราะงานวิชาการเป็นงาน
ที่มีบทบาทมากที่สดุในสถานศึกษา นัน่ก็คือการจดัการเรียนการสอน ในสภาพสงัคมปัจจุบนั สถานศึกษามีมากมายแต่ละ
แห่งมีความโดดเด่นแตกต่างกนั การที่จะบอกว่าโดดเด่นมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ผลของการบริหารงานวิชาการ เช่น การที่
ผู้ เรียนสามารถสอบเข้าศกึษาตอ่ในสถานศกึษาที่มีช่ือเสียง การสอบเข้าท างานในสถานท่ีที่ทกุคนอยากท า ดงันัน้ผลทัง้หมด
นีก็้มาจากการบริหารจดัการงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนในสถานศกึษานัน้ ดงันัน้ถ้าผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการงานวิชาการให้ส าเร็จ โดยความร่วมมือของครูและนกัเรียน สถานศึกษานัน้ก็จะเป็นที่
ต้องการเข้าศึกษาของคนในสงัคม นัน่คือผู้บริหารจะหยดุนิ่งไม่ได้ต้องมีการพฒันางาน ท าให้ทกุคนได้รับรู้ถึงภาระหน้าที่ของ
ตนในการร่วมมือกนั เพื่อพฒันาสถานศกึษาให้มีความเป็นเลศิทางวิชาการตอ่ไป  

หลักการบริหารงานวิชาการ ต้องค านึงถึงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท าให้ดีที่สุด น าไปสู่คุณภาพที่คาดหวัง 
ค านึงถึงวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รับผิดชอบร่วมกันท าให้ผลผลิตมีคุณภาพ 
ค านงึถึงประสิทธิภาพประสทิธิผลและความประหยดั การด าเนินงานทางวิชาการโดยอาศยัหลกัการดงักลา่วยอ่มจะสามารถ
บรรลคุวามส าเร็จคือ ความเป็นเลศิทางวิชาการ [2] 

ปัจจุบัน ปัญหาของการบริหารงานวิชาการนัน้ ส่งผลให้การจัดการศึกษาด้อยคุณภาพและคุณภาพต ่า หรือ
การศึกษาไม่ได้มาตรฐาน จึงท าให้เกิดปัญหาอย่างรุนแรงถึงขัน้ที่เรียกว่า ปัญหาวิกฤต (Problem Crisis) ซึ่งมีสาเหตหุลาย
ประการที่ส่งผลให้การบริหารงานวิชาการตกต ่าหรือด้อยคุณภาพ ได้แก่ ความไม่ทันสมัยของหลกัสตูร ข าดการพัฒนา
หลักสูตร เนือ้หาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัย ครูผู้ สอนมีปัญหาส่วนตัวมากมาย การ
จดัรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นแตแ่บบทอ่งจ า การสง่เสริมสนบัสนนุจากผู้บริหารสถานศกึษาและระดบัสงูไมเ่พียงพอ การ
เอาใจใสด่แูลบตุรหลานในด้านการเรียนการสอนท่ีบ้านนัน้มีน้อยมาก สถานศกึษาให้ความร่วมมอืกบับคุคล ครอบครัว ชมุชน 
และองค์กรสงัคมอื่น ๆ ในการมีส่วนร่วมในการพฒันางานวิชาการน้อยมาก สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานมี
จ านวนมาก [3] 
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จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจในการท าวิจัยเร่ือง สภาพการบริหารงาน
วิชาการ ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย 
องครักษ์ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยจะเป็นสารสนเทศแก่ผู้บริหารในการน าไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานวิชาการให้เป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครองมากขึน้ ตลอดจนครูผู้สอนได้น าองค์ความรู้ไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้มีคณุภาพ มีความ
เป็นเลศิมากขึน้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์ 
2. เพื่อเปรียบเทียบในการบริหารงานวิชาการตามการรับรู้ของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์จ าแนกตามเพศ อาย ุต าแหน่ง ประสบการณ์ในการสอน และ
ระดบัชัน้ท่ีสอน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ ครูผู้ สอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   

(ฝ่ายประถม)  และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์  จ านวน  190  คน  
 กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ครูผู้สอน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) และโรงเรียนส่วนขยาย องครักษ์ ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างด้วยตารางส าเร็จรูป ของ Krejcie และ Morgan  
[4] จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 129 คน 

ระยะเวลาในการวิจัย 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2561 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แบบสอบถาม 
  เป็นแบบสอบถามซึง่ผู้วิจยัการพฒันาขึน้จากการศกึษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจยัที่เก่ียวข้อง แบง่เป็น 2 ตอน ดงันี ้
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุต าแหน่ง ประสบการณ์ใน
การสอนและระดบัชัน้ท่ีสอน มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการ  ตามการรับรู้ของครู จ านวน 70 ข้อ ซึง่ครอบคลมุภาระงาน 7 
ด้าน  ซึง่แบบสอบถามดงักลา่วมีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตามแนวลเิคิร์ท (Likert Scale)   

2. แบบสัมภาษณ์สภาพการบริหารงานวิชาการ  ตามการรับรู้ของครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์ โดยใช้ค าถามปลายเปิด ตอ่ภาระงานด้านวิชาการ 7 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้าน
การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพ ด้านการนิเทศการศกึษา ด้านการแนะแนวและ ด้านการพฒันาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยี โดย
ผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์ครูผู้สอนด้วยตนเอง จ านวน 19 คน ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการท่ีปฎิบตัิการสอน 3 คน ตวัแทน
กลุม่สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่ๆละ 1 คน ทัง้  2 โรงเรียน รวมเป็น 16 คน 
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 ในการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้ตดิตอ่ประสานงานผู้บริหารสถานศกึษา 
 1. ผู้วิจยัขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งด้วยแบบสอบถาม 
  2. ผู้วิจยัประสานงาน เพื่อน าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปใช้สอบถามครูผู้สอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์ เก็บรวบรวมข้อมลูได้แบบสอบถามตามขัน้ตอนที่
ต้องการ คือ 129 ฉบบั 
  3. ท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ 
      4.1  ผู้ วิจัยขอหนังสือจากประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหงไปถึงผู้บริหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  (ฝ่ายประถม)และโรงเรียนส่วนขยาย  องครักษ์  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสมัภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารที่
เก่ียวข้องด้านวิชาการ ผู้แทนกลุม่สาระการเรียนรู้รวม 19 คน 
      4.2  ผู้วิจยัสมัภาษณ์แนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์ ด้วยตนเอง  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติถที่ใช้ 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูและใช้สถิติ ดงันี ้ 
 1. การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือวิจยัของแบบสอบถามด้วยการให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจความสอดคล้องของค าถาม
กบัวตัถปุระสงค์ที่มุง่วดั (IOC.) 
 2. ลงรหสัในแบบสอบถามทกุฉบบัและตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ตาม
ขัน้ตอน คือ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) การหาคา่ร้อยละ (percentage) วิเคราะห์ความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ ทัง้ 7 ด้าน โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และ
โรงเรียนส่วนขยาย องครักษ์จ าแนกตามเพศ โดยการทดสอบค่าที ( t- test)  เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์  จ าแนกตามอาย ุ
ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการสอน และระดบัชัน้ที่สอน วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
analysis of variance) ถ้าพบว่ามีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จะน าคา่คะแนนเฉลีย่เป็นรายคูไ่ปท า
การทดสอบตามวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe’s method) 
            3. การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา หลงัสรุปเรียบ
เรียง 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 5. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดบัการรับรู้สภาพการบริหารงานวิชการด้วยสถิติที (T-Test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง สภาพการบริหารงานวิชาการ และเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามการรับรู้ของครูโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์  พบวา่ ครู มีการรับรู้สภาพ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ทัง้ภาพรวม และรายด้านทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก ดงัตาราง 
 
ตารางที่  1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารงานวิชาการ ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์  ในภาพรวมและรายด้าน  ดงันี ้
 

การบริหารงานวิชาการ   S.D. ระดับการรับรู้ 
1. ด้านการจดัการเรียนการสอน 4.38 .52 มาก 
2. ด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้ 4.37 .42 มาก 
3. ด้านการวดัผลประเมินผลและเทยีบโอนผลการเรียน 4.36 .56 มาก 
4. ด้านการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพ 4.37 .53 มาก 
5. ด้านการนิเทศการศกึษา 3.95 .74 มาก 
6. ด้านการแนะแนว 4.17 .62 มาก 
7. ด้านการพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยี 4.46 .52 มาก 

รวม 4.29 .47 มาก 
ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามการรับรู้ของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์ จ าแนกตามเพศ  อาย ุ ต าแหนง่  ประสบการณ์การท างาน  และ
ระดบัชัน้ที่สอน  พบว่า  เฉพาะด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้โดยที่ ครูหญิงมีการรับรู้ด้านนีม้ากกว่า ครูชาย  สว่นด้านอื่นๆ 
ครูชายและครูหญิง มีการรับรู้ไมแ่ตกตา่งกนั ดงัตาราง 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามการรับรู้ของครู จ าแนกตามเพศ ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ภาพรวมและรายด้าน ดงันี ้

การบริหารงานวิชาการ 
เพศชาย เพศหญิง 

t p 
  S.D.   S.D. 

1. ด้านการจดัการเรียนการสอน 4.34 .63 4.41 .42 .826 .411 
2. ด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้ 4.28 .48 4.43 .36 1.986* .049 
3. ด้านการวดัผลประเมินผลและ 
    เทียบโอนผลการเรียน 

4.35 .63 4.36 .50 .135 .893 

4. ด้านการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพ 4.33 .65 4.39 .43 .653 .515 
5. ด้านการนิเทศการศกึษา 4.07 .76 3.86 .71 -1.639 .104 
6. ด้านการแนะแนว 4.08 .75 4.23 .50 1.308 .193 
7. ด้านการพฒันาสือ่นวตักรรม 
    และเทคโนโลยี 

4.44 .55 4.47 .50 .318 .751 

รวม 4.27 .57 4.31 .39 .435 .665 
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ผลการเปรียบเทยีบการบริหารงานวิชาการตามการรับรู้ของครู  จ าแนกตามอาย ุของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ภาพรวมและรายด้าน พบวา่ครูที่มีอายตุา่งกนัมคีวามคดิเห็นในด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้แตกตา่งกนั สว่นด้านอื่น ๆ ไม่
แตกตา่งกนั 

 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามการรับรู้ของครู  จ าแนกตามอาย ุของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ภาพรวมและรายด้าน ดงันี ้

การบริหารงานวิชาการ 

อาย ุ

F p 
ต ่ากวา่     35 

ปี 
35 - 50 ปี สงูกวา่    50 ปี 

      
1. ด้านการจดัการเรียนการสอน 4.35 4.55 4.34 .497 .610 
2. ด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้ 4.22 4.43 4.46 4.090* .019 
3. ด้านการวดัผลประเมินผลและ 
    เทียบโอนผลการเรียน 

4.26 4.36 4.47 1.309 .274 

4. ด้านการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพ 4.33 4.37 4.11 .240 .787 
5. ด้านการนิเทศการศกึษา 3.90 4.04 3.86 .749 .475 
6. ด้านการแนะแนว 3.98 4.25 4.27 2.967 .055 
7. ด้านการพฒันาสือ่นวตักรรม 
    และเทคโนโลยี 

4.42 4.51 4.44 .371 .691 

รวม 4.21 4.34 4.32 1.000 .371 
การเปรียบเทยีบการบริหารงานวชิาการตามการรับรู้ของครู จ าแนกตามต าแหนง่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ครู ท่ีมีต าแหนง่

ตา่งกนั มีการรับรู้สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวม และ รายด้านทกุด้านไมต่า่งกนั  
 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามการรับรู้ของครู จ าแนกตามต าแหนง่ ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ภาพรวมและรายด้านดงันี ้

การบริหารงานวิชาการ 

ต าแหน่งพนกังานมหาวิทยาลยัจากแหลง่เงิน 

F p  เงินงบประมาณ 
 เงิน 

สมาคมฯ    
 เงิน 
รายได้ 

      
1. ด้านการจดัการเรียนการสอน 4.39 4.38 4.36 .032 .969 

2. ด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้ 4.33 4.34 4.48 1.519 .223 

3. ด้านการวดัผลประเมินผลและ 
    เทียบโอนผลการเรียน 

4.27 4.53 4.32 2.565 .081 

4. ด้านการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพ 4.35 4.38 4.38 .033 .968 
5. ด้านการนิเทศการศกึษา 4.03 3.97 3.77 1.385 .254 
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6. ด้านการแนะแนว 4.25 4.03 4.18 1.455 .237 

7. ด้านการพฒันาสือ่นวตักรรม  4.44 4.46 4.50 .147 .864 

รวม 4.29 4.30 4.28 .009 .992 
ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามการรับรู้ของครู จ าแนกตามประสบการณ์ ในการสอนพบวา่ ครูที่มี

ประสบการณ์การสอนแตกตา่งกนั  ครูมีการรับรู้สภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน โดยภาพรวม และด้านการจดัการ
เรียนการสอน ด้านการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และด้านการนิเทศการศกึษา แตกตา่งกนั 

 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามการรับรู้ของครู จ าแนกตามประสบการณ์ ในการสอน ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยภาพรวมและรายด้าน ดงันี ้

การบริหารงานวิชาการ 

ประสบการณ์ในการสอน 

F P น้อยกวา่     
10 ปี 

10 – 20  ปี 
มากกวา่    

20 ปี 

      
1. ด้านการจดัการเรียนการสอน 4.16 4.45 4.51 5.462* .005 
2. ด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้ 4.31 4.37 4.44 1.025 .362 
3. ด้านการวดัผลประเมินผลและ 
    เทียบโอนผลการเรียน 

4.14 4.42 4.50 4.872* .009 

4. ด้านการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพ 4.23 4.42 4.44 2.028 .136 
5. ด้านการนิเทศการศกึษา 3.64 4.04 4.13 5.296* .006 
6. ด้านการแนะแนว 4.08 4.17 4.25 .781 .460 
7. ด้านการพฒันาสือ่นวตักรรม 
    และเทคโนโลยี 

4.30 4.52 4.54 2.740 .068 

รวม 4.12 4.34 4.40 4.025* .020 
ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวชิาการตามการรับรู้ของครู จ าแนกตามระดบัชัน้ที่สอน พบวา่ครูที่สอนระดบัชัน้ตา่งกนั มี

การรับรู้สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านทกุด้านไมต่า่งกนั 
 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามการรับรู้ของครู จ าแนกตามระดบัชัน้ท่ีสอน ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยภาพรวมและรายด้าน ดงันี ้

การบริหารงานวิชาการ 
ระดับชัน้ที่สอน 

F P ป.1 - 2 ป.3 - 4 ป.5 - 6 

      
1. ด้านการจดัการเรียนการสอน 4.32 4.50 4.33 1.538 .219 
2. ด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้ 4.38 4.38 4.36 .015 .985 
3. ด้านการวดัผลประเมินผลและ 
    เทียบโอนผลการเรียน 

4.37 4.45 4.26 1.269 .285 
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4. ด้านการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพ 4.40 4.37 4.33 .210 .811 
5. ด้านการนิเทศการศกึษา 3.82 4.09 3.93 1.413 .247 
6. ด้านการแนะแนว 4.15 4.15 4.20 .085 .919 
7. ด้านการพฒันาสือ่นวตักรรม 
    และเทคโนโลยี 

4.54 4.53 4.31 2.869 .060 

รวม 4.28 4.35 4.25 .540 .584 

 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์ มีประเด็นจะน ามาอภิปราย ดงันี ้

1. ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์  มีการ
รับรู้การบริหารงานวชิาการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะผู้บริหารเน้นย า้ความส าคญัของการบริหารงานวิชาการวา่เป็น
งานหลกัที่ส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้ เรียน ส่วนงานอื่นๆเป็นงาน
สนบัสนนุงานวิชาการ จึงเป็นที่ยอมรับว่างานวิชาการเป็นงานหวัใจของโรงเรียน เพราะจะสง่ผลให้นกัเรียนที่ผลิตออกมามี
คณุภาพประกอบกบังานวิชาการถือได้วา่เป็นภารกิจหลกัของผู้บริหารโรงเรียนที่ผู้บริหารต้องวางแผนให้การจดัการศกึษาของ
โรงเรียนออกมามีคณุภาพ ซึง่สอดคล้องกบั จรุณี เก้าเอีย้ม [5] ที่ได้กลา่วว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่เป็นหวัใจของ
สถานศึกษาหรือโรงเรียน ซึง่ประกอบด้วยงานย่อยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน เช่น หลกัสตูร การพฒันาหลกัสตูรวิชา
สอน สือ่การเรียนการสอน การวดัและประเมินผล การประกนัคณุภาพการศกึษา การจดัสือ่และเทคโนโลยีการศกึษาและงาน
อื่น ๆ รวมถึงการจดับรรยากาศเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ ที่สง่เสริมสนบัสนนุงานวิชาการให้บรรลผุลส าเร็จและสอดคล้องกบั
ความคิดเห็นของ มูนา จารง [6] ที่กล่าวว่าการบริหารงานวิชาการ เป็นภารกิจหลกั ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญ
อนัดบัแรก สว่นงานอื่นเป็นงานที่สนบัสนนุวิชาการให้มีคณุภาพ เพื่อให้ผู้ เรียนด ารงชีวิตในสงัคมร่วมกบัผู้อื่นอย่างมีความสขุ การ
บริหารวิชาการมีความส าคญัที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้จกัวางแผน การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การควบคมุบงัคบับญัชา 
การวินิจฉยัสัง่การ การมอบหมายงานให้ถกูต้องและเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบตัิงานวิชาการบรรลจุุดมุ่งหมายของหลกัสตูรได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ  

2. เปรียบเทียบในการบริหารงานวิชาการตามการรับรู้ของครูโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์จ าแนกตามเพศ อาย ุต าแหน่ง ประสบการณ์ในการสอน และ
ระดบัชัน้ท่ีสอน มีประเด็นส าคญัในการอภิปราย ดงันี ้
          2.1 ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์ 
ที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
ด้านการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพและด้านการนิเทศการศึกษา   ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยครู
เพศหญิงมีการรับรู้ด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้มากกว่าครูเพศชาย อาจเป็นเพราะครูเพศหญิงมกัจะขยนั รับผิดชอบ ไม่
เสียเวลาไปกับการสังสรรค์แบบครูเพศชาย จึงมีเวลาจัดท าแผนการการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศกึษา สาระการเรียนรู้ หนว่ยการเรียนรู้ และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลายกวา่ครูเพศชาย 
       2.2 ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยายองครักษ์ 
ที่มีอายตุ่างกนัมีการรับรู้ต่อการบริหารงานวิชาการ ด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
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ระดบั .05  ซึง่ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยายองครักษ์ ที่
มีอายุ 35-50 ปี และอายุสงูกว่า 50 ปี มีการรับรู้สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
มากกว่าครูที่มีอายุต ่ากว่า 35 ปี เนื่องจากครูที่มีอายุ 35 ปีขึน้ไปจะมีความพร้อม ความรับผิดชอบ ทกัษะ ทัศนคติในการ
ท างาน จึงด าเนินการด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้ให้นกัเรียนได้หลากหลาย และผู้บริหารโรงเรียนยงัมีเทคนิคกระตุ้นครูสงู
วยัให้รู้สึกเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในตนเอง สามารถดึงศกัยภาพออกมาใช้อย่างไม่รู้จักจบสิน้ ขณะเดียวกันผู้บริหารโรงเรียน
ยงัคงให้ก าลงัใจกบัครูที่มีอายตุ ่ากว่า 35 ปี ให้พฒันากระบวนการเรียนของนกัเรียนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อคณุภาพของนกัเรียน
ในท่ีสดุ 
      2.3 ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนส่วนขยาย 
องครักษ์ ที่มีต าแหน่งต่างกัน มีการรับรู้ต่อการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกันทัง้ภาพรวมและรายด้าน ทัง้นีเ้ป็นเพราะ
ผู้บริหารโรงเรียนจะให้ข้อคิดเสมอวา่ครูผู้สอนไม่ว่าจะรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ เงินสมาคมฯ หรือเงินรายได้ ต่างก็มี
ต าแหนง่เป็นครู (อาจารย์สาธิต) เหมือนกนั ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนเหมือนกนั เพื่อ
เป้าหมายของโรงเรียน คือ ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนอนัน ามาซึ่งช่ือเสียงอนัดีงามของโรงเรียนในท่ีสดุ จึงเห็นความจ าเป็นใน
การปฏิบตัิตามนโยบายของโรงเรียนสอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกนั 
     2.4 ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนส่วนขยาย 
องครักษ์ ที่มีประสบการณ์ในการสอนตา่งกนั มีการรับรู้สภาพการบริหารงานวิชาการ   ของโรงเรียนโดยภาพรวมและด้านการ
จดัการเรียนการสอน ด้านการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และด้านการนิเทศการศึกษา แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยครูที่มีประสบการณ์การสอน 10-20 ปีและมากกวา่ 20 ปี มีจะการับรู้สภาพการบริหารงาน
วิชาการมากกว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอนน้อยกว่า 10 ปี เนื่องจากครูที่มีประสบการณ์การสอนมากกวา่จะมีการเตรียม
ความพร้อม และผู้บริหารจะสนบัสนุนให้มีการเข้ารับการอบรม สมัมนา และพฒันาทางด้านวิชาชีพโดยเฉพาะในด้านการ
จดัการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และการนิเทศการศึกษาเป็นระยะๆ ส่งผลให้ครูที่มี
ประสบการณ์สอนมานาน มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง ในการด าเนินงานด้านบริหารงานวิชาการ ตามที่ผู้บริหารโรงเรียนคาดหวงั 
เพราะครูที่มีประสบการณ์สอนมานานจะมีองค์ความรู้ที่ตกผลึก จึงถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอนได้เห็นภาพชัดเจน 
ส่งผลให้นกัเรียนสามารถเข้าใจเนือ้หาวิชาได้อย่างลึกซึง้ ส าหรับด้านการวดัผล ประเมินผล ผู้บริหารโรงเรียนจะส่งเสริม 
พฒันาครูที่มีประสบการณ์มากๆให้ศกึษาวิธีการวดัผลประเมินผลแนวใหม่ๆ  ตามระเบียบ มาตรฐานของกระทรวงศกึษาธิการ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่การนิเทศ ผู้บริหารต่างตระหนกัและเห็นความส าคญัที่จะแนะน าครูอาวโุสให้เปลี่ยนแปลง
เทคนิควิธีสอนให้สนกุกบันกัเรียนอยู่เสมอ  
                     2.5 ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย
องครักษ์ ที่สอนระดบัชัน้ตา่งกนั มีการรับรู้สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั
เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนจะคอยกระตุ้น จงูใจ เสริมแรงให้ครูที่สอนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ถึงชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 มี
ความรู้ในด้านการจดัการเรียนการสอน พฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจยั
เพื่อพฒันาคณุภาพ  การนิเทศการศึกษา การแนะแนว และการพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยี อยา่งต่อเนื่อง จึงท าให้ครู
ทกุระดบัชัน้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยทัว่หน้ากนั 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. ด้านการจดัการเรียนการสอน ผู้บริหารโรงเรียนควรจดัให้มีนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูควรสง่เสริมให้ครูมีการ
นิเทศการสอนให้ครบถ้วนทุกระดับชัน้และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการประชุมหารือ อภิปรายกันในด้านการสอน
โดยเฉพาะครูในกลุม่สาระการเรียนรู้เดียวกนั เพื่อให้ค าแนะน าซึง่กนัและกนัเก่ียวกบัวิธีสอนและเร่ืองอื่น ๆ 

2. ด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการเชิญวิทยากรจากภายนอก ผู้น าชมุชน หรือภมูิปัญญา
ท้องถ่ินมาให้ความรู้แก่นกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนได้มีทกัษะและได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงและการปฏิบตัิจริงจากวิทยากร
ท้องถ่ิน 

3. ด้านการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ผู้บริหารโรงเรียนควรมีคณะกรรมการตรวจสอบเคร่ืองมือ
วดัผล ประเมินผลของครูที่ใช้ในแต่ละกระบวนวิชา ซึ่งทางโรงเรียนควรจัดให้มีการประชุมในแต่ละสาระการเรียนรู้ เพื่อ
พิจารณาในเร่ืองเคร่ืองมือวดัผลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ ซึ่งการจัดประชุมจะท าให้ครูได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในเร่ืองระเบียบการวดัผลและประเมินผลและสามารถน าไปปฏิบตัิได้ถกูต้อง 

4. การวิจัยเพื่อพฒันาคณุภาพ ผู้บริหารโรงเรียนควรกระตุ้นครูโดยให้รางวลั จากการจัดประกวด ผลงานวิจัยใน
โรงเรียน และควรจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการเก่ียวกบัการสร้างนวตักรรมและงานวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษาแก่ครู จากนัน้
ติดตามตรวจสอบการท าวิจยัของครู ตลอดจนนิเทศและประเมินผลการน ากระบวนการวิจยัไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 

5. ด้านการนิเทศการศกึษา ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการกระตุ้นให้ครูให้ความร่วมมือกบัผู้มานิเทศทกุครัง้ มีการแจ้ง
ผลการนิเทศ ให้กับผู้ รับการนิเทศได้รับทราบ ผู้บริหารควรวางแผนแนวทางการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครูให้มี
ประสิทธิภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัแก่ครู จากนัน้
ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศควรตรวจสอบ ติดตามนิเทศ และประเมินผลการจดัการเรียนการสอนเป็นรายบคุคลอย่าง
ตอ่เนื่อง สม ่าเสมอ และเป็นกลัยาณมิตร 

6. ด้านการแนะแนว ผู้บริหารโรงเรียนควรประสานความร่วมมือ และแลกเปลีย่นเรียนรู้   ประสบการณ์ด้านการแนะ
แนวการศึกษากับ สถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่นโดยผู้บริหารควรติดตาม การตรวจสอบ และ
ประเมินผลการแนะแนวการศึกษาของครูทัง้การแนะแนวด้านการศึกษาและการแนะแนวด้านวิชาชีพ กระตุ้นครูให้เห็น
ความส าคญัของการแนะแนวการศึกษา การติดตามผลการเรียนและความประพฤติของนกัเรียน รวมถึงการสง่ต่อนกั เรียน
ให้แก่ครูคนอื่น 

7. ด้านพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยี ผู้บริหารโรงเรียนควรกระตุ้นให้ครูมีสว่นร่วมในการผลติ จดัหาสือ่ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอน โดยสนบัสนุนงบประมาณและจัดหาผู้ดูแลรับผิดชอบ เก็บรักษาสื่อและอุปกรณ์ไม่ให้เกิดการช ารุด
เสยีหาย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. การวิจยัเก่ียวกบัแนวทางพฒันาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารที่มีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
2. ควรมีการศกึษาสภาพปัญหาการปฏิบตัิการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์ 
3. ควรศกึษาปัจจยัที่สง่ผลตอ่ประสทิธิภาพในการบริหารงานวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนค

รินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสว่นขยาย องครักษ์ 
 



 
256 วารสารบริหารการศกึษา มศว ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 31 เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ภาวิดา ธาราศรีสทุธิ. (2550). การบริหารงานวิชาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน. กรุงเทพมหานคร :     
         ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
[2] จรุณี เก้าเอีย้น. (2557). เทคนิคการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา (พิมพ์ครัง้ที่ 2).  
         ยะลา: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา. 
[3] สนัติ บญุภิรมย์. (2552). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทบุ๊คพอยท์ จ ากดั. 
[4] Krejcie, R.V. and Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research  
         Actives. Educational and Psychological Measurement. 
[5] จรุณี เก้าเอีย้น. (2557). เทคนิคการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา (พิมพ์ครัง้ที่ 2).  
         ยะลา: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา. 
[6] มนูา จารง.( 2560). การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาตามทศันะครูผู้สอนในศนูย์เครือขา่ย 
         ตลิง่ชนั สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 2. การศกึษาตามหลกัสตูร 
         ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา,  มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา. 
 
 



 

 

257 วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 31 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
268 วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 31 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

จริยธรรมในการตีพมิพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
(Publication Ethics) 

ในวารสารบริหารการศึกษา มศว 

…………………………………….. 
 

 จากการที่วารสารบริหารการศึกษา มศว เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ใน
ลกัษณะของบทความวิจยัและบทความวิชาการ ที่เกิดจากการศกึษาค้นคว้าวิจยัจนได้ข้อค้นพบใหม่ๆ  และองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ในทางวิชาการ ดงันัน้ เพื่อให้การสือ่สารทางวิชาการเป็นไปอยา่งถกูต้อง มีคณุภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกบัมาตรฐานการ
ตีพิมพ์ของนานาชาติและนโยบายของศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) จึงได้ก าหนด
แนวทาง วิธีปฏิบตัิที่ดี และจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัและบทความวิชาการ ไว้ส าหรับเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของวารสารบริหารการศกึษา มศว อยา่งเคร่งครัดตอ่ไป 
 กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว ได้ก าหนดนโยบายจริยธรรมในการตีพิมพ์บทความวิจัยและ
บทความวิชาการ (Publication Ethics) ในวารสารบริหารการศึกษา มศว ให้ครอบคลมุบุคคลทัง้ 3 กลุ่ม ที่อยู่ในวงจรการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ประกอบด้วย ผู้นิพนธ์ (Author) บรรณาธิการวารสาร (Editor) และผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ซึ่ง
ได้มีข้อก าหนดเพื่อการก ากบัให้บคุคลทัง้ 3 กลุม่ ดงักลา่ว ได้ศกึษาและปฏิบตัิตามข้อก าหนดอยา่งเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ต่อ
ผู้ เก่ียวข้องทกุภาคสว่นตลอดจน ผู้อา่น ในแวดวงวิชาการและสงัคมโดยรวม มีรายละเอียดของบทบาทหน้าที่ของบคุคลทัง้ 3 
กลุม่ มีรายละเอียด ดงันี ้   
 1. บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors) ประกอบด้วย 
     1.1 ผู้นิพนธ์ต้องรับรองวา่บทความที่สง่มานัน้เป็นผลงานใหมแ่ละไมเ่คยตีพมิพ์ที่ใดมาก่อน 
     1.2 ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเทจ็จริงทีเ่กิดขึน้จากการท าวจิยั ไมบ่ิดเบือนข้อมลู หรือให้ข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จ 
     1.3 ผู้นิพนธ์ต้องอ้างองิผลงานของผู้อื่นหากมีการน าผลงานเหลา่นัน้มาใช้ในผลงานของตนเอง รวมทัง้จดัท า
รายการอ้างอิงท้ายบทความ 
      1.4 ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิจยัและบทความวิชาการให้ถกูต้องตามรูปแบบท่ีวารสารบริหารการศกึษา มศว 
ก าหนดไว้ใน “ค าแนะน าผู้เขียน” 
     1.5 ผู้นิพนธ์ที่มีช่ือปรากฏในบทความทกุคนต้องเป็นผู้มีสว่นในการด าเนินการวจิยัจริง 
     1.6 ผู้นิพนธ์ต้องระบแุหลง่ทนุท่ีสนบัสนนุในการท าการวจิยันี ้
     1.7 ผู้นิพนธ์ต้องระบผุลประโยชน์ทบัซ้อน (ถ้าม)ี 
 
 2. บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors) ประกอบด้วย 
     2.1 บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคณุภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีตนรับผิดชอบ 
     2.2 บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เก่ียวข้องในช่วง
ระยะเวลาของการประเมินบทความ 
     2.3 บรรณาธิการต้องตัดสินใจคัดเลือกบทความตีพิมพ์หลงัจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้วโดย
พิจารณาจากความส าคญั ความใหม ่ความชดัเจน และความสอดคล้องของเนือ้หากบันโยบายของวารสารเป็นส าคญั 
      2.4 บรรณาธิการต้องไมต่ีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว 
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     2.5 บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความเพราะความสงสยัหรือไม่แน่ใจ ควรให้โอกาสผู้นิพนธ์หา
หลกัฐานมาพิสจูน์ข้อสงสยันัน้ๆ ก่อน 
     2.6 บรรณาธิการต้องไมม่ีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และทีมผู้บริหาร 
     2.7 บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคดัลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) อย่างจริงจงัโดยใช้
โปรแกรมที่เช่ือถือได้เพื่อให้แนใ่จวา่บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารไมม่ีการคดัลอกผลงานของผู้อื่น 
     2.8 หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้ อื่นในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการต้องหยุด
กระบวนการประเมินและติดต่อผู้นิพนธ์หลกัทันทีเพื่อขอค าชีแ้จงเพื่อประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์
บทความนัน้ๆ 
 3. บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers) ประกอบด้วย 
     3.1 ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลบัและไม่เปิดเผยข้อมลูบางส่วนหรือทกุส่วนของบทความที่สง่มาเพื่อ
พิจารณาแก่บคุคลอื่นๆ ที่ไมเ่ก่ียวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ (Confidentiality)  
     3.2 หลงัจากได้รับบทความจากบรรณาธิการวารสาร และผู้ประเมินตระหนกัวา่ตวัเองอาจมีผลประโยชน์ทบัซ้อน
กับผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้ ร่วมโครงการ หรือรู้จักผู้นิพนธ์เป็นการส่วนตัวหรือเหตุผลอื่นที่ท าให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนัน้ๆ 
ทนัที 
     3.3 ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาที่ตนมีความเช่ียวชาญโดยพิจารณาความส าคญัของเนือ้หา
ในบทความที่จะมีตอ่สาขาวิชานัน้ๆ คณุภาพของการวิเคราะห์และความเข้มข้นของผลงานไมค่วรใช้ความคิดเห็นสว่นตวัที่ไม่
มีข้อมลูรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตดัสนิบทความวิจยั 
      3.4 ผู้ประเมินบทความต้องระบผุลงานท่ีส าคญัๆ และสอดคล้องกบับทความที่ก าลงัประเมินแตผู่้นิพนธ์ไมไ่ด้อ้าง
ถึงเข้าไปในการประเมินบทความด้วย นอกจากนี ้หากมีสว่นใดของบทความที่มีความเหมือนหรือซ า้ซ้อนกบัผลงานชิน้อื่นๆ ผู้
ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย 
     อนึ่ง วารสารบริหารการศึกษา มศว เปิดรับบทความวิจยัและบทความวิชาการด้วย ดงันัน้ หลกัจริยธรรมในการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยัในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) ให้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาบทความวิชาการของวารสาร
บริหารการศกึษา มศว ด้วย     
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รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพมิพ์วารสารบริหารการศึกษา มศว 
 

ค าแนะน าการเตรียมต้นฉบับ 
 บทความที่รับตีพิมพ์ลงวารสารได้แก่ 1) นิพนธ์ต้นฉบบัท่ีเป็นบทความวิจยั 2) นิพนธ์ปริทศัน์3) บทความวชิาการ 
4) บทวจิารณ์เชิงวิชาการ โดยให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จ านวน 10-12 หน้า 
 สว่นประกอบของบทความวจิยัประกอบด้วยบทคดัยอ่ ภมูิหลงั วตัถปุระสงค์การวจิยั วิธีด าเนินการวิจยั สรุป
ผลการวิจยั อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง  
          หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมีบทคดัย่อเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในกรณีทีตี่พิมพ์บทความเป็น
ภาษาต่างประเทศ ตอ้งมีบทคดัย่อเป็นภาษาไทยดว้ย 
 

ข้อก าหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ 
 ขนาดกระดาษ เอ 4 
 กรอบของข้อความในแตล่ะหน้าให้มีขอบเขตดงันี ้จากขอบบนของกระดาษ1.25 นิว้ ขอบลา่ง 1.0 นิว้ขอบ

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

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

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

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

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

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

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

 
 

ภาพประกอบ1แสดงโครงร่างของตู้ เย็นด้วยเทอร์โมอเิลก็ตริก 
 

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

ตาราง 1แสดงคณุสมบตัิของการกนัแดดของอปุกรณ์ในห้องสมดุ 
 

 

รูปแบบอุปกรณ์กนัแดด 
ค่า Transmitted 

Radiation Impact 
หมายเหตุ 

 

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

0.45 ติดตัง้เรียบร้อยแล้ว 

2. อปุกรณ์กนัแดดติดตัง้ภายนอกอาคาร : แบบเกลด็  
   (Outside Venetian Blind ) 
 

0.15 ด าเนินการตดิตัง้ในงานวจิยั 

 

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

อ้างอิง ให้เร่ิมจากหมายเลข 1,2,3ไปตามล าดบัที่อ้างอิงก่อน-หลงั โดยใช้เลขอารบิคอยูใ่นวงเลบ็ใหญ่ เช่น มีค่า OTTV ไม่
เกิน 50 วตัต์ตอ่ตารางเมตร [1] ออกตามความในพระราชบญัญตัิการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 [2] 
2) ทกุครัง้ที่มีการอ้างอิงซ า้จะต้องใช้หมายเลขเดิมในการอ้างอิง 3)การอ้างอิงแทรกในตารางหรือในค าอธิบายตารางให้ใช้
หมายเลขที่สอดคล้องกับที่ได้อ้างอิงมาก่อนแล้วในเนือ้เร่ือง 4)การอ้างอิงจากเอกสารมากกว่า 1 ฉบบั ถ้ามีการอ้างอิง
ตอ่เนื่องกนัจะใช้เคร่ืองหมายยติภงัค์ (hyphenหรือ -) เช่ือมระหวา่งฉบบัแรกถึงฉบบัสดุท้ายเช่น [1-5] แตถ้่าอ้างอิงเอกสาร
ที่มีล าดบัไมต่อ่เนื่องกนัจะใช้เคร่ืองหมายจลุภาค (comma หรือ ,) เช่น [4,8,12]  
 

 การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 

1) เอกสารอ้างอิงทกุล าดบัจะต้องมีการอ้างอิงหรือกลา่วถงึในบทความ  
2) ต้องพิมพ์เรียงล าดบัการอ้างองิตามหมายเลขที่ก าหนดไว้ภายในวงเลบ็ใหญ่ที่ได้อ้างอิงถึง 

ในบทความโดยไมต้่องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้างองิ 
3) หมายเลขล าดบัการอ้างอิงให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายถ้ารายละเอียดของเอกสารอ้างองิมคีวาม

ยาวมากกวา่หนึง่บรรทดัให้พิมพ์ตอ่บรรทดัถดัไปโดยยอ่หน้า (โดยเว้นระยะ 7 ช่วงตวัอกัษรหรือเร่ิมพิมพ์ช่วงตวัอกัษรท่ี 8  
การจดัพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความจะแตกตา่งกนัตามชนดิของเอกสารท่ีน ามาอ้างอิงให้จดัพมิพ์ตาม

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

2.  อ้างอิงจากวารสารใช้รูปแบบดงันี ้
ช่ือ/ช่ือสกลุผู้ เขียนบทความ.//(ปี,/วนั/เดือน).//ช่ือบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที(่ฉบบัท่ี):/หน้าที่อ้าง. 
ตัวอย่าง 
[3] ชยัรัตน์ นิรันตรัตน์. (2553, มกราคม-มถินุายน).นอนกรน..การหายใจติดขดัขณะหลบั.วารสารมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ.2(3):1-13. 
[4] Doran, Kirk. (1996, January).Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing.Computer 
in Libraries. 16(1): 39-42. 
 

3.  อ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ/หนังสือรวมบทความวิชาการใช้รูปแบบดงันี ้
ช่ือผู้ เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ช่ือบทความหรือช่ือตอน.//ใน//ชื่อหนงัสือ.//ช่ือบรรณาธิการหรือช่ือผู้รวบรวม 
(ถ้ามี).//หน้าที่ตีพิมพ์บทความหรือตอนนัน้.//ครัง้ที่พิมพ์.//สถานท่ีพิมพ์:/ช่ือส านกัพิมพ์หรือผู้จดัพิมพ์. 
 
ตัวอย่าง  
[5] แม้นมาสชวลติ, คณุหญิง. (2526). การก้าวเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ของห้องสมดุ.ในเอกสารการสมัมนา 
ทางวิชาการเร่ืองกา้วแรกของการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของหอ้งสมดุ. หน้า 1-7. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  
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[6] Tichner, Fred J. (1981). Apprenticship and Employee Training. In The New Encyclopedia  
Britannica, Macropedia, V.1. pp. 1018-1023. Chicago: Encyclopedia Britannica. 
 

4.  อ้างอิงจากปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใช้รูปแบบดงันี ้
ช่ือผู้แตง่.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเร่ือง.//ช่ือปริญญา (สาขาหรือวิชาเอก).//เมืองที่พิมพ์:/หนว่ยงาน.//ถ่ายเอกสาร. 
ตัวอย่าง  
[7]สริิสมุาลย์ ชนะมา. (2548). การพฒันารูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาสงัคมศึกษา  
ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศกึษา). กรุงเทพฯ:  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
[8] PatamapornYenbamrung. (1992). The Emerging Electronic University: A Study of Student  
Cost-Effectiveness.Dissertation, Ph.D. (Library and Information Science). Austin: Graduate school  
The University of Texas at Austin.Photocopied. 
 

5.  อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ใช้รูปแบบดงันี ้
ข้อมูลจากหนังสอืออนไลน์ 
ผู้แตง่.//(ปีที่พิมพ์หรือปีที่สบืค้น).//ชื่อเร่ือง.//สถานท่ีพิมพ์:/ส านกัพมิพ์.//สบืค้นเมื่อ/วนั/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/  
เดือน/วนั/ปี),/จาก(from)/ช่ือเว็บไซต์ 
ตัวอย่าง 
[9] ทบวงมหาวิทยาลยั. (2544). กรอบแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัอดุมศึกษา.สบืค้นเมื่อ 15  
พฤศจิกายน 2544, จาก http://www.qa.mua.go.th/Thai/seminar_document.htm 
[10] Davies, J. Eric; Wisdom, Stella; & Creaser, Claire. (2000). Out of Sight but Not Out of Mind:  
Visually Impaired People's Perspectives of Library and Information Services. 
Loughborough: LISU. Retrieved September 20, 2003, from www.lboro.ac.uk/departments/ 
dils/lisu/public.html 
ข้อมูลที่เป็นบทความจากวารสารออนไลน์ 
ผู้แตง่.//(ปีที่พิมพ์,/วนัเดอืนของวารสารหรือปีที่สบืค้น).//ช่ือบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่(ฉบบัท่ี):/หน้า(ถ้าม)ี.//  
สบืค้นเมื่อ/วนั/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/เดือน/วนั,/ปี),/จาก(from)/ช่ือเว็บไซต์ 
ตัวอย่าง 
[11] พิษณกุล้าการนา. (2545,พฤษภาคม-มิถนุายน).เตรียมรับมอืกบัภาวะโลกร้อน. หมออนามยั. 11(6). 
สบืค้นเมื่อ 13 ตลุาคม 2546, จาก http://moph.go.th/ops/doctor/backreport.htm 
[12] Bearman, David. (2000, December).Intellectual Property Conservancies.D-Lib Magazine. 
6(12). Retrieved June 30, 2002, from http://www.dlib.org/dlib/december/bearman/ 
12bearman.html 
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การส่งบทความ 
 ผู้ เขียนต้องส่งต้นฉบับที่ เป็น Microsoft Word for Windows มาทางอีเมล์ somburak62@gmail.comเพื่ อ
พิจารณาบทความเบือ้งต้น ทัง้ในเร่ืองของรูปแบบบทความตามแบบฟอร์มของวารสาร จ านวนหน้า 10-12 หน้า และ
เนือ้หาของบทความ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทความ (นอกเหนือจากนัน้ให้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจขอ งกอง
บรรณาธิการเป็นผู้พิจารณา) หลงัจากได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสารแล้ว ให้ผู้ เขียนได้กรอกใบน าสง่บทความ
มาทางอีเมล์ somburak62@gmail.comก่อนล่วงหน้า หลงัจากนัน้ให้ส่งใบน าส่งบทความฉบับจริงมาที่ บรรณาธิการ
วารสารบริหารการศกึษา มศว คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สขุมุวิท 23 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 15280 หรือ 081-3165572 ทัง้นี ้สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและแบบฟอร์มได้ที่ 
 ภาควิชาการบริหารการศกึษาและการอดุมศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒกรุงเทพฯ 

 

หลักเกณฑ์การพจิารณาบทความ 
 1. บทความนัน้ ต้องไมเ่คยตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยูใ่นระหวา่งการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิง่พิมพ์
อื่นใดมาก่อน 
 2. ต้องระบช่ืุอบทความ ช่ือ-นามสกลุจริงของผู้ เขียนบทความ เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) เบอร์โทรศพัท์ พร้อมวฒุกิารศกึษา ต าแหนง่ และสถานท่ีท างานของผู้ เขียนอยา่งชดัเจน 
 3. เนือ้หา บทความ หรือข้อคดิเหน็ท่ีพิมพ์ในวารสารเป็นความคดิเห็นของผู้ เขียนเทา่นัน้ กองบรรณาธิการไม่
จ าเป็นต้องเห็นด้วย 
 4. ผู้สง่บทความต้องช าระเงินคา่ธรรมเนียมในการสง่บทความ 3,000 บาท ตอ่ 1 บทความ พร้อมกบัสง่ต้นฉบบั
บทความมาที่อีเมล์ somburak62@gmail.comพร้อมใบน าสง่บทความ ซึง่จะไมม่กีารคืนเงินไมว่า่บทความจะได้รับการ
ตีพิมพ์หรือไม ่
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 5.บรรณาธิการจะออกหนงัสอืตอบรับการตีพิมพ์ก็ตอ่เมื่อบทความผา่นการพิจารณาของผู้ทรงคณุวฒุิ (Peer 
Review) โดยใช้ Double-blind peer-review และผู้สง่บทความได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ 
 6. บทความที่ไมผ่า่นการพิจารณาให้ตีพมิพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบและจะไมส่ง่ต้นฉบบัคืน
ผู้ เขียน 
 7. เพื่อแสดงให้เห็นวา่วารสารบริหารการศกึษา มศว มีนโยบายสนบัสนนุการศกึษาในการเป็นแหลง่เผยแพร่
บทความ จึงเป็นอีกหนึง่ทางเลอืกในการพิจารณาอ้างองิบทความที่ตีพิมพ์จากวารสารบริหารการศกึษา มศว 
 

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

ในวารสารบริหารการศึกษา มศว 

…………………………………….. 
 

 จากการที่วารสารบริหารการศึกษา มศว เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ใน
ลกัษณะของบทความวิจยัและบทความวิชาการ ที่เกิดจากการศกึษาค้นคว้าวิจยัจนได้ข้อค้นพบใหม่ๆ  และองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ในทางวิชาการ ดงันัน้ เพื่อให้การสือ่สารทางวิชาการเป็นไปอยา่งถกูต้อง มีคณุภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกบัมาตรฐานการ
ตีพิมพ์ของนานาชาติและนโยบายของศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) จึงได้ก าหนด
แนวทาง วิธีปฏิบตัิที่ดี และจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัและบทความวิชาการ ไว้ส าหรับเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของวารสารบริหารการศกึษา มศว อยา่งเคร่งครัดตอ่ไป 
 กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว ได้ก าหนดนโยบายจริยธรรมในการตีพิมพ์บทความวิจัยและ
บทความวิชาการ (Publication Ethics) ในวารสารบริหารการศึกษา มศว ให้ครอบคลมุบุคคลทัง้ 3 กลุ่ม ที่อยู่ในวงจรการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ประกอบด้วย ผู้นิพนธ์ (Author) บรรณาธิการวารสาร (Editor) และผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ซึ่ง
ได้มีข้อก าหนดเพื่อการก ากบัให้บคุคลทัง้ 3 กลุม่ ดงักลา่ว ได้ศกึษาและปฏิบตัิตามข้อก าหนดอยา่งเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ต่อ
ผู้ เก่ียวข้องทกุภาคสว่นตลอดจน ผู้อา่น ในแวดวงวิชาการและสงัคมโดยรวม มีรายละเอียดของบทบาทหน้าที่ของบคุคลทัง้ 3 
กลุม่ มีรายละเอียด ดงันี ้   
 1. บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors) ประกอบด้วย 
     1.1 ผู้นิพนธ์ต้องรับรองวา่บทความที่สง่มานัน้เป็นผลงานใหมแ่ละไมเ่คยตีพมิพ์ที่ใดมาก่อน 
     1.2 ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเทจ็จริงทีเ่กิดขึน้จากการท าวจิยั ไมบ่ิดเบือนข้อมลู หรือให้ข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จ 
     1.3 ผู้นิพนธ์ต้องอ้างองิผลงานของผู้อื่นหากมีการน าผลงานเหลา่นัน้มาใช้ในผลงานของตนเอง รวมทัง้จดัท า
รายการอ้างอิงท้ายบทความ 
      1.4 ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิจยัและบทความวิชาการให้ถกูต้องตามรูปแบบท่ีวารสารบริหารการศกึษา มศว 
ก าหนดไว้ใน “ค าแนะน าผู้เขียน” 
     1.5 ผู้นิพนธ์ที่มีช่ือปรากฏในบทความทกุคนต้องเป็นผู้มีสว่นในการด าเนินการวจิยัจริง 
     1.6 ผู้นิพนธ์ต้องระบแุหลง่ทนุท่ีสนบัสนนุในการท าการวจิยันี ้
     1.7 ผู้นิพนธ์ต้องระบผุลประโยชน์ทบัซ้อน (ถ้าม)ี 
 
 2. บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors) ประกอบด้วย 
     2.1 บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคณุภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีตนรับผิดชอบ 
     2.2 บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เก่ียวข้องในช่วง
ระยะเวลาของการประเมินบทความ 
     2.3 บรรณาธิการต้องตัดสินใจคัดเลือกบทความตีพิมพ์หลงัจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้วโดย
พิจารณาจากความส าคญั ความใหม ่ความชดัเจน และความสอดคล้องของเนือ้หากบันโยบายของวารสารเป็นส าคญั 
      2.4 บรรณาธิการต้องไมต่ีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว 
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     2.5 บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความเพราะความสงสยัหรือไม่แน่ใจ ควรให้โอกาสผู้นิพนธ์หา
หลกัฐานมาพิสจูน์ข้อสงสยันัน้ๆ ก่อน 
     2.6 บรรณาธิการต้องไมม่ีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และทีมผู้บริหาร 
     2.7 บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคดัลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) อย่างจริงจงัโดยใช้
โปรแกรมที่เช่ือถือได้เพื่อให้แนใ่จวา่บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารไมม่ีการคดัลอกผลงานของผู้อื่น 
     2.8 หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้ อื่นในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการต้องหยุด
กระบวนการประเมินและติดต่อผู้นิพนธ์หลกัทันทีเพื่อขอค าชีแ้จงเพื่อประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์
บทความนัน้ๆ 
 3. บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers) ประกอบด้วย 
     3.1 ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลบัและไม่เปิดเผยข้อมลูบางส่วนหรือทกุส่วนของบทความที่สง่มาเพื่อ
พิจารณาแก่บคุคลอื่นๆ ที่ไมเ่ก่ียวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ (Confidentiality)  
     3.2 หลงัจากได้รับบทความจากบรรณาธิการวารสาร และผู้ประเมินตระหนกัวา่ตวัเองอาจมีผลประโยชน์ทบัซ้อน
กับผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้ ร่วมโครงการ หรือรู้จักผู้นิพนธ์เป็นการส่วนตัวหรือเหตุผลอื่นที่ท าให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนัน้ๆ 
ทนัที 
     3.3 ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาที่ตนมีความเช่ียวชาญโดยพิจารณาความส าคญัของเนือ้หา
ในบทความที่จะมีตอ่สาขาวิชานัน้ๆ คณุภาพของการวิเคราะห์และความเข้มข้นของผลงานไมค่วรใช้ความคิดเห็นสว่นตวัที่ไม่
มีข้อมลูรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตดัสนิบทความวิจยั 
      3.4 ผู้ประเมินบทความต้องระบผุลงานท่ีส าคญัๆ และสอดคล้องกบับทความที่ก าลงัประเมินแตผู่้นิพนธ์ไมไ่ด้อ้าง
ถึงเข้าไปในการประเมินบทความด้วย นอกจากนี ้หากมีสว่นใดของบทความที่มีความเหมือนหรือซ า้ซ้อนกบัผลงานชิน้อื่นๆ ผู้
ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย 
     อนึ่ง วารสารบริหารการศึกษา มศว เปิดรับบทความวิจยัและบทความวิชาการด้วย ดงันัน้ หลกัจริยธรรมในการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยัในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) ให้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาบทความวิชาการของวารสาร
บริหารการศกึษา มศว ด้วย     


