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บทบรรณาธิการ

 วารสารการบริหารและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เดือนเมษายน 2557 ฉบับนี้ประกอบด้วยบทความ
วิทยานิพนธ์ทั้งหมด 11 เรื่อง เป็นบทความภายนอกมหาวิทยาลัย 6 เรื่อง และบทความ
ภายในมหาวิทยาลัยจำานวน 5 เรื่อง ซึ่งหวังว่าบทความทั้งหมดคงทำาให้ผู้อ่านได้รับความรู้
และมีประโยชน์ต่อการเขียนบทความเช่นเคย

 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำาให้วารสารบริหารและ 
พัฒนาฉบับนี้เกิดขึ้น ขอขอบคุณทุกคำาติชมและคำาแนะนำาเพื่อการปรับปรุงการดำาเนินงาน 
จัดทำาวารสารจากท่านผูอ้า่นทุกท่าน และกองบรรณาธกิารพรอ้มทีจ่ะเปดิรบับรรดานกัวชิาการ 
และนิสตินักศกึษาทีต่อ้งการนำาเสนอผลงานวชิาการ ไม่วา่จะเปน็บทความทัว่ไป บทความวจิยั  
บทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งจากภายในและจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
มหาสารคามด้วยความยินดียิ่ง 

        
กองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
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สารบัญ

บทความวิทยานิพนธ์

รูปแบบการพัฒนาครูด้านกระบวนการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ โรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1

	 ชญาภา	น่าบัณฑิตย์,	ประภัสสร	ปรีเอี่ยม	และธีระวัฒน์	เยี่ยมแสง	 9

ผลการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องขันธ์ 5 อายตนะ12 ไตรลักษณ์ 3 

โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

	 พระสุพล	นิยืนรัมย์,	พัฒนานุสรณ์	สถาพรวงศ์,	เดชา	จันทะคัต		 22

รูปแบบแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานครู

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 10 

	 ชูชาติ	สิทธิสาร,	สมชาย	วงศ์เกษม	และวงศ์พัฒนา	ศรีประเสริฐ	 38

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก

ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

	 สวัสดิ์	สุวรรณศรี,	สมเจตน์	ภูศรี,	จำาเนียร	พลหาญ 51

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับขวัญในการปฏิบัติงานของปลัดอำาเภอในจังหวัดขอนแก่น 

	 ดุลยาภพ	แสงลุน,	วินัย	ผลเจริญ	และประโยชน์	ส่งกลิ่น	 67

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

	 นิพิฐพนธ์	สลางสิงห์,	ธัชชัย	จิตรนันท์,	พัชรกฤษฎิ์	พวงนิล	 85

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

	 จิณณวัตร	ปะโคทัง	 99

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครูสอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดอุดมไซ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

	 เซียงแพง	พรวิไสย,	พชรวิทย์	จันทร์ศิริสิร	 111

การพัฒนารูปแบบการบริหารสำาหรับโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ สังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

	 ณัฐพล	เนื่องชมภู	 134



วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2554

5

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรของสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

	 วราภรณ์	สอนสังข์,	สุธรรม	ธรรมทัศนานนท์,	เพียงแข	ภูผายาง	 148

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

	 รัชดาพร	ขึ้นนกขุ้ม,	สุธรรม	ธรรมทัศนานนท์,	เพียงแข	ภูผายาง	 164



Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 3 Number 3 September – December 2011

6

content

Thesis Articles 

Teacher Development Model on Teaching Critical Thinking Process in Small Schools 

under the Office of Maha Sarakham Primary Educational Service Area 1 

	 Chayapa	Na-bundhit,	Praphatsorn	Priiam	and	Tirawat	Yeamsang	 9

A Teaching Effect of Buddhist Principles Entitled “Khan 5, Aryatana 12, Trilak 3” 

through Yonisomanasikan Model and Actual Model over Mathayomsuksa 2 

Learning Achievement 

	 Pra	Suphol	Niyeunram,	Phatthananusorn	Staphornwong,	Dechar	Jantacat	 22

Motivation Model affecting to Job Effectiveness of Teachers under Local 

Administrative Organization, Local Educational Group 10 

	 Chuchat	Sittisan,	Somchai	Wongkasem	and	Wongpattana	Sriprasert		 38

A Proposed Policy to Develop Efficacy of Small Schools  

Integration Under Basic Education in the Northeast  

	 Sawat	Suwannasri,	Somjat	Phoosri,	Jumnean	Pholhan	 51

The Relationship Between Competency and Working Morale of Assistant District 

Officers in KhonKaen Province 

	 Dunyapop	Sanglun,	Vinai	Poncharoen	and	Prayote	Songklin	 67

Factors Affected the Effectiveness of Quality Assurance for the Schools under 

Secondary Educational Service Area Office 22 

	 Niphitphon	Salangsing,	Thatchai	Chittranun,	Patcharakrit	Puangnil	 85

The Development Strategies Improving the Quality of  

Education in Small Schools 

	 Jinnawat	Phakothang	 99

The between behaviors of school administrator and job satisfaction of teachers under 

Oudomxay Provincial Education Department in Lao People Democratic Republic 

	 Xingpang	Pornwisai,	Pacharawit	Chansirisira	 111

A Development of Administrative Model for Prototype  

Kindergarten.School Under the Office of the Basic Education Commission,

the Ministry of Education 

	 Natthapol	Nueangchompoo	 134



วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2554

7

Factors Affecting the Total Quality Management of School under the Office of 

Education Service Area 30. 

	 Waraporn	Sornsang,	Sutham	Thamtasananon,	Piangkae	Poophayang	 148

Factors affecting the effectiveness of education administration in schools under 

The office of Secondary Educational Service Area 30. 

	 Ratchadaporn	Khuennokkhum,	Sutham	Thamtasananon,	Piangkae	Poophayang	 164



Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 3 Number 3 September – December 2011

8



วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2554

9

รูปแบบการพัฒนาครูด้านกระบวนการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1
Teacher Development Model on Teaching Critical Thinking  
Process in Small Schools under the Office of Maha Sarakham 
Primary Educational Service Area 1

ชญาภา น่าบัณฑิตย์1, ประภัสสร ปรีเอี่ยม2 และธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง3

Chayapa Na-bundhit1, Praphatsorn Priiam2 and Tirawat Yeamsang3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบกระบวนการสอนคิดอย่าง 
มวีจิารณญาณของครปูระถมศกึษาโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษามหาสารคาม เขต 1 2) เพือ่สรา้งรปูแบบการพฒันากระบวนการสอนคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
สำาหรบัครปูระถมศกึษาโรงเรยีนขนาดเลก็ 3) เพือ่ประเมนิรปูแบบการพฒันาครดูา้นกระบวนการ 
สอนคิดอย่างมีวิจารณญาณโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้
สอน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ในศูนย์พัฒนา
คุณภาพเกิ้งลาดพัฒนา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำานวน 9 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 18 คน 
ซึง่เลือกแบบเจาะจง เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดแ้กแ่บบสงัเกต แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่มย่อย แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบทดสอบ
ความรูค้วามเขา้ใจก่อนหลงัการอบรม ใชว้ธิกีารวิเคราะหข์อ้มูลเชงิคณุภาพ นำาเสนอโดยการ
พรรณนาวิเคราะห์และการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า

1	 นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
2	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประจำาภาควิชาการศึกษาพิเศษ	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
3	 ดร.ประจำาภาควิชาสาขาการบริหารจัดการการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1	 Doctorate	Student	in	Educational	Administration	and	Management,	Faculty	of	Education,	Mahasarakam	

Rajabhat	University.
2	 Associate	Professor	Dr.	of	Special	Education	Department,	Faculty	of	Education,	Mahasarakam	Rajabhat	

University.
3	 Dr.	of	Educational	Administration	and	Management	Department,	Faculty	of	Education,	Mahasarakam	

Rajabhat	University.
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1. องค์ประกอบกระบวนการสอนคิดอยา่งมวีจิารณญาณของครปูระถมศกึษาโรงเรยีน
ขนาดเล็ก ประกอบด้วย การระบุประเด็นปัญหา การรวบรวมข้อมูล การพิจารณาความ 
น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน การสรุปอ้างอิง และการตัดสินใจ

2. รูปแบบการพัฒนาครูด้านกระบวนการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณโรงเรียน 
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 1 ประกอบด้วยส่วนสำาคัญ 4 ส่วน คือ หลักการ วัตถุประสงค์ วิธีการพัฒนา และ 
การวัดและประเมินผล

3. การประเมินรูปแบบการพัฒนาครูด้านกระบวนการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม 
เขต 1โดยการจัดอบรม ผลการประเมิน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจก่อน
และหลังการอบรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ความรู้ความ
เข้าใจหลังการอบรมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สูงกว่าเกณฑ์การอบรมที่กำาหนด
ไว้ และสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปวางแผนจัดการเรียนรู้และสามารถเขียนแผนการเรียนรู้
ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

คำาสำาคัญ: รปูแบบการพฒันากระบวนการสอน, การสอนกระบวนการคดิอย่างมวีจิารณญาณ

Abstract

The objectives of this research were to: 1) study the factors on teaching 
critical thinking process for teachers in small primary schools under the Office of 
Maha Sarakham Primary Educational Service Area 1, 2) design the development 
model for primary school teachers on teaching critical thinking process, and 3) 
evaluate the development model for primary school teachers on teaching critical 
thinking process. The subjects, selected through the purposive sampling, were 
eighteen teachers from two of each nine small schools under the Office of Maha 
Sarakham Primary Educational Service Area 1 at Keong-lard Phattana Quality 
Development Center. The research was conducted by observation, questioning, 
interviewing, focus group discussion, satisfactory evaluation including knowledge 
and understanding test by using pretest and posttest. The qualitative analysis 
was analyzed by descriptive analysis and quantitative analysis was used by  
percentage, mean, standard deviation and t-test.

The results of the research were as follows: 



11

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2557

 1. The factors on teaching critical thinking process for teachers in small 
primary schools consisted of indication of problems, data collection, reliability 
consideration of data source, setting up hypothesis, references conclusion and 
decision making.

 2. The development model for teachers in small primary schools on 
teaching critical thinking process consisted of four main parts: principle, objective, 
development technique including evaluation and assessment.

3. The evaluation of development model for teachers in small primary 
schools on teaching critical thinking process by training arrangement revealed that 
the training participants who had gained knowledge and understanding before 
and after the training was significantly different at the .01 level higher than the 
assigned criteria. The trainees could apply their knowledge for planning learning 
activities and produce a high quality of learning plan focusing on critical thinking.

Keywords: Development models on teaching process, Teaching critical thinking 
process

บทนำา

การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นปจัจบุนัไม่
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันากระบวนการ
คิด เพราะกระบวนการเรียนรู้ยังเน้นการให้
ความรู้แบบครูคอยป้อนด้วยการให้ท่องจำา 
มากกวา่มุง่เนน้ใหคิ้ด มุ่งถา่ยทอดเนือ้หาจาก
ตำาราเรยีนมากกว่าการเรียนรู้จากสภาพจรงิ 
จากการประเมินคณุภาพภายนอกของสำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศกึษา (สมศ.) ไดส้รปุผลการประเมนิคณุภาพ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ภาพรวม
ระดบัประเทศมาตรฐานทีม่ผีลการประเมนิไม่
ไดม้าตรฐาน คอื มาตรฐานที ่4 ผู้เรียนมีความ
สามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์คดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์คดิ

ไตรต่รองและมีวิสยัทัศน์ และมาตรฐานที่ 9 
ครขูาดความสามารถในการจดัการเรยีนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ (สำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศกึษา (สมศ.). 2551: 11) นอกจากนัน้กลุม่
พฒันา ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน สำานกังานทดสอบทางการศกึษา 
สำานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
ยังได้สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสอง (พ.ศ.2549-2553) จากขอ้มลูของ 
สมศ.สรปุไดว้า่ มาตรฐานทีน่กัเรยีนและครไูม่
ผ่านเกณฑ ์มาตรฐานมากทีส่ดุ 2 มาตรฐาน 
คอื มาตรฐานดา้นผูเ้รยีน ไดแ้ก ่มาตรฐานที ่
4 มาตรฐานดา้นครผููส้อน ไดแ้ก ่มาตรฐานที ่
9 และสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 
คอืโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ในระดบัใน
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ระดบัปฐมวยั คดิเป็นรอ้ยละ 23.98 จำานวน 
3,302 โรงเรยีน ในจำานวนทัง้หมด 13,770 
โรงเรยีน ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน คดิเปน็
ร้อยละ 24.27 จำานวน 3,506 โรงเรียน ใน
จำานวนทั้งหมด 14,446 โรงเรียน (สำานัก
ทดสอบทางการศึกษา. 2552: 4-10) 

จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในการฝึกทักษะให้กับผู้เรียนได้ 
มพีืน้ฐาน เกดิทกัษะ และมคีวามสามารถใน
การคิด คิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดอย่าง
รอบคอบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตั้งแต่วัย
เดก็ จงึไดท้ำาการวจิยัในเรือ่งนีเ้พือ่หารปูแบบ
การพัฒนาครดูา้นกระบวนการสอนคดิอยา่ง
มีวิจารณญาณ ให้ครูได้ฝึกกระบวนการคิด 
ซึ่งจะทำาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอน
กระบวนการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจาร
ญาณ และ เชือ่วา่จะเปน็วธิทีีส่ามารถพฒันา
กระบวนการสอนคิดอยา่งมวิีจารญาณสำาหรบั
ครปูระถม ศกึษาใหม้คีวามเขา้ใจในสาระการ
เรยีนรูอ้ยา่งชดัเจน และมเีจตคตทิีด่ตีอ่การนำา
วธิกีารพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ไป
ใช้จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา การคิด
อย่างมีวิจารณญาณให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
ชัน้ประถม ศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพตอ่ไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบกระบวนการ
สอนคิดอย่างมีวิจารณญาณของครูประถม
ศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

2. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนา
กระบวนการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สำาหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

3. เพือ่ประเมนิรปูแบบการพฒันาครู
ดา้นกระบวนการสอนคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

ขอบเขตการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบ
กระบวนการสอนคิดอย่างมีวิจารญาณของ
ครูประถมศึกษาโรงเรียน ขนาดเล็ก กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูที่ทำาการ
สอนในโรงเรยีนประถมศกึษา ขนาดเลก็ ของ
ศนูยเ์ขวาจำานวน 9 โรงเรยีนๆ ละ 2 คน รวม 
18 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

1.2 ระยะท่ี 2 สร้างรูปแบบการ
พัฒนาครูด้านกระบวนการสอนคิดอย่างมี
วจิารญาณ กลุ่มตวัอยา่งในการวจัิยครัง้น้ี เปน็
ครแูละผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา ขนาด
เล็ก จำานวน 18 คน ผู้บริหารโรงเรียนขนาด
เล็กดีเด่น ด้านบริหารจัดการ จำานวน 3 คน 
ครูดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ จำานวน 3 คน ครูวิชาการกลุ่ม
สาระ จำานวน 3 คน และ ศึกษานิเทศก์ด้าน
หลักสตูรและการสอน จำานวน 3 คน รวม 30 
คน ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรู้ความเขา้ใจเกีย่ว
กบัรปูแบบการพฒันาครดูา้นกระบวนการสอน
คิดอย่างมีวิจารณญาณ รวม 9 คน 

1.3 ระยะที่ 3 ประเมินรูปแบบการ
พัฒนาครูด้านกระบวนการสอนคิดอย่างมี
วิจารณญาณโรงเรียนประถม ศึกษาขนาด
เลก็ กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่
ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กที่ทำาการสอน
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเกิ้งลาด
พัฒนา จำานวน 9 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 
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คน รวม 18 คน 

2. ขอบเขตของเนื้อหา

ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ประกอบด้วย

2.1 องค์ประกอบของกระบวนการ
สอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย 
ความสามารถ 6 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ
ในการระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูล การ
พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
การตั้งสมมุติฐาน การสรุปอ้างอิง และการ
ตัดสินใจ

2.2 กระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
ประกอบด้วย 1) การระบุปัญหา 2) การ
รวบรวมขอ้มลู 3) การพจิารณาความนา่เชือ่
ถือของแหล่งข้อมูล 4) การตั้งสมมุติฐาน 5) 
การสรุปอ้างอิง และ6) การตัดสินใจ 

2.3 ขั้นตอนการสอนกระบวนการ
สอนคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ประกอบดว้ย 1) 
ขัน้เสนอสถานการณ ์2) ขัน้ฝกึกระบวนการ
คิด และ3) ขั้นประเมินกระบวนการคิด

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ได้ดำาเนินการเป็น 3 
ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบ
กระบวนการสอนคดิอยา่งมีวิจารญาณของครู
ประถมศึกษาโรงเรยีนขนาดเลก็จากเอกสาร 
ตำาราต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
สอบถามครท่ีูทำาการสอนในโรงเรียนประถม
ศกึษาขนาดเลก็ เพือ่กำาหนดกรอบแนวคดิการ
วิจัยรูปแบบการพัฒนาครูด้านกระบวนการ
สอนคิดอย่างมีวิจารญาณ 

ระยะที ่2 สรา้งรปูแบบการพฒันาครู
ดา้นกระบวน การสอนคดิอยา่งมวีจิารญาณ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 3 ขั้นตอน 
1) การสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน และครู
ผู้สอนเพ่ือยกร่างรูปแบบ 2) ตรวจสอบรูป
แบบโดยการจดัสนทนากลุม่ยอ่ยเพือ่วพิากษ์
ร่างรูปแบบ 3) ตรวจสอบรูปแบบครั้งที่สอง
เพื่อยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระยะที่ 3 ประเมินรูปแบบการ
พัฒนาครูด้านกระบวน การสอนคิดอย่างมี
วจิารณญาณโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ 

เครื่องมือการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบสอบถาม แบบสมัภาษณก์ึง่มโีครงสรา้ง 
แบบบันทึกการสนทนากลุ่มย่อย 

แบบประเมนิความเหมาะสมของรปู
แบบ แบบทดสอบ แบบสงัเกตพฤตกิรรม แบบ
ประเมินแผนการเรียนรู้ที่ เน้นกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 เกบ็และรวบรวมแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่มย่อย 
แบบประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบ แบบ
ประเมนิแผนการเรยีนรู ้แบบสงัเกตพฤตกิรรม 
และแบบประเมินพึงพอใจ 

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. คำานวณหาคา่สถติพิืน้ฐานเปรยีบ
เทียบความแตกต่าง โดยใช้สถิติค่าทีด้วย
โปรแกรมสำาเร็จรูป 
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2. ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาโดยการ
รายงานข้อค้นพบ การตีความหมาย และ
การวิเคราะห์วิจารณ์ 

สถิติสำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบ
กระบวนการสอนคดิอยา่งมวีจิารณญาณของ
ครูประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

1.1 จากการศึกษาเอกสาร (Documen-
tary) เกีย่วกบัองคป์ระกอบของกระบวนการ
สอนคิดอย่างมีวิจารณญาณจาก พระราช
บญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ.2553 หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มาตรฐาน
การประเมนิคณุภาพการศกึษาภายนอกของ
สำานักงานรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
(สมศ.) และงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง ทำาใหไ้ดอ้งค์
ประกอบของกระบวนการสอนคิดอย่างมี
วิจารณญาณของครูประถมศึกษาโรงเรียน
ขนาดเลก็ 6 องคป์ระกอบ คอื การระบปัุญหา 
การรวบรวมขอ้มลู การพจิารณาความเช่ือถอื
ของแหล่งข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน การสรุป
อ้างอิง และการตัดสินใจ

1.2 จากการสอบถามครูที่ทำาการ
สอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
พบว่า องค์ประกอบสำาคัญของกระบวนการ
สอนคดิอยา่งมวิีจารณญาณทีค่รูมคีวามเหน็
ว่าเป็นองค์ประกอบสำาคัญอยู่ในระดับมาก

ที่สุด 6 องค์ประกอบคือ การระบุปัญหา  
 (  = 4.67) การรวบรวมข้อมูล (  = 4.83) 
การพิจารณาความเชื่อถือของแหล่งข้อมูล  
 (  = 4.67) การตั้งสมมุติฐาน (  = 4.72) 
การสรปุอา้งองิ (  = 4.56) และการตดัสนิใจ  
 (  = 4.72)

2. ผลการสร้างรูปแบบการพฒันาครู
ดา้นกระบวนการสอนคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
โรงเรียนประถมศกึษาขนาดเลก็โดยการสมัภาษณ์
ผู้มสีว่นเก่ียวขอ้งโดยตรง ได้แก่ ครูผู้สอนและ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก  
พบวา่ แนวทางการพฒันากระบวนการสอน
คดิอยา่งมวีจิารณญาณเพือ่นำาไปสูก่ารจดัทำา
ร่างรูปแบบการพัฒนาครูด้านกระบวนการ
สอนคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วย 

1) ความสามารถในด้านการระบปุญัหา 
การรวบรวมขอ้มลู การพจิารณาความเชือ่ถอื
ของแหล่งข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน การสรุป
อ้างอิง และการตัดสินใจ 2) กระบวนการ
สอนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเสนอสถานการณ์ ขั้น
ฝกึกระบวนการคดิ และขัน้ประเมนิผลการคดิ  
ผลการสนทนากลุม่ยอ่ย (Focus Group) เพือ่
วพิากษร์า่งรปูแบบการพัฒนาครดูา้นกระบวน 
การสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่ม 
ผูร้ว่มสนทนา จำานวน 12 คน เหน็ดว้ยกบัรา่ง
รปูแบบการพฒันาครดู้านกระบวนการสอนคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณทีป่ระกอบดว้ย หลกัการ 
วตัถปุระสงค ์วธีิการพัฒนากระบวนการสอน
คดิอยา่งมวีจิารณญาณ และการประเมนิผล  
สำาหรับขั้นตอนการสอนกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณมี 3 ขั้นตอน ได้แก่  
ขัน้เสนอสถานการณ์ ขัน้ฝึกกระบวนการคดิ 
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และขั้นประเมินผลการคิด ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของรปูแบบโดยผูท้รงคณุวฒุ ิ
จำานวน 7 คน พบวา่เปน็รปูแบบที ่เหมาะสม 
สามารถนำาไปปฏิบัติได้ และมีประโยชน์ต่อ
การนำาไปใช้ ดังภาพประกอบ

 

 

3. ผลการประเมินรูปแบบการ
พัฒนาครูด้านกระบวนการสอนคิดอย่างมี
วิจารณญาณโรงเรยีนขนาดเลก็ โดยจดัอบรม
ให้ความรู้ครู พบว่า การทดสอบความรู้หลัง
การอบรมครมีูความรูค้วามเขา้ใจสงูกวา่กอ่น
การอบรมโดยทีค่ะแนนกอ่นการอบรมเตม็ 30 
คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 15.44 คะแนน คิด
เปน็รอ้ยละ 51.48 เมือ่เทยีบกบัคะแนนหลงั

การอบรมคะแนนเตม็ 30 คะแนน มคีะแนน
เฉลีย่ 26.22 คะแนน คดิเปน็รอ้ยละ 87.41 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ร้อยละ 75

ผลการสังเกตพฤติกรรมครูผู้เข้ารับ
การอบรมขณะรว่มกจิกรรมพบวา่ครมูคีวาม
สนใจในการซกัถามและแสดงความคดิเหน็ให้
ความสำาคญัและมคีวามตัง้ใจในการอบรม มี
สว่นร่วมในกิจกรรมกลุม่ มุง่มัน่ทำางาน ภมูใิจ
ในผลงานของตนเอง และทำางานอยา่งมคีวาม
สุขอยู่ในระดับมากที่สุด 

ผลการนเิทศตดิตามผลหลงัจากครผูา่น
การอบรมและมคีรทูีส่มคัรใจเขา้รว่มกจิกรรม 
จำานวน 9 คน จากการสงัเกตพฤตกิรรมการ
สอนและการสัมภาษณ์หลังการอบรม พบ
ว่า ครูมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนจาก
เดมิยดึครเูป็นสำาคญัเปลีย่นไปเป็นยดึผูเ้รยีน
เปน็สำาคญัมากขึน้ โดยครไูด้นำากระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 6 กระบวนการ มา
ใช้กับนักเรียนโดยใช้ทั้งเพลง ข่าวประจำาวัน 
และกำาหนดสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหามาฝึก
นกัเรยีน ซึง่ใชข้ัน้ตอนการสอนเชน่เดยีวกบัที่
ครไูดร้บัจากการอบรม ทำาใหน้กัเรยีนมคีวาม
สนใจ และกล้าตอบคำาถามมากขึ้น มีความ
สนุกสนานในการเรียน ครูมีความรู้ ความ
เขา้ใจ และมทีกัษะในการวางแผนจัดการเรยีน
รู้ที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สามารถนำาขั้นตอน กระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 6 กระบวนการ มาวางแผน
จัดทำาแผนการเรียนรู้โดยบูรณาการเข้ากับ
กลุม่สาระวชิาตา่งๆ สง่ผลใหน้กัเรยีนมคีวาม
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ทางการเรียนโดย

 5 

สมมุติฐาน การสรุปอางอิง และการตัดสินใจ 2) กระบวน 
การสอนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ มี 3 ข้ันตอน 
คือ ข้ันเสนอสถานการณ ข้ันฝกกระบวนการคิด และข้ัน
ประเมินผลการคิด  ผลการสนทนากลุมยอย (Focus 
Group) เพื่อวิพากษรางรูปแบบการพัฒนาครูดานกระบวน 
การสอนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กลุมผูรวมสนทนา 
จํานวน 12 คน เห็นดวยกับรางรูปแบบการพัฒนาครูดาน
กระบวนการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีประกอบดวย 
หลักการ วัตถุประสงค วิธีการพัฒนากระบวนการสอนคิด
อยางมีวิจารณญาณ และการประเมินผล  สาํหรับข้ันตอน
การสอนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณมี 3 ข้ันตอน 
ไดแก ข้ันเสนอสถานการณ ข้ันฝกกระบวนการคิด และข้ัน
ประเมินผลการคิด  ผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 7 คน พบวาเปนรูปแบบ
ท่ี เหมาะสม สามารถนาํไปปฏิบัติได และมีประโยชนตอ
การนําไปใช ดังภาพประกอบ 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 

 3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูดาน
กระบวนการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณโรงเรียนขนาดเล็ก 
โดยจัดอบรมใหความรูครู  พบวา  การทดสอบความรูหลัง
การอบรมครูมีความรูความเขาใจสูงกวากอนการอบรมโดย
ท่ีคะแนนกอนการอบรมเต็ม 30 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 
15.44 คะแนน คิดเปนรอยละ 51.48 เม่ือเทียบกับคะแนน
หลังการอบรมคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 
26.22 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.41 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ี
กําหนดไวรอยละ 75 
  ผลการสังเกตพฤติกรรมครูผูเขารับการอบรมขณะ
รวมกิจกรรมพบวาครูมีความสนใจในการซักถามและ
แสดงความคิดเห็นใหความสําคัญและมีความต้ังใจในการ
อบรม มีสวนรวมในกิจกรรมกลุม มุงม่ันทํางาน ภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง และทํางานอยางมีความสุขอยูในระดับ
มากท่ีสุด  
  ผลการนิเทศติดตามผลหลังจากครูผานการอบรมและ
มีครูท่ีสมัครใจเขารวมกิจกรรม จํานวน 9 คน จากการ
สังเกตพฤติกรรมการสอนและการสัมภาษณหลังการอบรม 
พบวา  ครูมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธสีอนจากเดิมยึดครู
เปนสําคัญเปลี่ยนไปเปนยึดผูเรียนเปนสําคัญมากข้ึน โดย
ครูไดนํากระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  6  
กระบวนการ มาใชกับนักเรียนโดยใชท้ังเพลง  ขาว
ประจําวัน และกําหนดสถานการณท่ีเปนปญหามาฝก
นักเรียน   ซึ่งใชข้ันตอนการสอนเชนเดียวกับท่ีครูไดรับ
จากการอบรม ทําใหนักเรียนมีความสนใจ และกลาตอบ
คําถามมากข้ึน มีความสนุกสนานในการเรียน  ครูมีความรู 
ความเขาใจ และมีทักษะในการวางแผนจัดการเรียนรูท่ีเนน
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  สามารถนําข้ันตอน 
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 6 กระบวนการ มา
วางแผนจัดทําแผนการเรียนรูโดยบูรณาการเขากับกลุม
สาระวิชาตาง ๆสงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิด
สรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนทางการเรียนโดย
ผูเรียนไดเรียนรูและนําประสบการณเดิมมาใชประกอบ
ความคิดของตนเอง มีความเช่ือม่ันในตนเอง รวมท้ังได
เลือกทําตามสิ่งท่ีชอบและสนใจ 

1.หลักการ 

 

2. วัตถุประสงค 
 

4. การวัดผล
ประเมินผล 

 

- พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542/แกไขเพิม่เติม 
- หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
- ผลการประเมินภายนอกรอบสอง 
- แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคดิอยางมวีิจารณญาณ 

เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณให 
กับครูผูสอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเลก็ 

จัดอบรม 
 

3. วิธีการพฒันา 
 

                                       เน้ือหาที่ใชในการอบรม 
1. การใหความรู 
    1.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคิดอยางมีวจิารณญาณ  
   1.2 การเขียนแผนการเรียนรูที่เนนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
2. การฝกกระบวนการ 
    2.1. กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 6 ขั้น (การระบุประเด็น
ปญหา การรวบรวมขอมลู การพิจารณาความนาเชือ่ถอืของ
แหลงขอมูล การตั้งสมมุติฐาน การสรุปอางอิง และการตดัสินใจ) 
ขั้นตอนการสอนกระบวนการคิด 3 ขั้นตอน (ขั้นเสนอสถานการณ 
ขั้นฝกกระบวนการคิด ขั้นประเมินกระบวนการคิด) 
    2.2 ฝกการเขียนแผนการเรียนรูที่เนนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 

ทดสอบความรู/เขาใจ  สังเกตพฤติกรรม  ประเมินแผน 
การเรียนรูที่เนนการคิดฯ  ประเมินความพึงพอใจ  
 

รูปแบบการพัฒนาครูดานกระบวนการสอนคดิอยางมวีิจารณญาณ 
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฯ 
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ผู้เรียนได้เรียนรู้และนำาประสบการณ์เดิม
มาใช้ประกอบความคิดของตนเอง มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งได้เลือกทำาตามสิ่ง
ที่ชอบและสนใจ

ผลการประเมินแผนการจดัการเรยีน
รู้ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของครู
ผู้เข้ารับการอบรมที่สมัครใจร่วมกิจกรรม
หลังการอบรม จำานวน 9 คน สรุปว่า ผู้ร่วม
กิจกรรมทั้ง 9 คน สามารถเขียนแผนการ
เรียนรู้ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่
ในระดับคุณภาพดีมาก จำานวน 6 คน และ
คณุภาพในระดบัดจีำานวน 3 คนในภาพรวม
ครูสามารถเขียนแผนการเรยีนรูท้ีเ่น้นการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณไดใ้นระดบัคณุภาพดมีาก

ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ครทูีมี่ต่อการจดัอบรมทีร่ว่มกจิกรรม จำานวน 
9 คน สรุปว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดโดย
เฉพาะพงึพอใจตอ่การนำาความรู้ไปใชใ้นการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันากระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณให้กับผู้เรียน

อภิปรายผล

จากการวจิยัเรือ่งรปูแบบการพฒันาครู
ดา้นกระบวน การสอนคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
มีผลการดำาเนินการ ดังนี้

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของ
กระบวนการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จากการศึกษาเอกสาร ตำารา และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบถามครูที่ปฏิบัติการ
สอนในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ โดย
รวมพบวา่ ครจูดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการคดิ
อย่างมีวิจารณญาณค่อนข้างน้อย เนื่องจาก

ขาดความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการจดัการ
เรยีนรูเ้พือ่พฒันาการคดิอย่างมวิีจารณญาณ 
จงึตอ้งการอบรมเพือ่พฒันากระบวนการคดิ
อย่างมีวิจารณญาณของตนเอง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของทิศนา แขมมณี.2546: 56 
; กองการวิจัยทางการศึกษา.2554: 85 ; 
สมศ. 2548: 42 ; ที่กล่าวว่า ปัญหาการ
พฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน
สาเหตจุากครผููส้อนขาดความรูค้วามเข้าใจที่
ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการคิด ขาดความรู้
ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐาน
ของการพัฒนา การคิด รวมไปถึงรูปแบบวิธี
การและเทคนคิเกีย่วกบัการสอนซึง่มอียูอ่ยา่ง
หลากหลาย ทำาให้ครูขาดความมั่นใจและ
ประสบปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดให้กับนักเรียน
จึงทำาให้ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่
มนระดบัทีต่อ้งปรบัปรงุ องคป์ระกอบสำาคญั
ที่ครูประถมศึกษาขนาดเล็กจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจเพื่อนำาไปใช้พัฒนากระบวนการ
คดิอยา่งมวีจิารณญาณใหก้บันกัเรยีนประกอบ
ด้วย การระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูล  
การพจิารณาความนา่เชือ่ถอืของแหลง่ขอ้มลู 
การตั้งสมมุติฐาน การสรุปอ้างอิง และการ
ตดัสนิใจ สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสมชาย 
รตันทองคำา.2545: 37 ; ธดิารตัน ์สมานพนัธ.์ 
2549: 68 ; อุษา ปราบหงส์.2550: 84

2. ผลการสรา้งรปูแบบเพือ่พฒันาครู
ดา้นกระบวนการสอนคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จากการ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ผู้บริหาร
โรงเรียนครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก รวมทั้งการสนทนา
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กลุ่มย่อยของผู้เช่ียวชาญ โดยรวมพบว่า  
รูปแบบการพัฒนาครูด้านกระบวนการสอน
คิดอย่างมวีจิารณญาณใหแ้กค่รผููส้อน อนัดบั
แรกจะต้องให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้ครูมีความรู้ 
ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความหมาย 
กระบวนการคิด องค์ประกอบของการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ การระบุปัญหา 
การรวบรวมขอ้มลู การพจิารณาความนา่เชือ่
ถือของแหล่งข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน การ
สรปุอ้างองิ และการตดัสนิใจ เมือ่ครมูคีวามรู้ 
พื้นฐานแล้วได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ครูจะได้นำาไปใช้จัดการเรียนรู้
เพือ่พฒันากระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
ใหก้บันกัเรยีนตอ่ไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ Baldwin.1984: 78 ; Paul 1985: 35 ; 
Shelly & Wilson 1988: 62 ; NCSS.1989: 
112 ท่ีบอกวา่ครตูอ้งมคีวามรูก้อ่นจงึจะสอน
ผูอ้ืน่ได ้อนัดบัตอ่มา คอื ขัน้ตอนการพฒันา
กระบวนการคดิอย่างมีวิจารณญาณใหแ้กค่รู
ผู้สอน 3 ขั้นตอน ได้แก่

2.1 ขั้นเสนอสถานการณ์ปัญหา ใช้
เนือ้หาทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจำาวนัทีเ่ปน็
ปัญหา ข้อโต้แย้ง ข้ออ้าง ข้อมูลที่คลุมเครือ
ที่ยังไม่สามารถสรุปได้ในทันทีทันใด จะ
ต้องอาศัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพื่อนำาไป
สู่ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล เพื่อเป็นสิ่งเร้าให้
ครูระบุปัญหาวิเคราะห์และทำาความเข้าใจ
กับประเด็นประเด็นปัญหา รวมทั้งกระตุ้น
ให้ครูได้ฝึกการคิดเพื่อหาคำาตอบสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Sucman (cited in Joyce 
& Weil.2000: 89 ; Paiget, เพ็ญพิสุทธิ์  

เนคมานรุกัษ.์ 2537: 115 ; มลวิลัย ์สมศกัดิ.์ 
2540: 88 ; สมชาย รัตนทองคำา. 2545: 
75 ; นฤมล ศราธพันธ์. 2546: 64 ; ธิดา
รตัน ์สมานพนัธ ์.2549: 72 ทีใ่ชส้ถานการณ์
เพื่อกระตุ้นให้ฝึกคิดเพื่อหาคำาตอบ

2.2 ขั้นฝึกกระบวนการคิด ขั้นนี้
เป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้ฝึกคิดรายคน
และรายกลุ่มตามสถานการณ์ที่กำาหนดให้
โดยกระตุ้นให้ครูรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นปัญหา พิจารณาความน่าเชื่อ
ถือของแหล่งข้อมูลพร้อมท้ังระบุลักษณะ
ขอ้มลูทีช่ดัเจน ตัง้สมมตุฐิานโดยกำาหนดทาง
เลือกในการแก้ปัญหาหลายๆ แนวทาง การ
สรุปอ้างอิงโดยใช้หลักการและเหตุผล และ
การตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาอย่าง 
สมเหตุสมผล

การจัดกิจกรรมฝึกคิดเป็นราย
บุคคล เปน็การเปดิโอกาสให้ครูไดฝ้กึปฏิบัติ
งาน วางแผนและแก้ปญัหาดว้ยตนเองจะได ้
ความรู้ใหม่และเพิ่มความชำานาญในการใช้
ทกัษะต่างๆ รวมทัง้เพิม่ความสามารถในการ
ประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะไปใชใ้นสถานการณ์
ใหม่สอดคล้องกับเพ็ญพิสุทธ์ เนคมานุรักษ์.
2537: 86 ; มลิวัลย์ สมศักดิ์. 2540: 95 
; วิรังรอง ทองวิเศษ.2545: 114 ; สมชาย 
รตันทองคำา. 2545: 125 ; สชุาต ิวรรณขาว.
2549: 134 ; สิทธิพล อาจอินทร์. 2550: 
126 ที่พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกการ
คิดเป็นรายบุคลเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

การจัดกิจกรรมฝึกคิดเป็นรายกลุ่ม 
เป็นการเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนผล
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การคิดของตนเองกับสมาชิกในกลุ่มขณะ
เดียวกันก็ได้รับทราบผลการคิดของคนอื่น
ดว้ย เพราะความคดิเหน็ทีแ่ตกตา่งกนัทำาให้
เกดิความขดัแยง้ทางความคิดและรูจ้กัค้นหา
ข้อมูลมาปรับเป็นความคิดใหม่ (Johnson 
& Johnson.1994: 156) สอดคล้อง
กับ Mctighe & Lyman .1988: 85 ;  
เพ็ญพิสุทธ์ เนคมานุรักษ์.2537: 138 ;  
มลิวัลย์ สมศักดิ์. 2540: 154 ; สมชาย  
รัตนทองคำา.2545: 158 ; นฤมล ศราธ
พนัธ.์2546: 136 ; โสภิดา ทดัพนิจิ. 2548: 
146 ; สิทธิพล อาจอินทร์.2550: 139 ;  
เสวก วงษเ์จรญิผล.2551: 118 ทีเ่ปดิโอกาส
ใหผู้เ้รยีนไดฝ้กึการคดิเป็นกลุ่มย่อยเพือ่พฒันา
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การนำาเสนอและอภปิรายผลการคดิ 
เป็นขั้นที่เปิดโอกาสให้ครูได้นำาเสนอผลการ
คิดของกลุ่มย่อยต่อที่ประชุมกลุ่มใหญ่เพื่อ
เปรียบเทียบผลการคิดของตนเองและของ
กลุ่มย่อยกับกลุ่มอื่นว่าเหมือนหรือแตกต่าง
กันอย่างไร ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอดคล้องกับ 
Gall & Gall cited in Dillon.1984: 146 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันจะ
ทำาให้ขยายขอบเขตความคิดให้กว้างและ 
ซบัซอ้นยิง่ขึน้ นอกจากน้ัน นฤมล ศราธพนัธ.์ 
2546: 139 ; สมชาย รัตนทองคำา. 2545: 
155 ; มลิวัลย์ สมศักดิ์. 2540: 143 ;  
สิทธิพล อาจอินทร์. 2550: 98 ; ยังได้
กำาหนดข้ันนำาเสนอและอภิปรายผลการคิด
เพือ่การพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณไวใ้น 
รูปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

2.3 ขั้นประเมินกระบวนการคิด 

เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมได้ประเมิน
กระบวนการคิดของตนเองว่ามีวิธีการคิด
หรือกระบวนการคิดอย่างไร เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาหรือไม่ หากไม่
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่กำาหนดจะกลับไป
พจิารณาการคดิของตนเองอกีครัง้ดงัผลการ
วิจัยของ Sparks.1986: 122 ; Hudgins 
& Edelman.1988: 145 ; Dennis.1988: 
95 ทีพ่บวา่การประเมนิการคดิในการปฏบิตัิ
งานของตนเองมีผลต่อการพัฒนาการคิด
อย่างมีวิจารณญาณสอดคล้องกับรูปแบบ
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
หน่วยศกึษานิเทศก ์กรมสามญั.2537: 85 ; 
ธดิารตัน ์สมานพนัธ.์2549: 130 ; สทิธพิล 
อาจอินทร์.2550: 142 ; สุชาติ วรรณขาว.
2549: 153 ที่กำาหนดให้มีขั้นการประเมิน
กระบวนการคิดในการพัฒนากระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ

จากขัน้ตอนการพัฒนากระบวนการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณใหแ้กค่ร ู3 ขัน้ตอนตาม
รปูแบบทีส่รา้งขึน้ สามารถพฒันากระบวนการ
คดิอยา่งมวิีจารณญาณของครผููส้อนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ

3. ผลการประเมนิรปูแบบการพัฒนา
ครดูา้นกระบวนการสอนคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
พบว่า สามารถพัฒนากระบวนการสอนคิด
อย่างมีวิจารณญาณของครูผู้สอนได้ เห็นได้
จากผลการทดสอบหลังการอบรมครูผู้สอน
มคีะแนนเฉลีย่การคดิอยา่งมวีจิารณญาณสงู
กว่าเกณฑท่ี์กำาหนดอย่างมนียัสำาคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
จัดทำาแผนการเรียนรู้ที่เน้นการคิดอย่างมี
วจิารณญาณได้ในระดับคณุภาพดีมาก จำานวน 
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6 คน ในระดบัด ีจำานวน 3 คน สอดคลอ้งกบั
สิทธิพล อาจอินทร์ (2550: 134) จากการ
ประเมนิความพงึพอใจของครทูีม่ต่ีอการอบรม
ดา้นการนำาความรูไ้ปใชพ้ฒันาจดัการเรยีนรู้
ให้กับผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด บรรลุเป้า
หมายที่กำาหนดไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของสิทธิพล อาจอินทร์ (2550: 38) และ
มนุญ ชัยพันธ์ (2548: 153) ที่พบว่า เมื่อ
พัฒนาครูได้ตามจุดประสงค์ของการพัฒนา
แล้ว ครูผู้สอนมีความพึงพอใจท่ีได้พัฒนา
ตนเองและมีเจตคติที่ดีต่อการนำาความรู้ไป
ใช้จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

การวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนา 
รูปแบบการพัฒนาครดูา้นกระบวนการสอนคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ เพ่ือนำาไปใช้ในการอบรม
ครูผู้สอนใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้พื้นฐาน
เกีย่วกบัการสอนคดิอยา่งมวีจิารณญาณ การ
ฝกึกระบวนการสอนคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
และการประเมินผล ซึ่งเป็นผลดีแก่ครูที่จะ
ได้รับทั้งความรู้ ได้ฝึกกระบวนการสอนคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เพราะครูจะสอนให้
นกัเรยีนคดิอยา่งมวีจิารณญาณได้นัน้ ครจูะ
ตอ้งมคีวามรูค้วามเข้าใจกระบวนการคดิและ
คิดเป็นเสียก่อน จึงจะนำาไปสอนนักเรียนได้
อยา่งมีประสทิธภิาพตอ่ไป ซึง่สอดคลอ้งกบั
นโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารทีป่ระกาศ
เจตนารมณไ์วว้า่ “2549 ปแีหง่การปฏริปูการ
เรยีนการสอน” (สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ. 
2549: 54) จึงได้กำาหนดให้การพัฒนา
กระบวนการคิดของนักเรียนเป็นเป้าหมาย
หนึง่ของการพฒันา เพือ่ใหน้กัเรยีนในสังกดั
สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ทัว่ประเทศไดน้ำาไปปฏบิตั ิซึง่จะส่งผลตอ่การ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการ
คดิของนกัเรยีน ดงันัน้ การพฒันาทกัษะการ
สอนคดิอยา่งมวีจิารณญาณใหแ้กค่รผููส้อนใน
ครัง้นี ้จึงเป็นการดำาเนนิการท่ีสอดคลอ้งและ
ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร 
และสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. องคป์ระกอบสำาคญัทีค่รโูรงเรยีน
ขนาดเล็กจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อ
นำาไปใช้พัฒนากระบวน การคิดอย่างมี
วิจารณญาณให้กับนักเรียนประกอบด้วย 
การระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูล การ
พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
การตั้งสมมติฐาน การสรุปอ้างอิง และการ
ตดัสนิใจ รปูแบบการพฒันาครปูระกอบดว้ย 
1.การใหค้วามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการคดิอยา่ง
มีอย่างมีวิจารณญาณ 

2. การฝกึทกัษะ 1) ฝกึกระบวนการ
คดิอยา่งมวีจิารณญาณ 6 ขัน้ไดแ้ก ่การระบุ
ปญัหา การรวบรวบขอ้มลู การพจิารณาความ
นา่เชือ่ถอืของแหลง่ ขอ้มลู การตัง้สมมตุฐิาน 
การสรปุอา้งองิ และการตดัสนิใจ โดยใชข้ัน้ตอน
การสอนกระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
3 ขั้นตอน คือ ขั้นเสนอสถานการณ์ ขั้นฝึก
กระบวนการคิด ข้ันประเมนิกระบวนการคิด 
2) ฝึกการเขียนแผนการเรียนรู้ที่เน้นการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำาไปใช้

1.1 การนำารูปแบบไปใช้ควรศึกษา
องค์ประกอบของรูปแบบให้เข้าใจชัดเจน 
เพื่อจะได้เห็นภาพรวมและทราบขั้นตอน
ของการพัฒนาสามารถนำาไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

1.2 การจดัอบรมต้องใชเ้ทคนคิอย่าง
หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมสนใจ 
ตลอดระยะเวลาการอบรม 

1.3 ขัน้ประเมนิกระบวนการคดิควร
ใช้การประเมินตนเอง และประเมินระหว่าง
กลุ่ม เพราะจะทำาให้ เกิดความมั่นใจใน
กระบวนการคิดของตนเองมากยิ่งขึ้น 

1.4 การนิเทศติดตามผลอย่างเข้ม
ทำาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ดังนั้น

ผูบ้รหิารควรมกีารนเิทศตดิตามประเมนิผลอ
ย่างต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจยัครัง้ตอ่ไป

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบ
การพัฒนาครูด้านทักษะการสอนคิดอย่าง
มีวิจารณญาณเปรียบเทียบผลระหว่างครู
โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็กับครโูรงเรยีน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ถึงผลที่เกิดขึ้นว่ามี
ผลความแตกต่างกันหรือไม่

2.2 ควรมกีารศกึษาปญัหาอปุสรรคใน
การนำากระบวนการสอนคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
ไปใช้กับผู้เรียน

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยผลที่เกิด
ข้ึนกับครู ผู้เรียนในเร่ืองของความคงทนของ
การพัฒนา
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ผลการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องขันธ์ 5 อายตนะ12 
ไตรลกัษณ ์3 โดยใชร้ปูแบบการเรยีนแบบโยนโิสมนสกิารและแบบปกติ
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
A Teaching Effect of Buddhist Principles Entitled “Khan 5, 
Aryatana 12, Trilak 3” through Yonisomanasikan Model and 
Actual Model over Mathayomsuksa 2 Learning Achievement

พระสุพล นิยืนรัมย์1, พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์2, เดชา จันทะคัต3 

Pra Suphol Niyeunram1, Phatthananusorn Staphornwong2, Dechar Jantacat3 

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา เรื่องขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ
โยนิโสมนสิการและแบบปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) 
ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องขันธ์ 
5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เรื่องขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการ
เรยีนแบบโยนโิสมนสกิารและแบบปกตชิัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2 และ 4) เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องขันธ์ 5 อายตนะ 
12 ไตรลักษณ์ 3 ระหว่างการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2/1 และ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ได้มาโดยการเลือกแบบกลุ่ม (Cluster 
Sampling) เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ 

1) แผนการจัดการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องขันธ์ 5 อายตนะ 12 
ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติ 2) แบบทดสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ และ 3) แบบวัดเจตคติ

1	 นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2,	3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1	 M.Ed.	Candidate	in	Educational	Psychology	and	Guidance,	Faculty	of	Education,	Mahasarakam	University	
2,	3	Assistant	Professor,	Faculty	of	Education,	Mahasarakam	University	
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ตอ่การเรียนรูแ้บบสดัสว่นประมาณคา่ 5 ระดบัจำานวน 30 ขอ้ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู
ไดแ้ก ่คา่เฉล่ีย รอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ t-test (dependent and independent 
samples) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องขันธ์ 5 อายตนะ 12 
ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 มีประสิทธิภาพ 88.07/ 87.50 และ 83.25/82.19 ตามลำาดับ 

ดชันีประสิทธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา เรือ่งขนัธ ์
5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่า .6066 และ .5179 คิดเป็นร้อยละ 60.66 และ 51.79 ตามลำาดับ

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลักธรรมทางพระพทุธศาสนา เรือ่งขนัธ ์5 อายตนะ 12 
ไตรลกัษณ ์3 หลงัเรยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนแบบโยนโิสมนสกิารและแบบปกติชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เรื่องขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการสูงกว่า
แบบปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คำาสำาคัญ: ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน, เจตคต,ิ หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เรือ่งขนัธ ์5 
อายตนะ 12, ไตรลักษณ์ 3, รูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการ, รูปแบบ
การเรียนแบบปกติ

 Abstract

The research study aimed to 1) create lesson plans on Buddhist principles 
entitled “Khan 5, Aryatana 12 and Trairat 3” under learning through Mathayomsuksa 
2 Yonisomanasikan model and actual model based on 80/80 efficient criteria, 
2) study efficient indexes of both lesson plans on Buddhist principles entitled 
“Khan 5, Aryatana 12 and Trairat 3” under learning through Mathayomsuksa 2 
Yonisomanasikan model and actual model, 3) compare learning achievements on 
Buddhist principles entitled “Khan 5, Aryatana 12 and Trairat 3” under learning 
through Mathayomsuksa 2 Yonisomanasikan model and actual model between 
before and after the treatments, and 4) compare learning achievements as well 
as attitudes over instruction on Buddhist principles entitled “Khan 5, Aryatana 12 
and Trairat 3” under learning through Mathayomsuksa 2 Yonisomanasikan model 
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and actual model. The samples were Mathayomsuksa 2/1 and 2/2 students 
under Huyrachpitthayakhom School in the 

second semester of 2012 academic year through cluster sampling  
technique. The instruments were: 1) lesson plans on Buddhist principles entitled 
“Khan 5, Aryatana 12 and Trairat 3” under learning through Mathayomsuksa 
2 Yonisomanasikan model and actual model, 2) a 4-choice of 30 items  
learning achievement test, and 3) a 5 rating scale test of students’ attitudes  
over learning through Mathayomsuksa 2 Yonisomanasikan model and  
actual model. The statistics for data analyses included percentage, means,  
standard deviation and t-test (dependent and independent samples). The results 
of the research were as follows: 

The lesson plans on Buddhist principles entitled “Khan 5, Aryatana  
12 and Trairat 3” created under learning through Mathayomsuksa 2  
Yonisomanasikan model and actual model revealed 88.07/87.50 and 83.25/82.19 
efficient criteria respectively.

The efficient indexes of both lesson plans on Buddhist principles entitled 
“Khan 5, Aryatana 12 and Trairat 3” under learning through Mathayomsuksa 2 
Yonisomanasikan model and actual model were .6066 and .5179 as 60.66 and 
51.79 percentages respectively.

The learning achievements on Buddhist principles entitled “Khan 5, Aryatana 
12 and Trairat 3” under learning through Mathayomsuksa 2 Yonisomanasikan 
model and actual model after the treatments were higher than before.

The learning achievements as well as attitudes over instruction on Buddhist 
principles entitled “Khan 5, Aryatana 12 and Trairat 3” through Mathayomsuksa 
2 Yonisomanasikan model were higher than actual model.

 

Keywords: learning achievement, attitude, Buddhist principles entitled “Khan 5, 
Aryatana 12 and Trairat 3”, Yonisomanasikan model, actual model 
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บทนำา

สังคมมนุษย์ในปัจจุบันเป็นสังคม
แห่งข้อมูลข่าวสารที่มีความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีวิชาการต่างๆ มีการ
พัฒนาประเทศทุกด้านโดยเฉพาะด้านวัตถุ
จงึทำาใหม้กีารแกง่แยง่แขง่ขนักนัภายใตร้ะบบ
เศรษฐกจิแบบทนุนยิมทีมุ่ง่ตอบสนองความ
ต้องการวัตถุสิ่งท่ีให้ความสะดวกท้ังหลาย 
อีกทั้งการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ตกอยู่ภาย
ใต้อำานาจการครอบงำาของกิเลสและความ
ทะยานอยากซึ่งเป็นปัจจัยภายในตัวของตัว
มนษุยเ์อง บวกกบัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่
แกง่แยง่แข่งขนักนัเปน็ปจัจยัภายนอกบบีคัน้
การดำาเนนิชวีติของมนษุย ์สงัคมไทยกต็กอยู่
ในสภาพเชน่เดยีวกนัและระบบสงัคมดงักลา่ว
สง่ผลให้คนในสงัคมไทยเกดิสบัสนในคณุคา่
ของความดงีามทำาใหข้าดความสมบรูณใ์นตวั
เอง ความเจรญิทางด้านวัตถดัุงกลา่วสง่เสริม
ใหม้นษุยเ์กดิการเรยีนรูส้ิง่ทีไ่มพ่งึประสงคท์ี่
ทำาใหเ้หน็แกตั่วเหน็แก่ได้ในการแสวงหาวตัถุ
หรือสิ่งเสพ อันเป็นการเรียนรู้ที่สนองกิเลส
ตัณหาในลักษณะเบียดเบียนตนเองและ 
ผู้อื่น (รสสุคนธ์ ยมกนิษฐ์, 2553: 2) โดย
เฉพาะเดก็และเยาวชนอายรุะหวา่ง 14-16 ป ี
กำาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่วนใหญ่มี
พฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ เหน็ไดจ้ากขา่วสาร
ทีป่รากฏทางสือ่ตา่งๆ ทำาใหร้บัรูไ้ดว้า่เยาวชน
วยัรุน่กลุม่นีก้อ่การทะเลาะววิาทตกีนั ทำารา้ย
กันจนบางครั้งถึงแก่ชีวิต ทำาลายทรัพย์สิน
สาธารณะของส่วนรวม เสพสิ่งเสพติดอย่าง
ไมเ่กรงกลวักฎหมาย เลน่เกมคอมพวิเตอร์ที่
มคีวามรนุแรง มกีารสนทนาทางอนิเตอรเ์นต็
หาคู ่เสนอตวัใหคู้น่อน เทีย่วกลางคนื ใชเ้งนิ

ฟุ่มเฟือยทั้งๆ ที่ยังขอเงินจากผู้ปกครอง มี
การทำาแท้งหรือเอาลูกไปท้ิง นับวา่เป็นปัญหา
ทางสังคมท่ีเกิดขึ้นแทบทุกวัน ซึ่งส่วนหนึ่ง
มาจากการรับเอาวัฒนธรรมทางตะวันตก
มาโดยไม่ได้กลั่นกรองว่าสิ่งใดเหมาะสมกับ
เยาวชนไทยหรอืไมจ่งึทำาใหต้กเปน็เปา้หมาย
ของการตลาดคอื การโฆษณาโดยใชเ้ยาวชน
เปน็สือ่เพือ่จะไดข้ายสนิคา้ใหม้ากทีส่ดุขณะ
เดียวกันก็เกิดความอ่อนแอทางด้านจิตใจ
ขาดหลักธรรมในการดำาเนินชีวิต (วณิชชา  
เหลาพร, 2553: 1) 

การสอนวชิาพระพทุธศาสนาจำาเปน็
ต้องสร้างตระหนักถึงความสำาคัญของการ
เรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งปรากฏในหลักคำาสอน
ทางพุทธธรรมทีเ่น้นการศกึษาและประพฤติ
ปฏิบัติเป็นขั้นตอนเพื่อการอยู่ร่วมกันโดย
สงบสุขและขัดเกลาตนเองให้มีคุณธรรมท่ี
สูงข้ึนจนพัฒนาไปสู่ความเปน็อารยะชนหรอื
ผู้ประเสริฐ การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือมี
ปัญญาได้นั้นต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้
ที่ถูกต้องโดยการฝึกฝนและพัฒนาตนเอง
จนเกดิประโยชนส์งูสดุเปน็ผลสำาเรจ็ขึน้มาใน
ชีวิตจริงได้ สิ่งที่ยืนยันความสามารถในการ
เรียนรู้สูงสุดของมนษุย์กค็อืปัญญาการตรัสรู้
ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์
ทรงละอาสวะที่ทำาให้เศร้าหมอง ทรงละอา
สวะทีท่ำาใหเ้กดิในภพใหม ่องคส์มเดจ็สมัมา
สัมพุทธเจ้าจึงเป็นแบบอย่างของมนุษย์ใน
การเรียนรู้หรือเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
 (พระธรรมปฎิก (ป.อ. ปยตุโฺต), 2547: 57) 
พระธรรมปฎิก (ป.อ. ปยตุโฺต) ไดก้ลา่วถงึการ
ศึกษาวา่ “การศึกษานัน้เปน็ทัง้ตวัการพฒันา
และเครื่องมือสำาหรับพัฒนา คือเป็นการ
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พัฒนาตัวบุคคลขึ้นโดยพัฒนาตัวคนทั้งคน
หรอืชีวติทั้งชีวิต ตัวการพัฒนาคือการศึกษา 
เมือ่ผูเ้รยีนมกีารศกึษาอยา่งนีแ้ลว้กน็ำาไปเปน็
เครือ่งมอืในการดำาเนนิชวีติและสรา้งสรรคส์ิง่
ตา่งๆ การศึกษากก็ลายเปน็เครือ่งมอืของการ
พฒันา” หลกัการทางพระพทุธศาสนาทีจ่ะนำา
มาเป็นพื้นฐานการจัดการศึกษาให้สมบูรณ์
เพ่ือมุง่เนน้ใหม้นษุยเ์กดิความฉลาดหรอืเกดิ
ปญัญา แลว้นำาเอาปญัญาทีเ่กดิจากการศกึษา
มาพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ 
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือหลักพุทธธรรมเรื่องขันธ์ 5 
อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 สอดคล้องกับ
หลักธรรมการครองตน การครองคน และการ
ครองงาน ที่มีหลักการบริหารการศึกษาคือ
กลัยาณมติตตา โยนโิสมนสกิาร อนัเปน็ธรรม
ทำาให้งามเป็นสำาคัญ (พระพรหมคุณาภรณ์  
 (ป.อ. ปยุตฺโต), 2554: 47)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เปน็หลกัสตูรทีม่ี
มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั สมรรถนะสำาคญั
ของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เปน็จุดมุง่หมายสำาคญัสำาหรบัการพฒันาเดก็
และเยาชน การจดัการเรยีนรูเ้พือ่ใหผู้เ้รยีนมี
ความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานการเรยีน
รู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำาหนดไว้
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมี
ความสำาคัญทีส่ดุ เชือ่วา่ทกุคนมคีวามสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่
เกิดกับผู้เรียน การจัดการเรียนรู้จึงต้องส่ง
เสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ คำานึงถึงความแตกต่าง

ระหวา่งบคุคลและพฒันาการทางสมอง เนน้
ให้ความสำาคญัทัง้ความรูแ้ละคณุธรรม ผูส้อน
ตอ้งคดัสรรกระบวนการเรยีนรู ้ออกแบบการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบท
ของผูเ้รียน การใช้ส่ือการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย
และการออกแบบการวดัและประเมนิผลเพือ่
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และนำาไป
สูก่ารพฒันาสมรรถนะสำาคญัของผูเ้รยีนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำาหนด
แนวทางและให้ความสำาคัญของมาตรฐาน
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาโดย 
มุ่งหวังให้ใช้เป็นคู่มือในการประเมินผล  
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด  
รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือให้สำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและสำานกังาน
เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาใช้ในการบรหิารจัดการและ
สนบัสนนุใหโ้รงเรยีนพฒันาเขา้สูม่าตรฐานได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพตรงตามสภาพทีแ่ทจ้รงิ
ของโรงเรยีน (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551: 
1) ผูว้จิยัในฐานะเปน็พระภกิษซุึง่เปน็ครพูระ
สอนศลีธรรมในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาจึง
มีความสนใจในรูปแบบการสอนแบบโยนิโส
มนสิการทีม่กีารทดลองใชจ้ดัการเรียนรู้และ
พบวา่สามารถพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ใหส้งูขึน้ได ้จงึไดท้ำาการวจิยัดว้ยการทดลอง
สอนวิชาพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับหลักพุทธ
ธรรมโดยจดักจิกรรมการเรียนการสอนนกัเรียน
ด้วยการฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วย
รูปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการ และ 
คาดวา่จะส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
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เจตคตขิองนกัเรยีนสงูขึน้ ทำาให้เกดิการเรยีน
รูน้ำาไปสู่การประพฤตปิฏบิตัใิหเ้กิดประโยชน์
ต่อตนเองไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยลด
ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงได้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่พฒันาแผนการจัดการเรยีนรู้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องขันธ์ 5 
อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบ
การเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจดัการเรยีนรูห้ลกัธรรมทางพระพทุธ
ศาสนา เร่ืองขนัธ ์5 อายตนะ 12 ไตรลกัษณ ์
3 โดยใชรู้ปแบบการเรยีนแบบโยนโิสมนสกิาร
และแบบปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง
ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนแบบ โยนิโสมนสิการและแบบปกติชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

4. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนและเจตคตติอ่การเรยีนรูห้ลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เรื่องขันธ์ 5 อายตนะ 12 
ไตรลักษณ์ 3 ระหว่างการเรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สมมติฐานของการวิจัย

1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้หลกัธรรม

ทางพระพุทธศาสนา เรื่องขันธ์ 5 อายตนะ 
12 ไตรลักษณ์ 3 หลังเรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
เจตคตติอ่การเรยีนรูห้ลกัธรรมทางพระพทุธ
ศาสนา เรือ่งขนัธ ์5 อายตนะ 12 ไตรลกัษณ ์
3 หลงัเรยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนแบบโยนโิส
มนสกิารสงูกวา่แบบปกตชิัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 

วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร เปน็นกัเรยีนโรงเรยีนหว้ย
ราชพิทยาคม สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จำานวน 5 ห้อง รวมทั้งหมด 163 คน

กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้กน่กัเรยีนโรงเรยีน
ห้วยราชพิทยาคม จำานวน 2 ห้อง ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เป็นกลุ่ม
ทดลอง เรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบ
โยนโิสมนสิการนกัเรยีนเรยีนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 2/2 เป็นกลุ่มควบคุม เรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนแบบปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2555 ได้มาโดยการเลือกแบบกลุ่ม 
(cluster sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 
ชนิด คือ

1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องขันธ์ 
5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบ
การเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รูปแบบละ 8 แผน
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 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้หลักพุทธธรรม จำานวน 30 ข้อ เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเนื้อหาสาระใน 3 เรื่อง
คือ 1) เรื่องขันธ์ 5 จำานวน 10 ข้อ 2) เรื่อง
อายตนะ12 จำานวน 10 ขอ้ 3) เรือ่งไตรลกัษณ ์
3 จำานวน 10 ข้อ 

3. แบบวดัเจตคตติอ่การเรยีนรูห้ลกั
พทุธธรรมเรือ่งขันธ ์5 อายตนะ12 ไตรลกัษณ ์
3 ตามแผนการจดัการเรียนรู้ช้ันมธัยมศึกษา
ปีที่ 2 กำาหนดให้แต่ละข้อความมีช่องของ
ระดับเจตคติ 5 ระดับ คือเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง จำานวน 30 ข้อ 

การดำาเนินการวิจัย 

1. ทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) 
ทัง้ 2 กลุม่ โดยใชแ้บบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนชุดเดียวกัน 

2. ดำาเนนิการทดลองสอนนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปทีี ่2/1 ดว้ยแผนการสอนตามรปู
แบบการเรยีนแบบโยนิโสมนสิการ และสอน
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2/2 ดว้ยแผนการ
สอนตามรูปแบบการเรียนแบบปกติ ใช้เวลา
สอนตามตารางสอนในเวลาปกต ิรปูแบบละ 
8 แผน แผนละ 1 สัปดาห์ๆ ละ 4 ชั่วโมง 
รวม 4 สัปดาห์ 32 ชั่วโมง โดยใช้เนื้อหา
เดียวกันสอนจนครบทุกแผนระหว่างเดือน
กันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

3. ทดสอบหลงัการเรียน (post-test) 
โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุด
เดิม แล้วให้ทำาแบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้
ทั้ง 2 กลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องขันธ์ 5 
อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบ
การเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 โดยใช้สถิติพื้นฐาน

2. วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจดัการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพทุธ
ศาสนา เรือ่งขนัธ ์5 อายตนะ 12 ไตรลกัษณ ์
3 โดยใช้รปูแบบการเรยีนแบบโยนโิสมนสกิาร
และแบบปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
สูตรคำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล

3. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนรูห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 
เร่ืองขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 
ระหวา่งก่อนเรียนและหลังเรียนดว้ยรูปแบบ 
การเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบ
ปกติชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้ t-test  
 (dependent samples) 

4. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนรู้หลัก
ธรรมทางพระพุทธศาสนาเร่ืองขันธ ์5 อายตนะ 
12 ไตรลักษณ์ 3 ระหว่างการเรียนด้วยรูป
แบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบ
ปกติชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้ t-test 
(independent samples) 

ผลการวิจัย

1. ประสทิธภิาพของแผนการจดัการ
เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่อง
ขันธ ์5 อายตนะ 12 ไตรลกัษณ ์3 โดยใชรู้ป
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แบบการเรียนแบบโยนิโมมนสิการและแบบ
ปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 
88.07/87.50 และ 83.25/82.19 ตามลำาดบั

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรยีนรูห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา
เรือ่ง ขนัธ ์5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดย
ใชร้ปูแบบการเรยีนแบบโยนโิสมนสกิารและ
แบบปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่า .6066 
และ .5179 คิดเป็นร้อยละ 60.66 และ 
51.79 ตามลำาดับ

3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลกัธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเร่ืองขันธ์ 5 อายตนะ 
12 ไตรลักษณ์ 3 หลังเรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคติ
ตอ่การเรยีนรูห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา
เรื่องขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดย
ใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการสูง
กว่าแบบปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผล

การวิจัยเรื่องผลการสอนหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเร่ืองขันธ์ 5 อายตนะ 
12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียน
แบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติที่มีตอ่ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
มีประเด็นสำาคัญควรนำามาอภิปรายผล ดังนี้

แผนการจดัการเรยีนรูห้ลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เรื่องขันธ์ 5 อายตนะ 12 

ไตรลกัษณ ์3 โดยใชรู้ปแบบการเรียนแบบโยนโิส
มนสกิารและแบบปกตชิัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 88.07/87.50 
และ 83.25/82.19 ตามลำาดบั หมายความ
ว่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ระหวา่งเรยีน คอืรอ้ยละ 88.07 และ 83.25 
ส่วน คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
หลังเรียนคือ ร้อยละ 87.50 และ 82.19 
แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งสองรูป
แบบมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของพระมหาสายนัต ์ 
ผงพิลา (2554: 142) ที่พบว่า ผลการสอน
เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้รูปแบบการ
เรยีนแบบโยนโิสมนสกิารและแบบปกตมิตีอ่
ผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่
3 ตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ 
88.81/86.25 และสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของพระบุญเลิศ นิ่มสุวรรณ์ (2554: 
110) ไดพ้บวา่ ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
ดว้ยวธิคีดิแบบโยนโิสมนสกิารเรือ่งศาสนพธิ ี
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 
81.57/82.87 และยังสอดคล้องกับผล
การวิจัยของพระวิญญู เถาถาวงษ์ (2553: 
129) ที่พบว่าแผนการจัดการสอนแบบ
โยนโิสมนสิการและแผนการจดัการสอนแบบ
คู่มือครูวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 82.76/87.75 และ 
81.01/ 84.70 ตามลำาดับ การที่แผนการ
จดัการเรยีนรูห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา
เรื่องขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดย
ใชร้ปูแบบการเรยีนแบบโยนโิสมนสกิารและ
แบบปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นไปตาม
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เกณฑ์ที่ตั้งไว้อาจเป็นเพราะ

1.1 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบโยนโิส
มนสิการและแบบปกตชิัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มกีระบวนการสรา้งตามขัน้
ตอน มีระบบและวิธีการที่เหมาะสม คือ ได้
ศกึษาหลกัสตูร จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้มกีาร
วเิคราะหเ์นือ้หาและหลกัสตูร และเอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัการสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู้
ตลอดจนไดน้ำาระบบการคดิมาพฒันาแผนการ
จัดการเรยีนรูห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา
เรือ่งขนัธ ์5 อายตนะ 12 ไตรลกัษณ ์3 สำาหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวคิด
ของ พระพรหม-คุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺ
โต) (2550: 38–39) และดารารัตน์ อุทัย
พยัคฆ์ (2548: 64) มาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างเป็นขั้นตอนซึ่งประกอบไปด้วยสภาพ
ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข 
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และผลลัพธ์ 
สงัเคราะหเ์ป็นองคป์ระกอบของแผนการจดัการ
เรียนรู้ เรื่องขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 
3 ตามกระบวนการคิดตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแนวทางและเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างแผนการจัดการเรียน
รู้ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้กำาหนด
แนวทางการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึก
ทกัษะกระบวนการคิด การเผชญิสถานการณ์
และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียน
รู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำาได้ 
คิดเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อ
เนื่อง (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2542: 14)

1.2 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบโยนโิส
มนสกิารและแบบปกตทิีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ ไดผ้า่น
ขัน้ตอนกระบวนการตรวจสอบและปรบัปรงุ
จากคณะกรรมการควบคมุวทิยานพินธ ์ผา่น
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญท้ังด้านเนื้อหา
สาระ การใชภ้าษา กระบวนการจัดการเรยีนรู ้
การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ซึง่ผลการ
ประเมินพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
โยนโิสมนสกิารและแบบปกตทิีผู่ว้จิยัพฒันา
ขึน้มคีณุภาพอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก มาก
ที่สุด นอกจากนี้ยังได้ผ่านการทดสอบหา
ประสิทธิภาพเพื่อให้แผนการจัดการเรียนรู้
แบบโยนโิสมนสกิารทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเหมาะ
สมกับนักเรียนและเนื้อหาที่เรียน

2. ดชันีประสทิธผิลของแผนการจดัการ
เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่อง 
ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้
รปูแบบการเรยีนแบบโยนโิสมนสิการและแบบ
ปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่า .6066 และ 
.5179 คิดเป็นร้อยละ 60.66 และ 51.79 
ตามลำาดับ ซึง่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ พระ
บุญเลิศ นิ่มสุวรรณ์ (2554: 110) ที่พบว่า
ดชันปีระสทิธผิลของการเรยีนรูด้ว้ยวธิคีดิแบบ
โยนโิสมนสกิาร เรือ่งศาสนพิธีกลุม่สาระการ
เรยีนรูสั้งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ .7084 คิด
เปน็รอ้ยละ 70.84 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
พระมหาสายันต์ ผงพิลา (2554: 142) ที่
พบวา่คา่ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบโยนโิสมนสกิารทีพั่ฒนาขึน้โดยรวม
เฉล่ียเทา่กบั 0.6753 คดิเปน็รอ้ยละ 67.53 
ที่ผลปรากฏดังนี้เนื่องมาจากเหตุผลต่อไปนี้
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แผนการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชร้ปูแบบการ
เรยีนแบบโยนโิสมนสกิารมสีว่นทำาใหน้กัเรยีน
เกิดกระบวนการคดิอยา่งเปน็ระบบ คดิอยา่ง
มวีจิารณญาณตามหลกัโยนโิสมนสกิาร ดว้ย
วิธีการคิดอย่างหลากหลายและคิดสืบสาว
หาข้อเท็จจริงจนทำาให้นักเรียนได้ฝึกการ
คิดในระดับสูง (High–Ordered Thinking) 
(Flavell, 1979: 911) กระบวนการจัดการ
เรียนรูแ้บบโยนโิสมนสกิารเปน็การสอนทีใ่ห้
ความสำาคัญทัง้ทางดา้นความรูแ้ละคณุธรรม 
และเปน็วิธกีารสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเปน็ศนูยก์ลาง
โดยเนน้ใหผู้้เรยีนคิดเป็น พดูเป็น ทำาเป็น ซึง่
วธีิการสอนแบบนีเ้ปน็วธิกีารดงึศกัยภาพของ
ผู้เรียนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
หรอืพดูอกีอยา่งหนึง่วา่เปดิโอกาสใหผู้เ้รยีน
ไดใ้ชศ้กัยภาพทางปญัญาใหเ้ตม็ที ่ซึง่จะชว่ย
ใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการดา้นความรูแ้ละทกัษะ
อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้เรียนรู้กับผู้
เรยีนเปน็สิง่เดยีวกนั มลีกัษณะเปน็แบบบรูณ
าการโดยเนน้ใหผู้เ้รยีนไดค้ดิอยา่งเปน็ระบบ 
จนผูเ้รียนสามารถเรยีนรูแ้ละสรา้งความรูเ้อง
ทัง้นีก้ระบวนการเรยีนดงักลา่วทำาให้เกดิความ
สมดลุในตัวผูเ้รยีน กลา่วคอื ผูเ้รยีนตอ้งไดผ้ล
สมัฤทธิท์างการศกึษาตามองคป์ระกอบ คือ 
1) ความจริง คือ องค์ความรู้ในศาสตร์ 2) 
ความดี คือคุณธรรมหรือจริยธรรม และ 3) 
ความงาม คือ สุนทรียศาสตร์ที่เกิดขึ้นในใจ
ของผู้เรียน (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2543: 16) ดัง
นั้นการสอนแบบโยนิโสมนสิการจึงเป็นการ
สอนใหผู้้เรียนใหรู้จ้กัคดิ มุง่เน้นการฝกึผูเ้รยีน
ให้ใช้ความคิดอย่างถูกวิธีคิดเป็นระบบ รู้จัก
วเิคราะห ์ไมม่องเหน็สิง่ตา่งๆ อยา่งตืน้ๆ หรอื
เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น จัดเป็นสำาคัญ
ของการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น

ขั้นของการสร้างปัญญาที่บริสุทธิ์ เป็นอิสระ 
ทำาใหผู้้เรยีนสามารถชว่ยตวัเองได้ และนำาไป
สู่จุดหมายของการเรียนรู้อย่างแท้จริง (พระ
ธรรมปฎิก (ป.อ. ปยุตโฺต), 2547: 670) สว่น
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติเป็นแผนที่
เน้นผู้เรียนได้ดำาเนินการทำากิจกรรมต่างๆ 
ด้วยตนเอง ทำาให้นักเรียนได้ใช้สติปัญญา
และความสามารถที่มีอยู่คิดอย่างมีเหตุผล 
ตามเนื้อหากิจกรรมที่ส่งเสริมต่อการสร้าง
กระบวนการคิด สร้างความตระหนักและ
เจตคติ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาตนเอง
สังคมอย่างหลากหลาย อีกทั้งยังสอดแทรก
จริยธรรมคุณในกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือใหน้กัเรียนเกดิจติสำานกึยดึเอาพระธรรม
มาประคับประคองจิตใจ มีความเกรงกลัว
ต่อผลกระทบอันเกิดจากการเบียดเบียนกัน 
ตลอดถงึความรบัผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม
ที่เป็นพันธะเกี่ยวเนื่องในการใช้ชีวิตร่วมกัน 
จึงทำาให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความ
ก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการปรับปรุงวิธีการ
สอนหลักธรรมทางพระพทุธศาสนา กลุ่มสาระ
การเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 ไดศ้กึษาคูม่อืครู
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ตามหลกัสตูร การศกึษาหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช 
2551 การสอนแบบโยนิโสมนสิการกระตุ้น
ให้นักเรียนได้คิดอย่างแยบคาย และนำาไปสู่
ความรู้ ความเข้าใจ ในสิ่งที่คิดหรือสิ่งที่ได้
เรียนรู้ และสามารถแก้ปัญหาตนเองได้โดย
ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นยา
แก้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันอภิปราย
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ทั้งเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก ให้ผู้เรียนได้
แสดงออก ซึ่งความคิดเห็น ใช้กระบวนการ
คดิอยา่งมรีะบบระเบยีบ แลว้สร้างขอ้สรุปร่วม
กนัอยา่งมเีหตุผล จงึทำาใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการ
เรียนรู้เพ่ิมขึ้นหลังจากได้เรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. 
ปยุตฺโต), 2547: 676) ส่วนนักเรียนท่ีได้
รบัการสอนโดยรปูแบบปกตกิไ็ดท้ำากจิกรรม
อย่างหลากหลายตามเนื้อหาหลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา ได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิตามขัน้
ตอนของการจดักจิกรรม แตล่ะขัน้ตอนเนน้ให้
นกัเรยีนใชค้วามสามารถของตนลงมอืสำารวจ
และค้นหาคำาตอบร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม จน
ทำาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน 
มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วนำามาฝึก
ทำางานรว่มกนัเปน็กลุม่ จงึทำาใหแ้ตล่ะคนตอ้ง
ช่วยเหลือกันเพ่ือให้งานกลุ่มสำาเร็จ เพราะ
ความสำาเร็จของกลุ่มอยู่ที่ความรับผิดชอบ
ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม (กรมวิชาการ, 
2545: 146) 

3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลกัธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเร่ืองขันธ์ 5 อายตนะ 
12 ไตรลักษณ์ 3 หลังเรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เปน็ไปตาม
สมมติฐานทีต่ัง้ไว้ ท่ีผลปรากฏเชน่น้ีเพราะรปู
แบบการเรียนแบบโยนโิสมนสกิารเปน็รปูแบบ
กระตุน้ให้นกัเรียนสามารถคิดคน้หาคำาตอบ
ในเร่ืองทีเ่รียนไดโ้ดยการใชก้ารพจิารณาผลให้
รู้ว่าเกิดจากเหตุใด มีปัจจัยใดบ้างที่สัมพันธ์
สืบทอดกันซึ่งสามารถคิดได้ 2 วิธีคือคิดว่า
เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งน้ีจึงมี เพราะสิ่งน้ีเกิดข้ึนส่ิงนี้

จึงเกิดขึ้นเมื่อไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงไม่มี และอีก
วิธีหน่ึงคือวิธีการต้ังคำาถามแล้วพยายามหา
คำาตอบให้ได้จากการหาเหตุของที่มา (พระ
ธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2547: 677) 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ใช้พุทธวิธีในการสอน
ตามรปูแบบโยนโิสมนสกิารทีเ่นน้ปญัญาทำาให้
ตัวนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่พัฒนาขึ้น
ในตวัเองโดยไมไ่ดถ้กูบงัคบั เนือ่งจากผูส้อน
ทำาหน้าที่แบบกัลยาณมิตรช่วยให้นักเรียน
ได้เข้าถึงปัญญาด้วยการใช้วิธีสอนกระตุ้น
ให้เกิดการคิดแบบแก้ปัญหา และสอนด้วย
ของจริงให้นักเรียนได้ดู ได้เห็น ได้ฟัง หรือ
ทีเ่รยีกวา่ประสบการณต์รง ซึง่สอดคลอ้งกบั
รูปแบบการเรียนแบบปกติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคญัเชน่เดยีวกนัแตม่กีิจกรรมแตกตา่งกนั 
อยา่งไรกต็ามกจิกรรมตามรปูแบบปกตทิำาให้
นกัเรยีนไดร้บัประสบการณ์ตรงโดยวธิกีารทำา
กิจกรรมต่างๆ ท้ังกลุ่มและรายบุคคลตาม
ขั้นตอนการสอนของกรมวิชาการ (2545: 
147) คือต้นด้วยการสร้างความสนใจ ให้
นักเรียนอภิปรายเป็นกลุ่มหาเรื่องที่อยากรู้
ตามเหตุการณ์ที่กำาลังเกิดขึ้นสอดคล้องกับ
เรือ่งขนัธ ์5 อายตนะ 12 ไตรลกัษณ ์3 แลว้
ช่วยกันค้นหาคำาตอบ โดยหาข้อมูลจากสื่อ
ต่างๆ นำามาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และ
สุดท้ายนำาความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงกับความรู้
เดิม อาจนำาเสนอในรูปแบบจำาลองหรือข้อ
สรุป ทำาให้ได้ความรู้ที่ถาวรและกว้างขวาง
ขึ้น ด้วยวิธีการดังกล่าวจึงทำาให้นักเรียนทั้ง
สองกลุ่มมีความรู้และเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียน
อย่างชัดเจนจึงทำาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้
ผลการวิจัยคร้ังนี้ยังสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของปราโมทย์ อาจวิชัย (2553: 169)  
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ทีพ่บวา่ นกัเรยีนกลุม่ทดลองโดยใชก้จิกรรม
การสอนแบบโยนิโสมนสิการและนักเรียน
กลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการสอน
ตามคู่มือครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

4. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคติ
ตอ่การเรยีนรูห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา
เรื่องขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดย
ใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการสูง
กว่าแบบปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไวท้ัง้นีเ้นือ่งจาก นกัเรยีน
กลุม่ทดลองดว้ยรูปแบบการเรียนแบบโยนโิส
มนสิการไดแ้นวทางการพยายามควบคมุการ
แสดงความคดิใหอ้ยูใ่นแนวทางทีด่งีามตามทาง
ทีเ่คยไดร้บัการอบรมสัง่สอนจากกลัยาณมติร
มากอ่นหนา้แล้ว ทำาให้เห็นถงึประโยชนก์ย่ิ็งมี
ความมัน่ใจและเกดิศรทัธาขึน้มาเอง เกดิการ
ประสานกนัระหวา่งปจัจยัภายนอกกบัปจัจยั
ภายในกลายเปน็ความหมายของตนเอง เปน็
ทีพ่ึง่แหง่ตนเองไดด้งันัน้ในการสอนของผูว้จิยั
ในหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเร่ืองตา่งๆ 
ดังกล่าวจึงทำาให้นักเรียนได้รับรู้ผลและเกิด
ความตระหนักในผลของการกระทำาความดี
งาม มีการพิจารณาข้อมูลด้วยสติซึ่งจะนำา
ไปใช้ประโยชน์ในการดำาเนินชีวิต (ลักขณา 
สริวัฒน์, 2549 184-185) ด้วยเหตุดังที่
ได้กลา่วมาแลว้จงึทำาใหน้กัเรยีนเหน็ถงึความ
สำาคญัของการเรยีนรูโ้ดยเฉพาะเน้ือหาเกีย่ว
กบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาและเรยีนรู้
ด้วยความตัง้ใจ เอาใจใสใ่นการปฏบิตักิจิกรรม
ทีเ่นน้การใชส้ตปิญัญา ประกอบกบันกัเรยีน

ทัง้หมดนับถอืศาสนาพุทธซึง่มคีวามศรทัธา
และเชื่อมั่นในคำาสอนของผู้วิจัยซึ่งเป็นพระ
สงฆเ์ปน็ทนุเดมิอยูก่่อนแลว้เมือ่ไดร้บัวธิกีาร 
สอนให้ใชก้ระบวนการคดิด้วยสตปัิญญาเป็น
หลกั ยอ่มสำาเรจ็ตามวตัถปุระสงคน์ัน่คอืมผีล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนเพ่ิมข้ึนเช่นกัน สำาหรับรูปแบบ
การเรยีนแบบปกตทิีผู่ว้จิยัดำาเนนิการสอนกบั
นักเรียนกลุ่มควบคุมนั้นด้วยขั้นตอนการทำา
กจิกรรมต่างๆ มเีพียงบางตอนทีใ่หโ้อกาสได้
ใช้การคิดด้วยเหตุและผล เป็นการสอนตาม
คูม่อืครทูีก่ำาหนดไวแ้ลว้ จงึอยูใ่นลกัษณะถกู
บงัคบัใหใ้ชก้ระบวกการสอนและจดัการเรยีน
รูต้ามกิจกรรมตามทีร่ะบไุว ้สถานการณบ์าง
อยา่งในเนือ้หาหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา
อาจตอ้งใชก้ารคดิในลกัษณะตา่งๆ เปน็หลกั
จึงจะทำาใหเ้กิดการรูแ้ละเขา้ใจในเรือ่งท่ีเรยีน
เปน็อยา่งด ีซึง่สอดคลอ้งกบัรปูแบบการเรยีน
แบบโยนโิสมนสกิารมากกวา่จงึทำาให้นกัเรยีน
กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมตามผล
ที่ปรากฏน้ัน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของปราโมทย์ อาจวิชัย (2553: 
169) ที่พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้
กิจกรรมการสอนแบบโยนิโสมนสิการมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและมีการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุมท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการสอนตาม
คูม่อืครอูยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปใช้

1.1 ครผููส้อนทกุระดบัชัน้ควรนำารปูแบบ 
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การเรียนแบบโยนิโสมนสิการไปใช้ในการ
จัดการเรยีนการสอนการเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีน 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา ซึง่ครูต้องศกึษารายละเอยีดของหลกั
ธรรมแตล่ะหมวด แลว้นำาเขา้สูก่ารจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนและการฝกึปฏบิตัอิยา่งตอ่
เนือ่งตามกระบวนการอยา่งถกูตอ้งจะสง่ผลให้
ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน เจตคตติอ่การเรยีนรู้
หลกัธรรมดขีึน้ และนกัเรยีนสามารถควบคมุ
ตนเองได้ในเวลาสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆ ได้
โดยใชห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาเขา้ชว่ย

1.2 ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้จัด
กิจกรรมในโรงเรียน เพื่อจะช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบในการ
แก้ปัญหาการไม่ข้าใจตนเอง และส่งเสริม
การทำางานรว่มกนัคดิโดยใชห้ลกัธรรมในการ
แกป้ญัหาในการดำาเนนิชวีติใหม้ากขึน้ภายใน
โรงเรยีน จะชว่ยให้นกัเรยีนไดม้กีารฝึกทักษะ
กระบวนการคดิและสามารถแสดงออกในทาง
ทีด่ ีและเปน็การปลกูฝงัการเรยีนรูห้ลกัธรรม
และนำาไปใช้ในชวีติประจำาวนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

1.3 การจัดการเรียนการสอนด้วย
วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ เป็นกระบวน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยมุ่งเน้น
ใหผู้เ้รยีนไดฝ้กึกจิกรรมการเรยีนการสอนได้
ปฏบิตัจิรงิทกุคน เพือ่มุง่ใหผู้เ้รยีนเหน็คณุคา่
ของหลกัธรรมและโทษของการขาดหลกัธรรม
ในการดำาเนนิชวิีต เกิดจิตสำานึกดา้นคุณธรรม
นำาความรูซ้ึง่จะสง่ผลใหต้วัผูเ้รยีน ชมุชนและ

สงัคมเกดิสนัตสิขุ สบืเนือ่งจากกระบวนเรยีน
รูด้ว้ยวธิสีอนแบบโยนโิสมนสกิารเพือ่ปลกูฝงั
ค่านิยมที่ดีงาม ดังที่ผู้วิจัยได้พบว่า นักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิธีการสอนแบบโยนิโส
มนสกิารเกดิกระบวนการคิดอยา่งเปน็ระบบ 
เกิดความรู ้ความตระหนัก เจตคต ิโดยสงัเกต
จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีนเปลีย่นแปลงไปใน
ทางที่ดี รู้ทันอารมณ์ที่มากระทบหรือสัมผัส
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มากขึ้น ควบคุม
อารมณ์ตนเองมากขึน้ ชว่ยกนัรกัษาระเบียบ
วนิยัไมโ่ทษคนอืน่มคีวามรบัผดิชอบตอ่ตนเอง 
และสังคม ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สำาหรับบุคลากร
ทีต้่องการปลกูฝงัคณุธรรมจรยิธรรมในสถาน
ศกึษาของตน ไดใ้ชก้จิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตาม
วธีิสอนแบบโยนโิสมนสิการไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจำาวัน

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัย

2.1 ควรศึกษารูปแบบการเรียนรู้
แบบโยนิโสมนสิการในระดับช่วงชั้นอื่นๆ 
ที่มีความสนใจการปลูกฝังกระบวนการคิด 
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน

2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ควบคู่
ไปกับการใช้รูปแบบการสอนแบบโยนิโส
มนสิการเช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความ
ฉลาดทางอารมณ ์ความรบัผดิชอบตอ่ตนเอง 
และสังคม เพ่ือบูรณาการปลูกฝงัค่านยิมการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจสามารถนำาหลัก
ธรรมไปใช้ในชีวิตประจำา
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รูปแบบแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 10
Motivation Model affecting to Job Effectiveness of Teachers 
under Local Administrative Organization, Local Educational 
Group 10

ชูชาติ สิทธิสาร1, สมชาย วงศ์เกษม2 และวงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ3 

Chuchat Sittisan1, Somchai Wongkasem2 and Wongpattana Sriprasert3 

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อยืนยันองค์ประกอบที่ได้จากศึกษาเกี่ยวกับแรง
จูงใจในการปฏิบัติงาน ลักษณะท่ีเอื้อต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น
ที่ 10 กับข้อมูลเชิงประจักษ์พร้อมทั้งเพื่อศึกษาองค์ประกอบใดบ้างที่มีผลต่อประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 
10 และ.เพื่อให้ได้รูปแบบแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 10 โดยใช้ระเบียบวิธีการการ
วิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ (Descriptive and Quantitative Research) จากการ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธี
จับสลากเลือกตัวแทนกลุ่มละ 1 จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 21 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 10 จำานวน 379 คน 
ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ยตวัแปรแฝงและตวัแปรสงัเกตได ้การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ตามแบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้สถิติคำานวณด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป

ผลวจิยั พบวา่ตวัแปรแฝงดา้นแรงจงูใจ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ และความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน, แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและลักษณะที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงานตามลำาดับ ส่วนตัวแฝงอิทธิพลทางอ้อมสูงสุด คือ ตัวแปรแฝงแรงจูงใจที่ 
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2	 Associate	Professor	in	Educational	Administration	and	Management,	Mahasarakam	Rajabhat	University	
3	 Doctor	of	Management	(Business	Management),	Associate	Professor,	Faculty	of	Management	Science,	
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สง่ผลต่อประสทิธิผลในการปฏบัิตงิาน ตวัแปรทกุตวัในโมเดลรว่มกันอธบิายความแปรปรวน
ของของตวัแปรแฝงแรงจงูใจทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลในการปฏบิตังิานไดร้อ้ยละ 81.8 ผลการ
วิเคราะห์ได้โมเดลโครงสร้างแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ครู แสดงให้เห็นว่า แรงจูงในท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานครูนั้น  
มีอิทธิพลต่อกันทุกด้าน

รปูแบบแรงจงูใจทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังานครสูงักดัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่กลุ่มการศึกษาทอ้งถิน่ที ่10 ประกอบดว้ยองคป์ระกอบแรงจงูใจในการ
ปฏิบัติงาน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การยกย่องชมเชย 2) มิตรภาพและความสัมพันธ์ 3) ค่าจ้าง4) 
ความรกัและศรัทราในวชิาชีพครู องคป์ระกอบลกัษณะทีเ่อือ้ตอ่ประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน 
5 ด้าน คือ 1.ลักษณะส่วนบุคคล 2. ลักษณะของงาน 3.ลักษณะขององค์กร 4.นโยบายการ
บรหิารและการปฏบิตังิาน 5.สิง่แวดลอ้มของงาน และองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งการปฏบิตังิาน
ของพนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

คำาสำาคัญ: รูปแบบแรงจูงใจ, ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

Abstract

The objectives of this research were: 1) to confirm factors obtaining 
from the study in “Motivation in Work Practice, Characteristic facilitating the  
Effectiveness in Work Practice, and Competency in Work Practice of Teachers 
under jurisdiction of Local Administrative Organization, Local Educational Group 
10, and Empirical Data, and 2) to study factors affecting Effectiveness in Work 
Practice of Teachers under jurisdiction of Local Administrative Organization,  
Local Educational Group 10, and 3) to obtain the Motivation Model affecting  
Effectiveness in Work Practice of Teachers under jurisdiction of Local  
Administrative Organization, Local Educational Group 10, by using the Descriptive 
and Quantitative Research from synthesis of documents and related research 
literature, interviewing the experts and practitioners by drawing lots for selecting 
one representation of one province from each group, 21 experts. The samples 
were 379 teachers under jurisdiction of Local Administrative Organization,  
Educational Group 10. The variables consisted of the latent variables, and  
observable variables. Data were collected from Questionnaire asking one’s  
opinion. Data Analysis and statistic calculated by using Computer Program. 
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The research findings found that the latent variables in motivation aspect, 
consisted of the factors and competency in work practice, motivation affect-
ing effectiveness of work practice, and characteristic facilitating work practice  
respectively. For the highest level of indirect variables, they were the latent variable  
of motivation affecting effectiveness in work practice. Every variable in the model 
jointly explained variance of motivation latent variable affecting effectiveness 
in work practice for 81.8%. The analysis findings, Motivation Structure Model  
affecting effectiveness in teachers’ work practice, was obtained. It indicated that 
the motivation affecting the effectiveness in teachers’ work practice, affected  
each other in every aspect. 

The Motivation Model affecting to Job Efficiency of Teachers under Local 
Administrative Organization, Local Educational Group 10, consisted of 4 aspects 
of motivation factor in work practice including: 1) the respect and praise, 2) the 
friendship and relationship, 3) the wages, and 4) the love and faith in teaching 
profession. There were 5 factors facilitating effectiveness in work practice as 
follows: 1. The personal characteristic, 2. The work characteristic, 3. The organi-
zational characteristic, 4. The administrative policy and work practice, and 5. The 
work environment. In addition, there were 3 aspects of factors relating to work 
practice of teachers under jurisdiction of Local Administrative Organization, Local 
Educational Group 10, as follows: 1. The ethics, morality, and code of ethics 
in profession aspect, 2. The quality of work practice aspect, and 3. The aspect 
caused by work practice.

Keywords: Motivation Model, Job Effectiveness, 

บทนำา

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่
ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เป็น
แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ซ่ึง
เกดิขึน้เปน็ชว่งเวลาท่ีประเทศไทยต้องเผชญิ
กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนอย่างกว้างขวาง ดังนั้น แผน
พัฒนาฯฉบับนี้จึงได้กำาหนดยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาประเทศได้ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างภูมิคุ้มกัน 
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และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลชัดเจน
ทั้งในระดับประเทศและพื้นที่ โดยมีจุดเน้น
หลักในการพัฒนาคนโดยยึดพระราชดำารัส
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “เข้าใจ เข้า
ถึง พัฒนา” เพื่อสนองความต้องการของ
ประชาชน เพราะฉะนัน้การพฒันาคนจงึเปน็
สิง่ที่สำาคญัทีต่อ้งใหค้วามสำาคญัลำาดบัสูงสดุ 
เนือ่งจาก คน เปน็เปา้หมายสุดทา้ยท่ีจะได้รบั
ประโยชนแ์ละผลกระทบจากการพฒันา ขณะ
เดียวกันเป็นเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อ
ไปสูเ่ปา้ประสงคท์ีต่อ้งการ จำาเปน็ตอ้งพฒันา
คุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุลทั้งร่างกาย 
จติใจ และความรู้ความสามารถ ดงันัน้ ในการ
พฒันาการศึกษาของคนในชาติ จึงเปน็สิง่ทีมี่
ความสำาคัญทีส่ดุในการพฒันาคน (สำานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต.ิ 2554: 41) แรงจูงใจเปน็กระบวน
การทางจิตวิทยาที่มีความสำาคัญอย่างย่ิงใน
สาขาพฤติกรรมองค์การ (Organizational 
Behavior) เพราะความเข้าใจในเรื่องของ
พฤติกรรมและความรู้สึกความต้องการของ
บคุคลทำาใหก้ารดำาเนนิงานขององคก์ารเปน็ไป
ตามเปา้หมาย นอกจากน้ีแรงจงูใจยังกระตุน้
ให้บุคคลเกิดการกระทำา ซ่ึงไม่ได้ข้ึนอยู่กับ
ความต้องการหรอืสญัชาตญาณในตวับุคคล
เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางสังคม 
สภาพแวดล้อมต่างในด้านอื่นๆ ด้วย ไม่ว่า
จะเป็นอิทธิพลของกลุ่ม เทคโนโลยีและสิ่ง
จูงใจซ่ึงมักเป็นเป้าหมายแห่งพฤติกรรมนั้น
ด้วย แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของ
การสร้างขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคคลตามปกติ บุคคลมีความสามารถหรือ
มีพฤติกรรมแตกต่างกัน ดังที่สุโท เจริญสุข 

(ม.ป.ป.: 37) ได้กล่าวถึงความสำาคัญของ
แรงจูงใจว่า 1) เป็นตัวการที่ก่อให้เกิดพลัง
ในการแสดงพฤติกรรม 2) เป็นสิ่งเร้า / สิ่ง
กระตุน้ใหอ้นิทรยีไ์มอ่ยูน่ิง่ 3) เปน็สิง่ซึง่ตอ้ง
ได้รับการเสริมแรง เช่น เมื่อบุคคลเกิดแรง
จูงใจ เขาต้องได้รับการตอบสนอง อาจเป็น
รางวัลหรือของซึ่งสิ่งเร้านี้เป็นการเสริมแรง

จากผลการศึกษาผู้วิจัยมีความ
ประสงค์ที่จะได้รูปแบบแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่ม
การศกึษาทอ้งถิน่ที ่10 วา่ รปูแบบแรงจงูใจ
ทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลในการปฏบัิตงิานของ
พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 10 ประกอบ
ด้วยปัจจัยใดบ้าง ที่ทำาให้ครูทุ่มเทกายใจใน
การทำางาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
จดัการศกึษา ซึง่ผูว้จิยัคาดหวงัวา่ผลการวจิยั
ในครัง้นีจ้ะเปน็ประโยชนต์อ่การวางแผนการ
บรหิารของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ทกุสังกดั โดยผูว้จิยัทำาการศึกษา
ข้อมูลต่างๆ จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีแรงจูงใจอันเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าหนังสือผลงานวิจัย 
เอกสาร วารสาร บทความที่เกี่ยวข้องทาง
อนิเตอรเ์นต็และขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษากลุม่
ตัวอย่าง (Sample Group) โดยเน้นศึกษา
กลุม่พนกังานครขูองสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลุ่ม
การศึกษาที่ 10 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิด
เห็นและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อยืนยันองค์ประกอบที่ได้จาก
ศกึษาเกีย่วกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของ
พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 10 กับข้อมูล
เชิงประจักษ์

2. เพือ่ยนืยนัองคป์ระกอบทีไ่ดจ้ากการ
ศกึษาเกีย่วกบัลกัษณะทีเ่อือ้ตอ่ประสทิธผิลใน
การปฏบัิติงาน ของพนกังานครสูงักดัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่กลุม่การศกึษาทอ้งถิน่ที ่
10 กับข้อมูลเชิงประจักษ์

3. เพื่อยืนยันองค์ประกอบที่ได้จาก
การศกึษาเก่ียวกบัความสามารถในการปฏบัิติ
งานของพนักงานครูสังกัดองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่กลุม่การศกึษาทอ้งถิน่ที ่10 กบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์

4. เพื่อศึกษาองค์ประกอบใดบ้างที่
มผีลตอ่ประสทิธิผลในการปฏบิตังิานของครู
สงักัดองคก์รปกครองทอ้งถิน่ กลุม่การศกึษา
ท้องถิ่นที่ 10 

5. เพือ่ใหไ้ดร้ปูแบบแรงจงูใจทีส่ง่ผล
ตอ่ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังาน
ครูสังกดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กลุม่การ
ศึกษาท้องถิ่นที่ 10 

วิธีการวิจัย

การวิจัยเรื่อง รูปแบบแรงจูงใจที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่กลุม่การศกึษาทอ้งถิน่ที ่10 เปน็การวจิยั
เชงิคณุภาพและวจิยัเชงิปรมิาณ (Descriptive 
and Quantitative Research) เพือ่สรา้งแรง

จูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูและ
องค์ประกอบลักษณะที่เอื้อต่อประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของพนักครู สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น
ที่ 10

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ประชากรสำาหรับ
การวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานครูสังกัดองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่กลุม่การศกึษาทอ้งถิน่ที ่
10 จำานวน 3, 374 คน จาก 102 โรงเรียน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยัครัง้น้ี ได้แก่ พนักงานครสัูงกัดองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่กลุม่การศกึษาทอ้งถิน่ที ่
10 จำานวน 379 คน เนือ่งจากการวเิคราะห์
ข้อมูลสำาหรับการวิจัยครั้งนี้ ต้องวิเคราะห์
ดว้ยสมการโครงสรา้ง (Structural Equation 
model) ซึ่งไลเดอร์แมน, เมอร์เรนดา และ
โกลด (Linderman, Merenda and Gold 
(1980 อ้างถงึใน นงลกัษณ์ วิรัชชัย, 2542: 
46) เสนอแนะไว้ว่า ในการศึกษาวิเคราะห์
สมการโครงสรา้ง จำาเปน็ตอ้งใชก้ลุม่ตวัอยา่ง
ทีม่ขีนาดใหญ ่กลุ่มตวัอย่างทีน่ำามาศึกษาควร
มีประมาณ 10 คน ต่อ 1 ค่าพารามิเตอร์ซึ่ง
ในการวิจัยครั้งนี้ มีจำานวนเส้นพารามิเตอร์
จำานวน 36 เส้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึง
ควรเป็น 360 คน เป็นอย่างต่ำา เพื่อให้ได้
กลุ่มตัวอย่างมีความเพียงพอที่จะวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรม Mplus ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กลุ่ม
ตวัอยา่งจำานวน 379 คน ทำาการสุม่ตวัอยา่ง
อย่างง่าย (Sample Random Sampling)

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

ผู้วิจัยได้กำาหนดระยะในการวิจัยใน
ครั้งนี้ไว้ 2 ระยะ ดังนี้
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ระยะที่ 1 สังเคราะห์องค์ประกอบ
แรงจงูใจทีส่ง่ผลต่อประสทิธิผลในการปฏิบตัิ
งานของพนกังานครสูงักดัองคก์รปกครองสว่น
ท้องถ่ิน กลุม่การศกึษาทอ้งถิน่ที ่10 จากการ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติงานใน 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการ
ศกึษาทอ้งถิน่ที ่10 โดยกำาหนดตวัแทนผูท้รง
คณุวฒุแิละผูป้ฏบัิติงาน คอืกลุ่มจงัหวัดขนาด
ใหญ ่ขนาดกลาง ขนาดเลก็ ของกลุม่การศกึษา
ท้องถิ่นที่ 10 โดยวิธีจับสลากเลือกตัวแทน
กลุ่มละ 1 จังหวัด กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ 
ประกอบดว้ย อบุลราชธาน ีรอ้ยเอด็ จบัสลาก
ตัวแทนได้ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มขนาดกลาง 
มหาสารคาม นครพนม กาฬสินธุ์ จับสลาก
ตวัแทนได ้จงัหวดัมหาสารคาม กลุม่จงัหวดั
ขนาดเล็ก ประกอบด้วย มุกดาหาร ยโสธร 
อำานาจเจริญ จับสลากตัวแทนได้ จังหวัด
มกุดาหาร ผู้วิจยัเป็นผูก้ำาหนดคณุสมบตัขิอง
ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 21 คน ประกอบกบัใช้
แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อตรวจสอบความสามารถใน
การปฏิบัติงานของพนักงานครู ระยะเวลา
ที่ทำาการศึกษา ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่ได้จากการ
สังเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์มา
พัฒนาเครื่องมือวิจัย เพื่อรวบรวมเกี่ยวกับ
แรงจงูใจทีส่ง่ต่อผลประสทิธิผลในการปฏิบตัิ
งานของพนกังานครสูงักดัองคก์รปกครองสว่น
ท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 10 ระยะ
เวลาทีท่ำาการศกึษา เดอืนตุลาคม 2554 ถงึ
เดือน มีนาคม 2555

ระยะที่ 2 สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ทางสถิติด้วยใช้โปรแกรมเอ็มพลัส 
(MPlus demo version 6.12) เพื่อยืนยัน
องคป์ระกอบกับขอ้มลูเชงิประจกัษแ์ละ เพือ่
ใหไ้ดร้ปูแบบแรงจงูใจทีส่ง่ตอ่ผลประสทิธผิล
ในการปฏบิตังิานของพนกังานครสูงักดัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ กลุม่การศกึษาทอ้งถิน่
ที่ 10 เดือนเมษายน 2555

3. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัตวัแปรทีใ่ช้
ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถจำาแนกออกได้
เป็น 3 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ให้ข้อมูลประกอบ
ดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุดตำาแหน่ง
งานและประสบการณก์ารทำางาน ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

3.2 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย

 ตัวแปรแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 
1) การยกยอ่งชมเชย 2) มติรภาพและความ
สัมพันธ์ 3) ค่าจ้าง 4) ความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู ผู้วิจัยได้มาจากการสังเคราะห์
ทฤษฎ ีงานวจิยัท่ีไดศ้กึษาและการสมัภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิด ดังนี้

1. แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) ใช้สำาหรบัการรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการวิจัย 

2. แบบสอบถามความคิดเห็น  
 (Questionnaire) เพือ่ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลู 
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และสรา้งรปูแบบแรงจงูใจทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิล
ในการปฏบิตังิานของพนกังานครสูงักดัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ กลุม่การศกึษาท้องถิน่
ที ่10 ประกอบด้วยคำาถาม 4 ตอน ซึ่งมรีาย
ละเอียดดังนี้ 

ตอนที่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที ่2 แบบสอบถามความคดิเหน็
เกีย่วกบัองคป์ระกอบแรงจงูใจในการปฏบิตัิ
งานของพนักงานครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 10 

ตอนที่ 3 การสอบถามเกี่ยวกับ
ลักษณะที่เอื้อต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติ
งานของพนักงานครู ซึ่งเครื่องมือนี้เกิดจาก
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะที่
เอื้อต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ตอนที ่4 การสอบถามเกีย่วกบัความ
สามารถในการปฏิบตังิานของพนกังานคร ูซึง่
เครือ่งมือนีไ้ดจ้าก จากหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ประเมินผลการปฏบิตังิานสายงานสอน ของ
สำานกังานขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลจำาแนกออก
เป็น 3 ระยะคือ 

1. ผู้วิจัยทำาหนังสือถึงภาควิชาการ
บริหารจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม เพื่อออกหนังสือขอความร่วม
มือจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการ
สัมภาษณ์ พร้อมทั้งหนังสือขอความร่วมมือ
จากผู้อำานวยการโรงเรียนยางวิทยาคม เพื่อ
ทดลองใช้เครื่องมือ

2. ผูวิ้จยัทำาหนงัสอืถงึบัณฑิตวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เพื่อออก
หนังสือขอความร่วมมือจากผู้อำานวยการ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 10 จำานวน 102 
โรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวบข้อมูล

3. ผูว้จิยัดำาเนนิการสง่แบบสอบถาม
ถงึโรงเรยีนสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 102 โรงเรียน 
จำานวน 379 ฉบับ และขอให้แต่ละโรงเรียน
ส่งแบบสอบถามคืนแก่ผู้วิจัยทางไปรษณีย์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการวิจัย

หลงัจากทีผู่ว้จิยัได้เกบ็รวบรวมขอ้มลู
แล้ว ได้ดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. วิเคราะห์สังเคราะห์เนื้อหา จาก
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยนำาข้อมูล
ของเอกสารที่ศึกษามาเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม

2. วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพ
ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยวเิคราะห์ข้อมูล
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ความถี่  
 (Frequency) และคา่รอ้ยละ (Percentage) 

3. วิเคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถาม 
เพื่อยืนยันความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Goodness 
of Fit) และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
(Correlation) โดยใช้โปรแกรมเอ็มพลัส 
(MPlus demo version 6.12) เป็นเครื่อง
มือในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งผู้วิจัยนำาข้อมูล



45

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2557

มาจัดระเบียบ ลงรหัสและวิเคราะห์ข้อมูล

4. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ
แรงจูงใจและที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้อง
ถ่ินที่ 10 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
ในองค์ประกอบแต่ละด้านและการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์องค์ประกอบแรง
จูงใจกับลักษณะที่เอื้อต่อประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการวิเคราะห์อิทธิพล 
(Path Analysis: PA) เป็นการศึกษาความ
สมัพนัธเ์ชงิสาเหต ุ(Causal Relationships) 
ระหวา่งตวัแปรโดยในจำานวนตวัแปรอสิระที่
ใช้ในการพิจารณาความผันแปรของตัวแปร
ตามสามารถมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วย
กันเองได้ ทำาให้เกิดลักษณะอิทธิพลใน 2 
ลักษณะที่ใช้พิจารณาชุดความสัมพันธ์ของ
ตวัแปรอสิระและชดุสมัพนัธข์องตวัแปรตาม 
คือ อิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) 
และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect: IE) 
เพือ่ตรวจสอบความสอดคลอ้งของข้อมูลเชงิ
ประจักษ์และโมเดลที่ได้จากการศึกษาวิจัย

5. การแปลความหมายของในการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 10 (บุญชม ศรีสะอาด.
2545: 103) 

ผลการวิจัย

1. จากศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มการ
ศึกษาท้องถิ่นที่ 10 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้ข้อค้นพบดังต่อไปนี้

1.1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานครูตามความคิดเห็นของพนักงาน
คร ูโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.05) 

1.2. ลักษณะท่ีเอื้อต่อประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครู โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.99) 1.3. ความ
สามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานครู 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.01)

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบด้าน
แรงจงูใจในปฏิบัติงานของพนักงานคร ูสังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษา
ทอ้งถ่ินที ่10 ดว้ยการวเิคราะห์องคป์ระกอบ
เชงิยืนยัน (CFA) การวเิคราะหส์มการโมเดล
โครงสรา้ง (SEM) และการวเิคราะหก์ลุม่พห ุ
(MGA) แสดงให้เห็นความสอดคลอ้งกลมกลนื
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชงิยนืยนัพบวา่ โมเดลการวดัตัวแปร
แฝงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นท่ี 10 มีความสอดคล้อง
กลมกลนืกับขอ้มลูเชงิประจกัษ ์พจิารณาจาก
ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนประกอบ
ด้วย X2 = 5.166, df = 3, X2/ df = 1.722, 
P – value = 0.517, CFI = 0.993, TLI 
= 0.974, RMSEA = 0.001 และ SRMR 
= 0.044 

3. การวิเคราะห์ลักษณะที่เอื้อต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
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การศึกษาท้องถิ่นที่ 10 ด้วยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชงิยนืยนั (CFA) การวิเคราะห์
สมการโมเดลโครงสร้าง (SEM) และการ
วเิคราะหก์ลุม่พห ุ(MGA) แสดงใหเ้หน็ความ
สอดคล้องกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ ์ผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า 
โมเดลการวัดตัวแปรแฝงลักษณะที่เอื้อต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 10 มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกบัข้อมลูเชงิประจกัษ ์พจิารณาจาก
ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนประกอบ
ด้วย X2= 9.043, df = 5, X2/df = 1.809, 
P – value = 0.103, CFI = 0.954, TLI 
= 0.907, RMSEA = 0.030 และ SRMR 
= 0.008 

4. การวิเคราะห์ความสามารถใน
การปฏบัิติงานของพนกังานคร ูสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ กลุม่การศกึษาทอ้งถิน่ที ่
10 ดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 
(CFA) การวเิคราะหส์มการโมเดลโครงสรา้ง 
(SEM) และการวิเคราะห์กลุ่มพหุ (MGA) 
แสดงใหเ้หน็ความสอดคลอ้งกลมกลนืกบัข้อมลู
เชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันพบว่า โมเดลการวัดตัวแปรแฝง
ความสามารถในการปฏบิตังิานของพนกังาน
ครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 10 มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกบัข้อมลูเชงิประจกัษ ์พจิารณาจาก
ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนประกอบ
ด้วย X2= 4.000, df = 3, X2/ df = 1.333, 
P – value = 0.120, CFI = 1.000, TLI = 
1.000, RMSEA = 0.003 และ SRMR = 

0.006 5. การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพนัธ์
องค์ประกอบแรงจูงใจกับลักษณะท่ีเอื้อต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและความ
สามารถในการปฏบิตังิาน พบวา่ องคป์ระกอบ
ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (A1-A4) 
และ (B1-B5) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ลักษณะท่ีเอ้ือต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติ
งานของพนักงานครูทั้ง 5 ด้าน และความ
สามารถในการปฏิบัติงาน (C1-C3) อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 

6. การวิเคราะห์อิทธิพลเพื่อโมเดล
โครงสรา้งแรงจงูใจทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลใน
การปฏบิตังิานของพนกังานครกูารวเิคราะห์
อิทธิพล (Path Analysis: PA)เป็นการ
ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal  
Relationships) ระหวา่งตวัแปรโดยในจำานวน
ตัวแปรอิสระท่ีใช้ในการพจิารณาความผันแปร
ของตัวแปรตามสามารถมีความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุด้วยกันเองได้ ทำาให้เกิดลักษณะ
อทิธพิลใน 2 ลกัษณะทีใ่ชพ้จิารณาชดุความ
สมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและชดุสมัพนัธ์ของ
ตัวแปรตาม คือ อิทธิพลทางตรง (Direct 
Effect: DE) และอทิธพิลทางออ้ม (Indirect 
Effect: IE) ซ่ึง ผูว้จิยั ไดท้ำาการการวเิคราะห์
อทิธพิลเพือ่สรา้งโครงสรา้งรปูแบบแรงจงูใจ
ทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลในการปฏบัิตงิานของ
พนกังานคร ูทีม่คีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบั
ขอ้มลูเชงิประจกัษ ์พจิารณาจากคา่ดชันคีวาม
สอดคล้องกลมกลืน น้ำาหนักองค์ประกอบ
ของตวัแปรสงัเกตได ้และมนียัสำาคญัทกุคา่ที่
ระดับนัยสำาคัญ 0.01 

7. องคป์ระกอบของรปูแบบแรงจงูใจ
ทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลในการปฏบัิตงิานของ
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พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ กลุม่การศกึษาทอ้งถิน่ที ่10 จากผลการ
วิเคราะห์ค่าสถิติที่ได้นำาเสนอแล้วข้างต้น
นัน้ แสดงใหเ้หน็รปูแบบแรงจงูใจทีส่ง่ผลตอ่
ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังานครู 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการ
ศึกษาท้องถิ่นที่ 10 ภายหลังการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  
Factor Analysis) ในองคแ์ตล่ะดา้นและการ
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์องค์ประกอบ
แรงจูงใจกับลักษณะที่เอื้อต่อประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการวิเคราะห์อิทธิพล 
(Path Analysis: PA) เป็นการศึกษาความ
สมัพนัธเ์ชงิสาเหต ุ(Causal Relationships) 
ระหวา่งตวัแปรโดยในจำานวนตวัแปรอิสระทีใ่ช้
ในการพจิารณาความผนัแปรของตวัแปรตาม
สามารถมคีวามสมัพนัธเ์ชงิสาเหตดุว้ยกนัเอง
ได ้ทำาใหเ้กดิลกัษณะอทิธพิลใน 2 ลกัษณะที่
ใชพ้จิารณาชดุความสมัพนัธ์ของตวัแปรอสิระ
และชุดสมัพนัธข์องตวัแปรตาม คอื อทิธพิล
ทางตรง (Direct Effect: DE) และอิทธิพล
ทางอ้อม (Indirect Effect: IE) ซึ่ง ผู้วิจัย ได้
ทำาการการวิเคราะหอ์ทิธิพลเพือ่สร้างโมเดล
โครงสร้างแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครู ที่มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

อภิปรายผล

จากการตอบแบบสอบถามความคดิ
เห็นของพนักงานครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 10 
เก่ียวกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงาน ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติ
งานโดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก 

1. องคป์ระกอบด้านแรงจงูใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครู

องคป์ระกอบแรงจงูใจในการปฏิบติั
งานของครูทั้ง 4 ด้าน คือ 1) การยกย่อง
ชมเชยมคีวามสำาคญัมากทีส่ดุตอ่แรงจงูใจใน
การปฏบิตังิานของคร ู2) ความรกัและศรทัธา
ในวิชาชีพ 3)ค่าจ้าง 4) มิตรภาพและความ
สัมพันธ์ นั้นเป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานครู 
จำานวน 379 คน ที่สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ กลุ่มการศึกษาท่ี 10 เพือ่เสนอ
รปูแบบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของคร ูซึง่
ผลการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคล้องกับแนว
ความคิดของนกัทฤษฎีและนกัวจัิย เชน่ เฟรด
เดอริค เฮิร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) 
เดวิด แมคเคลแลนด์ (David Mcclelland)  
เฮนรี ่เมอรเ์รย์ (Henry Murray) ซ่ึงนักทฤษฎี
กลุม่นีต้า่งเสนอปจัจัยทีผ่ลกัดันใหม้นษุยเ์กดิ
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานและเกดิความ
ต้องการที่จะเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ให้กับองค์กร คือ ความต้องการความสำาเร็จ 
ความต้องการสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้นกับ
ตนเองและองค์การ นอกจากนี้สอดคล้อง
กบัแนวคดิของแมคเกรเกอร ์(McGregor) ที่
เสนอว่าหากบุคคลเป็นไปตามทฤษฎี Y จะ
เป็นมนุษย์ที่ต้องแสวงหาความสำาเร็จให้กับ
ตนเอง แสวงหาความรบัผิดชอบและตอ้งการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบ
ดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย
ตัวแปรตาม 4 ด้านและลักษณะต่างๆ 19 
ตัว สอดคล้องกับผลการวิจัยของไดแอนน์ 
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เมย์ มากิ (Diane Mae Maki) ผู้ศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องคก์ารทีป่ระสบปญัหาอตัราการลาออกของ
บุคลากรสูง เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรและการักษาบุคลากร
ขององค์การ ซึ่งปัจจัยที่สำาคัญ คือ ต้องการ
ความสำาเร็จเช่นเดียวกัน 

2. องค์ประกอบลักษณะที่เอื้อต่อ
ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังานครู

องค์ประกอบลักษณะที่เอื้อต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ครูทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) ลักษณะ
ส่วนบุคคล 2) ลักษณะของงาน 3) ลกัษณะ
ขององค์กร 4) นโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัต ิ5) สิง่แวดลอ้มของงาน นัน้เปน็ขอ้มลู
ทีไ่ด้จากการรวบรวมขอ้มลูของกลุม่ตวัอยา่ง 
คือ พนักงานครู จำานวน 379 คน ที่สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษา
ที่ 10 เพื่อเสนอรูปแบบแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ
ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังานครู 
องค์ประกอบด้านลกัษณะทีเ่อือ้ตอ่ประสทิธผิล
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครู ประกอบ
ด้วยตัวแปรตาม 5 ด้านและลักษณะต่างๆ 
49 ตัว ซึ่งข้อค้นพบของงานวิจัยของเทย์
เลอร์ (Taylor) สนับสนุนว่า ลักษณะงานที่
เกีย่วขอ้งกบัความกา้วหนา้และความสมัพนัธ์
กบัเดก็นกัเรยีนมคีวามสำาคญัตอ่ความรูส้กึพงึ
พอใจในการปฏบิตังิานของครดูว้ย สว่นงาน
วิจัยของออซกาน (Ozcan) ที่ศึกษาปัจจัยที่
ชว่ยพฒันาการปฏบิตังิานของคร ูพบวา่ การ
เพิม่โอกาสในการรบัรางวลัหรอืสิง่จงูใจตา่งๆ 
สง่ผลใหค้รูมีแรงจงูในการปฏบิตังิานมากขึน้ 
นอกจากนี้ความสม่ำาเสมอในการให้รางวัล

เน่ืองจากการปฏิบัติงานก็เป็นการเพิ่มแรง
จูงใจในการปฏิบัติงานให้กับครูด้วย

3. ด้านความสามารถในการปฏิบัติ
งานของพนักงานครู

จากการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 379 คน ซึง่เปน็พนกังานคร ูสงักดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 10 นั้น พบว่าแนวทางการปฏิบัติ
งานของบุคคลในการประกอบวิชาชีพครูนั้น
ประกอบด้วย 3 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ด้าน
คุณภาพการปฏิบัติงาน-3) ด้านที่เกิดจาก
การปฏบิตังิาน มคีวามสอดคลอ้งกบัผลการ
วิจัยของ รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา ผศ.สุวรรณ 
ประวรรณจะ และ ผศ.ประสิทธิ์ พลศรีพิมพ์ 
ทีท่ำาการศกึษาเรือ่งองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครู
สายงานสารวัตรนักเรียนและนักศึกษาและ
สายงานนิเทศ 

4. รปูแบบแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
ของครู

รูปแบบแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ กลุม่การศกึษาทอ้งถิน่
ที่ 10 ประกอบด้วยองค์ประกอบแรงจูงใจ  
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การยกย่องชมเชย 
2) มิตรภาพและความสัมพันธ์ 3) ค่าจ้าง  
4) ความรกัและศรทัราในวชิาชพีคร ูลกัษณะ
ที่เอื้อต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 5 
ด้าน คือ 1.ลักษณะส่วนบุคคล 2. ลักษณะ
ของงาน 3.ลักษณะขององค์กร 4.นโยบายการ
บรหิารและการปฏบิตังิาน 5.สิง่แวดลอ้มของ
งาน และองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งการปฏบิตัิ
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งานของพนักงานครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 3 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ด้าน
คณุภาพการปฏบิตังิาน 3)ดา้นทีเ่กดิจากการ
ปฏิบัติงาน ได้ข้อค้นพบในบางข้อที่มีความ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พอดกูสกาย
และปริงเกอร์ (Podgursky and Springer) 
ซึ่งทำาการศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานและเงิน
ค่าจา้งของครมูธัยม และพบวา่ระบบการจา่ย
ค่าจ้างส่งผลระยะยาวต่อกระบวนการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูเป็นอย่าง
มาก นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้เสนอวาหน่วย
งานหรือฝ่ายบริหารควรให้ความสำาคัญกับ
การตอบสนองความตอ้งการของครู ดว้ยการ
จัดสวัสดิการรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูด้วย 

สรุปผลการวิจัย

ตัวแปรแฝงด้านแรงจูงใจ ประกอบ
ดว้ยองคป์ระกอบ และความสามารถในการ
ปฏบิตัิงาน, แรงจงูใจทีส่่งผลตอ่ประสทิธผิล
ในการปฏิบัติงานและลักษณะที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานตามลำาดับ ส่วนตัวแฝงอิทธิพล
ทางอ้อมสูงสุด คือ ตัวแปรแฝงแรงจูงใจ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ตัวแปรทุกตัวในโมเดลร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของของตัวแปรแฝงแรงจูงใจที่ส่ง
ผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้ร้อย
ละ 81.8 ผลการวเิคราะหไ์ด้โมเดลโครงสรา้ง
แรงจูงใจทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลในการปฏบิตัิ
งานของพนักงานครู แสดงให้เห็นว่า แรงจูง
ในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของพนกังานครนูัน้ มอีทิธพิลตอ่กนัทกุดา้น

รปูแบบจงูใจทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธิผล
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 10 ประกอบด้วยองค์ประกอบ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 4 ด้าน ได้แก่ 1) 
การยกย่องชมเชย 2) มิตรภาพและความ
สัมพันธ์ 3) ค่าจ้าง4) ความรักและศรัทรา
ในวชิาชพีคร ูองคป์ระกอบลกัษณะทีเ่อือ้ตอ่
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 5 ด้าน คือ 
1.ลักษณะส่วนบุคคล 2. ลักษณะของงาน 
3.ลักษณะขององคก์ร 4.นโยบายการบรหิาร
และการปฏิบัติงาน 5.สิ่งแวดล้อมของงาน 
และองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน
ของพนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการ
ปฏบิตังิานและดา้นทีเ่กดิจากการปฏบิตังิาน
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการควบรวมสถานศึกษา
ขนาดเล็กของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
A Proposed Policy to Develop Efficacy of Small Schools  
Integration Under Basic Education in the Northeast 

สวัสดิ์ สุวรรณศรี¹, สมเจตน์ ภูศรี², จำาเนียร พลหาญ³

Sawat Suwannasri¹, Somjat Phoosri², Jumnean Pholhan³

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาร่าง วิเคราะห์ และจัดทำาเป็นข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็กของการศึกษาขั้นพื้น
ฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งส่วนที่เป็นจุดมุ่งหมาย และแนวปฏิบัติ โดยมีขั้นตอน
การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายโดยมี
การวิจัย ได้แก่ การวิจัยเชิงสำารวจสถาบัน และการศึกษาพหุกรณีศึกษา ใช้เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนือ้หาเชงิคณุภาพระยะที ่2 เปน็การวเิคราะหข์อ้เสนอเชงินโยบาย โดยการสัมภาษณเ์ชงิลึก
ผูเ้ชีย่วชาญ กลุม่เปา้หมาย จำานวน 7 คนและจากการสมัมนารบัฟงัความคดิเหน็จากกลุม่ผูม้ี
ส่วนได้เสีย เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ โดยใช้ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 45 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจยัได้ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ดงันี ้1) ดา้นการบรหิารจดัการการควบรวมสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ เป้าหมายสถานศึกษาและช่วงเวลา
ดำาเนินการให้เหมาะสม มี 5 แนวปฏิบัติ 2) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร มีจุดมุ่งหมาย
เพือ่ปรบัปรุงบทบาทหนา้ท่ีของผู้บรหิารสถานศึกษา ครผููส้อนบคุลากรสนับสนุนการสอน และ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใหส้อดคล้องตามกฎหมายกำาหนด ม ี9 แนวปฏบิติั 3) 
ดา้นการบรหิารงานวชิาการ มจุีดมุง่หมายเพือ่ปรบัปรงุหลกัสตูร กระบวนการเรยีนรู ้ระเบยีบ
การวัดและประเมินผล การนิเทศภายในสถานศึกษา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

1	 นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาการบริหารจัดการการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	 รองศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม
3	 อาจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม	
1	 Ph.D	Candidate	in	Educational	Administration,	Faculty	of	Education	Mahasarakham	Raja	hat	University
2	 Associate	Professor,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	Rajabhat	University
3	 Dr.,	Faculty	of	Educations,	Mahasarakham	Rajabhat	University
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ศกึษา และหอ้งสมดุและแหลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีนควบรวมให้ใชร้ว่มกนัได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 
มี 13 แนวปฏิบัติ 4) ด้านการบริหารการเงิน พัสดุและสินทรัพย์อื่นๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ปรับปรุงบทบาทหน้าที่และพัฒนาแนวทางการบริหารการเงินพัสดุในระยะเริ่มแรกก่อนมี
การประกาศรวมโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี 8 แนวปฏิบัติ 
5) ดา้นการบริหารจดัการงานบริหารทัว่ไป มจีดุมุง่หมายเพือ่ปรบัปรงุการบรหิารงานธรุการ 
การมีส่วนร่วม การประสานงาน และงานกิจการนักเรียนก่อนมีการประกาศรวมโรงเรียนให้
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี 10 แนวปฏิบัติ 6) ด้านการบริหารจัดการ
การเดินทางไปเรียนรวม มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณและบทบาทหนา้ทีส่ถานศกึษาใหส้ามารถบรหิารจดัการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
มี 11 แนวปฏิบัติ

คำาสำาคัญ: การควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก

Abstract

This study aimed to formulate, analyze and form a proposed policy to  
develop efficacy of small schools integration under basic education in the  
northeast focusing on both objectives and practices. The research study was 
treated under 2 phases: the first was forming a proposed policy raft draft through 
survey research institute and multiple case studies with a questionnaire as a tool 
for collecting data and also an interview for qualitative analysis. The second phase 
was a proposed policy analysis through depth interview under focus group of 7 
experts as well as seminar discussion through 45 stakeholders as the population 
for a proper and possible proposed policy under data qualitative analysis. The 
research results were as follows: 1)The small schools integration management 
aims to improve criteria, school objectives and proper running periods under 5 
practice ways, 2) The personnel management aims to improve roles of school 
administrators, teachers, teaching supporters and basic education committees 
congruence with the law under 9 practice ways, 3) The academic management 
aims to revise curriculum, learning process, regulations over evaluation and  
measurement, internal school supervision, media, innovation and educational 
technology, and library as well as learning resources in schools integration  
use efficiently under 13 practice ways, 4) The finance, materials and assets 
management aims to revise roles and develop a way of finance and materials 
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บทนำา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พุทธศักราช 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที3่) พทุธศกัราช 2553 ไดป้ระกาศใช้
ถงึปจัจบุนัเป็นเวลา10 ปขีองความพยายาม
ที่จะปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบอีกครั้งหนึ่ง 
จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาที่
ผ่านมา พบว่า มีสถานศึกษาจำานวนมากไม่
ไดม้าตรฐานผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ต่ำา จากการวิเคราะห์ผลดังกล่าว สำานักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา จงึไดก้ำาหนดกรอบ
แนวทางการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง
โดยกำาหนดประเด็นสำาคัญที่ต้องการปฏิรูป
อย่างเร่งด่วนไว้ 4 ประการหลักหนึ่งในนั้น
คือ ประเด็นการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม่กล่าวคือ “.....วางแผนเป็นข้ัน
ตอนและจัดระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับ
การยุบ เลิกหรือควบรวมสถานศึกษาขนาด
เลก็เพือ่ใหก้ารใชท้รพัยากรการศกึษาเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพ” (สำานกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2552: 9-10) 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่

มีภารกิจคือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีสถานศึกษาในสังกัดทั้งสิ้น 32, 098 
โรงเรยีน กระจายอยู่ทัว่ทกุภูมภิาคของประเทศ
และหนึ่งในนั้นมีสถานศึกษาขนาดเล็กที่มี
นักเรียน 120 คนลงมามีจำานวน 14, 397 
แห่งคิดเป็นร้อยละ 45.82 ของสถานศึกษา
ท้ังหมด (สำานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 1. 2554: 1) จาก
การวิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีผ่านมาพบว่า
โรงเรยีนขนาดเลก็สว่นใหญป่ระสบปญัหาครู
ไม่ครบชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำาทั้งนี้
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐานได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้มี
การศึกษาทดลองวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบใน
การแก้ปัญหาสถานศึกษาขนาดเล็กไว้เป็น
จำานวนมากแตก่ารแกไ้ขปญัหาดงักลา่วกไ็มไ่ด้
ผลเท่าที่ควรต่อมาสำานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาข้ันพืน้ฐานไดป้ระชมุผูบ้รหิารระดบั
สงูโดยเรง่รดัใหส้ำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ให้จัดทำาแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ว่าจะ
เป็นการยุบรวมหรือการยุบเลิกสถานศึกษา
เพือ่ตอบสนองนโยบายการปฏริปูการศกึษา
จะเห็นได้ว่านโยบายดังกล่าวนับเป็นโจทย์
สำาคัญให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องช่วยกันหา
ทางเลอืกทีเ่หมาะสมใหเ้กดิผลเปน็รปูธรรมที่

management at pre-time before school integration announcement for being able 
to manage along with the regulation efficiently under 8 practice ways, 5) The 
general management aims to revise general affair administration, participation, 
cooperation, and student affair before the school integration announcement to 
have management efficiently under 10 practice ways, 6) The journey for school 
integration aims to revise criteria, setting conditions, and budget allocation as well 
as school roles to have management efficiently under 11 practice ways.
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ชดัเจน (สำานกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา. 
2552: 12) จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้วิจยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาขอ้เสนอเชงิ
นโยบายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการควบ
รวมสถานศกึษาขนาดเล็กดงักล่าวว่ามสีภาพ
ปจัจบุนัปญัหาความคาดหวงัและแนวทางการ
พัฒนาการควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก
อะไรบ้างและมีความเห็นและข้อเสนอแนะ
เชงินโยบายเพือ่พฒันาประสิทธภิาพการควบ
รวมสถานศกึษาขนาดเลก็ทีเ่หมาะสมและเปน็
ไปไดอ้ยา่งไรเพือ่การบรรลเุปา้หมายดังกลา่ว

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐานควรกำาหนดจุดมุ่งหมายและแนวปฏิบัติ
เพื่อการบริหารจัดการควบรวมสถานศึกษา
ขนาดเล็กให้บรรลุเป้าหมายอย่างไร

 ความมุ่งหมายการวิจัย

เพ่ือพัฒนารา่ง วเิคราะหแ์ละจัดทำาเปน็
ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพือ่พฒันาประสทิธภิาพ
การควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็กของการ
ศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื
ทั้งส่วนที่เป็นจุดมุ่งหมาย และแนวปฏิบัติ

5 
 

 กรอบความคิดในการวิจัย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1  องคประกอบของขอเสนอเชิงนโยบาย 
  
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการนําเสนอขอเสนอ             
เชิงนโยบายเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการควบรวม
สถานศึกษาขนาดเล็กของ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

การบริหารจัดการการควบรวมสถานศึกษา 

จุดมุงหมาย 

แนวปฏิบัติ  

แนวปฏิบัติ 1 

แนวปฏิบัติ 2 

แนวปฏิบัติ .. 

การบริหารจัดการบุคลากร 
การบริหารจัดการงานวิชาการ 
 

การบริหารการเงิน พัสดุและสนิทรัพย  

การบริหารจัดการงานบริหารท่ัวไป 
การบริหารจัดการการเดินทางไปเรียนรวม 

กรอบความคิดในการวิจัย

แผนภูมิที่ 1 องค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบาย
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6 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2   ขั้นตอนการวิจัยเรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการควบรวม 
                       สถานศึกษาขนาดเล็กของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ระยะที่ 1  การพัฒนารางขอเสนอ
เชิงนโยบาย  (Development of tentative 
proposed policy) 
  1.1 การวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน 
(Institutional survey research) 

 เพ่ือศึกษาสภาพปจจุ บัน ปญหา 
ความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาการ
ควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็กของการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมี
วิธีการดําเนินการวิจัยยอย 3 วิธีการ ดังนี ้

                     ระยะที ่1                                                          ระยะท่ี 2                               ผลการวิจัย 
  การพัฒนารางขอเสนอเชงินโยบาย                  การวิเคราะหขอเสนอเชิงนโยบาย 
  

2. การศึกษาพหุ
กรณีศึกษา 
สถานศึกษา 3 
โรงเรียน 

1. การวิจัยเชิงสํารวจ
สถาบัน 
    1.1 วิเคราะห
เอกสาร/งานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ 

   1.2 การสํารวจความ
คิดเห็น 

   1.3 การสัมภาษณ
กลุมเปาหมาย  

ราง
ขอเสนอ

เชิง
นโยบาย 

2.1 สัมภาษณ
เชิงลึก
ผูเช่ียวชาญ 7 
คน 
  

2.2 จัดสัมมนา
รับฟงความ
คิดเห็นจาก
กลุมผูมีสวน 

ไดเสีย 

ขอเสนอ
เชิงโยบาย 

ที่เหมาะสม
และ 

เปนไปได 

วิธีดำาเนินการวิจัย

แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการวิจัยเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการควบรวมสถานศึกษา

ขนาดเล็กของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระยะที่ 1 การพัฒนาร่างข้อเสนอ
เชิงนโยบาย (Development of tentative 
proposed policy)

1.1 การวิจัยเชิงสำารวจสถาบัน  
(Institutional survey research) เพื่อศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความคาดหวังและ
แนวทางการพัฒนาการควบรวมสถานศกึษา

ขนาดเล็กของการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ซึง่มวีธิกีารดำาเนนิการ
วิจัยย่อย 3 วิธีการ ดังนี้

 1.1.1 การวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary analysis) เปน็การวเิคราะห์
เอกสาร นโยบาย แนวทาง เอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องโดยมี การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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เป็นการบันทึกการศึกษาเอกสาร และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) ให้ได้ข้อสรุป
เก่ียวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความคาด
หวงัและแนวทางการพฒันาการควบรวม ซึง่
จำาแนกเป็นรายด้านทั้ง 6 ด้าน 

 1.1.2 การสำารวจความเห็น 
(Opinion survey) เป็นการศึกษาสำารวจ
ความเหน็จากกลุม่เปา้หมายทีป่ฏบิตังิานใน
พื้นที่เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ
คาดหวังและแนวทางการพัฒนาการควบ
รวมโดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน และประธาน
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จำานวน 
6, 283 โรงไดก้ลุม่ตวัอยา่ง จำานวน 362 โรง 
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามปลาย
เปิด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการจัดข้อมูล
เป็นหมวดหมู่ที่ซ้ำากันหรือคล้ายกัน ที่เป็น
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความคาดหวังและ
แนวทางการพฒันาการควบรวมในแตล่ะดา้น

 1.1.3 การสัมภาษณ์กลุ่มเป้า
หมาย (Target group interview) ในการ
วจิยัผูว้จิยัสมัภาษณก์ลุ่มเป้าหมายท่ีเกีย่วข้อง
กบัการบรหิารนโยบายโดยตรง และสามารถ
ให้ข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา ความคาดหวังและแนวทาง
การพัฒนาการควบรวมโดยกลุ่มเป้าหมาย 
ไดแ้ก ่รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและ
แผน และผู้อำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษา จำานวน 8 คน เครื่อง
มือการวิจัย เปน็แบบสมัภาษณก์ึง่โครงสรา้ง 

(Semi–structured interview) ชนิดปลาย
เปดิ ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูโดยการจบัประเดน็
ที่เป็นข้อเสนอแนะที่สำาคัญเสนอไว้เป็น 
ความเรียง 

1.2. การศกึษาพหุกรณศีกึษา (Multi 
-case study) ผูว้จิยัไดศ้กึษาสถานศกึษาขนาด
เล็กท่ีไดค้วบรวมไปแล้วและมีวธิปีฏิบัตท่ีิเป็น
เลศิ (Best practices) จำานวน 3 โรงเรยีนเป็น
กรณศีกึษาโดยกลุม่เปา้หมาย ได้แก ่ผูบ้ริหาร
สถานศกึษา ครผููส้อน ประธานกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้นำาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้นำาชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
นกัเรยีน เครือ่งมอืการวจิยัผูว้จิยัใชว้ธิกีารรบั
ฟงัการบรรยายการสมัภาษณก์ลุม่เปา้หมาย
หลกั (Key informants) โดยใชแ้บบสมัภาษณ์
แบบมโีครงสรา้งผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูโดยนำา
เสนอเป็นความเรียงโดยจำาแนกเป็นรายดา้น 
และมีภาพประกอบ

ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ข้อเสนอเชิง
นโยบาย (Analysis of proposed policy)
โดยมีกิจกรรมดำาเนินงานวิจัย 2 ขั้นตอน
ย่อย ดังนี้

2.1 การสมัภาษณเ์ชงิลกึผูเ้ชีย่วชาญ 
(Expert in – depth interview) ในการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิง
ลกึผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งการบรหิารงานการ
ควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็กโดยตรง โดยมี
กลุม่เปา้หมาย ประกอบดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญเกีย่ว
กบัดา้นการปฏริปูการศึกษา ดา้นนโยบายและ
แผนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้นการบรหิารการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน และดา้นการบรหิารสถาน
ศกึษาขนาดเลก็ จำานวน 7 คน เครือ่งมอืการ
วิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง 
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(Structured interview) เพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มลูเชงิคณุภาพ (Qualitative data) ผู้วิจยั
ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจับประเด็นที่เป็น
ขอ้เสนอแนะทีส่ำาคญั เสนอไวเ้ปน็ความเรยีง 

2.2 การสัมมนารับฟังความคิดเห็น
จากกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholder group 
public hearing seminar) ในการรบัฟงัความ
คิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ผู้วิจัยได้จัด
สมัมนา เพ่ือใหไ้ดข้อ้เสนอเชงินโยบายทีเ่หมาะ
สมและมคีวามเปน็ไปได ้โดยมปีระชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาน
ศกึษา ครผููส้อน กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้
ฐาน ผูน้ำาองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ และ
ผูน้ำาชมุชน กลุม่ตวัอยา่งจำานวน 45 คน เครือ่ง
มือการวิจัย เป็นแบบบันทึกการรับฟังความ
คดิเหน็ โดยผูว้จิยันำาประเดน็ทีไ่ดจ้าก ระยะ
ที ่1 มาสรา้งเป็นแนวคำาถาม (Guideline) ใน
การอภิปราย การดำาเนินการ ผู้วิจัยกำาหนด
สถานที่สัมมนา (Public hearing seminar) 
ทีห้่องประชมุอทุยานการเรยีนรูม้หาสารคาม 
อำาเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม การวเิคราะห์
ขอ้มลู โดยวเิคราะหข์อ้ความทีซ่้ำากนัรวบรวม
ไว้ในกลุม่ความหมายเดยีวกนั (Categories) 

สรุปผลการวิจัย

1. การพฒันารา่งขอ้เสนอเชงินโยบาย 
สามารถสรปุได ้ดงันี ้ดา้นการบรหิารจดัการ
การควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก มีจุดมุ่ง
หมายเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ เป้าหมาย
สถานศกึษาและชว่งเวลาดำาเนินการใหเ้หมาะ
สม สามารถควบรวมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
โดยกำาหนดแนวปฏบิตั ิดงันี ้การควบรวมควร
คำานงึถงึสภาพพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั ใหส้พฐ.ปรบั

เปา้หมายสถานศกึษาใหยื้ดหยุ่น ใหป้ระเมนิ
ความพร้อมโรงเรียนหลักก่อนการควบรวม 
ให้มีการทดลองนำาร่องและศึกษาวิจัยก่อน
การควบรวม และใหส้พฐ.ปรับขยายช่วงเวลา
ดำาเนนิการให้เกดิความยดืหยุน่ ดา้นการบรหิาร
จัดการบุคลากร มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุง
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ผูส้อน บคุลากรสนบัสนนุการสอนและคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใหส้อดคลอ้ง
ตามกฎหมายกำาหนด โดยกำาหนดแนวปฏิบตั ิ
ดงันี ้ให้แตง่ตัง้คณะกรรมการปรบัปรงุ แกไ้ข
ระเบียบ ให้ ก.ค.ศ.ปรับหลักเกณฑ์ให้เกิด
ความชัดเจน ให้ผู้บริหารโรงเรียนมารวมได้
รบัการเยยีวยาอยา่งเปน็ธรรม ให ้ก.ค.ศ.ปรบั
หลกัเกณฑ ์การย้ายครผูู้สอนใหเ้ป็นธรรม ให้
จัดประชุมชี้แจง ทำาความเข้าใจและศึกษาดู
งานโรงเรียนต้นแบบ ให้จัดสรรตำาแหน่งเจ้า
หนา้ทีธ่รุการใหโ้รงเรยีนหลกัทกุโรงเรยีน ให้
คา่พาหนะเดนิทาง และสวสัดกิารแกผู่ท้ีไ่ดร้บั
ผลกระทบทุกคน ให้จัดประชุม สร้างความ
เข้าใจ รับรู้เหตุผลของทุกฝ่าย และให้อบรม 
พฒันาคณะกรรมการสถานศกึษาอยา่งนอ้ย
ปีละ ครั้ง ด้านการบริหารงานวิชาการ มีจุด
มุง่หมายเพือ่ปรบัปรงุหลกัสตูร กระบวนการ
เรียนรู้ ระเบียบการวัดและประเมินผล การ
นเิทศภายในสถานศกึษา สือ่ นวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาและห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนควบรวมให้ใช้ร่วม
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำาหนดแนว
ปฏบิตั ิดงันี ้ใหป้รบัปรงุและพฒันาหลกัสตูร
มาใชร้ว่มกนั ใหป้รบัปรงุและพฒันาหลกัสตูร
ทีต่อบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน ใหแ้ตง่
ต้ังคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรและวชิาการ
โรงเรยีนรว่มกัน ใหป้รบังานธรุการประจำาชัน้
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ใหป้ฏบิตัเิหมอืนกนั ใหแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ
ปรบัปรงุระเบยีบการวดัและประเมนิผลรว่ม
กนั ใหม้กีารวัดและประเมนิผลให้สอดคลอ้ง
กับกระบวนการเรียนการสอน ให้พัฒนา
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ให้พัฒนาผู้นิเทศให้มีความ
รู้ความสามารถ ให้โรงเรียนมารวมนำาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกัน ให้
โรงเรยีนหลกัมีศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ให้โรงเรียนมารวมนำาหนังสือ ตู้ 
ชั้นวางหนังสือ วัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุดมาใช้
ร่วมกัน ใหจ้ดักจิกรรมจูงใจให้นกัเรยีนเขา้ใช้
หอ้งสมดุอยา่งตอ่เนือ่ง และจดัให้มเีจ้าหนา้ที่
บรรณารกัษป์ฏบิตังิานประจำาทีห่อ้งสมดุ ดา้น
การบริหารการเงิน พัสดุและสินทรัพย์อื่นๆ 
มจีดุมุง่หมายเพ่ือปรับปรุงบทบาทหน้าทีแ่ละ
พัฒนาแนวทางการบริหารการเงิน พัสดุใน
ระยะเริม่แรกกอ่นมกีารประกาศรวมโรงเรยีน
ให้สามารถบริหารตามระเบียบได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยกำาหนดแนวทางการบรหิาร 
ดงัน้ี ใหโ้รงเรยีนหลกัและโรงเรียนมารวมนำา
งบประมาณมารวมกนั ให้สพป.ประชุมช้ีแจง 
การจัดทำาบัญชีการเงินโรงเรียนควบรวมให้
เกิดความชัดเจน ให้บริหารการเงินและงบ
ประมาณเป็นโรงเรียนเดียวจะคล่องตัวยิ่ง
ขึน้ ใหป้ระชมุชีแ้จง อบรมเจา้หนา้ทีพ่สัดุใหม้ี
ความรูค้วามเขา้ใจ ใหร้วมพสัดจุากโรงเรยีน
มารวมเข้าด้วยกัน ให้วางแผน กำาหนดแนว
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการใชพั้สดรุว่มกนั ใหแ้ตง่ตัง้
คณะกรรมการจดัทำาแผนปฏบิตักิารประจำาปี
และการกำาหนดการใชจ้า่ยงบประมาณรว่มกนั 
และใหแ้กไ้ข ระเบยีบ แนวปฏบิติัในการบรหิาร
การเงนิและงบประมาณในโรงเรยีนควบรวม
ใหถ้กูตอ้ง ดา้นการบรหิารจดัการงานบรหิาร

ทัว่ไป มจีดุมุง่หมายเพือ่ปรบัปรงุการบรหิาร
งานธุรการ การมีส่วนร่วม การประสานงาน 
และงานกิจการนักเรียนก่อนมีการประกาศ
รวมโรงเรยีนใหส้ามารถบรหิารจดัการไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธิภาพ โดยกำาหนดแนวปฏิบัต ิดังน้ี 
ให้โรงเรียนหลักเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการ ให้
จัดอบรม พัฒนาขีดสามารถเจ้าหนา้ทีธ่รุการ
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ให้สพฐ.เปิด
รบัฟงัความคดิเหน็ และสรา้งความเขา้ใจกับ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งกวา้งขวาง ใหจ้ดัประชมุ 
อบรมบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ประชุมชี้แจง 
นิเทศ ติดตามอย่างสม่ำาเสมอ ให้ประสาน
งาน สรา้งความเขา้ใจในนโยบายการควบรวม
ทุกระดับ ให้ประชาสัมพันธ์ จัดทำาวีดิทัศน์
เผยแพร่ ให้จัดประชุมชี้แจง ทำาความเข้าใจ
กับคณะครู ในการกำาหนดแนวทางการจัด
กจิกรรมนกัเรยีนรว่มกนั ใหแ้ตง่ตัง้และมอบ
หมายงานกิจกรรมนักเรียนให้สอดคล้องกับ
ความรูค้วามสามารถของคร ูและให้โรงเรยีน
มารวมโอนเงนิโครงการอาหารกลางวนัและ
เงินอาหารเสริม (นม)ให้โรงเรียนหลัก และ
ด้านการบริหารจัดการการเดินทางไปเรียน
รวม มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ
และบทบาทหน้าที่สถานศึกษาให้สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
กำาหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้ ให้ศึกษา สำารวจ
ข้อมูลในแต่ละพื้นที่เพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์
ในการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณให้ถูก
ตอ้งชดัเจน ใหโ้รงเรยีนมารวมเปน็ผูจ้า่ยเงนิ
ชดเชยค่าเดินทางของนักเรียน ให้จัดสรรงบ
ประมาณเปน็คา่พาหนะและประกนัอบุตัเิหตุ
ให้โรงเรียนมารวมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครัง้ ใหโ้รงเรยีนหลกัและโรงเรยีนมารวมหา่ง
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กันไม่ควรเกิน 3-10 กิโลเมตร ให้จ่ายเงิน
ชดเชยค่าเดินทางของนักเรียนโดยมีรูปแบบ
ทีห่ลากหลาย ใหส้พฐ.จดัสรรงบประมาณให้
นกัเรียนจนจบการศกึษาภาคบงัคบั ใหป้รบัคา่
พาหนะใหเ้หมาะสมกบัคา่ครองชพี ใหส้พฐ.
จดัสรรยานพาหนะใหโ้รงเรยีนหลกัโดยเรง่ดว่น 
ให้โรงเรียนหลักบริการรับส่งนักเรียนตลอด
ปีการศึกษา ให้ทำาประกันอุบัติเหตุหมู่ให้ครู
และนกัเรยีนทกุคน ใหจ้ดัสรรงบประมาณให้
เพียงพอ ทั่วถึงและทันกำาหนดเวลา 

2. สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้
เชีย่วชาญ สรปุไดด้งันี ้คอื จากการสมัภาษณ์
ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หค้วามเหน็ทีม่ต่ีอรา่งขอ้เสนอ
เชิงนโยบาย ทั้ง 6 ด้าน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างข้อเสนอดังกล่าว 
ทั้งนี้ ได้เสนอแนะเพิ่มเติมในบางประเด็น
เพื่อให้การวิจัย ครั้งนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3. สรปุผลการสมัมนารบัฟงัความคดิ
เห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย สามารถสรุปได้
ดังนี้ คือ ผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังความเห็นที่
มตีอ่รา่งขอ้เสนอเชงินโยบาย ทัง้ 6 ดา้น พบ
ว่า ผู้มีส่วนได้เสียเห็นด้วยกับร่างข้อเสนอ 
เช่นเดยีวกบัความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญเชน่กนั

4. ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เหมาะสม
และเป็นไปได้ สรุปได้ว่า ยืนยันตามร่างข้อ
เสนอเชิงนโยบายทุกประเด็น

อภิปรายผล

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทการ
ควบรวมสถานศกึษาขนาดเลก็ของการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และ
กรณีศึกษาแบบพหุกรณี แล้วนำามาพัฒนา

ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สัมภาษณ์เชิงลึกผู้
เช่ียวชาญเพือ่พจิารณาความเหมาะสม และ
นำาผลไปสัมมนารบัฟงัความคดิเหน็จากกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งผู้วิจัยได้นำาเสนอนโยบาย
ท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ ท้ัง 6 ด้าน มา
อภิปรายผลดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการบริหารจัดการการควบ
รวมสถานศกึษาขนาดเลก็ มจีดุมุง่หมายเพือ่
ปรบัปรงุหลกัเกณฑ ์เปา้หมายสถานศกึษาและ
ชว่งเวลาดำาเนนิการใหเ้หมาะสม สามารถควบ
รวมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยกำาหนดแนว
ปฏบัิติ ดงันี ้การควบรวมควรคำานงึถึงสภาพ
พืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนัมารวมกนัซึง่สอดคลอ้งกบั
ผลการศกึษาของจรีนนัท ์นนัทะเงนิ (2546: 
60-65) พบว่า พื้นที่ตั้งโรงเรียนควรตั้งอยู่
ในแหล่งชุมชนเดียวกัน มีระยะทางไม่ห่าง
ไกลกันมากนัก และสอดคล้องกับการวิจัย
ของเกนยา ปินจันทร์ (2547: 50-52) พบ
ว่าการยุบรวมโรงเรียนจะต้องนำานักเรียนไป
เรยีนรวมกบัโรงเรยีนใกลเ้คยีงทีม่คีวามพรอ้ม 
ใหส้พฐ.ปรบัเปา้หมายสถานศกึษาใหย้ดืหยุน่ 
ใหป้ระเมนิความพรอ้มโรงเรยีนหลกักอ่นการ
ควบรวมซึ่งสอดคล้องกับสุทัศน์ ประสาธน์
สุวรรณ์ (2544: 64) พบว่าอาคารสถานที่ 
อาคารประกอบและวสัดคุรภุณัฑข์องโรงเรยีน
หลักไม่เพยีงพอ ให้มีการทดลองนำารอ่งและ
ศกึษาวจิยักอ่นการควบรวม และใหส้พฐ.ปรบั
ขยายชว่งเวลาดำาเนนิการใหเ้กดิความยดืหยุน่
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสทุศัน ์ประสา
ธน์สุวรรณ์ (2544: 65) พบว่าควรส่งเสริม
ให้โรงเรียนหลักสามารถคิดค้นรูปแบบและ
วิธีการบริหารจัดการภายในโดยให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือ สนับสนุน 
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2. ดา้นการบรหิารจดัการบคุลากร มี
จุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงบทบาทหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครู
ผู้สอน บคุลากรสนบัสนนุการสอนและคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใหส้อดคลอ้ง
ตามกฎหมายกำาหนด โดยกำาหนดแนวปฏบิตั ิ
ดงันี ้ใหแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการปรบัปรงุ แกไ้ข
ระเบยีบ ให ้ก.ค.ศ.ปรบัหลกัเกณฑใ์หเ้กิดความ
ชดัเจนสอดคล้องกับกฎหมายซึง่สอดคล้องกับ
ผลการศกึษาของบญุมาก โกเสนตอ (2550: 
41-42) พบวา่การแก้ไขปญัหาโรงเรียนขนาด
เล็กด้านการบริหารงานบุคคลควรใช้วิธีการ
ยุบรวมโรงเรียน ให้ผู้บริหารโรงเรียนมารวม
ได้รับการเยียวยา ให้ ก.ค.ศ.ปรับหลักเกณฑ์ 
การย้ายครูผู้สอนให้เป็นธรรมซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ 
(2544: 47) พบวา่ขวญักำาลงัใจของผูบ้รหิาร
และครูผู้สอนโรงเรียนยุบรวมจะต้องได้รับ
การเอาใจใส่จากผู้บริหารทุกระดับ โดยเมื่อ
มีตำาแหน่งว่างต้องแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียน
ยบุรวมกอ่นและใหส้ทิธคิรผููส้อนโรงเรยีนยบุ
รวมในการยา้ยเปน็กรณพีเิศษ ใหจ้ดัประชมุ
ช้ีแจง ทำาความเขา้ใจและศึกษาดงูานโรงเรยีน
ต้นแบบซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
บุญมาก โกเสนตอ (2550: 41-42) พบว่า
ควรให้ครไูปศกึษาดงูานโรงเรยีนขนาดเลก็ที่
บรหิารงานไดด้ ีใหจ้ดัสรรตำาแหนง่เจา้หนา้ท่ี
ธรุการใหโ้รงเรียนหลกัทกุโรงเรียนซึง่สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของปานทอง ปธิเก (2549: 
87-79) พบวา่การบรหิารทัว่ไปขาดบคุลากร
ในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ควร
จัดจ้างผู้ที่จบ ป.วส.เพื่อทำางานธุรการและ
ประสานงานต่างๆ ให้ค่าพาหนะเดินทาง 
และสวัสดิการแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคน

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุญมาก 
โกเสนตอ (2550: 41-42) พบว่าควรช่วย
สนบัสนนุคา่พาหนะใหน้กัเรยีนทกุคน ใหจ้ดั
ประชมุ สรา้งความเข้าใจ รบัรูเ้หตุผลของทกุ
ฝา่ย และใหอ้บรม พฒันาคณะกรรมการสถาน
ศกึษาอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ซึง่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของบุญเพ็ง พันสีมา (2551: 
76) พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็กส่วนมากยังขาด
ความรูค้วามเขา้ใจบทบาทหนา้ทีข่องตนเอง 

3. ดา้นการบริหารงานวชิาการ มจีดุ
มุง่หมายเพือ่ปรบัปรงุหลกัสตูร กระบวนการ
เรียนรู้ ระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมนิผล 
การนิเทศภายในสถานศึกษา สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาและห้องสมุด
และแหลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีนควบรวมใหใ้ชร้ว่ม
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำาหนดแนว
ปฏบิตั ิดงันี ้ใหป้รบัปรงุและพฒันาหลกัสตูร
มาใชร้ว่มกนั ใหป้รบัปรงุและพฒันาหลกัสตูร
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนใน
บริบทที่ต่างกันได้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียนร่วม
กันซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของฆนัท 
ธาตุทอง (2552: 112) ; พิธาน พื้นทอง 
(2548: 156) ทีก่ลา่ววา่การพฒันาหลกัสตูร
เปน็การปรบัปรงุเปลีย่นแปลงหลกัสตูรทีม่อียู่
แลว้ใหด้ยีิง่ขึน้ การพฒันาหลกัสตูรสว่นใหญ่
ขาดการศึกษาความตอ้งการของชมุชน ใหป้รบั
งานธรุการประจำาชัน้ใหป้ฏบิตัเิหมอืนกัน ให้
แต่งต้ังคณะกรรมการปรบัปรงุระเบยีบวา่ดว้ย
การวัดและประเมินผลร่วมกัน ให้มีการวัด
และประเมินผลใหส้อดคลอ้งกับกระบวนการ
เรยีนการสอนซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ
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คัมภีร์ สุดแท้ (2553: 184) ; พิธาน พื้น
ทอง (2548: 162)ไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ควร
สง่เสรมิใหค้รพูฒันาเครือ่งมือวดัและประเมนิ
ผลใหไ้ด้มาตรฐานมกีารประเมนิผลการเรยีน
รูโ้ดยใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายตามสภาพทีเ่ปน็
จรงิ ใหพ้ฒันากระบวนการนเิทศภายในสถาน
ศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ ใหพ้ฒันาผูน้เิทศให้มี
ความรูค้วามสามารถซึง่สอดคลอ้งกับผลการ
ศึกษาของบัญชา กองเมฆ (2549: 71) พบ
ว่าในแต่ละสัปดาห์มีการให้ครูนิเทศกันเอง
เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียน
การสอนโดยการนเิทศภายในและควรจดัทำา
แบบบันทึกการนิเทศให้ชัดเจน ให้โรงเรียน
มารวมนำาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้
รว่มกนั ใหโ้รงเรยีนหลักมีศูนยก์ารเรยีนรูด้า้น
เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งสอดคล้องกับพิธาน 
พื้นทอง (2548: 159) พบว่าควรจัดสรร
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ครบทุกโรงเรียน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้และระดม
สรรพกำาลังเพื่อจัดหาสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย
ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ให้โรงเรียนมารวม
นำาหนังสือ ตู้ ชั้นวางหนังสือ วัสดุครุภัณฑ์
หอ้งสมดุมาใชร้ว่มกัน ให้จัดกิจกรรมจูงใจให้
นกัเรยีนเขา้ใชห้อ้งสมดุอยา่งตอ่เนือ่ง และจัด
ใหมี้เจ้าหนา้ทีบ่รรณารักษป์ฏบิตังิานประจำา
ทีห่อ้งสมุดซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ
ไพบลูย ์คำาจรงิ (2549: 51) พบวา่บคุลากร
ควรแต่งตั้งครูที่มีวุฒิบรรณารักษ์ทำาหน้าที่
บรรณารักษ์ประจำาห้องสมุด 

4. ดา้นการบริหารการเงนิ พสัดแุละ
สินทรัพย์อื่นๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุง
บทบาทหนา้ทีแ่ละพฒันาแนวทางการบรหิาร
การเงนิ พสัดใุนระยะเริม่แรกกอ่นมกีารประกาศ

รวมโรงเรียนให้สามารถบริหารตามระเบียบ
ของทางราชการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดย
กำาหนดแนวทางการบรหิาร ดังนี ้ใหโ้รงเรยีน
หลกัและโรงเรยีนมารวมนำางบประมาณมารวม
กนั ใหส้พป.ประชมุชีแ้จง การจดัทำาบญัชกีาร
เงินโรงเรียนควบรวมให้เกิดความชัดเจน ให้
บรหิารการเงนิและงบประมาณเปน็โรงเรยีน
เดยีวจะคลอ่งตวัยิง่ขึน้ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการ
ศกึษาของบญุมาก โกเสนตอ (2550: 41-42) 
พบวา่การแก้ไขปญัหาโรงเรียนขนาดเลก็ด้าน
การบรหิารงบประมาณควรใชว้ธิกีารยบุรวม
โรงเรียน ให้ประชุมชี้แจง อบรมเจ้าหน้าที่
พัสดุให้มีความรู้ความเข้าใจ ให้รวมพัสดุ
จากโรงเรียนมารวมเข้าด้วยกัน ให้วางแผน 
กำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พัสดุร่วม
กนั ใหแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทำาแผนปฏบิตัิ
การประจำาปีและการกำาหนดการใช้จ่ายงบ
ประมาณรว่มกนั และใหแ้กไ้ข ระเบยีบ แนว
ปฏบิตัใินการบรหิารการเงนิและงบประมาณ
ในโรงเรยีนควบรวมใหถ้กูตอ้งดงัท่ีโอสถ ทอง
มแีละพชัรา ประวาลพทิย ์(2546: 251) ได้
ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจำา
ปีว่า การจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีต้อง
คำานึงถึงรายละเอียดของแผนให้สามารถใช้
ประโยชนใ์นการควบคมุ กำากบังบประมาณได ้

5. ดา้นการบริหารจดัการงานบริหาร
ทัว่ไป มจีดุมุง่หมายเพือ่ปรบัปรงุการบรหิาร
งานธุรการ การมีส่วนร่วม การประสานงาน 
และงานกิจการนักเรียนก่อนมีการประกาศ
รวมโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยกำาหนดแนวปฏบิตั ิ
ดงัน้ี ใหโ้รงเรยีนหลกัเปน็ผูป้ฏบิตังิานธรุการ 
ให้จัดอบรม พัฒนาขีดสามารถเจ้าหน้าที่
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ธุรการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งซึ่ง
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของอภญิญา ออ่น
จรงิ (2552: 51) พบวา่โรงเรยีนขนาดเลก็มี
ความตอ้งการแนวทางการดำาเนนิงานธรุการ
ที่เป็นระบบ ให้สพฐ.เปิดรับฟังความคิดเห็น 
และสร้างความเขา้ใจกบัผูม้สีว่นได้เสยีอยา่ง
กวา้งขวาง ใหจ้ดัประชมุ อบรมสัมมนาบคุคล
ากรทีเ่กีย่วขอ้ง ใหป้ระชมุชีแ้จง นเิทศ ตดิตาม
อย่างสม่ำาเสมอ ให้ประสานงาน สร้างความ
เข้าใจในนโยบายการควบรวมทุกระดับ ให้
ประชาสัมพันธ์ จัดทำาวีดิทัศน์เผยแพร่อย่าง
กวา้งขวาง ใหจ้ดัประชมุชีแ้จง ทำาความเขา้ใจ
กับคณะครูซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของเกนยา ปินจันทร์ (2554: 50-51) พบ
ว่าครูและผู้นำาในหมู่บ้านจะต้องมีความเชื่อ
และเข้าใจตรงกันเสียก่อนถึงเหตุผลและ
ความจำาเป็นของการยุบรวมโรงเรียนขนาด
เล็ก ในการกำาหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
นักเรียนร่วมกัน ให้แต่งต้ังและมอบหมาย
งานกิจกรรมนักเรียนให้สอดคล้องกับความ
รู้ความสามารถของครูซ่ึงสอดคล้องกับแนว
คิดของฆนัท ธาตุทอง (2552: 246) ได้ให้
หลกัการจัดกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไวด้งันี ้คอื 
มีการกำาหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและจัดให้เหมาะสม
กับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจความถนัดและ
ความสามารถของผูเ้รยีน และใหโ้รงเรยีนมา
รวมโอนเงนิโครงการอาหารกลางวนัและเงิน
อาหารเสริม (นม)ให้โรงเรียนหลัก 

6. ด้านการบริหารจัดการการเดิน
ทางไปเรียนรวม มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุง
หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข การจดัตัง้และจดัสรรงบ
ประมาณและบทบาทหน้าที่สถานศึกษาให้

สามารถบรหิารจดัการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
โดยกำาหนดแนวปฏบัิต ิดังน้ี ให้ศกึษา สำารวจ
ข้อมูลในแต่ละพื้นที่เพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์
ในการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณให้ถูก
ตอ้งชดัเจน ใหโ้รงเรยีนมารวมเปน็ผูจ้า่ยเงนิ
ชดเชยค่าเดินทางของนักเรียน ให้จัดสรรงบ
ประมาณเปน็คา่พาหนะและประกนัอบุตัเิหตุ
ให้โรงเรียนมารวมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง ให้โรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวม
ระยะทางห่างกนัไมค่วรเกนิ 3-10 กโิลเมตร 
ใหจ้า่ยเงนิชดเชยคา่เดนิทางของนกัเรยีนโดย
มีรูปแบบที่หลากหลาย ให้สพฐ.จัดสรรงบ
ประมาณให้นักเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับ ให้ปรับค่าพาหนะให้เหมาะสมกับค่า
ครองชีพซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สทุศัน์ ประสาธน์สวุรรณ ์(2544: 65) พบวา่
ทางราชการรบัผดิชอบค่าพาหนะนกัเรยีนใน
การเดนิทางไปกลบัเพือ่ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยของผู้
ปกครองนกัเรยีน ใหส้พฐ.จดัสรรยานพาหนะ
ใหโ้รงเรยีนหลกัโดยเรง่ดว่น ใหโ้รงเรยีนหลกั
บรกิารรบัสง่นกัเรยีนตลอดปกีารศกึษา ใหท้ำา
ประกนัอุบตัเิหตหุมูใ่หค้รแูละนักเรยีนทกุคน 
ให้จดัสรรงบประมาณให้เพียงพอ ทัว่ถงึและ
ทันกำาหนดเวลา

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปใช้

1.1 สำานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน ควรนำาขอ้เสนอเชงินโยบาย
ทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้นี ้เปน็ขอ้มลูพจิารณาการ
กำาหนดนโยบายสูก่ารปฏบิตัเิพ่ือใหบ้รรลเุป้า
หมายความสำาเรจ็และควรประกาศนโยบาย
การบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็เปน็วาระ
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แห่งชาติ ทั้งนี้นโยบายต้องชัดเจน ต่อเนื่อง
สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติได้ทุกระดับ ควร
ปรับแก้ กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินนโยบาย เช่น 
ระเบยีบการบรหิารงานบคุคล การบรหิารการ
เงิน พัสดุและสินทรัพย์ เป็นต้น ดำาเนินการ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ ดำาเนิน
การวจิยัพัฒนาเพือ่ศกึษาขอ้ปญัหา อปุสรรค
และแนวทางดำาเนินการให้มีประสิทธิภาพ 

1.2 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ควรนำาผลการวิจัย ครั้งนี้ไปเป็นแนวทาง
การดำาเนินงานในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็กของการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีบริบทที่
ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ผลการวิจัยในครั้งนี้ จึง
สามารถนำาไปใชใ้นการพฒันาประสทิธภิาพ
การควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็กของการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทั่วประเทศ 

1.3 สถานศึกษาขนาดเล็กของการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภูมิภาคอื่นๆ ที่มีบริบท
คล้ายคลึงกัน อาจนำาผลการวิจัยที่เป็นข้อ
ค้นพบไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ควบรวมสถานศกึษาขนาดเลก็ของการศกึษา
ขั้นพื้นฐานได้ รวมทั้งกลุ่มผู้มีความสนใจใน
เรื่องที่ศึกษาวิจัยสามารถนำาผลการวิจัยไป
ประยกุตใ์ชใ้นการดำาเนินงานควบรวมสถาน
ศึกษาขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4 สถานศึกษาขนาดเล็ก ของการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
ควรสร้างเครอืขา่ยความรว่มมอื แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ทั้งในด้านเชิงวิชาการโดยจัด
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาวิจัย และ
พฒันารปูแบบในการบรหิารจดัการการควบ

รวมสถานศกึษาขนาดเลก็ในแตล่ะพืน้ทีใ่หม้ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ข้อเสนอสำาหรับการวิจัยต่อไป

2.1 ควรวิจยัเชงิปฏบัิตกิารเพ่ือแก้ไข
ปญัหาหรอืพฒันาในดา้นใดดา้นหนึง่จากขอ้
เสนอเชงินโยบายในการวจิยัครัง้นี ้โดยอาจจะ
วจิยัในระดบัสถานศกึษาภายในสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือภาพรวมทั้งสำานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานกไ็ดต้าม
ความเหมาะสม

2.2 ในช่วงระยะเวลาการประกาศ
ใชน้โยบายแต่ละระยะ ควรวิจยัเพือ่ประเมนิ
ประสทิธภิาพการนำานโยบายสูก่ารปฏบิตัเิพือ่
ใหไ้ดข้อ้มลูสารสนเทศทีจ่ะใชป้ระกอบในการ
ปรบัปรงุและพฒันากลไกต่างๆ ของการควบ
รวมสถานศกึษาขนาดเลก็เพือ่ใหส้ามารถขบั
เคลื่อนนโยบายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.3 สถานศกึษาขนาดเลก็ทีค่วบรวม
ไปแล้ว ควรวิจัยและพัฒนา (Research & 
Development) ในการพัฒนาคุณภาพด้าน
การบรหิารจดัการงานบรหิารทัว่ไปหรอืด้าน
อื่นๆ ที่มีปัญหาสำาคัญในแต่ละพื้นที่

2.4 กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมนิ
ผล สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรวิจัย
เชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม (Participatory 
action research) เพือ่แกปั้ญหาหรือพฒันา
ประสิทธิภาพในองค์ประกอบย่อยอื่นๆ ที่
มีปัญหาระดับมากในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น 
ด้านการบริหารจัดการบุคลากร หรือด้าน
การบริหารการเงิน พัสดุและสินทรัพย์อื่นๆ 
เป็นต้น

2.5 สำานกันโยบายและแผน สำานกังาน
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คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ควรจดั
ให้มีการวจิยัเชิงนโยบายในรายดา้นของแตล่ะ
องค์ประกอบในการควบรวมสถานศึกษา
ขนาดเลก็ใหช้ดัเจนทัง้ในแนวทางดำาเนนิงาน
และระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกอ่นเสนอ
นโยบายต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ

2.6 สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ควรวจิยัเพือ่พฒันามาตรฐานและ
ตวัชีว้ดัคณุภาพการบรหิารจดัการแตล่ะดา้น
ในระดับสำานกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมิน

มาตรฐานคุณภาพในการดำาเนนิงานควบรวม
สถานศกึษาขนาดเลก็หรอืใชเ้ปน็แนวทางใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการควบรวมสถาน
ศกึษาขนาดเลก็ของสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

2.7 เมือ่สิน้สดุระยะเวลาการปฏริปู
การศกึษาของการประกาศนโยบาย ควรวจิยั
เพือ่ประเมนิประสทิธผิลการนำานโยบายการ
ควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ 
ซึง่จะไดข้อ้มลูสารสนเทศประกอบการตดัสนิ
ใจของผูม้อีำานาจในการกำาหนดนโยบายเพือ่
ปฏิรูปการศึกษาของชาติต่อไป 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างสมรรถนะกบัขวญัในการปฏบิตังิานของปลดัอำาเภอ
ในจังหวัดขอนแก่น
The Relationship Between Competency and Working Morale 
of Assistant District Officers in KhonKaen Province

ดุลยาภพ แสงลุน1, วินัย ผลเจริญ2 และประโยชน์ ส่งกลิ่น3 

Dunyapop Sanglun1, Vinai Poncharoen2 and Prayote Songklin3

บทคัดย่อ

ขวัญของบุคลากรในองค์กรน้ันมีความสำาคัญต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อ
ศึกษาระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของปลัดอำาเภอโดยรวมและจำาแนกตามระดับการ
ศึกษาและอายรุาชการ 2) เพือ่ศกึษาระดบัขวญัในการปฏบิตังิานของปลดัอำาเภอโดยรวมและ
จำาแนกตามระดับการศึกษาและอายุราชการ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ
กบัขวญัในการปฏบัิตงิานของปลดัอำาเภอ และ 4) เพือ่เปรยีบเทยีบสมรรถนะและขวญัในการ
ปฏิบตังิานของปลดัอำาเภอทีม่รีะดบัการศกึษาและอายรุาชการแตกตา่งกนั กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้
ในการวิจัย เป็นปลัดอำาเภอที่ปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่น จำานวน 178 คน กลุ่มตัวอย่าง
ได้มาแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามสมรรถนะและ
ขวัญในการปฏิบัติงานของปลัดอำาเภอในจังหวัดขอนแก่น จำานวน 68 ข้อ สถิติที่ใช้คือ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test และ F-test (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. ปลัดอำาเภอโดยรวมและจำาแนกตามระดับการศึกษา และอายุราชการส่วนใหญ่มี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวมและเป็นรายด้าน 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และด้านการทำางานเป็นทีม และ
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มีสมรรถนะในการทำางานด้านการบริการท่ีดี และด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ปลัดอำาเภอโดยรวมและจำาแนกตามระดับการศึกษาและอายุราชการส่วนใหญ่
มีขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมและเป็นรายด้าน 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก คือด้านความ
สำาเร็จในงาน รองลงมาคือด้านลักษณะของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิด
ชอบ ดา้นความสมัพันธใ์นหน่วยงาน และดา้นสภาพการทำางาน และมขีวญัในการปฏบิตังิาน
อีก 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านความก้าวหน้า ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการ และด้านนโยบายและการบริหารงาน ยกเว้นปลัดอำาเภอที่มีอายุราชการ 26-30 
ปี และมากกว่า 30 ปี มีขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีขวัญใน
การปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้า อยู่ในระดับน้อย

3. มคีวามสมัพนัธเ์ชิงบวกระดับต่ำา (r
xy
 = .218) ระหวา่งสมรรถนะในการปฏบิตังิาน

กับขวัญในการปฏิบัติงานของปลัดอำาเภออย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ปลัดอำาเภอที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวม
และเปน็รายดา้นไมแ่ตกตา่งกนั และมขีวญัในการปฏบิตังิานโดยรวมและเป็นรายด้านไมแ่ตก
ต่างกัน

5. ปลดัอำาเภอทีม่อีายรุาชการแตกตา่งกนัมสีมรรถนะในการทำางานโดยรวมและเป็น
รายด้าน 5 ด้านไม่แตกต่างกัน แต่มีขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมและเป็นรายด้าน 3 ด้าน 
คอื ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน และดา้นสภาพการทำางานแตกตา่ง
กันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 

โดยสรปุ สมรรถนะมคีวามสมัพนัธก์บัขวญัในการปฏบิตังิานของปลดัอำาเภอในจงัหวดั
ขอนแก่นและปลัดอำาเภอมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดและมี
ขวัญในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มีบางด้านอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึง
ควรหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมขวัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะ
ในปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น

Abstract

The morale of personnel in the organization is critical to the competency to 
perform duties to achieve the organizational goals effectively. The research aimed 
to 1) study the level of competencies of the assistant district officers as a whole 
and as classified recording to education level and working experience, 2) study 
the level of working morale of these groups of assistant district officers, 3) study 
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the relationship between work competency and working morale of the assistant 
district officers, and 4) compare the work competency and working morale of the 
assistant district officers with different education levels and working, experiences. 
The sample consisted of 178 assistant district officers working in KhonKaen 
Province, obtained using a purposive sampling technique. The questionnaire 
with 68 items on work competency and working morale of the assistant district  
officers in KhonKaen Province was employed for collecting data. The statistics  
used for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation,  
independent t-test and F-test (One-way ANOVA).

The major findings revealed the following: 

1. Assistant district officers as a whole and as classified according to edu-
cation level and working experience showed work competencies in general and 
in 3 aspects at a more level: achievement motivation, expertise and teamwork ; 
and showed the 2 aspects: service mind and integrity at the most level.

2. Assistant district officers as a whole and as classified according to edu-
cation level and working experience indicated their working morale in general and 
in 6 aspects at a more level: achievement, work itself, recognition, responsibility, 
interpersonal relationship and work condition ; also they indicated these 3 aspects 
at the moderate level: advancement, salary, and policy and administration. Except 
for assistant district officers with 25–30 years of working experience and those 
with over 30 years showed working morale in general and in the achievement 
aspect at a moderate level and at a less level, respectively. 

3. There was a low positive, statistical relationship (r
xy
 = 2.18) between 

work competency and working morale at the 0.1 level of significance.

4. The assistant district officers with different education levels did not show 
different work competencies in general and in each aspect and working morale 
in general and in each aspect.

5. The assistant district officers with different working experiences did 
not indicate different work competencies in general and in 5 aspects. However, 
they statistically show different working morale in general and in 3 aspects:  
advancement, policy and administration and work condition at the 0.5level of 
significance.In conclusion, the work competency and the working morale of  
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assistant district officers were statistically related. The assistant district officers 
showed work competency at a more to the most level and indicated most of 
working morale at the more level and some aspects at a moderate level. There-
fore, those involved should find appropriate ways to develop and enhance the 
working morale in order to make these personnel increase their work competency.

บทนำา

ระบบราชการเป็นโครงสร้างสำาคัญ
ของระบบการเมืองการปกครองเพ่ือขับเคลือ่น
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความ
อยูด่มีสีขุใหแ้กป่ระชาชน ไมว่า่จะเปน็ประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว หรือกำาลังพัฒนาทั่วโลก เพียง
แต่แตกต่างกันในความเข้มข้นของการนขับ
เคลื่อนสังคมระหว่างบทบาทภาคเอกชนแล
ประชาชนกับภาคราชการเท่านั้น

ปจัจยัสำาคัญทีผ่ลักดนัให้ภาคราชการ
ตอ้งปรบัตวั ทัง้ในอดตีและปจัจบุนั ตา่งเปน็
ไปเพือ่ใหร้ะบบราชการสามารถตอบสนองกบั
การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เปน็ไปอยา่งรวดเรว็และตอ่เน่ืองเปน็พลวัต เชน่ 
ภาวการณท์างเศรษฐกจิ ระบบการปกครอง 
การเมอืง สงัคม วฒันธรรมและคา่นยิม การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น รวม
ถึงความรู้การพัฒนาระบบราชการระหว่าง
ประเทศต่างก็เป็นบริบทที่เข้ามามีบทบาท
และปจัจยัสำาคญัใหผู้บ้รหิารประเทศตอ้งปรบั
ภาคราชการ ใหพ้รอ้มกบัการเปลีย่นแปลงดงั
กล่าว (สำานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ. 2550: 56)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 มุ่งเน้นเพื่อผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและ

ความคุ้มค่าโดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
อยา่งมคีณุภาพ คณุธรรมและมคีณุภาพชวีติที่
ดี ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งรักษาจรรยา
บรรณขา้ราชการตามทีส่ว่นราชการกำาหนดไว้ 
โดยมุง่ประสงคใ์ห้เปน็ข้าราชการทีด่ ีมเีกยีรติ
และศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ 

โดยเฉพาะในเร่ือง การยดึม่ันยนืหยดั
ในสิง่ทีถ่กูตอ้ง ความซือ่สตัย ์สจุรติรบัผดิชอบ 
ความโปรง่ใสตรวจสอบได ้การไมเ่ลอืกปฏบิตัิ
อย่างไม่เป็นธรรม การมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมในเรื่อง การบรรจุแต่ง
ตัง้ตอ้งคำานงึถงึความรู ้ความสามารถ ความ
เสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชนข์อง
ทางราชการ ซึง่ความรูค้วามสามารถน้ันก็คือ
สมรรถนะของขา้ราชการทีม่คีวามเหมาะสมกบั
งานและวชิาชพีของตน (สวสัดกิารสำานกังาน 
ก.พ. 2551: 64) 

กรมการปกครองเป็นหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการของ
กรมการปกครองเป็นข้าราชการพลเรือน
สามญัตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 บุคลากรของกรมการ
ปกครองในทกุระดบั ถอืไดว้า่เปน็ตวัแทนและ
กลไกท่ีสำาคัญของกรมการปกครอง ในการนำา
นโยบายของรฐับาลและกระทรวงมหาดไทย
ไปปฏิบติัใหเ้กดิผลเปน็รูปธรรมในพ้ืนที ่เพ่ือ
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ประโยชน์สุขของประชาชน บทบาทและ
ภารกิจของข้าราชการกรมการปกครอง จึง
เปน็ทัง้ผูป้ฏบิตัผิูป้ระสานงาน ผูส้นบัสนนุ ผู้
กำากบัดแูล โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสภาวการณ์
ปจัจบุนั ซึง่ถอืไดว้า่เปน็สภาวการณแ์หง่การ
เปลี่ยนแปลง สภาวการณ์ท่ีมีความขัดแย้ง
ทางความคิดเกิดขึ้นในสังคม ข้าราชการจึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำางาน วิธีการ
คิด รวมถึงการบริหารและพัฒนาองค์กรให้
มปีระสทิธภิาพอยา่งตอ่เนือ่งให้ทนัตอ่สภาพ
การณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้กรมการ
ปกครองจำาเป็นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่เสมอ ซ่ึง
จะเป็นการพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์การ
ให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ด้วย โดย
เฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
ในราชการพลเรือนที่มีเป้าหมายสูงสุด เพื่อ
ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนสูงสุด (ประยูร 
รัตนเสนีย์. 2551: 30)

สำาหรับการปกครองในส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานที่สำาคัญที่สุดคือจังหวัด โดยมีผู้
ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ รองจาก
จังหวัดคืออำาเภอ โดยมีนายอำาเภอเป็นผู้รับ
ผดิชอบ และมปีลดัอำาเภอทำาหนา้ท่ีเป็นผูช้ว่ย
เหลือนายอำาเภอในการบริหารราชการ เพื่อ
ดูแลทุกข์สุขของประชาชนระดับตำาบล และ
หมูบ่า้น (ประเสรฐิ ชมนาวงั. 2539: 3) โดย
เปน็ผูป้ฏิบตังิานดำาเนนิกจิกรรมทกุอยา่งตาม
ทีไ่ดร้บัมอบหมายภารกจิจากนายอำาเภอ และ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ได้ให้อำานาจ

ปลัดอำาเภอไว้แล้ว ดังนั้นปลัดอำาเภอต้องมี
ความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะที่เหมาะ
สมในการบริหารปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม 
เศรษฐกจิ การเมอืง ในยคุปจัจุบนัทีต่อ้งการ
ปลดัอำาเภอทีม่ศีกัยภาพในการปฏบิตังิานทีม่ี
คุณภาพมากขึ้นต่อไป

สมรรถนะ ความหมายตามพจนานกุรม
ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถงึ 
ความรูค้วามสามารถ และสภาวะของการทำา
หนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเพยีงพอ ในภาษาองักฤษใชค้ำา
ว่า Ability แปลว่า ความสามารถ แต่ยังมีคำา
เฉพาะวา่ Competency หรอื Competence 
แปลว่า ความสามารถในการทำาบางสิ่งบาง
อย่างได้ดีหรือมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ 
หรือภาวะ สภาวะของการกระทำาหน้าที่ได้
อยา่งเพยีงพอหรอืการมคีวามรู ้การตดัสนิใจ  
ทกัษะ หรอืความแข็งแรงเพยีงพอ (รจุวีรรณ 
ยมศรีเคน. 2550: 12) สมรรถนะนั้นยัง
มีส่วนสำาคัญในการกำาหนดตำาแหน่ง และ
เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานในระบบราชการแบบใหม่
ด้วย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของผลคะแนนการ
ปฏิบัติงานที่จะนำาไปพิจารณาการเลื่อนเงิน
เดือนต่อไป และผลการประเมินสมรรถนะ
จะเป็นพื้นฐานในการพิจารณาว่าจะต้องได้
รับการพัฒนาด้านใดบ้าง และต้องพัฒนา
ดว้ยวธิใีด จงึจะทำาใหม้สีมรรถนะจนถงึระดบั
ที่องค์กรคาดหวัง (กองการเจ้าหน้าที่ กรม
การปกครอง. 2552: 54)

การที่ปลัดอำาเภอจะปฏิบัติงานมี
สมรรถนะที่เหมาะสม มีคุณภาพได้นั้น บาง
ครัง้ตอ้งอาศยัปจัจยัหลายๆ อยา่ง อาท ิเชน่ 
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การปฏบิตังิานของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทกุคนและ
ทกุฝา่ย ผูบ้รหิารเงินงบประมาณ ขวญักำาลงั
ใจในการทำางาน ถา้หากเจา้หนา้ทีห่รอืหนว่ย
งานใดมรีะดบัขวญักำาลงัใจในการปฏบิตังิาน
ทีส่งูกย็อ่มแสดงใหเ้หน็วา่เจา้หนา้ทีเ่หลา่นัน้
มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน เพราะถา้
องคก์รหรือหนว่ยงานนัน้มทีศันคตทิีด่ตีอ่งาน
กจ็ะพยายามทำางานอยา่งไมย่อ่ทอ้แตอ่ยา่งใด 
ในทางกลับกันหากองค์กรหรือหน่วยงานใด
เจ้าหน้าทีม่ขีวญักำาลงัใจในการปฏบิตังิานอยู่
ในระดับต่ำา หรือความต้องการสิ่งตอบแทน
ในการปฏิบัติงานยังไม่ได้รับการตอบสนอง
อย่างเป็นท่ีพอใจ ก็จะมีผลต่องานทั้งด้าน
ปริมาณ และคุณภาพของงานด้วย

การศึกษาเรื่องขวัญกำาลังใจเพื่อนำา
มาใชใ้นการบริหารงานนัน้เร่ิมมคีวามสำาคัญ
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1927 (สมพงศ์ เกษมสิน. 
2526: 34 อ้างอิงมาจาก Mayo. 1937) 
โดยการพัฒนาประเทศต้องอาศัยหลักการ
บริหาร ด้วยเหตุน้ีการดำาเนินงานหรือการ
บริหารกิจการใดๆ ของหน่วยงานจะบรรลุ
ผลสำาเร็จตามจุดมุ่งหมายหรือไม่น้ัน ย่อม
ขึ้นกับความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติ
งานของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทกุคนและทกุฝา่ย 
และขวัญกำาลังใจของบุคคลในองค์กรนั้นมี
ความสำาคัญมากต่อการปฏิบัติหน้าที่การ
งานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเป็นอันมาก

ดงันัน้จะเหน็ไดว่้าขวัญในการปฏบิติั
งานเปน็เรือ่งสำาคญัในการบรหิารซึง่ผูบ้รหิาร
จะต้องรับผิดชอบต่อการส่งเสริมและบำารุง
ขวัญกำาลังใจ ของบุคลากรในองค์กรให้มี
ขวัญกำาลังใจอยู่เสมอเพื่อให้เป้าหมายของ

องค์กรได้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป กรมการ
ปกครองเองก็ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
คนหรือบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
หรือบุคลากรที่เก่ง ออกจากองค์กรไม่ว่าจะ
เป็นการลาออกไปประกอบอาชีพอื่น หรือ
โอนไปรบัราชการในสว่นราชการอืน่ เพราะมี
ความรูส้กึวา่อยูต่อ่ไปกม็องไมเ่หน็อนาคตตวั
เอง หรอืเพ่ือนรว่มงานไดร้บัการเลือ่นตำาแหนง่
ขึ้นไปเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาตัวเอง 
ก็เลยมีความรู้สึกต่ำาต้อยด้อยค่า จึงออกไป
สร้างมูลค่าและหาตำาแหน่งที่เท่าเทียมกับ
เพื่อนในองค์กรอื่น มีหลายครั้งที่คนเก่งๆ 
หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถออก
จากองค์กรไปเพราะไม่เคยมีใครบอกหรือ
ไม่เคยรู้ว่าทำางานไปนานๆ แล้วจะได้ไปอยู่
นะจุดไหนขององค์กร บางคนเพิ่งมารู้ว่าตัว
เองมีอนาคตที่สดใสในองค์กรก็ต่อเมื่อได้
ออกจากองค์กรไปแล้ว และยังมีความรู้สึก
ลกึๆ ในใจวา่ทำาไมไมม่ใีครมาบอกถงึเสน้ทาง
ความก้าวหน้าให้ได้รับรู้ตั้งแต่อยู่ในองค์กร 
มารับรู้ตอนหลังก็สายไปเสียแล้ว (วุฒิชัย  
เสาวโกมุท. 2552: 38)

ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่ง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมรรถนะกบัขวญัในการ
ปฏบิตังิานของปลดัอำาเภอในจงัหวดัขอนแกน่ 
เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดใหญ่ 
ประกอบไปด้วยอำาเภอ 26 อำาเภอ จำานวน
อำาเภอเมือ่เปรียบเทยีบกับจงัหวัดอ่ืนๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมากเป็นอันดับสอง
รองจากจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างมี
จำานวนมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัจงัหวดัอืน่ๆ 
และเน่ืองจากผู้วิจัยเป็นปลัดอำาเภอปฏิบัติ
งานในจังหวัดขอนแก่นจึงมีความสะดวก
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และสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครอบคลุม 
อีกท้ังผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบขา้ราชการไทยในปจัจบุนัทีมุ่ง่เนน้เรือ่ง
สมรรถนะของขา้ราชการน้ันจะส่งผลอย่างไร
ต่อระดบัขวญัของปลดัอำาเภอ และการศกึษา
เรื่องนี้ยังไม่มีผู้ใดได้ทำาการศึกษาไว้

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของปลัดอำาเภอโดยรวมและ
จำาแนกตามระดบัการศกึษาและอายรุาชการ

2. เพือ่ศกึษาระดบัขวญัในการปฏบิตัิ
งานของปลดัอำาเภอโดยรวมและจำาแนกตาม
ระดับการศึกษาและอายุราชการ

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะกบัขวญัในการปฏบิตังิานของปลดั
อำาเภอ 

4. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะและ
ขวัญในการปฏิบัติงานของปลัดอำาเภอที่มี
ระดับการศกึษาและอายรุาชการแตกตา่งกนั

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากร

ประชากร คือปลัดอำาเภอ ที่ปฏิบัติ
งานในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 19 จงัหวดั 
จำานวน 2, 109 คน ในปี พ.ศ. 2553

2. กลุม่ตวัอยา่ง กลุม่ตวัอยา่ง คอืปลดั
อำาเภอ ทีป่ฏบิตังิานในจงัหวดัขอนแกน่จำานวน 
178 คน ในปพี.ศ. 2553 กลุม่ตวัอยา่งไดม้า
แบบเจาะจง แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

2.1 ระดบัปฏบิตักิารจำานวน 58 คน

2.2 ระดบัชำานาญการจำานวน 113 คน

2.3 ระดับชำานาญการพิเศษ จำานวน 
7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
สำาหรบัการศกึษาเรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
สมรรถนะกบัขวญัในการปฏบิตังิานของปลดั
อำาเภอในจังหวัดขอนแก่น ใช้แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า การหาความ
ตรงตามเนือ้หา (Content Validity) หลงัจาก
สร้างแบบสอบถาม และผ่านการพิจารณา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จึงนำา
ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบไปด้วย

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สำาเรจ็ ยรุะ
ชัย ตำาแหน่ง อาจารย์ประจำามหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อดีตรองคณบดี 
คณะศึกษาศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก Development  
Education ตรวจความตรงทางด้านการใช้
ภาษา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ 
ภศูรอีอ่น ตำาแหนง่อาจารยป์ระจำาคณะศกึษา
ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วุฒิการ
ศึกษา กศด.วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
ตรวจความตรงทางด้านการใช้สถิติ

3. นายชยัยงค ์ฮมภริมย ์ตำาแหนง่ นาย
อำาเภอสชีมพ ู(ผูอ้ำานวยการระดบัตน้) จงัหวดั
ขอนแก่น วุฒิการศึกษา ศศบ. รัฐศาสตร์ ตรวจ
ความตรงทางด้านเนือ้หา ซึง่ผูท้รงคณุวฒุ ิ2 
ใน 3 ทา่นตรวจสอบวา่ใชไ้ดจ้งึแกไ้ขปรบัปรงุ
และให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจ
สอบอีกครั้งก่อนนำาไปทดสอบใช้
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การตรวจสอบหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม ผูวิ้จยันำาแบบสอบถามสมรรถนะ
กบัขวญัในการปฏบิตังิานของปลดัอำาเภอใน
จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านการตรวจสอบความ
ตรงมาแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับปลัด
อำาเภอในจังหวัดมหาสารคาม จำานวน 30 
คน แลว้นำามาวเิคราะหห์าคา่ความเท่ียงโดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค 
Cronbach’s alpha Coefficientพบว่ามีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .98

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ทำาหนังสือถึงที่ทำาการปกครอง
จงัหวดัขอนแกน่ เพือ่ขอทราบจำานวนประชากร
ปลัดอำาเภอในจังหวัดขอนแก่น

2. ทำาหนงัสอืขออนญุาตเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูถงึผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่นและนาย
อำาเภอทกุอำาเภอและใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูดงันี้

2.1 อำาเภอทีม่รีะยะทางไกลจากสถาน
ท่ีปฏบัิติงานของผูว้จิยั ไดส้ง่แบบสอบถามถงึ
นายอำาเภอทางไปรษณีย์จำานวน 19 อำาเภอ 
คือ อำาเภอแวงน้อย แวงใหญ่ โคกโพธ์ิชัย 
มญัจาครี ีเปอืยนอ้ย บา้นไผ ่อบุลรตัน ์น้ำาพอง 
กระนวน ซำาสูง บ้านแฮด โนนศิลา ภูเวียง 
เวียงเก่า พระยืน ชนบท หนองนาคำา เขา
สวนกวาง ภูผาม่าน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2553 และไดร้บักลบัคนืทัง้หมดในวนัที ่14 
สิงหาคม 2553

2.2 อำาเภอที่ใกล้กับสถานที่ทำางาน
ของผู้วิจัย ได้นำาแบบสอบถามไปให้ปลัด
อำาเภอตอบแบบสอบถามโดยตรง จำานวน 7 
อำาเภอ คอื อำาเภอเมอืง ชมุแพ หนองสองหอ้ง 
สีชมพู หนองเรือ บ้านฝาง พลและที่ศาลา
กลางจังหวัดอีกหนึ่งแห่งตั้งแต่วันที่ 12 

มิถุนายน-3 สิงหาคม 2553

3. นำาแบบสอบถามทีส่มบูรณท์ัง้หมด
มาตรวจนับคะแนนตามที่กำาหนดไว้ และ
นำาข้อมูลบันทึกลงในแบบรหัส Coding 
form แล้วบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รปู เพือ่ทำาการ
วิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผล

จากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหวา่งสมรรถนะกบัขวญัในการปฏบิตังิาน
ของปลัดอำาเภอในจังหวัดขอนแก่น สรุปผล
การศึกษา ดังนี้

1. ปลัดอำาเภอโดยรวมและจำาแนก
ตามระดับการศึกษา และอายุราชการส่วน
ใหญ่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวม
และเปน็รายดา้น 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก คอื 
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ และด้านการทำางาน
เป็นทีม และมีสมรรถนะในการทำางานด้าน
การบริการที่ดี และด้านการยึดมั่นในความ
ถกูตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม อยูใ่นระดบั
มากที่สุด

2. ปลัดอำาเภอโดยรวม และจำาแนก
ตามระดับการศึกษาและอายุราชการส่วน
ใหญ่มีขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมและ
เป็นรายด้าน 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก คือ
ด้านความสำาเร็จในงาน รองลงมาคือด้าน
ลักษณะของงาน ดา้นการยอมรับนับถอื ดา้น
ความรบัผิดชอบ ดา้นความสมัพนัธ์ในหนว่ย
งาน และดา้นสภาพการทำางาน และมขีวญัใน
การปฏิบัติงานอีก 3 ด้าน อยู่ในระดับปาน
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กลาง คือ ด้านความก้าวหน้า ด้านเงินเดือน 
คา่ตอบแทน และสวสัดกิาร และดา้นนโยบาย
และการบริหารงาน ยกเว้นปลัดอำาเภอที่
มอีายรุาชการ 26-30 ป ีและมากกวา่ 30 ป ี
มีขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และมีขวัญในการปฏิบัติงานด้าน
ความก้าวหน้า อยู่ในระดับน้อย

3. มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ำา 
(r

xy
 = .218) ระหวา่งสมรรถนะในการปฏบิตัิ

งานกบัขวญัในการปฏบิตังิานของปลัดอำาเภอ
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ปลัดอำาเภอที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกนัมสีมรรถนะในการปฏบิตังิานโดย
รวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน และมี
ขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมและเป็นราย
ด้านไม่แตกต่างกัน

5. ปลัดอำาเภอที่มีอายุราชการแตก
ต่างกันมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดย
รวมและเปน็รายดา้นไมแ่ตกตา่งกนั แตป่ลดั
อำาเภอที่มีอายุราชการ 1-5 ปี 6-10 ปี และ 
21-25 ปี ส่วนใหญ่มีขวัญในการปฏิบัติงาน
โดยรวม ด้านความก้าวหน้า ด้านนโยบาย
และการบรหิารงานและดา้นสภาพการทำางาน
มากกว่าปลัดอำาเภอที่มีอายุราชการ 26-30 
ปีและ 30 ปีขึ้นไปอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

อภิปรายผล

จากการสรปุผลการศกึษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งสมรรถนะกบัขวญัในการปฏบิตังิาน
ของปลดัอำาเภอในจงัหวดัขอนแกน่ มปีระเดน็
อภิปรายผลที่ได้จากการศึกษา ดังนี้

1. ปลัดอำาเภอโดยรวมและจำาแนก
ตามระดับการศึกษา และอายุราชการส่วน
ใหญ่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวม
และเปน็รายดา้น 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก คอื 
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ และด้านการทำางาน
เป็นทีม และมีสมรรถนะในการทำางานด้าน
การบริการที่ดี และด้านการยึดมั่นในความ
ถกูตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม อยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ 
ขวัญนาง (2550: บทคัดย่อ) พบว่าผู้ร่วม
งานภายในหนว่ยงานกบัผูร้ว่มงานภายนอก
หนว่ยงานมีทศันะต่อสมรรถนะทีเ่อ้ือต่อความ
สำาเร็จในการปฏิบัติงานของปลัดอำาเภอใน
จงัหวดัอตุรดติถ ์ดา้นการบรกิารทีด่ ีดา้นการ
ร่วมแรงร่วมใจ สัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 
ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ สัมพันธ์กันในระดับ
สูง สอดคล้องกบั พระมหาจักรินทร ์กันวสิา 
(2547: 48-54) พบว่าข้าราชการที่ทำาการ
ปกครองอำาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของข้าราชการใน
การใหบ้รกิารประชาชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ
โดยภาพรวมใน 8 ดา้นมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบั
มากทุกด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ที่มีค่ามากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้าน
ความรว่มแรงรว่มใจมคีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ รอง
ลงมาคอืดา้นบรกิารทีด่ ีดา้นความเชีย่วชาญ
ในอาชีพ ด้านจริยธรรม ด้านความยืดหยุ่น
ผ่อนปรน ด้านความเข้าใจข้อแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้าน
ความคดิเชงิรกุ ตามลำาดบัและสอดคลอ้งกบั
รุจีวรรณ ยมศรีเคน (2550: 70-74) พบว่า 
พยาบาลวชิาชพีงานอบุตัเิหตแุละฉกุเฉนิ โรง
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พยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ระดบัสมรรถนะโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผล
การศกึษาเปน็เชน่นีอ้าจเนือ่งมาจากกรมการ
ปกครอง ได้นำาสมรรถนะไปพิจารณาเป็น
องค์ประกอบส่วนหน่ึงของการประเมินผล
การปฏิบัติงานในระบบราชการแบบใหม่ ซึ่ง
จะนำาผลคะแนนการปฏิบัติงานไปพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน รวมทั้งการกำาหนดตำาแหน่ง
ของปลดัอำาเภอด้วย ดังนัน้ ปลดัอำาเภอจำาเป็น
ตอ้งพฒันาสมรรถนะของตนให้ถงึระดบัทีก่รม
การปกครองคาดหวงั (กองการเจา้หนา้ทีก่รม
การปกครอง 2553: 54)

2. ปลัดอำาเภอโดยรวม และจำาแนก
ตามระดบัการศกึษาและอายรุาชการสว่นใหญ่
มขีวญัในการปฏบิตังิานโดยรวมและเปน็ราย
ด้าน 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก คือด้านความ
สำาเร็จในงาน รองลงมาคือด้านลักษณะของ
งาน ดา้นการยอมรบันบัถอื ดา้นความรบัผดิ
ชอบ ดา้นความสมัพนัธใ์นหนว่ยงาน และดา้น
สภาพการทำางาน และมขีวญัในการปฏบิตังิาน
อีก 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้าน
ความก้าวหน้า ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน 
และสวัสดิการ และด้านนโยบายและการ
บรหิารงาน ยกเวน้ปลดัอำาเภอท่ีมอีายุราชการ 
26-30 ปี และมากกว่า 30 ปี มีขวัญในการ
ปฏบิตังิานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
มีขวัญในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้า 
อยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กมล ศรีบุญลือ (2536: บทคัดย่อ) พบว่า
เจา้หนา้ทีป่กครองมีขวญัในการปฏบิตังิานใน
ระดับคอ่นขา้งสงูทัง้ขวญัโดยรวมทกุดา้นและ
แต่ละด้าน สอดคล้องกับจงกล สุทธิอภิรักษ์ 
(2547: บทคดัยอ่) พบวา่ ขวญัในการปฏบิตัิ

งานตามระบบปฏิรูปการศึกษาของครูใน
สังกัด สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พณิณญา นาตาแสง (2550: 
บทคัดย่อ) พบว่า พนักงานราชการมีขวัญ
กำาลงัใจในการปฏบิตังิานโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยปจัจยัจงูใจและปจัจยัค้ำาจนุมคีวาม
สมัพนัธเ์ชิงบวกกบัขวญักำาลงัใจของพนกังาน
ราชการ ผลการศกึษาเปน็เชน่นีอ้าจเนือ่งมา
จากปลัดอำาเภอในจังหวัดขอนแก่น มีความ
รูส้กึพงึพอใจในความสำาเรจ็ในงาน ลกัษณะ
ของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ความ
รับผิดชอบ ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน และ
สภาพการทำางานที่ดีในด้านความก้าวหน้า 
นโยบายและการบริหารงาน เงินเดือน ค่า
ตอบแทน และสวัสดิการ ที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
ขวัญอยู่ในระดับปานกลางน้ัน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ สมพงษ์ เกษมสิน (2516: 
379) องค์ประกอบของขวัญในการปฏิบัติ
งานที่ดี ประกอบด้วยความพึงพอใจใน
วัตถุประสงค์หลักและนโยบายดำาเนินงาน
ขององค์การของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้
รว่มงาน ตลอดจนการจดัองคก์ารและระบบ
งานทีม่ปีระสทิธภิาพขององคก์าร สิง่เหลา่นี้
เป็นเร่ืองที่สำาคัญมาก เพราะถ้าทุกคนหรือ
สมาชิกส่วนใหญ่ขององค์การ มีความเข้าใจ
ซาบซึง้ถงึระบบและวธีิดำาเนินงานขององคก์าร
แล้ว เขาเหล่านั้นย่อมอุทิศเวลาให้กับงานมี
กำาลังใจและมีกำาลังขวัญในการทำางานดีขึ้น 
การให้บำาเหน็จรางวัล การเลื่อนขั้น เลื่อน
ตำาแหน่ง แก่ผู้ปฏิบัติงานดี ย่อมเป็นเครื่อง
จูงใจให้บรรดาผูใ้ตบั้งคับบัญชา หรอืผูร้ว่มงาน
มคีวามกระตอืรอืรน้ต่อการปฏบัิตหินา้ทีก่าร
งานดว้ยความขยนัขนัแขง็ มัน่ใจ และมกีำาลงั
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ขวัญดี สอดคล้องกับแนวคิดของ เสนาะ ติ
เยาว ์(2535: 302–307) อทิธพิลทกุอยา่งมี
ผลกระทบกระเทอืนตอ่ขวญัในการปฏบิตังิาน
ไดท้ัง้นัน้ จะมากนอ้ยแตกตา่งกนัตามสภาพ
แวดลอ้ม เกดิจากฝา่ยบรหิารแบ่งออกเปน็ 2 
ลักษณะคือ ขึ้นอยู่กับหลักการที่กำาหนดขึ้น
เป็นแนวทางปฏิบัติ และขึ้นอยู่กับวิธีการที่
ฝา่ยบรหิารนำามาใช้สำาหรับในส่วนทีเ่ปน็หลกั
การ ไดแ้ก่ การกำาหนดนโยบาย วัตถปุระสงค ์
การติดต่อสื่อสาร และกระบวนการเกี่ยว
กับวินัย สวัสดิการหรือการปรึกษา แนะนำา 
หลักการนี้เป็นพื้นฐานขั้นต้น ที่จะส่งเสริม
หรือบั่นทอนขวัญของคนงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่
เปลี่ยนแปลงได้ 

ลกัษณะที ่2 ทีเ่ปน็วธิกีารไดแ้ก ่การ
ปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้จรงิๆ คอืหลกัการดถีกูตอ้งทุก
อย่าง แต่การกระทำาเป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่น 
การคัดเลือกคน อาจกำาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดี
ทกุอยา่งถกูหลกัการ แต่ในทางปฏบัิติปรากฏ
วา่ผูส้มคัรบางคนไดร้บัการคัดเลอืกอยา่งอคต ิ
เพราะหัวหน้ามีความชอบพอเป็นการส่วน
ตัว ส่วนผู้มีความสามารถไม่ได้รับการคัด
เลอืก ผลการศกึษาเปน็เชน่นีอ้าจเนือ่งมาจาก 
ผูบ้งัคบับญัชา รวมทัง้ระเบียบ กฎหมายของ
กรมการปกครองทีใ่ชใ้นการพจิารณาในดา้น
ความดคีวามชอบ ความกา้วหน้า การโยกยา้ย 
การแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำาแหน่งในระดับที่สูง
ข้ึนยังไม่เป็นที่พึงพอใจของปลัดอำาเภอรวม
ถึง เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ 
ที่กรมการปกครองจัดให้อาจไม่เพียงพอกับ
ค่าครองชีพในปัจจุบัน ในส่วนปลัดอำาเภอที่
มอีายรุาชการ 26-30 ป ีและมากกวา่ 30 ปี
มีขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลางและมีขวัญในการปฏิบัติงานด้าน
ความก้าวหน้าอยู่ในระดับน้อย สอดคล้อง
กับแนวคิด Herzberg (1959: 71-79) ได้
คิดทฤษฎีจูงใจในการทำางาน ซึ่งเรียกทฤษฎี
สองปจัจยั (Two–Factor Theory) ได้ทำาการ
ศึกษาพบว่า สาเหตุที่ทำาให้มนุษย์เกิดความ
พึงพอใจนั้น ประกอบไปด้วย 2 ประการ 
1) ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factor) เป็น
ปัจจัยที่นำาไปสู่ทัศนคติในทางบวกเพราะ
ทำาให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
คือ ความสำาเร็จในงานของบุคคล การได้รับ
ความยอมรบันบัถอื ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ
ความรับผดิชอบ และความกา้วหนา้ 2) ปจัจยั
ค้ำาจนุ (Hygiene Factor) เปน็ปจัจยัทีป่อ้งกนั
ไมใ่หเ้กดิความไมพ่งึพอใจในการปฏบิตังิาน 
ซึ่งเป็นลักษณะของภาวะแวดล้อมหรือส่วน
ประกอบของงาน ปัจจัยนี้อาจนำาไปสู่ความ
ไมพ่อใจในการปฏบิตังิาน ปจัจยัค้ำาจนุมดีงันี ้
คือ นโยบายและการบริหารงานองค์กร การ
นเิทศงานและการบงัคบับญัชา ความสมัพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพือ่น 
สภาพการทำางาน เงนิเดือนและผลประโยชน์
เกือ้กลู ชวิีตส่วนตวั สถานภาพของตำาแหน่ง 
ความมัน่คงในงาน และโอกาสทีจ่ะไดร้บัความ
ก้าวหน้าในอนาคต ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้
อาจเนือ่งมาจาก ปลดัอำาเภอทีม่อีายรุาชการ 
26-30 ปี และมากกว่า 30 ปีอาจขาดแรง
จงูใจในการทำางาน เพราะรบัราชการมานาน
ไมม่คีวามกา้วหนา้ซึง่เพือ่นบางคนอาจดำารง
ตำาแหน่งนายอำาเภอ ปลัดจังหวัด หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดแล้ว แต่ตนเองยังเป็นปลัด
อำาเภออยู่เหมือนเดิม ไม่มีความก้าวหน้าใน
ชีวิตราชการและทำาให้เกิดความท้อแท้เบ่ือ
หน่ายทำาให้ขวัญในการทำางานลดลงด้วย
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3. ระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะกบัขวญัในการปฏบิตังิานของปลดั
อำาเภอจงัหวดัขอนแกน่ พบวา่ มคีวามสมัพนัธ์
เชิงบวกระดับต่ำา (rxy = .218) อย่างมีนัย
สำาคญัท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
ทวีศักดิ์ ถึกไทย (2545: บทคัดย่อ) พบว่า
ขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพในการ
ปฏบิตังิานของบคุลากรในโรงเรยีนอยา่งมนียั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .50 ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนือ่งมาจากปลดัอำาเภอ ในจงัหวดัขอนแกน่
จะมสีมรรถนะในการปฏบัิติงานเปน็รายดา้น
อยูใ่นระดบัมากและมากทีส่ดุแตจ่ะมขีวญัใน
การปฏิบัติงานเป็นรายด้านอยู่ในระดับปาน
กลางและมากและพอเปรียบเทียบขวัญเป็น
รายด้านของปลดัอำาเภอท่ีมอีายรุาชการแตก
ต่างกันพบว่ามีขวัญในการปฏิบัติงานด้าน
ความกา้วหนา้ ดา้นนโยบายและการบรหิาร
งาน ด้านสภาพการทำางานอยู่ในระดับน้อย 
จงึทำาใหร้ะดบัความสัมพนัธร์ะหวา่งสมรรถนะ
กับขวัญในการปฏิบัติงานของปลัดอำาเภอ
จงัหวดัขอนแก่นมคีวามสัมพนัธ์เชงิบวกระดับ
ต่ำาตามไปด้วย

4. ปลัดอำาเภอที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และปลัดอำาเภอที่
มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวมและ
เป็นรายด้านไม่แตกต่างกันและมีขวัญใน
การปฏิบัติงานโดยรวมและเป็นรายด้านไม่
แตกตา่งกนั จากท่ีกลา่วมาจะเห็นได้ว่า ปลดั
อำาเภอในจงัหวดัขอนแกน่ ทีม่รีะดบัการศกึษา
แตกต่างกัน จะมีระดับสมรรถนะและขวัญ
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ธีรพจน์ ภูริโสภณ (2549: 
44–49) พบว่าส่วนใหญ่มีสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านไม่แตก
ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์  
ถึกไทย (2545: บทคัดย่อ) พบว่า 1) ขวัญ
กำาลังใจในการปฏิบัติงานทั้ง 6 ด้านของครู
ผู้สอน จำาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
และประสบการณก์ารทำางาน ในภาพรวมทกุ
ดา้นไมแ่ตกตา่งกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของจงกล สุทธิอภิรักษ์ (2547: บทคัดย่อ) 
พบวา่ครูทีมี่วฒิุการศึกษา ประสบการณก์าร
ปฏบัิตงิานและขนาดโรงเรยีนตา่งกัน มขีวญั
ในการปฏิบัติงานตามระบบการปฏิรูปการ
ศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 จากทีก่ลา่วมาจะเหน็ไดว้า่
ปลดัอำาเภอในจังหวัดขอนแกน่ทีม่รีะดบัการ
ศึกษาแตกต่างกัน จะมีระดับสมรรถนะและ
ขวัญในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่เป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจากปลัดอำาเภอในจังหวัด
ขอนแกน่ ทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตรนีัน้
ส่วนใหญ่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท 
จึงทำาให้มีระดับสมรรถนะและขวัญในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน

5. ปลดัอำาเภอทีม่อีายรุาชการแตกตา่ง
กนัมสีมรรถนะในการทำางานโดยรวมและเปน็
รายดา้นไมแ่ตกต่างกัน ผลการศกึษาเปน็เชน่
นีอ้าจเนือ่งมาจากปลดัอำาเภอถึงแม้จะมีอายุ
ราชการแตกตา่งกันแตส่ว่นใหญจ่บการศกึษา
ในระดับปรญิญาโทและบางคนก็กำาลงัศกึษาอยู ่
และกรมการปกครองมหีลกัสตูรในการพฒันา
ความรู้ ความสามารถในด้านทักษะวิชาการ
ทีจ่ำาเปน็สำาหรับการปฏบิตัหินา้ทีใ่นงานของ
ปลัดอำาเภอไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรโรงเรียน
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ปลัดอำาเภอ สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่าย
ปกครองและหลักสูตรผู้บังคับหมวดอาสา
รักษาดินแดน ซึ่งทุกคนที่เป็นปลัดอำาเภอมี
สทิธทิีจ่ะเขา้รับการศกึษาอบรมในหลกัสตูรที่
กลา่วมาโดยไม่จำากดัชว่งอายใุดชว่งอายหุนึง่ 
จงึทำาใหม้กีารพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตัิ
งานอย่างเท่าเทียมกันในทุกช่วงอายุส่งผล
ให้ไม่มีความแตกต่างในสมรรถนะของปลัด
อำาเภอที่มีอายุราชการแตกต่างกัน

อย่างไรก็ตามปลัดอำาเภอที่มีอายุ
ราชการนอ้ย (1-5 ป ี6-10 ป ีและ21-25 ป)ี 
มขีวญัในการปฏบิตังิานมากกวา่ปลดัอำาเภอ
ทีม่อีายรุาชการมาก (26-30 ป ีและมากกวา่ 
30 ป)ีสอดคลอ้งกบั Herzberg (1959: 71-
79) ไดคิ้ดทฤษฎจีงูใจในการทำางาน ซึง่เรยีก
ทฤษฎีสองปัจจัย (Two–Factor Theory) 
ได้ทำาการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ทำาให้มนุษย์
เกิดความพึงพอใจนั้น ประกอบไปด้วย 2 
ประการ 1. ปัจจัยจูงใจ (Motivational Fac-
tor) เป็นปัจจัยที่นำาไปสู่ทัศนคติในทางบวก
เพราะทำาใหเ้กดิความพงึพอใจในการปฏบิตัิ
งานประกอบไปด้วย 1) ความสำาเร็จในงาน
ของบุคคล 2) การได้รับการยอมรับนับถือ 
3) ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ4) ความรบัผดิ
ชอบ 5) ความก้าวหน้า 

2) ปัจจัยค้ำาจุน (Hygiene Factor) 
เปน็ปจัจยัทีป่อ้งกนัไมใ่หเ้กดิความไมพ่งึพอใจ
ในการปฏบิตังิาน ประกอบไปดว้ย 1) นโยบาย
และการบรหิารงานองคก์ร 2) การนเิทศงาน
และการบังคับบัญชา 3) ความสัมพันธ์กับผู้
บงัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพือ่น 4) 
สภาพการทำางาน 5) เงินเดือน 6) ชีวิตส่วน
ตัว 7) สถานภาพตำาแหน่ง 8) ความมั่นคง

ในงาน 9) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า
ในอนาคต ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเนื่อง
มาจากปลัดอำาเภอทีม่อีายุราชการนอ้ย (1-5 
ปี 6-10 ปี และ21-25 ปี) เปรียบเทียบกับ
ปลัดอำาเภอที่อายุราชการมาก (26-30 ปี 
และมากกว่า 30 ปี) 

ความพงึพอใจในด้านความกา้วหน้า 
ด้านนโยบายและการบริหารงาน และด้าน
สภาพการทำางานอาจแตกต่างกัน ปลัด
อำาเภอที่มีอายุราชการน้อยรับราชการมายัง
ไมน่านยงัมคีวามคาดหวงัวา่จะสามารถกา้ว
ขึ้นสู่ตำาแหน่งผู้บริหารหรือสายงานที่สูงขึ้น 
เช่นตำาแหน่งนายอำาเภอ ปลัดจังหวัด หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ปลัดอำาเภอที่มีอายุ
ราชการมากซึ่งรับราชการมานานหลายปี
แลว้ยงัไมป่ระสบผลสำาเรจ็ในชวีติราชการไม่
เป็นอย่างที่เคยคาดหวังไว้เมื่อครั้งที่รับราช
การแรกๆ และไม่ได้รับความก้าวหน้ารวม
ถึงการเลื่อนขั้นหรือตำาแหน่งที่สูงขึ้นคือยัง
ดำารงตำาแหน่งปลัดอำาเภออยู่เช่นเดิมจึงเกิด
ความไม่พึงพอใจ เบื่อหน่าย ท้อแท้และสิ้น
หวังรวมไปถึงนโยบายและการบริหารงาน 
สภาพการทำางานทีไ่มเ่อือ้ตอ่ความสำาเรจ็ดว้ย

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการ
วิจัยไปใช้

เน่ืองจากการศกึษาคร้ังน้ี ไดใ้ห้ผูต้อบ
แบบสอบถามประเมินตนเอง ในเรื่องระดับ
สมรรถนะและขวัญในการปฏิบัติงาน ดังนั้น 
จะทำาให้ทราบได้ว่า ผู้ตอแบบสอบถามนั้น
มองตนเองว่ามีสมรรถนะด้านใดมากหรือ
น้อย และทำาให้ทราบความรู้สึกถึงความพึง
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พอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำาเภอ 
ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะปลัดอำาเภอ
ในจังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับมากและค่า
เฉลีย่ระดบัขวัญโดยรวมอยู่ในระดบัมาก แต่
หากพิจารณาเป็นรายด้านจะมีด้านความ
ก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบริหารงาน 
ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และหาก
พิจารณความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ
กบัขวญัในการปฏบิตังิานของปลดัอำาเภอใน
จังหวัดขอนแก่น พบว่า มีความสัมพันธ์เชิง
บวกระดับต่ำา (r

xy
 = .218) อย่างมีนัยสำาคัญ

ที่ระดับ .01

1.1 ดงันัน้ ควรเสรมิสรา้งขวญัในการ
ปฏบิตังิานของปลัดอำาเภอในจงัหวดัขอนแกน่
ในด้านความก้าวหน้า โดยปรับปรุงแก้ไข 
กฎหมาย ระเบยีบ ในการเลือ่นตำาแหนง่ของ
ปลัดอำาเภอให้สูงขึ้น โดยไม่ติดขั้นเงินเดือน
หรือระดับตำาแหน่ง และการแต่งตั้งเลื่อน
ตำาแหน่ง ให้ยึดระบบความรู้ความสามารถ

1.2 ควรเสรมิสรา้งขวัญในการปฏิบัติ
งานของปลดัอำาเภอในจังหวดัขอนแกน่ ด้าน
นโยบายและการบรหิารงาน โดยผูบ้งัคบับญัชา
ต้องมีความยุติธรรมในการพิจารณาความดี
ความชอบ หรือการปฏิบัติอย่างอื่นโดยเท่า
เทียมกนั รวมทัง้การเลือ่นข้ันเงนิเดอืน เลือ่น
ตำาแหน่ง การโยกย้ายในหน่วยงาน

1.3 ควรเสรมิสรา้งขวัญในการปฏิบัติ
งานของปลดัอำาเภอในจังหวดัขอนแกน่ ด้าน

เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ โดย
จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับความต้องการ 
รวมทั้งเงินเดือน ค่าตอบแทน ให้เหมาะสม
กับงานที่รับผิดชอบ

1.4 ทีท่ำาการปกครองจงัหวดัขอนแกน่ 
ควรนำาขอ้มลูจากการศกึษาไปใชป้ระกอบใน
การพฒันา ปรบัปรงุเสรมิสรา้งประสทิธภิาพ
ในการทำางาน โดยปรบัปรงุแกไ้ขในข้อบกพรอ่ง
หรอืจดุดอ้ย และพฒันาสง่เสรมิในจดุแขง็ของ
สมรรถนะกบัขวญัในการปฏบิตังิานของปลดั
อำาเภอในจังหวัดขอนแก่น

2. ขอ้เสนอแนะเพือ่การศกึษาตอ่ไป

2.1 ควรทำาการศกึษาสมรรถนะและ
ขวัญในการปฏิบัติงานของปลัดอำาเภอใน
จงัหวดัอืน่ เพือ่จะไดท้ราบถงึระดบัสมรรถนะ
และขวญัในการปฏิบัตงิานของปลดัอำาเภอใน
พื้นที่อื่นที่แตกต่างกัน

2.2 การศึกษาระดับสมรรถนะของ
ปลัดอำาเภอ โดยการประเมินตนเอง ซึ่งเป็น
ไปไดว้า่การใหบ้คุคลประเมนิตนเองน้ัน อาจ
จะเกิดความลำาเอียงเข้าข้างตนเองได้ ควร
ประเมินสมรรถนะของปลัดอำาเภอจากผู้
บงัคบับญัชาหรอืจากเพือ่นรว่มงานประกอบ
กนั เพือ่ยนืยนัขอ้มลูทีเ่ปน็จรงิและเชือ่ถอืได้

2.3 การศกึษาครัง้ตอ่ไป ควรทำาการ
ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะและขวัญ
ในการปฏิบัติงานของปลัดอำาเภอที่มีระดับ
ตำาแหน่งแตกต่างกัน
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ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพการศกึษา
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
Factors Affected the Effectiveness of Quality Assurance for the 
Schools under Secondary Educational Service Area Office 22

นิพิฐพนธ์ สลางสิงห์1, ธัชชัย จิตรนันท์2, พัชรกฤษฎิ์ พวงนิล3

Niphitphon Salangsing1, Thatchai Chittranun2, Patcharakrit Puangnil3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
การดำาเนนิงาน การประกนัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 22 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยกับประสิทธิผลการ
ดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 3) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการดำาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 81 คน ครูผู้รับผิด
ชอบการประกันคุณภาพการศึกษา จำานวน 81 คน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำานวน 81 คน จากโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 ท่ีผา่นการประเมนิคณุภาพภายนอก สมศ. รอบที ่2 จำานวน 81 โรง ซึง่ไดม้าโดยการ
สุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) และเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำาเนิน
งานการประกันคุณภาพการศึกษา จำานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 10 ด้าน รวม 50 ข้อ ซึ่งมี
ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ .31-.87 และมีค่าความเชื่อมั่น (a) ทั้งฉบับเท่ากับ .95 
สถิตทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ได้แก ่รอ้ยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ
คุณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า

1	 นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	 อาจารย์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	 ศึกษานิเทศก์	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	2
1	 M.Ed.	Candidate	in	Educational	Administration,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
2	 Lecturer,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	university
3	 Educational	Supervisors,	Office	of	Mahasarakham	primary	education	service	area	2
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1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา ปัจจัยด้านทัศนคติ
และทักษะ และปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

2. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษาแต่ละด้านกับประสิทธิผลการ
ดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .34 ถึง .73 และทุกด้านมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

3. สมการพยากรณ์ประสิทธิผลการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ในรูปคะแนนดบิและคะแนน
มาตรฐาน เป็นดังนี้ 

สมการในรูปคะแนนดิบ
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คำาสำาคัญ: ประสิทธิผล, การประกันคุณภาพการศึกษา, สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22

Abstract

This research aimed to 1) examine the factors affected the effectiveness 
of quality assurance for the schools under secondary educational service area 
office 22, 2) study the relationship between multiple correlation of factors and 
effectiveness for the quality assurance, of the schools and 3) find the prediction 
from equation regression of quality assurance. The sample in this study consisted 
of 81 school administrators, 81 teachers responsible for the quality assurance 
and 81 personals being chairman and basic education commission from 81 
schools under secondary educational service area office 22 that passed the  
second external auditing from the office for national education standards and  
quality assessment (ONESQA). They were selected through simple random 
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sampling and purposive sampling techniques. the tool used in the study was  
a set of the questionnaire covering 10 factors affected the effectiveness of the 
implementation of the quality assurance divided into 10 issues, including 50 items. 
with item discrimination power (rxy) from 0.31 to 0.87 and the reliability (a) of 
0.95.The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 
multiple correlation coefficient, multiple regression analysis, and stepwise multiple 
regression analysis. The findings were as below ; 

1. The factors as a whole affected the effectiveness of the quality  
assurance were at the high level, ranging from higher to high three factors  
including leadership, attitudes and skills and technology.

2. The correlation coefficient between each of factors and the  
effectiveness of quality assurance was ranging from 0.34 to 0.73 and each  
of which was at 0.01. level of statistical significance

3. The prediction for quality assurance effectiveness of the schools  
under secondary educational service area office 22 was shown in the  
following regression equation ; 

Raw Score regression equation ; 
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Standard score regression equation ; 
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Keywords: Effectiveness, Quality Assurance, Secondary Educational Service 
Area Office 22
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บทนำา 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ตาม 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 
2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 เน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
และดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งโดยสง่เสรมิให้
หน่วยปฏิบัติ คือ สถานศึกษามีการวางแผน
พฒันาทีย่ดึสภาพปญัหา ความตอ้งการ และ
ให้ความสำาคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เปน็ปจัจยัหลักในการวางแผนรว่มกนัระหวา่ง
บคุลากรทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษาจะต้องมีการ
ระดมสมองในการวิเคราะห์สภาพภายใน
และภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลสรุปในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
ตอบสนองความตอ้งการของบคุลากรภายใน
สถานศึกษาทีเ่ปน็ผูใ้หบ้รกิารและสอดคลอ้ง
กับความปรารถนาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การรบับรกิารทางการศกึษา (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2554: 5)

การประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นขั้น
ตอนของการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
การศกึษาข้ันพืน้ฐานตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย
ระบบ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประกนัคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกระบวนการ
ประเมนิผลการดำาเนนิงาน ของสถานศกึษา
ตามมาตรฐานการศกึษา ทีก่ระทำาโดยบคุลากร
ภายในหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง การ
ประเมินคุณภาพภายใน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการเพื่อที่จะได้ทราบ ขีด
ความสามารถในการจดัการศกึษาของสถาน

ศึกษาว่าบรรลุ ตามเปา้หมายหรอืมาตรฐาน
การศึกษา ของสถานศึกษาหรือไม่ นำาผล
การประเมิน ไปแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันที 
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous 
Improvement) การประเมนิภายในถอืเปน็ก
ระบวนการตรวจสอบการทำางานหรือ การ
ประเมินตนเอง (สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน. 2554: 1)

ผลการประเมนิภายนอกโดยสำานักงาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา 
(องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. ในรอบที่สอง 
โรงเรยีนในสงักัดสำานกังานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน จำานวน 28, 875 โรงเรียน 
พบว่ามีโรงเรียนผ่านการรับรอง 23, 631 
โรงเรยีน คิดเป็นรอ้ยละ 81.84 และโรงเรยีน
ไม่ผ่านการรับรอง 5, 244 โรงเรียน คิดเป็น
รอ้ยละ 18.16 (สำานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2554: 6) และจากรายงาน
สรปุผลการประเมนิคณุภาพภายนอกสถาน
ศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานรอบสองของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 โรงเรียนที่รับการประเมินภายนอก
โดยสำานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ 
สมศ. ในรอบที่สองจำานวน 81 โรงเรียน พบ
วา่มโีรงเรยีนผา่นการรบัรอง 62 โรงเรยีนคดิ
เป็นร้อยละ 76.54 และโรงเรียนไม่ผ่านการ
รับรอง 19 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 23.46 
(สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22. 2554: 9) จากผลการประเมิน
ภายนอกดังกล่าวจะเห็นว่ายังมีโรงเรียนอีก
จำานวนมากทีไ่มผ่า่นการรบัรองจากสำานกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
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ศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือสมศ. ไม่ว่าจะ
เป็นภาพรวมในระดับประเทศ หรือระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ซึ่ง
จำาเปน็อยา่งยิง่ทีห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้ง
มกีารตรวจสอบ หาสาเหตหุรอืปจัจยัทีส่ง่ผล
ตอ่ประสทิธผิลของการดำาเนนิงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อนำาไป
วางแผน วางกลยุทธ์ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง 
และส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถดำาเนินการ
ประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป 

การประกนัคณุภาพการศกึษา จงึเป็น
กลไกสำาคัญในการพฒันาคณุภาพการศกึษา
เพราะเปน็ระบบทีส่ร้างความมัน่ใจวา่สถาน
ศกึษาสามารถจัดการศกึษา ไดค้ณุภาพตาม
มาตรฐาน ผูส้ำาเรจ็การศกึษา มคีวามรูค้วาม
สามารถ มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตาม
ท่ีหลักสูตรกำาหนดและสังคมต้องการและ
สืบเนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้
กระจายบทบาท การจัดการศึกษาให้สถาน
ศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นท่ีเชื่อมั่น
และพอใจของผู้เรยีน ผูป้กครอง ชมุชน และ
สังคม ดังนั้นหน่วยงานและผู้เก่ียวข้องทุก
ฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ตัง้แตก่ารวางแผนการดำาเนนิงาน และตรวจ
สอบผลการดำาเนินงานตามภาระรบัผดิชอบ
อยา่งเปน็ระบบและมปีระสทิธภิาพ เพ่ือใหผู้้
เรยีน มคีณุภาพตามมาตรฐานท่ีกำาหนด (กรม
วิชาการ. 2544: 1) การประเมินคุณภาพ
ภายนอกเปน็การประเมนิคณุภาพการจดัการ
ศึกษา การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ผู้ประเมินภายนอกท่ีได้รับการรับรองจาก

สำานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คณุภาพการศกึษา (องคก์รมหาชน) หรือสมศ.
การประเมนิคณุภาพภายนอกจะตอ้งยดึหลกั
ความโปรง่ใส มเีอกภาพเชงินโยบาย แตห่ลาก
หลายในการปฏบิตั ิสง่เสรมิและประสานงาน
ในลกัษณะกลัยาณมติรและการมสีว่นรว่มจาก
ผู้เกี่ยวข้องการประเมินคุณภาพภายนอก มี
ความสำาคญัและมคีวามหมายตอ่สถานศกึษา 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสถานศึกษาต้อง
พัฒนาเข้าสู่เกณฑ์ และพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการว่า
เปน็คนด ีมคีวามสามารถ และมคีวามสขุเพือ่
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม (สำานักงานรับรอง
มาตรฐานการศกึษาและประเมนิคณุภาพการ
ศึกษา (องค์กรการมหาชน). 2549 ก: 3-5)

สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 ไดด้ำาเนนิการใหค้วามรู้
แกบ่คุลากรในสถานศกึษาอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่
การพฒันาการประกนัคณุภาพการศกึษา และ
การพฒันาคณุภาพการศกึษา ในปกีารศกึษา 
2549 – 2553 ได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย
หลกัของการพฒันาการประกนัคณุภาพการ
ศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไป
อยูท่ีก่ารดำาเนนิงานทีส่่งผลตอ่คุณภาพผูเ้รียน
โดยตรง โดยใช้กรอบมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) 
ของสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ 
สมศ. กำาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน 3 ด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานด้าน
ผู้เรียน มาตรฐานด้านครู และมาตรฐาน
ด้านผู้บริหาร โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษา
ปรับปรุงเพ่ิมเติมมาตรฐานได้ พร้อมทั้งให้ 



90

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 6 Number 1 January – April 2014 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน
ตลอดจนชมุชนไดร้ว่มหารอืกนัถงึคณุภาพที่
พึงประสงค์ของโรงเรียน จัดประชุมสัมมนา
ประชมุเชงิปฏบิตักิาร เพือ่เตรยีมความพรอ้ม
เรือ่งการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาน
ศึกษา นโยบาย มาตรการ ยุทธศาสตร์การ
ดำาเนนิงานและแผนเชงิรกุให้กบัโรงเรยีนทกุ
โรงเรียนในสังกัด นอกจากนี้สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้จัด
ทำาเครื่องมือประเมินตามมาตรฐาน และตัว
บ่งช้ีคณุภาพการศกึษาเปน็แนวทางใหส้ถาน
ศกึษาสามารถดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพ
การศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาได้เต็ม
ศกัยภาพ และเตรยีมการรองรบัการประเมิน
ภายนอกตามห้วงเวลาที่กำาหนดไว้ในพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

จากความสำาคัญของการประกัน
คณุภาพการศกึษาและเหตผุลขา้งตน้ ผูว้จิยั
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสทิธผิลการดำาเนนิงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เพื่อใช้
เป็นแนวทางให้โรงเรียนหน่วยงานต้นสังกัด 
และหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งนำาไปวางแผน วาง
กลยทุธ ์เพือ่พฒันาปรบัปรงุ และสง่เสรมิให้
โรงเรยีนสามารถดำาเนนิการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา ใหบ้รรลปุระสทิธิผลและ
เปน็รปูธรรมในการนำาผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ และปรับปรุงการดำาเนินงานการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาใหเ้หมาะ
สมกับสถานศึกษาต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสทิธผิลการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์พหุคูณ
ระหว่างปัจจัยกับประสิทธิผลการดำาเนิน
งานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 

3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์
ประสทิธผิลการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
จำานวน 81 คน ครูผู้รับผิดชอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา จำานวน 405คน และ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จำานวน 81 คน จากโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหารสถาน
ศึกษา จำานวน 81 คน ครูผู้รับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจำานวน 81 คน 
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน จำานวน 81 คน จากโรงเรยีนในสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) และเลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสทิธผิลการดำาเนนิงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั จำานวน 
50 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .31-.87 
และความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95

การดำาเนินการวิจัย

 1. รวบรวมรายชือ่โรงเรยีนทีผ่า่นการ
ประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที ่2 ระดบัการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีส่ำานกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมนิคุณภาพการศกึษาไดด้ำาเนนิการ
ประมวลผลขอ้มลูการประเมนิคณุภาพแลว้ ใน
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 จากสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)

2. ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
ไปยังโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จำานวน 81 
โรง จำานวนแบบสอบถาม 243 ชุด ได้รับ
แบบสอบถามคืนทางไปรษณีย์ และบาง
ส่วนเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง รวบรวม
ได้ทั้งหมด 243 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

3. นำาแบบสอบถามทีไ่ดม้าตรวจสอบ
ความสมบรูณถ์กูตอ้ง ครบถว้นของเนือ้หาใน
แบบสอบถามแล้วดำาเนินการวิเคราะหข้์อมลู
และแปลผล

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ปัจจัยต่างๆ 

2. หาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย และ
ทดสอบนัยสำาคัญทางสถิติของสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ำา ดา้นทศันคตแิละทกัษะ 
ดา้นทีมงาน ดา้นแรงจงูใจในการทำางาน ดา้น
คณุภาพการสอนของคร ูดา้นคูม่อืระบบระบบ
คุณภาพและขอบข่ายความรับผิดชอบ ด้าน
การสือ่สาร ดา้นการนเิทศ กำากบั และตดิตาม 
ดา้นความรว่มมอืและการสนบัสนนุจากแหลง่
อืน่ และปจัจยัดา้นเทคโนโลย ีกบัประสทิธิผล
การดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพการศกึษา
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ใช้สถิติการหา
คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หคุณู (Multiple 
Correlation)

ผลการวิจัย

1. ปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลการ
ดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพการศกึษาของ
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 พบว่า ปัจจัยโดยรวม
เม่ือพิจารณาปจัจยัทัง้ 10 ปจัจัย มีปจัจัยอยู่
ในระดับมากที่สุด 5 ปัจจัย และระดับมาก 
5 ปัจจัย โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับ
แรก คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา (  = 4.68) 
ปัจจัยด้านทัศนคติและทักษะ (  = 4.63) 
และปัจจัยด้านเทคโนโลยี (  = 4.61) 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับ
ประสทิธผิลการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พบว่า 
คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจัยท่ีสง่
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ผลตอ่ประสทิธผิลการดำาเนนิงานการประกนั
คณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
จำานวน 45 ค่า มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 จำานวน 36 คา่ และมนียัสำาคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 จำานวน 3 คา่ มคีา่ระหวา่ง- .159 
ถึง .749 คา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวา่ง
ปัจจัยที่ศึกษาแต่ละด้านกับประสิทธิผลการ
ดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปรากฏว่ามีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .34 ถึง .73 
และทกุดา้นมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

3. สมการพยากรณป์ระสทิธผิล การ
ดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพการศกึษาของ
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 22 พบวา่ ปจัจยัด้านความ
ร่วมมอืและการสนบัสนนุจากแหลง่อืน่ (X

9
) 

ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ำา (X
1
) ปจัจยัดา้นทมีงาน 

(X
3
) ปัจจัยด้านการสื่อสาร (X

7
) ปัจจัยด้าน

คูม่อืระบบระบบคุณภาพและขอบขา่ยความ
รับผิดชอบ (X

6
) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (X

10
) 

ปจัจยัดา้นการนเิทศ กำากบั และติดตาม (X
8
) 

ปจัจยัดา้นคณุภาพการสอนของคร ู(X
5
) และ

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำางาน (X
4
) มีค่า

สมัประสทิธิข์องตวัพยากรณใ์นรปูคะแนนดบิ 
(b) เทา่กบั .123, .125, .107, .109, .095, 
.112, .087, .114, และ .100 ตามลำาดับ 
มีค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรพยากรณ์ในรูป
คะแนนมาตรฐาน (b) เท่ากับ .202, .203, 
.172, .260, .178, .182, .145, .180 และ 
.138 ตามลำาดับ และมีค่าคงที่ของสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) เท่ากับ .136 

โดยเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

สมการในรูปคะแนนดิบ

Y/ = .136 + .123 (X
9
) + .125 

(X
1
) + .107 (X

3
) + .109 (X

7
) + .095 (X

6
) 

+ .112 (X
10

) + .087 (X
8
) + .114 (X

5
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.100 (X
4
) 

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z
y
/ = .202 (Z

9
) + .203 (Z

1
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3
) + .260 (Z

7
) + .178 (Z

6
) + .182 

(Z
10

) + .145 (Z
8
) + .180 (Z

5
) + .138 (Z

4
) 

อภิปรายผล

1. ปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลการ
ดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพการศกึษาของ
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 โดยรวมเมื่อพิจารณา
ปัจจัยทั้ง 10 ปัจจัย มีปัจจัยอยู่ในระดับ
มากที่สุด 5 ปัจจัย และระดับมาก 5 ปัจจัย 
โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ 
ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา (  = 4.68) ปัจจัย
ด้านทัศนคติและทักษะ (  = 4.63) และ
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (  = 4.61) ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะทุกโรงเรียนได้ดำาเนินการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาใหม้มีาตรฐานท่ีสงูขึน้ ตาม
แนวทางการดำาเนนิงานปฏริปูการศกึษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 4 ด้าน คือ การปฏิรูป
โรงเรียนและสถานศึกษาการปฏิรูปครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตร
และกระบวนการเรยีนรู ้และการปฏริปูระบบ
บรหิารการศกึษา โดยมุง่เนน้ดำาเนนิการปฏริปู
การศึกษาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดัง
นัน้ โรงเรยีนจงึไดก้ำาหนดนโยบาย เปา้หมาย 
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โครงสรา้งองคก์ร จดัหาทรพัยากร งบประมาณ
และเทคโนโลยทีางการศกึษาตา่งๆ ใหเ้พยีง
พอต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนในทุกๆ 
ด้าน หน่วยงานต้นสังกัดเห็นความสำาคัญ
ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้จัด
ประชมุสมัมนาผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููร้บั
ผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ครูผู้
สอนอยา่งตอ่เนือ่งสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบั
เรือ่งการประกันคณุภาพการศึกษาใหกั้บคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทราบ
และมสีว่นร่วม สอดคล้องกับสถาบนัวจัิยและ
พฒันาการเรยีนรู ้(2546: 7-11) ทีร่ะบวุา่ ผู้
บรหิารจะต้องเปน็ผูน้ำาในการบรหิารจัดการ
คณุภาพสง่เสรมิสนบัสนนุและประสานใหค้รู
มีการทำางานเป็นทีม และสร้างภาวะผู้นำาใน
งานหรือตามบทบาทหน้าที่ให้บังเกิดกับครู 
สร้างความตระหนักและความเข้าใจการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่ทีมงานว่าเป็น
ส่ิงจำาเป็นที่จะพัฒนาคุณภาพการทำางาน 
โรงเรยีนและผูเ้รยีนโดยมใิชเ่ปน็การเพิม่ภาระ 
แตเ่ปน็งานในหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งดำาเนนิการ และ
พฒันาตนเองใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ ทนัการ
ต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงเป็น
ผลทำาให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพการศกึษาของ
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 22 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุชาย จินะ
เสนา (2548: 129-133) ได้ศึกษาปัจจัยที่
สง่ผลตอ่ความสำาเรจ็ในการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกดัสำานกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่
สง่ผลตอ่ความสำาเรจ็ในการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก และ ยัง

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สมพดุ เกตขจร 
(2552: 85-86) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การดำาเนินการระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผลการวิจัย
พบวา่ ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การดำาเนนิการระบบ
การประกันคณุภาพการศกึษาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบ
ว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ 
ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ำา ปจัจยัดา้นทศันคตแิละ
ทักษะและปัจจัยด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะเห็น
ว่าปัจจัยด้านภาวะผู้นำา ผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์ 
มีการกำาหนดแนวทางหลัก การกำาหนดเป้า
หมายและแนวความคิดท่ีชัดเจน สามารถ
นำาเป้าหมายมากำาหนดเป็นแนวปฏิบัติเพื่อ
ให้บรรลุตามเป้าหมาย สามารถประสาน
งานสรา้งความสมัพนัธก์บับคุลากรทัง้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน 
และเอ้ืออำานวยให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่าง
เต็มศักยภาพ มีเทคนิคในการนำาความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกัน ใน
แตล่ะสถานการณ ์มกีารตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลู 
มุง่มัน่ในการดำาเนนิการประกนัคณุภาพการ
ศึกษา ตลอดจนโรงเรียน ทุกโรงเรียนสร้าง
ความตระหนักและความเข้าใจการประกัน
คณุภาพการศกึษา แกท่มีงานวา่เปน็สิง่จำาเปน็
ที่จะพัฒนาคุณภาพการทำางาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ซึ่ง
สง่ผลตอ่การดำาเนนิการประกนัคณุภาพการ
ศกึษา สอดคลอ้งกับแนวคดิของ Moorhead 
and Griffin (1998: 558-560) ทีร่ะบุวา่การ
สนับสนุนของผู้บริหารระดับสูงเป็นปัจจัย
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สำาคัญต่อความสำาเร็จ ของการเปลี่ยนแปลง 
เพราะความร่วมมือในองค์กรที่มีพลังต้อง
อาศัยกลไกการควบคุม และกลไกการแก้
ปัญหาของผู้บริหาร

2. ความสัมพันธ์พหุคูณระหว่าง
ปัจจัยกับประสิทธิผลการดำาเนินงานการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนสงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
22 มคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยั
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำาเนินงานการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนสงักดั
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 จำานวน 45 ค่า มีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 จำานวน 36ค่า และมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05จำานวน 3 ค่า มี
คา่ระหวา่ง-.159 ถงึ .749 คา่สมัประสทิธิส์ห
สัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั ท่ีศกึษาแตล่ะดา้นกับ
ประสทิธผิล การดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 22 ปรากฏ
ว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .34 
ถึง .73 และทุกด้านมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ปัจจัยที่ส่ง
ผลตอ่ประสทิธผิลการดำาเนนิงานการประกนั
คณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนจะตอ้งอาศยั
ปัจจัยกำาหนดประสิทธิผลของโรงเรียน เป็น
ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติ
งานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Levine and Lezotte (1995: 56-57) 
ทีร่ะบวุา่ ปจัจัยทีเ่กีย่วข้องกบัประสทิธผิลของ
สถานศกึษา ตอ้งมุง่เนน้การแกป้ญัหา มคีวาม
สมานสามคัค ีความรว่มมอื การเหน็พอ้ง การ

สือ่สารของบคุลากรในองคก์ารทีถ่กูตอ้ง คลอ่ง
ตัว จัดหาวัสดุอุปกรณ์การสอนให้สมบูรณ์ 
และเหมาะสม พัฒนานักเรียนสนับสนุนและ
พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารต้องกำากับ
ตดิตามกจิกรรมของโรงเรยีนอยา่งสม่ำาเสมอ 
จดัหาทรพัยากรใหเ้พยีงพอตอ่การปฏบิตังิาน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของภิญญดา เลข
วรรณวิเศษ (2552: 104 – 106) ได้ศึกษา
ปัจจัยระบบการดำาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน และปัจจัยกำาหนดประสิทธิผลของ
องค์การที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพ
การศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่ 
สถานศกึษามกีารปฏบิตัติามปจัจยัระบบการ
ดำาเนนิงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สถานศึกษามีการใช้
ปัจจัยกำาหนดประสิทธิผลขององค์การ โดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก สมัประสทิธิส์หสมัพันธ์
ระหว่างตัวพยากรณ์ด้วยกัน มีทั้งหมด 65 
ค่า มีค่าเป็นบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ .01 และยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของกิตติพงษ์ หาตรงจิตต์ 
(2550: 111-114) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ตอ่การประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน
ประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา จังหวัดอุดรธานี พบว่า ด้านผู้เรียน 
ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ ด้านการเมือง 
และด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
อย่างมีนัยสำาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ระดับ .05 กับผลการ
ดำาเนนิการประกันคณุภาพการศึกษา ดา้นครู
ผูส้อน ปจัจยัดา้นวสัดอุปุกรณ ์ดา้นภาวะผูน้ำา 
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้อยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 และปัจจัยด้านเทคโนโลยี
ที่ระดับ .05 กับผลการดำาเนินการประกัน
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คุณภาพการศกึษา ดา้นผูบ้รหิาร ปจัจัยดา้น
วัสดุอุปกรณ์ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปัจจัย
ด้านภาวะผู้นำา ด้านการเมือง และด้านเทค
โนโยลี ที่ระดับ .05 กับผลการดำาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

3. ตวัแปรพยากรณ์ทีส่ามารถพยากรณ์
ประสทิธผิลการดำาเนนิงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้แก่ 
ปัจจัยด้านความร่วมมือและการสนับสนุน
จากแหล่งอ่ืน ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา ปัจจัย
ด้านทีมงาน ปัจจัยด้านการสื่อสาร ปัจจัย
ด้านคู่มือระบบระบบคุณภาพและขอบข่าย
ความรบัผดิชอบ ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ีปจัจยั
ดา้นการนเิทศ กำากบั และตดิตาม ปจัจยัดา้น
คุณภาพการสอนของครู และปัจจัยด้านแรง
จูงใจในการทำางาน โดยสามารถทำานายได้
ร้อยละ 99.3 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการได้รับ
ความรว่มมอืและการสนบัสนนุจากแหลง่อืน่ 
ผูบ้รหิารมภีาวะผูน้ำา มทีมีงานในการทำางาน 
มกีารส่ือสาร มคีูม่อืระบบระบบคณุภาพและ
ขอบขา่ยความรบัผิดชอบ นำาเทคโนโลยมีาใช้
ในกระบวนการเรียนการสอน มีการนิเทศ 
กำากับ และติดตาม สร้างคุณภาพการสอน
ของครู ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการ
ทำางานเปน็ปจัจยัทีเ่มือ่ประกอบกนัแลว้มคีวาม
สมัพันธก์บัประสิทธผิลในการดำาเนนิงานการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาใหบ้รรลเุปา้หมาย
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ จำารัส นองมาก (2545: 131-132) ที่
ระบุวา่ ความสำาเรจ็ของการประกนัคณุภาพ
การศกึษาในสถานศกึษาเกดิจากการปฏบิตัิ

ภารกิจของบุคลากรทุกคน ไม่ใช่ปฏิบัติกัน
เพียงบางคน บางกลุ่ม และการปฏิบัตินั้น
ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีองค์ประกอบ
มากมายที่จะต้องเกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุตามหน้าที่ เช่น อาคาร
สถานที่ ครู สื่อการเรียนการสอน หลักสูตร 
งบประมาณสนับสนุน ตัวนักเรียน การ
จัดการเรียนการสอน การนิเทศแนะนำา การ
ควบคุมกำากับการทำางาน การนำาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการ
สอน สอดคล้องกับขอ้เสนอของ Levine and 
Lezotte (1995: 56-57) ที่กล่าวถึงปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
โดยนำาเสนอเพิม่เตมิเกีย่วกบัวฒันธรรมและ
บรรยากาศของสถานศึกษาไว้ว่าวัฒนธรรม 
และบรรยากาศของสถานศกึษาทีเ่อือ้ตอ่การ
พัฒนาจะมีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศ
ท่ีเป็นระเบียบเอ้ือต่อการพัฒนาวัฒนธรรม
การทำางานที่มีการยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน
ที่จะร่วมดำาเนินการตามพันธกิจ ที่เน้นผล
สำาเรจ็ การมุง่เน้น การแกป้ญัหา และมคีวาม
สมานสามัคคี ความร่วมมือ การเห็นพ้อง 
การสื่อสารของบุคลากรที่ถูกต้องคล่องตัว 
และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของปฏมิา พฒุ
ตาลดง (2554: 88–92) ได้ศึกษาปัจจัยที่
สง่ผลตอ่ความสำาเรจ็ในการประกนัคณุภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัด
กำาแพงเพชร พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลความ
สำาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาใน จังหวัดกำาแพงเพชร คือ 
ดา้นครผููส้อน ดา้นงบประมาณ ดา้นผูบ้รหิาร 
ดา้นชมุชน ดา้นการมสีว่นรว่ม และดา้นการ
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วางแผน โดยมีอำานาจในการพยากรณไ์ด้รอ้ย
ละ 60.20 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของสชุาย จนิะเสนา (2548: 129-133) ได้
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษามีจำานวน 7 ปจัจยั 
ได้แก่ ระบบคุณภาพและขอบข่ายความรับ
ผิดชอบ ภาวะผู้นำา แรงจูงใจในการทำางาน 
การสื่อสาร ตำาแหน่งหน้าที่ เพศ และขนาด
โรงเรยีน ทีส่ง่ผลตอ่ความสำาเรจ็ในการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษาอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำาไปใช้

1.1 การวิจัยในครั้งนี้ พบว่าปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำาเนินงานการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนสงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
22 ระดบัมากทีส่ดุคอืปจัจยัดา้นภาวะผูน้ำา ผู้
บรหิารสถานศกึษาควรเปน็ผูน้ำาในการบรหิาร
จดัการ กำาหนดวสิยัทศัน ์เปา้หมาย แนวทาง
การดำาเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาให้
ชดัเจนเปน็ระบบ ปจัจยัดา้นทศันคตแิละทกัษะ 
ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรสรา้งความตระหนกั 
และความเข้าใจ การประกันคุณภาพการ
ศึกษา แก่คณะครู และผู้ท่ีเกี่ยวข้องว่าเป็น
สิง่จำาเปน็ทีจ่ะพฒันาคณุภาพการทำางาน โดย
มิใช่ เป็นการเพิ่มภาระ แต่เป็นงานในหน้าที่
ท่ีจะต้องดำาเนินการและที่สำาคัญผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนต้องมีทัศนคติที่

ดี ต่อวิชาชีพครูครูผู้สอนต้องมีความรู้ความ
สามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลและการวิจัยในชั้นเรียน 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีผู้บริหารสถานศึกษา
ควรจัดซ้ือจัดหาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนปัจจัยด้านทีมงาน ผู้
บริหารสถานศึกษาควรกำาหนด ทีมนำารับ
ผดิชอบกำาหนดทศิทางการพฒันาใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในโรงเรยีนกำาหนดทมีรบัผดิชอบ
ระบบยอ่ยเพือ่รว่มวางแผน รว่มลงมอืทำา รว่ม
ประเมินผล และร่วมพัฒนาการดำาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนและเป็นรูปธรรม

1.2 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ควรมีแผนงานโครงการรองรับ มีระบบ
ข้อมูลที่ชัดเจนของโรงเรียนในสังกัด ที่เข้าสู่
การประกันคุณภาพการศึกษา มีระบบการ
พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมทางวิชาการจัด
ระบบการติดตาม นิเทศ ประเมินผล จัดตั้ง
คณะองค์กรทีจ่ะทำาหน้าที่ตรวจสอบ การได้
มาตรฐานของโรงเรียน ประเมิน และให้การ 
ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตโิรงเรยีน ผูบ้รหิารและครู
ทีส่ามารถปฏบิตังิานโดยไดผ้ลตามมาตรฐาน
คุณภาพ

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป

2.1 ควรทำาการวจิยัเชงิคณุภาพเกีย่ว
กับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำาเนิน
งานการประกันคณุภาพการศกึษาโดยเปรียบ
เทียบโรงเรียนที่รับรอง และไม่รับรองการ
ประเมนิจากสำานกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 
เพื่อให้ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำาเนินงานการ



97

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2557

ประกนัคณุภาพการศกึษาทีช่ดัเจนมากยิง่ข้ึน

2.2 ควรมกีารวิจัยและพฒันารปูแบบ
การดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนนิการประกนั

คณุภาพการศกึษา ใหส้อดคลอ้งกบัการปฏบิตัิ
งานตามปกต ิของบคุลากรในสถานศกึษาให้
มากท่ีสุด สอดคล้องกบับรบิทของสถานศึกษา 
และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก
The Development Strategies Improving the Quality of  
Education in Small Schools

จิณณวัตร ปะโคทัง1

Jinnawat Phakothang1

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค ์คอื 1) เพือ่ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพในสถานศกึษาขนาดเลก็ 2) เพือ่สรา้งยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการบริหาร จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก 3) เพื่อทดลอง
ใชย้ทุธศาสตรก์ารพฒันาการบรหิารจดัการศกึษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพในสถานศกึษาขนาดเลก็ 
และ 4) เพือ่นำาเสนอและประเมนิยทุธศาสตรก์ารพฒันาการบรหิารจดัการศกึษา เพือ่พฒันา
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณเพื่อศึกษาสภาพยุทธศาสตร์เชิง
บรบิทในระยะที ่1 จำานวน 260 คน กลุ่มเปา้หมายเชงิคณุภาพในการสมัภาษณผู้์ทรงคณุวฒุ ิ
จำานวน 7 คน และกรณีศึกษาโรงเรียนที่ปฏิบัติเป็นเลิศ จำานวน 38 คน ระยะที่ 2 กลุ่มเป้า
หมายเพื่อประเมินความสอดคล้อง จำานวน 9 คน ระยะที่ 3 เป็นการทดลองใช้ยุทธศาสตร์ 
จำานวน 13 คน และในระยะที่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสังเคราะห์เอกสาร แบบประเมินยุทธศาสตร์ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การสรุปสาระสำาคัญและ
หลอมรวมประเด็น

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัยุทธศาสตร ์พบว่า ผูบ้รหิารสถานศึกษาขนาด
เล็ก มีความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และผลจากการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า ยุทธศาสตร์
ประกอบดว้ย 1) การจดัโครงสรา้งการบรหิารจดัการศกึษา 2) การดำาเนนิงานประกนัคุณภาพ

1	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.,	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1	 Asst.	Prof.	Dr.,	Faculty	of	Education,	Ubon	Ratchathani	Rajabhat	University
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ภายในโรงเรียน และผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มี 8 ยุทธศาสตร์ คือ 
ส่วนที ่1 ยทุธศาสตรพ์ืน้ฐานในการพฒันาคณุภาพการศกึษา ไดแ้ก่ ยทุธศาสตร์ดา้นจดัองคก์ร 
โครงสร้างการบริหาร ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสมรรถนะครู ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในเพือ่รองรบัการประเมนิภายนอก 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์สนับสนุนสู่คุณภาพการศึกษา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างทีมงาน
ทีเ่ขม้แขง็ ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่นในชมุชน และยทุธศาสตร์
ด้านการสร้างเครือข่ายพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก 

2. ผลการสร้างยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาการของผู้เรียน 2) ด้านการจัดระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 3) ด้าน
การพฒันาคร ูและบคุลากรในสถานศกึษา 4) ดา้นการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ
ศึกษา 5) ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 6) ด้านการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน 7) ด้านการระดมทรัพยากร และ 8) ด้านการสร้างเครือ
ข่าย จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวม พบว่า ยุทธศาสตร์ มีความสอดคล้องกับ
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

3.ผลการทดลองใชย้ทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพ
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งจากการทดลองพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
ศกึษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพในสถานศกึษาขนาดเลก็มปีระสทิธผิลโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำาหนดไว้อยู่ในระดับมากที่สุด 

4.ผลการนำาเสนอและประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า การนำาเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่
เห็นดว้ยกบัยุทธศาสตร ์และการประเมนิยทุธศาสตรก์ารพฒันาการบรหิารจดัการศกึษาเพือ่
พัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน

คำาสำาคัญ: ยุทธศาสตร์, การบริหาร, สถานศึกษาขนาดเล็ก

Abstract

The purposes of this research were 1) to investigate background  
information of the strategies, 2) to construct the strategies, 3) Trial development 
strategy and 4) to evaluate the constructed strategies for improving quality of 
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education in small schools. The research instruments included documentary 
analysis, a survey questionnaire, interview, document instructed for a focus-group, 
and a focus-group record form. The statistics used in quantitative data analysis 
were mean and standard deviation and content analysis and categorization in 
qualitative data analysis.

The research findings were as follows: 

1. For the strategy background information, the development of educational  
quality was overall practiced at a high level. The result of the effective strategies 
for small schools included: 1) organizational structure building and 2) internal 
quality assurance performance. From the results of the in-depth interviews, two 
components with eight strategies were found: 1) Basic strategies including  
developments in organization and administrative structure, teacher capability, 
curriculum and learning procedure, information technological, and internal quality 
assurance system for preparation of external quality assurance examination and 
2) Supporting strategies covering empowering teamwork, creating participation 
of all stakeholders in the community, and building networks.

2. Eight components were derived from the strategy construction:  
1) preparing students, readiness and development, 2) systemizing educational 
quality supporting systems, 3) developing personal, 4) developing educational 
information technology, 5) developing curriculum and learning procedures,  
6) promoting participation of all sectors in community, 7) raising resources, and 
8) network building 

3. Experimental results using strategic management development  
to improve the quality of education in small schools. The results showed that 
Development strategy to improve the quality of management education. In a small 
study, overall effectiveness is at the highest level. Through the evaluation criteria 
set forth. In the most

4. The evaluation of the constructed strategies indicated the highest level 
of all aspects of the suitability and feasibility. Through the evaluation criteria set 
forth. In the most.
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บทนำา

การศึกษามปีระโยชน์ตอ่การพัฒนา
ทรพัยากรบคุคลใหม้คีวามสมดลุทกุดา้น เพือ่
เตรียมความพร้อมสู่ทรัพยากรท่ีทรงคุณค่า 
ในการวางรากฐานทางการศึกษาและการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน
ของประเทศ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
จึงถือได้ว่าเป็นกระแสแห่งการนำาไปสู่การมี
ประชากรท่ีมีประสิทธิภาพในภายภาคหน้า 
เยาวชนสามารถนำาประสบการณ์ที่สั่งสมไว้
ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน และสามารถพัฒนา
ตนเอง ส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
ไดม้โีอกาสทีด่กีวา่ในการเพิม่พนูความรู ้และ
ช่วยในการพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับพระ
ราชบญัญตักิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 เปน็การ
ปฏริปูการศกึษาทัง้ระบบ การบรหิารจดัการ
ศกึษาทัง้ในระบบ นอกระบบและการจดัการ
ศึกษาตามอัธยาศยัมุง่เนน้ความเปน็เลศิ การ
ประกันคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศกึษา การลงทนุทางการศกึษาและ
เทคโนโลยเีพือ่พฒันาคณุภาพทางการศึกษา
เป็นการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศให้
เท่าเทียมนานาประเทศต่อไป (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหง่ชาติ 2549: ก)

การดำาเนินการดังกล่าวจะบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายที่กำาหนดได้นั้น การบริหาร
โรงเรยีนเปน็อกีปจัจยัหนึง่ทีจ่ะชว่ยผลกัดนัให้
ประสบผลผลสำาเรจ็ โดยการบรหิารโรงเรยีน
ในปัจจุบันจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการหรือ

แนวทางการบริหารจัดการ และให้ความ
สำาคญัการพฒันาความเป็นเลศิของโรงเรยีน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจ ใฝ่
รู้และพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดย
จัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์และการมุ่งเน้นความเป็น
เลิศทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี 
มปีญัญา มคีวามสขุและมศีกัยภาพมุง่ความ
เป็นเลิศทางการจัดการศึกษาเป็นสำาคัญ จึง
จะเกดิผลดบีรรลตุามวตัถปุระสงคท์ีโ่รงเรยีน
กำาหนดไว้ ดังน้ัน โรงเรียนจึงควรให้ความ
สำาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
ให้มีความรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของ
ชาติ (ธีระ รุญเจริญ 2550: 98)

ภารกิจหลักของสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่สำาคัญคือ 
การให้โอกาสกับผู้ที่อยู่ในวัยเรียนระดับการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานทกุคนไดเ้รยีนรูต้ามวยัอยา่งมี
คณุภาพ ภายใตก้ารจดัการศกึษาดว้ยรปูแบบ
ทีห่ลากหลายอยา่งมปีระสทิธภิาพ ในอดีตที่
ผา่นมานัน้ การคมนาคมไมค่อ่ยสะดวกเหมอืน
อย่างปัจจุบัน ดังนั้นหากมีประชากรอยู่ที่ใด 
รฐักจ็ำาเปน็ตอ้งไปตัง้โรงเรียนเพือ่บริการผูท้ีอ่ยู่
ในวัยเรียนเหล่านั้น ปัจจุบันนี้ การคมนาคม
สะดวกขึ้น ประกอบกับโครงสร้างประชากร
เปลี่ยนไปจากเดิมมาก กล่าวคือ อัตราการ
เกิดของเด็กไทยมีการชะลอตัวลง ดังนั้น 
จึงทำาให้ตัวป้อนของโรงเรียนมีแนวโน้มลด
ลงตามลำาดับ ส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็ก
เพิ่มขึ้นทุกปี จากอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า 
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โรงเรียนขนาดเล็กยังประสบปัญหาในเรื่อง 
คุณภาพของเด็กนักเรียน กล่าวคือ นักเรียน
สว่นใหญม่ผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนต่ำา อ่านไม่
ออก เขยีนไมไ่ด ้ขาดความสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์ทกัษะดา้นการคำานวณ และภาษา
ต่างประเทศ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ตัวป้อน 
ประกอบกับ การบริหารจัดการและการจัด
กจิกรรมการเรยีนรู ้ยงัไมส่ามารถดำาเนนิการ
ไดอ้ย่างเตม็ท่ี เนือ่งจากมจีำานวนบุคลากรใน
โรงเรยีนจำากดั และโรงเรียนมภีาระงานอืน่ๆ 
จำานวนมาก

จากท่ีกล่าวมาข้างตน้ ผู้วจิยัจงึมคีวาม
สนใจท่ีจะศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ 
จะทำาใหไ้ด้ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการบรหิาร
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพในสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความ
รู ้และอยูเ่ยน็เปน็สขุรว่มกนั มคีวามสามารถ
ในการคดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แกปั้ญหา
ได้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการ
พฒันาคณุภาพ และมาตรฐานการศกึษา ตาม
บทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาติ และสภาพ
ปจัจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและ
สงัคม ซึง่จะสง่ผลให้สงัคมไทยเปน็สงัคมแหง่
การเรยีนรูท้ีม่คีณุภาพและมศีกัยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศต่อไป

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการบรหิารจดัการศกึษา
เพือ่พฒันาคณุภาพในสถานศกึษาขนาดเล็ก 

2. เพือ่สรา้งยทุธศาสตรแ์ละคูม่อืใน
การพฒันาการบรหิารจดัการศกึษาเพือ่พฒันา
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

3. เพื่อทดลองใช้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

4. เพือ่นำาเสนอและประเมนิยทุธศาสตร์
การพฒันาการบรหิารจดัการศกึษาเพือ่พฒันา
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก

วิธีการศึกษาค้นคว้า 

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสม 
(Mixed-Method Research) ได้แก่ การ
วิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธีวิจัยเชิงบรรยาย
และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้กรณีศึกษา 
(Case-Study Research) การดำาเนินการ
วจิยัแบง่ออกเปน็ 4 ระยะ คอื ระยะที ่1 การ
ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก ระยะที่ 2 
การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก ระยะที่ 3 การทดลองใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก และระยะที่ 4 การนำาเสนอและ
ประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถาน
ศกึษาขนาดเลก็ ซึง่แตล่ะระยะมขีัน้ตอนการ
ดำาเนินการวิจัย ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการศกึษา
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เพือ่พฒันาคณุภาพในสถานศกึษาขนาดเลก็ 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ดังนี้

1.1 การศึกษากฎหมาย แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากเอกสาร ตำาราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.2 การศกึษาสภาพและยทุธศาสตร์
การพฒันาการบริหารจดัการศกึษาเพือ่พฒันา
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก

1.3 การสมัภาษณเ์ชงิลกึผูท้รงคณุวฒุิ
ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
กระทรวงศกึษาธิการตามประเด็นกรอบการ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ประกอบการ
ยกคำาสัมภาษณ์มานำาเสนอร่วมด้วย 

1.4 การศึกษากรณีศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการ 
(Best Practice)

ระยะที่ 2 การสร้างยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก เป็นการ
นำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัในระยะที ่1 ทัง้ 4 
ขัน้ตอนยอ่ยมาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และสรปุ
เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพในสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก

ระยะที ่3 การทดลองยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก เป็นการ
นำายุทธศาสตรก์ารพฒันาการบรหิารจดัการ

ศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพในสถานศกึษาขนาด
เลก็ทีผ่า่นการประเมนิความสอดคลอ้งจากผู้
เชีย่วชาญและผา่นการปรบัปรงุตามขอ้เสนอ
แนะของผู้เชี่ยวชาญจากการวิจัย ในระยะที่ 
2 ไปทดลองใชจ้รงิกับสถานศกึษาขนาดเลก็ 
เพือ่ประเมนิประสทิธผิลของยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก และ
ประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

ระยะที ่4 การนำาเสนอและประเมนิ
ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการศกึษา
เพ่ือพัฒนาคณุภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
เป็นการนำาผลการประเมินประสิทธิผลของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา
ขนาดเลก็ ทีผ่า่นการทดลองใชท้ีโ่รงเรยีนบา้น
ทุ่งสว่าง (ราษฎร์พัฒนา) การวิจัยระยะที่ 3 
มาทำาการประเมนิความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยการประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
เพื่อสอบถามความคิดเห็นและการวิพากษ์ 
วจิารณจ์ากกลุม่ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 30 คน 
เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพในสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก ท่ีมีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปในการนำาไปสู่การปฏิบัติและ
นำาเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถาน
ศึกษาขนาดเล็กต่อไป
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เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบ
บันทึกการวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม
ความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพและยทุธศาสตร์
การพฒันาการบริหารจดัการศกึษาเพือ่พฒันา
คณุภาพในสถานศกึษาขนาดเลก็ แบบสมัภาษณ์
เชิงลึก แบบสังเกต แบบบันทึกการสนทนา
กลุม่ แบบบนัทกึการวเิคราะห ์แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกับความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์ คู่มือการใช้ยุทธศาสตร์ แบบ
ประเมินประสิทธิผลของยุทธศาสตร์ และ
แบบประเมนิการดำาเนนิงานตามยทุธศาสตร์

การจดักระทำาและการวเิคราะหข์อ้มูล

ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณและ
เชงิคณุภาพ การวจิยัเชงิปรมิาณกลุม่ตวัอยา่ง
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กระดับ
ประถมศึกษา จำานวน 260 คน เครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์
ขอ้มลูดว้ยการหาคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพ ดำาเนินการ 
2 ส่วน ส่วนแรก กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เน้ือหา ส่วนท่ี 2 ดำาเนินการ
วจิยัเชงิคณุภาพทีโ่รงเรยีนเปา้หมาย จำานวน 
1 โรงเรียน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจำานวน 38 คน 
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบบันทึกเอกสาร แบบ
สมัภาษณเ์ชิงลกึ แบบสงัเกต และแบบบันทกึ
การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา

ระยะที ่2 ดำาเนนิการวิจยัเชงิคณุภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 9 

คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามความ
สอดคลอ้งของยทุธศาสตร ์วเิคราะหข์อ้มลูดว้ย
การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระยะที ่3 ดำาเนนิการวจิยัเชงิปรมิาณ
และเชิงคุณภาพ ที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
จำานวน 1 โรงเรียน การศึกษาเชิงปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 13 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ คือ 1) แบบประเมินประสิทธิผลของ
ยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) แบบ
ประเมินการใช้ยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการใหค้ะแนน แลว้เทยีบเกณฑค์ณุภาพ 

ระยะที ่4 ดำาเนนิการวจิยัเชงิคณุภาพ
และเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่ม
ตัวอย่าง จำานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 
แบบประเมนิความเหมาะสม และความเปน็
ไปไดข้องยทุธศาสตร ์วเิคราะหข์อ้มลูโดยการ
หาคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การ
วิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย จำานวน 30 
คน เครื่องมือที่ใช้ คือ ร่างยุทธศาสตร์ คู่มือ
การใช้ยุทธศาสตร์ แบบบันทึกการสนทนา
กลุม่ วเิคราะหข์อ้มลูโดยการวเิคราะหเ์นือ้หา

ผลการศึกษาค้นคว้า

1. จากการสังเคราะห์เอกสาร การ
ศึกษาสภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก การสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก และกรณี
ศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพใน
การบริหารจัดการ (Best Practice) พบว่า 
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องค์ประกอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ศกึษาในสถานศกึษาขนาดเลก็ประกอบดว้ย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายวัตถุประสงค์ 
และยทุธศาสตร ์จำานวนทัง้สิน้ 8 ยทุธศาสตร ์
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อม
และพัฒนาการเด็กปฐมวัย ยุทธศาสตร์ที่ 
2 ด้านการจัดระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
ศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาครู
และบุคลากรในสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 
4 ดา้นการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่
การศกึษาและจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์
ที่ 6 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคสว่นในชมุชน ยทุธศาสตรท์ี ่7 การระดม
ทรพัยากรเพือ่สนบัสนนุและพฒันาคณุภาพ
การศึกษา และ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้าง
เครือข่ายสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ควรประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 
และแนวดำาเนินการ

2. ผลการสร้างยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คณุภาพในสถานศกึษาขนาดเลก็ โดยการการ
วิเคราะห์จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งาน
วจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และการศกึษา Best Practice 
ได ้ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการบรหิารจดัการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 8 
วัตถุประสงค์ 53 แนวดำาเนินการ

3. ผลการทดลองใชย้ทุธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คณุภาพในสถานศกึษาขนาดเลก็ โดยการนำา

ไปทดลองใช้ที่โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ผลการ
ทดลองใชย้ทุธศาสตร ์สรปุได้ว่า ยทุธศาสตร์
การพฒันาการบรหิารจดัการศกึษาเพือ่พฒันา
คณุภาพในสถานศกึษาขนาดเลก็มปีระสทิธผิล
โดยรวม อยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ เมือ่พจิารณา
เปน็รายดา้น พบวา่ มปีระสทิธผิลอยูใ่นระดบั
มากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คอื ดา้นการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการ
เรยีนการสอน สว่นดา้นทีม่คีา่เฉลีย่ต่ำาสดุ คอื 
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในชุมชน และด้านการสร้างเครือข่าย
สถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

4. ผลการนำาเสนอยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ทั้ง 8 
ยุทธศาสตร์ และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1) ยุทธศาสตรด์า้นการเตรยีมความ
พร้อมและพัฒนาการของผู้เรียน มีข้อเสนอ
แนะเก่ียวกับแนวดำาเนนิการว่า ควรจดัครูท่ีมี
ความรูแ้ละประสบการณด์า้นการจดัการเรยีน
การสอนระดับปฐมวัย เข้าใจธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยเข้าสอนในระดับ
ก่อนประถมศึกษา เพื่อให้การเตรียมความ
พร้อมของเด็กบรรลุตามเป้าหมายและควร
มีระบบการดูแล ควบคุมเด็กในชั้นเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ

2) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระบบที่
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา มีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวดำาเนินการว่า ควรมีการนำา
ผลการประเมินจากการวัดผล ประเมินผล
มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน และมี
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยมี
การสอนซ่อมนักเรียนท่ีเรียนอ่อนและสอน
เสริมนักเรียนที่เรียนได้ดีและเร็ว มีการจัด
ระบบการทำางาน โดยเฉพาะงานธุรการที่
เน้นระบบ ICT 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาครู 
และบุคลากรในสถานศึกษา มีข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับแนวดำาเนินการว่า ควรมีแผนหรือ
แนวทางในการสรา้งความตระหนกัและเห็น
ความสำาคญัของการพฒันาคณุภาพผูเ้รียนใน
สถานศึกษาขนาดเล็กซ่ึงมีความขาดแคลน
วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จำากัด มีกลไกส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใน
สถานศกึษาเปน็บคุคลแหง่การเรยีนรู ้มกีาร
พฒันาสมรรถนะของครดูา้นการสือ่สารและ
งานธุรการและมีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ลักษณะเฉพาะสำาหรับปฏิบัติงานในสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามี ข้อ
เสนอแนะเกี่ยวกับแนวดำาเนินการว่า ควรมี
การนำานวตักรรมทางการศกึษา ประเภท สือ่ 
บทเรียนสำาเร็จรูปที่นักเรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง ทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษา

5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนม ีข้อ
เสนอแนะเก่ียวกับแนวดำาเนินการว่าควรมี
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่นำาไปสู่การมี
งานทำาของนักเรียน โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกโรงเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลาย มีการนำาภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ควรมหีลกัสตูรโดยเฉพาะสำาหรบัสถาน

ศกึษาขนาดเลก็ และมกีารพัฒนารูปแบบการ
ประเมินผลที่เอื้อต่อการเรียนแบบคละชั้น

6) ยทุธศาสตรด์า้นการสง่เสรมิการ
มสีว่นรว่มของทกุภาคสว่นในชมุชนมขีอ้เสนอ
แนะเกีย่วกบัแนวดำาเนนิการวา่ ควรมกีารจดั
ตัง้ศนูยร์บัฟงัความคดิเหน็ ปญัหาและความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และควรมี
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศึกษา ตั้งแต่การร่วมวางแผน ร่วมดำาเนิน
การตามแผน ร่วมวัดผล และร่วมรับผลทีเ่กดิ
ข้ึน ซึง่ผูบ้ริหารควรมีแผนยทุธศาสตร์ในการ
สร้างความร่วมมือ เช่น ยุทธศาสตร์การร่วม
มอืในรปูแบบของคณะกรรมการ การรว่มมอื
โดยจิตสำานึก หรือ การร่วมมือตามสถานะ 
เช่น ผู้ปกครอง พ่อและแม่ เป็นต้น 

อภิปรายผล

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยพบประเด็น
หลักที่สำาคัญนำามาอภิปราย ดังนี้

1. ผลการสร้างยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็กพบว่า 
ประกอบดว้ย 8 ยทุธศาสตร ์21 ตวัชีว้ดั 64 
แนวดำาเนินการ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้าน
การเตรยีมความพรอ้มและพฒันาการของผู้
เรียน 2) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระบบที่ส่ง
ผลตอ่คณุภาพการศกึษา 3) ยทุธศาสตรด์า้น
การพัฒนาครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 5) ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 6) ยุทธศาสตร์ด้านการส่ง
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เสรมิการมีสว่นรว่มของทกุภาคสว่นในชมุชน 
7) ยทุธศาสตรด์า้นการระดมทรพัยากรเพือ่
สนบัสนนุและพฒันาคณุภาพการศกึษา และ 
8) ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งเครอืขา่ยสถาน
ศกึษาขนาดเลก็เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา 
ท้ังนี้ เนื่องจากจุดมุ่งหมายของการจัดการ
ศึกษาและความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ได้แก่ มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ
กันในการ รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสอง
ปี สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
ได้ระบุถึงอุดมการณ์สำาคัญของการจัดการ
ศึกษาคือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต
และสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้การศกึษาสรา้งคณุภาพชวีติและสงัคม
บูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม
คณุธรรมและวฒันธรรมเปน็การศกึษาตลอด
ชีวิต (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2551: 44-55) 

2. ผลการประเมินความสอดคล้อง
ของยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา
ขนาดเล็กเบื้องต้นที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จำานวน 9 ท่าน สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็กเบื้องต้นมี
ความสอดคล้องกับคุณภาพในสถานศึกษา
ขนาดเล็กโดยรวมอยู่ในระดับสอดคล้อง
มากที่สุด และผลการประเมินความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก สรุปได้ว่า

ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการศกึษา
เพ่ือพัฒนาคณุภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
มคีวามเหมาะสมและความเปน็ไปไดโ้ดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิด
ของ พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ และ พสุ เดชะริ
นทร ์(2542: 287) ไดเ้สนอแนะลกัษณะของ
ยุทธศาสตร์ที่ดี ไว้ 10 ประการ สอดคล้อง
กับ รังสรรค์ มณีเล็ก (2545: 20) ได้สรุป
ลักษณะของยุทธศาสตร์ที่ดีไว้ 3 ประการ

3. ผลการทดลองใชย้ทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า 
ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการศกึษา
เพ่ือพัฒนาคณุภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก
มีประสิทธิผลโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พวงรัตน์ เกสร
แพทย์ (2543: 12) ได้นำาเสนอวิธีการนำา
แนวคิดของ Bovee and others (1993: 
211) มาใชใ้นการดำาเนนิการสร้างยทุธศาสตร์
แบบใหม่ (New Strategic Planning) ซึ่งมี
ขัน้ตอนในการสรา้งทีส่ำาคญั 8 ขัน้ตอน และ
ยังสอดคล้องกับสำานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ (2545: 75) ได้
กำาหนดกรอบแนวคดิเกีย่วกบักระบวนการจดั
ทำายทุธศาสตรร์ะดบัสถานศกึษา ม ี3 ขัน้ตอน 

4. จากผลการนำาเสนอและประเมนิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา
ขนาดเลก็ พบวา่ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการ
บริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพใน
สถานศึกษาขนาดเล็กมีความเหมาะสมโดย
รวม อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สำานกังานเลขาธกิารสภาการ
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ศึกษา (2551: 44-55) และผลการศึกษา
ของ พิธาน พื้นทอง (2548: 83)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผล
การวิจัยไปใช้ประโยชน์

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาขนาด
เล็ก ควรศึกษารายละเอียด และวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา
ขนาดเล็กก่อนนำาไปใช้

1.2 ผูบ้รหิารการศึกษาหรอืผูบ้รหิาร
สถานศึกษาขนาดเล็กควรมีการกำาหนด
นโยบายหรือพัฒนารูปแบบการสร้างเครือ
ขา่ยสถานศกึษาขนาดเลก็เพือ่พฒันาคณุภาพ
การศกึษาใหม้คีวามสอดคลอ้งกบับรบิทของ
สถานศึกษาขนาดเล็กในแต่ละพื้นที่

1.3 สถานศึกษาขนาดเล็กสามารถ
นำายุทธศาสตรก์ารพฒันาการบรหิารจดัการ
ศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพในสถานศกึษาขนาด
เลก็ ทีส่รา้งข้ึนไปประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะ
สมโดยสถานศกึษาสามารถปรบัปรงุ เพิม่เตมิ 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการต่างๆ 
เพื่อสนองยุทธศาสตร์ได้ทั้งนี้ต้องคำานึงถึง
สภาพหรือบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอ่ไป 

2.1 ควรมกีารศกึษายทุธศาสตรห์รอื
รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในบริบทของ
แต่ละภูมิภาคหรือบริบทของประเทศไทย

2.2 ควรทีจ่ะทำาการศกึษา และทดลอง
ใชย้ทุธศาสตรอ์ย่างตอ่เนือ่งเพราะในอนาคต

ตอ่ไปมแีนวโนม้วา่จะมสีถานศกึษาขนาดเลก็
ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งน่าจะเกิดข้อ
ค้นพบท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาน
ศึกษาขนาดเล็กได้มากขึ้น

2.3 ควรมกีารศกึษายทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก ในแต่ละ
ภมูภิาคเพือ่จะเปน็ขอ้มลูในการพฒันาคณุภาพ
สถานศกึษาขนาดเลก็ ทีส่อดคลอ้งกบับรบิท
และความต้องการของสถานศึกษา 

2.4 ควรมกีารศกึษาถงึความตอ้งการ 
หรอืแรงจงูใจ ทีเ่ปน็สาเหตทุำาใหภ้าคเอกชน
สนใจที่จะเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก
อย่างยั่งยืน

2.5 ควรทำาการศึกษารูปแบบการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก ในบริบท
ประเทศไทยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ

2.6 ควรทำาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ตอ่การพฒันาคณุภาพสถานศกึษาขนาดเลก็

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ทรง
คุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า
และเต็มใจในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น/ข้อ
เสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
วิจัย และขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ
ทุกท่านที่กรุณาเป็นที่ปรึกษา แนะนำา แก้ไข
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ ส่งผลให้การ
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วิจัยครั้งนี้สำาเร็จด้วยดีตามเป้าหมาย หวัง
เป็นอย่างย่ิงว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก จะเป็นประโยชน์ทาง
วิชาการและเป็นข้อมูลนำาไปสู่การปฏิบัติ
สำาหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถาน

ศึกษาขนาดเล็ก และหน่วยงานในกระทรวง
ศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำา
ไปใชเ้ปน็แนวทางในการตดัสินใจ การจดัทำา
แผนยุทธศาสตรห์รอืแผนปฏบัิติการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูสอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการ
และกีฬาจังหวัดอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
The between behaviors of school administrator and job sat-
isfaction of teachers under Oudomxay Provincial Education 
Department in Lao People Democratic Republic

เซียงแพง พรวิไสย1, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร2

Xingpang Pornwisai1, Pacharawit Chansirisira2

บทคัดย่อ

พฤติกรรมเป็นศกัยภาพท่ีผูบ้รหิารแสดงออกในการโนม้นา้วใหผู้ต้ามปฏบิตัติามเพือ่
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน แต่สภาพปัจจุบันการบริหารงานของผู้บริหารพบว่า  
ผู้บริหารมักจะแสดง ออกซึ่งพฤติกรรมการบริหารที่ใช้อำานาจหน้าที่มีการใช้ทักษะโน้มน้าว
น้อย การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการและ กีฬา จังหวัดอุดมไซ จำาแนกตามประสบการณ์แลขนาด
โรงเรยีน 2) เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศึกษา สังกดัแผนกศึกษาธกิาร
และกฬีาจงัหวดัอดุมไซ จำาแนกตามประสบการณแ์ละขนาดโรงเรยีน 3) ศกึษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดแผนก
ศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดอุดมไซ จำาแนกตามประสบการณ์และขนาดโรงเรียน 4) เปรียบ
เทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดอุดมไซ จำาแนกตามประสบการณ์และขนาด
โรงเรียน และ 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริหารกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดอุดม
ไซ จำาแนกตามประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดอุดมไซ ปีการศึกษา 2554 ครูสอน
จำานวน 322 คน 

1	 เซียงแพง	พรวิไสย
2	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พชรวิทย์	จันทร์ศิริสิร
1	 Xingpang	Pornwisai
2	 Prof.	Dr.	Pacharawit	Chansirisira
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กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ (Krejcie and Morgan) วิธีการสุ่ม
กลุม่ตวัอยา่ง ใช้การสุ่มแบบหลายข้ันตอนตามสดัสว่นของประชากร (Multi-Stage Random 
Sampling) เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เพือ่ศกึษาพฤตกิรรม
ของผูบ้รหิารลกัษณะของเครือ่งมอืเปน็แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 
5 ลำาดับ จำานวน 90 ข้อมีค่าอำานาจจำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.83 และค่าความ
เชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.79 การวเิคราะหข์อ้มลู ใชค่้าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานทดสอบ 
สมมุติฐาน โดยใช้ t – test (Independent Samples) F-test One-way ANOVA) และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation Coefficient)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

จังหวดัอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า โดยรวมและรายด้าน
ทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรยีงตามลำาดบัคา่เฉลีย่จากมากไปนอ้ย คอืดา้นการมุ่งสมัพนัธแ์ละ
ดา้นการมุง่งาน ตามลำาดับ สว่นประสบการณ์ในการทำางานต่างกนัมคีวามพงึพอใจ โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน

โดยสรุปพฤติกรรมของผู้บริหารและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
แผนกศกึษาธกิารและกฬีาจงัหวดัอดุมไซ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงผูเ้กีย่วขอ้งควรพจิารณา
พัฒนาพฤติกรรมของผู้บริหารให้สูงขึ้นต่อไป

1. พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการและ กีฬา

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดแผนก
ศกึษาธกิาร และกฬีาจงัหวดัอดุมไซ พบวา่ พฤติกรรมของผูบ้รหิาร จำาแนกตามประสบการณ์
ในการทำางานและขนาดโรงเรียนต่างกันมีพฤติกรรมของผู้บริหาร โดยรวมไม่แตกต่างกัน

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศกึษา สงักดัแผนกศกึษาธิการและกีฬาจงัหวดัอดุมไซ จำาแนกตามประสบการณใ์นการทำางาน
และขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดอุดมไซ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบ
ว่า โรงเรียนขนาดกลางมีความพึงพอใจสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

5. ความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมของผูบ้รหิารกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดอุดมไซ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมพฤติกรรมของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบตัิ
งานของครูไม่มีความสัมพันธ์กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านมุ่งการทำางาน ความ
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พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบตังิานและดา้นคา่ตอบแทน มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสำาคญัทีร่ะดบั .05 สว่น
ดา้นการมุง่ความสมัพนัธ ์ความพงึพอใจในการปฏบัิตงิานของคร ูด้านความรบัผิดชอบทีไ่ด้รบั
และดา้นความสมัพันธ์ระหวา่งเพ่ือนรว่มงานมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสำาคญัทีร่ะดบั .05

คำาสำาคัญ: พฤติกรรมของผู้บริหาร, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

Abstract

The behaviors as a potential to convince the executives expressed to 
providing an Example that others want to follow to achieve the objectives of the 
organization. But In the current, administration’ s executive management often 
finds expression behavior that management authorities have been less persuasive 
skills. The purpose of this study were 

1) to examine the behaviors of school administrators in the Oudomxay 
Provincial Education Department, Lao PDR, 2) to compare the behaviors of school 
administrators in the Oudomxay Provincial Education Department, Lao PDR, with 
different the work experiences and different school sizes 3) to examine the job 
satisfaction of teacher to the behaviors of school administrators, 4) to compare 
the job satisfaction of teacher to the behaviors of school administrators, with 
different the work experiences and different school sizes and 5) to examine 
the relationship between school administrator behaviors and the job satisfaction 
of teacher in the Oudomxay Provincial Education Department, Lao PDR, with  
different the work experiences and different school sizes The samples consisted  
of 322 teachers in the 2011 Academic Year of the Oudomxay Provincial  
Education Department, Lao PDR. The sample size was fixed through Krejcie and 
Morgan’s packaged table by the multi-stage random sampling. The instrument 
used for collecting the data was a 90-item the five rating-scaled questionnaires 
with a discriminating power ranged from 0.30 to 0.83 and the reliability of 0.79. 
The statistics used for analyzing the data included the mean, standard deviation,  
and t – test (Independent Samples) F-test (One-way ANOVA) and Simple  
Correlation Coefficient were used for hypothesis testing.
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The research findings revealed that: 

1. The behaviors of school administrator according to the work experiences 
and size of the schools were at a high level as a whole and each aspect, ranking 
by the mean scores ; there were aspect of friendly relations and the commitment 
in working respectively.

2. The leadership behaviors of school administrator with different the work 
experiences and different school sizes had no different.

3. The satisfaction of teachers to the behaviors of school administrators 
according to the work experiences and size of the schools were at a high level 
as a whole and each aspect.

4. The satisfaction of teachers to the leadership behaviors of school  
administrator were at a high level as whole ; according to the size of the schools 
were found a medium size had more satisfaction than a large size with statistically 
significance difference at . 05 level. And according to work experiences were not 
different as whole.

5. The relationship between school administrator behaviors and the job 
satisfaction of teacher in the Oudomxay Provincial Education Department, Lao 
PDR were not different. When considered by each aspect, the commitment in 
working, the satisfaction of teachers, work advancement, working environment, 
and compensation and benefits had relationships with statistically significance 
difference at . 05 level. The aspect of friendly relations, the satisfaction of  
teachers, Job responsibilities, and relationship with colleagues had  
relationships with statistically significance difference at . 05 level.

In conclusion, The relationship between school administrator behaviors 
and the job satisfaction as a whole were at a high level. Therefore, the related 
persons should be considered in developing components of leadership behavior 
of school administrators for it’ s increasingly high standards

Keywords: Behavior Administrator, Job satisfaction teacher
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บทนำา

การพัฒนาประเทศเพ่ือใหไ้ปสูค่วาม
เจริญก้าวหน้าในอนาคตนั้น สิ่งที่ต้องคำานึง
ถึงมากที่สุด คือ “การพัฒนาคน” ประเทศ
จะเจริญได้ต้องอาศัยบุคคลในชาติทุกคนให้
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ “คน” ถือเป็น
ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีความสำาคัญเป็น
อันดับแรกถึงแม้ว่าองค์กรจะมีการวางแผน
งาน มีงบประมาณในการปฏิบัติงานอย่าง
มากมายเพียงใด มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่
ทนัสมยั รวมทัง้มกีารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ
เพยีงใด หากขาดคน หรอืคนไมม่ปีระสทิธภิาพ
ในการทำางานหรือไม่เหมาะสมกับงานการ
ดำาเนินงานนั้นก็ไม่อาจดำาเนินให้บรรลุผล
สำาเรจ็ไปไดด้ว้ยด ีแตก่ลบัยิง่ทำาให้เกดิความ
สิน้เปลอืงสญูเสยีในการทำางานมากขึน้ และ
ขึน้อยูก่บัความรว่มมอืรว่มใจกนัในการปฏบิตัิ
งานของคนภายในองค์กร (มานะ ทองรักษ์. 
2549: 2-3) ระบบการศึกษาในประเทศ
ต่างๆ ท่ีพัฒนาแล้วหลายประเทศได้เน้น
การให้อำานาจการบริหารมาใช้ที่โรงเรียนให้
มากขึน้ ซึง่ผูท้ีม่บีทบาทสำาคญัในการบรหิาร
ในโรงเรยีน ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารโรงเรยีน เพราะผู้
บริหารโรงเรียนเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับ
ปฏบิตัแิละมคีวามสำาคัญมากทีส่ดุ เพราะใน
การจดัการศกึษาในโรงเรยีนนัน้ตอ้งนำานโยบาย
หลักสูตรความมุ่งหมายของการศึกษาหรือ
วิธีการสอนต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

ดังนั้น ถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจบทบาท
และหนา้ทีข่องตนไมด่ำาเนินการตามภารกจิให้
ถกูตอ้งแลว้นโยบายตา่งๆ จะส่งผลทำาใหก้าร
บริหารไมบ่รรลเุปา้หมายทีต่ัง้ไว ้ผูบ้รหิารใน

ฐานะเปน็ผูน้ำาซึง่มบีทบาทสำาคญัเปน็อยา่งยิง่
การบริหารโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพบรรลุ
วตัถปุระสงคม์ากนอ้ยเพยีงใดขึน้อยูก่บัแบบ
ภาวะผู้นำาแบบของผู้บริหารการใช้อำานาจ
อิทธิพลหรือความสามารถในการจูงใจคน
ให้ปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการ 
หรือคำาสั่งของตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
(สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. 2548: 2) การบริหาร
จดัการบคุลากรในโรงเรยีนเพือ่ผลประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น
จำาเปน็ตอ้งบรหิารจดัการโดยอาศยัหลกัการ
ความพึงพอใจในงาน ซ่ึงต้ังอยู่บนพื้นฐาน
ทฤษฎีสองปัจจัยของ (Herzberg) การเพิ่ม
แรงจูงในในการทำางานสามารถทำาไดโ้ดยการ
สร้างปัจจัยกระตุ้นให้เกิดขึ้นกับงานจะเห็น
ได้ว่าผู้บริหารโรงเรียน เป็นปัจจัยสำาคัญใน
การบริหารโรงเรียนผู้บริหารท่ีประสบความ
สำาเรจ็ไดน้ัน้จะตอ้งมทีกัษะพืน้ฐานการบรหิาร 
การแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดในการพัฒนา
ทีมงานให้มีสมรรถภาพเข้มแข็ง สร้างรูป
แบบการจัดองค์กรทีด่เีอือ้ต่อการปฏบัิติงาน 
ทำาให้บุคลากรทุกฝ่ายเข้าใจวิธีการทำางาน
และกระบวนการทำางานเพื่อให้งานสำาเร็จ
โดยได้ต้ังปริมาณและคุณภาพ การเสริม
สร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ภาพที่ดี
ให้สมาชิกมีความไว้วางใจยกย่อง นับถือซึ่ง
กันและกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจใน
การทำางาน (ยงยุทธ เกษสาคร. 2545: 6)

จากการปฏริปูการศกึษาแหง่สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหลักการใน
การจัดการศึกษา มีองค์ประกอบ คือ การ
ศึกษาต้องมีลักษณะของชาติ ลักษณะของ
วิทยาศาสตร์และลักษณะของมหาชน และ
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ต้องการปลูกฝังทฤษฎีดังกล่าวให้เยาวชน 
ดังน้ันผู้บริหารต้องแสดงพฤติกรรมตนเอง
ใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดม้กีารปรบั
เปลีย่นโครงสรา้งในการบรหิารจดัการสถาน
ศกึษาตามองคป์ระกอบทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร 
และ กฬีาไดก้ำาหนดไว ้ภายใตก้ารปฏริปูการ
เรียนรู้ที่ครูสอนปรับเปลี่ยนกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สามารถจัดกิจกรรม
ที่เน้นผู้เรียนเป็นเป็นสำาคัญ เพื่อพัฒนาการ
เรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธผิล (บญุยงั วรละ
จิด. 2007: 1-13)ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งใช้
ภาวะผูน้ำาในการบรหิารดา้นสิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพ เช่น อาคารสถานที่เครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นบุคคลเช่น ผู้
บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน และ ผู้ใต้บังคับ 
บัญชา เนื่องจากว่า บุคคลเหล่านี้จะมีส่วน
ร่วมในการสร้างกฎเกณฑ์ สร้างวัฒนธรรม 
ความเชื่อ และแนวทางการปฏิบัติในการอยู่
ร่วมกัน จนเป็นวัฒนธรรมองค์การบุคคล  
(วันชัย ธรรมสัจการ.2545: 2) นอกจาก
นี้พบว่า พฤติกรรมของผู้บริหารยังส่งผล
ต่อประสิทธิผลของงานหรือความสำาเร็จ
ขององค์การอีกด้วย (ประสิทธิ์ สาระสันต์. 
2542: 4) การทีบ่คุคลจะปฏบิตังิานไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพนัน้ก็ต่อเม่ือเขามีขวัญกำาลังใจ
ที่ดีได้รับการตอบสนองด้านความต้องการ
อย่างเหมาะสม เพราะขวัญกำาลังใจย่อมก่อ
ให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อการปฏิบัติงาน 
การเสริมสร้างขวัญกำาลังใจของบุคคล หรือ 
กลุ่มคนในหน่วยงานเป็นองค์ประกอบที่
สำาคัญยิ่งที่จะทำาให้งานของหน่วยงานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพการเสริม
สรา้งขวญักำาลงัใจชว่ยกอ่ใหเ้กดิผลประโยชน์
ที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน

หลายประการ คอื มคีวามสนใจ ศรทัธา เชือ่
มัน่ตอ่หนว่ยงาน มคีวามกระตอืรอืรน้ในการ
ปฏบิตังิาน มีความรว่มมือรว่มใจ มีความเสีย
สละ และรบัผดิชอบอยา่งเตม็ความสามารถ 
(สร้อย อรรถมานะ. 2550: 135) งานทุก
อย่างในหน่วยงาน จะดำาเนินไปได้อย่างมี
ประสทิธภิาพสำาเรจ็ตามเปา้หมายหรอืไมน่ัน้
ขึน้อยูก่บัขวญักำาลงัใจ ในหนว่ยงาน แมว้า่จะ
มวีสัดอุปุกรณ ์มเีงนิงบประมาณจำานวนมาก 
บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถสงู แตข่าด
ขวัญกำาลังใจในการปฏิบติังาน ขาดความจงรกั
ภักดีและขาดความรับผิดชอบงานในหน้าที่ 
หรือวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงานก็จะ
ไม่บรรลุผล (ภิญโญ สาธร. 2536: 9) คน
จงึเปน็ทรพัยากรทีม่คีวามจำาเปน็และสำาคญั
มากกว่าเงิน วัสดุอุปกรณ์และเรื่องอื่นๆ ใน
การบริหารบุคคล ดังนั้นผู้บริหารต้องคำานึง
ถึงความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ความเสมอภาค 
ความมั่นคง เพื่อให้ทุกคนเกิดขวัญกำาลัง
ใจในการปฏิบัติงาน ขวัญกำาลังใจเป็นการ
แสดงออกของภาวะจิตใจ ความรู้สึกเจตคติ
ที่มีต่อบุคคลเพื่อนร่วมงานต่อหน่วยงาน
ท่ีตนปฏิบัติอยู่ ต่อวัตถุประสงค์และความ
สำาเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์กรตลอดจน
ผู้บริหารยังต้องเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ
งานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รวมงานเพื่อ
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำางานให้บรรลุ
เป้าหมายที่องค์การได้กำาหนดไว้ (สมพงษ์ 
เกษมสิน. 2539: 3)

จากการสรปุผลการพฒันาการศกึษา
ของผู้นำาผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี
การศึกษา (2550 และ 2551: 22 – 28) 
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พบว่า ผูบ้ริหารในโรงเรยีนประถมศกึษาสว่น
มากขาดภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐานซึ่งเป็น
สาเหตุที่ส่งผลทำาให้ครูขาดขวัญและกำาลัง
ใจ มีข้อจำากัดในการบริหารจำานวนครูผู้สอน
ในโรงเรยีนประถมศกึษาตา่งๆ โดยทีค่รบูาง
โรงเรียนมากเกินไป บางโรงเรียนน้อยไป 
ส่งผลทำาให้ครูผู้สอนส่วนมากขาดขวัญและ
กำาลังใจในการปฏิบัติงานการเรียนการสอน 
นอกจากนีก้ารมสีว่นรว่มในการจัดการศกึษา
ในเขตชนบทของชมุชนยงัมนีอ้ย โรงเรยีนและ
ครทูีอ่ยู่ทอ้งถิน่กนัดารไมไ่ดร้บัการดแูลเทา่ที่
ควร ข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาไป
ถงึล่าชา้มาก บางครัง้ทำาใหเ้สียผลประโยชน์
ไปการศึกษามีการขยายตัวทางด้านปริมาณ
แต่การปรบัปรงุคณุภาพลา่ชา้ ยงัมไิมไ่ดต้อบ
สนองกบัความตอ้งการของสงัคม การจดังบ
ประมาณ และการช่วยเหลือจากชุมชนและ
โครงการต่างๆ ใหใ้นแขนงการศกึษาลา่ชา้และ
ไมท่นัตอ่เหตกุารณค์วามเปลีย่นแปลง ตา่งๆ 

จงัหวดัอดุมไซประกอบดว้ย 7 อำาเภอ 
ซึ่งจัดเข้าใน 6 จังหวัดทางภาคเหนือของ
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดย
ทัว่ๆ ไปจงัหวดัในเขตภาคเหนอืของสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จากโครงการ
พัฒนาการศึกษาระยะท่ีสองของกระทรวง
ศึกษาธิการและกีฬาลาว (2006: 44-49) 
จังหวัดอุไซ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นภูเขาเหมาะแก่การประกอบอาชีพทาง
ด้านเกษตรกรรม เช่น ทำาไร่ ทำานา ปลูกผัก 
ผลไม ้เปน็แหล่งศูนย์กลางการค้าและเศรษฐ์
กิจของ 6 จังหวัดทางภาคเหนือ ถือได้ว่า
จังหวัดอุดมไซมีความอุดมสมบูรณ์และได้
เปรียบในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ

การศึกษากว่าจังหวัดอื่นๆ ในจังหวัดทาง
เหนือของลาว แต่อย่างไรก็ดีจังหวัดอุดมไซ
กย็งัมปีญัหาทางดา้นการจดัการศกึษาหลาย
ด้าน เช่น 1) ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่ขาด
เรียนบ่อย เนื่องจากต้องออกไปช่วยพ่อแม่
ทำางาน หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อถึงฤดูกาล 
2) ปญัหาทางดา้นงบประมาณมจีำากดั คา่ใช้
จา่ยตอ่หวันกัเรยีนอยูใ่นระดบัต่ำา ทำาใหก้ระทบ
กระเทอืนการเรยีนการสอนของนกัเรยีนและ
คร ูนกัเรยีนสอบตกมากnมนีกัเรยีนบางสว่น
ออกจากโรงเรยีนกลางคัน่ระหวา่งชัน้ประถม
ปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 5

3) ปัญหาค้านอาคารสถานท่ี เคร่ือง
อำานวยความสะดวกต่างๆ ไม่เพียงพอ 4) 
ปญัหาทางด้านการตรวจสขุภาพของนักเรยีน
ไม่สม่ำาเสมอ เพราะครูขาดความรู้ความชำานาญ 
และขาดการตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ 
5) ปญัหาการบรหิารโรงเรยีนผูบ้รหิารมงีาน
ประจำามาก มงีบประมาณในการตรวจเยีย่ม
ไมเ่พยีงพอ และ 6) ปญัหาเก่ียวกับครหูลาย
ดา้น เชน่ ครสูอนไมต่รงวชิาทีต่นเองถนดัครู
ขาดความรบัผิดชอบในหน้าที ่ครขูาดขวัญและ
กำาลงใจในการปฏบิตังิาน ครบูางคนไมม่วีฒุิ
ทางครูไม่เข้าใจวิธีสอน เป็นต้น (สมกฎ มัง
หนอเมฆ. 2008: 1-2)

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ของผูบ้รหิารกบัความพงึพอใจในการปฏบิตัิ
งานของครโูรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัแผนก
ศึกษาธิการและกฬีา จงัหวัดอดุมไซ สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว ผลทีไ่ดจ้ากการ
วจิยัในครัง้นี ้จะเปน็ทางในการวางแผนพฒันา
พฤติกรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาเพ่ือทีจ่ะ
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ปรับปรุงพฤตกิรรมใหเ้หมาะสมกบัความพงึ
พอใจในการปฏิบัติงานของครูสอนในสถาน
ศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการและประจำา
จังหวัดอุดมไซ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

การวจัิยครัง้นีผู้้วจัิยมคีวามมุง่หมายเพ่ือ

1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รหิาร
โรงเรียนประถมศกึษา สงักดัแผนกศกึษาธกิาร
และกฬีาจงัหวดัอดุมไซ สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว จำาแนกตามประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานและขนาดโรงเรียน

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดแผนก
ศกึษาธกิารและกฬีาจงัหวดัอดุมไซ สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จำาแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาด
โรงเรียน

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูที่มีต่อพฤติกรรมของผู้
บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดแผนก
ศกึษาธกิารและกฬีาจงัหวดัอดุมไซ สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จำาแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาด
โรงเรียน

4. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ในการปฏบิตังิานของครทูีม่ต่ีอองคป์ระกอบ
พฤตกิรรมของผู้บรหิารโรงเรยีนประถมศกึษา 
สงักดัแผนกศกึษาธกิารและกฬีา จงัหวดัอดุม
ไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
จำาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

และขนาดโรงเรียน

5. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤตกิรรมของผูบ้รหิารกบัความพงึพอใจใน
การปฏบิตังิานของครโูรงเรยีนประถมศกึษา 
สงักดัแผนกศกึษาธกิารและกฬีาจงัหวดัอดุม
ไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จำาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
และขนาดโรงเรียน

ความสำาคัญของการวิจัย

ผลของการวจิยันีม้คีวามสำาคญั ดงันี้

1. ทราบพฤตกิรรมของผูบ้รหิารโรงเรยีน
ประถมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการและ
กฬีาจงัหวดั อดุมไซ สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว

2. ทราบความพงึพอใจในการปฏบิตัิ
งานของครทูีม่ต่ีอพฤติกรรมของผูบ้รหิารโรงเรยีน
ประถมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการและ
กฬีาจงัหวดัอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาว

3. ทราบความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมของผู้บริหารด้านการมุ่งงานและ
ดา้นการมุง่สมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการ
ทำางานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
แผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดอุดมไซ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4. เปน็ขอ้สนเทศในการนำาเสนอตอ่
ผูบ้รหิารการศกึษาระดบัสงูและผูม้หีนา้ทีร่บั
ผิดชอบเพื่อให้เป็นแนวทางในการพิจารณา
ปรบัปรงุและพฒันาพฤตกิรรมผูบ้รหิาร ตลอด
ปรับปรุงสภาพการทำางานของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการและ
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กฬีาจงัหวดัอดุมไซ สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว

5. เป็นข้อสนเทศแก่สถาบันที่ผลิต
ผู้บริหารการศึกษาให้มองเห็นความสำาคัญ
พฤตกิรรมของผูบ้รหิารกบัความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครู ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงในการปฏิบัติงานของครูให้เต็ม
ประสทิธภิาพ สง่ผลตอ่การพฒันาการศกึษา
ของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

ขอบเขตของการวิจัย

ผู้วิจัยกำาหนดขอบเขตของการวิจัย 
ดังนี้1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้กค่รู
ผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดแผนก
ศกึษาธกิารและกีฬาจงัหวดัอดุมไซสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 
2554 มีครูผู้สอน จำานวน 2, 036 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา 
สงักดัแผนกศกึษาธิการและกฬีาจังหวัดอดุม
ไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ปกีารศกึษา 2554 จำานวน 322 คน กำาหนด
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ (Krejcie 
และ Morgan) วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง สุ่ม
แบบหลายขั้นตอนตามสัดส่วนของปะชา
กร (Multi-Stage Random Sampling)  
(บุญชม ศรีสะอาด. 2547: 43-46)

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

1. ตัวแปรต้น ได้แก่

1.1 ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
งาน ได้แก่

 1) ต่ำากว่า 8 ปี 

 2) ระหว่าง 8-15 ปี

 3) มากกว่า 15 ปีขึ้นไป

2. ขนาดโรงเรียน

 1) โรงเรียนขนาดใหญ่

 2) โรงเรียนขนาดกลาง

 3) โรงเรียนขนาดเล็ก

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่พฤตกิรรมของ
ผูบ้รหิารกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดแผนก
ศกึษาธกิารและกฬีาจงัหวดัอดุมไซ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่

1. พฤติกรรมของผู้บริหาร จำานวน 
2 ด้าน (ศิริพงษ์ เศาภายน. 2547: 131 ; 
อ้างอิงมาจาก Winer. 1957)

 1) ด้านพฤติกรรมด้านการมุ่ง
งาน

 2) ด้านพฤติกรรมด้านการมุ่ง
สัมพันธ์

2. ความพึงพอใจของครูจำานวน 
12 ด้าน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
2533: 569–575 ; อ้างอิงมาจาก Herzberg. 
1959: 71-79) ตามทฤษฏีของ Herzberg 
ความพึงพอใจมี13 ด้าน ผู้วิจัยได้นำาไปใช้
เพียง 12 ด้าน จำานวน 60 ข้อ ส่วนด้านที่ 1 
คอืดา้นความเปน็อยูส่ว่นตวัไมไ่ดท้ำาการวจิยั
ในครั้งนี้ เนื่องจากว่าครูสอนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังดำารงชีวิต
แบบพอเพียง ดังนี้

 1) ความสำาเรจ็ในหนา้ทีก่ารงาน

 2) การได้รบัการยอมรบันบัถือ3) 
ลักษณะของงานที่ทำา
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 4) ความรับผิดชอบที่ได้รับ

 5) ความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน

 6) ความเจริญก้าวหน้าส่วน
บุคคล

 7) ความมัน่คงในหนา้ทีก่ารงาน

 8) นโยบายและการบริหารงาน

 9) สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตัิ
งาน

 10) การบริหารงานของผู้บังคบั
บัญชา

 11) ความสมัพนัธร์ะหว่างเพือ่น
ร่วมงาน

 12) ค่าตอบแทน

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี ้เปน็
แบบสอบถาม เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รหิาร
ดา้นมุง่งาน และดา้นมุง่สมัพนัธก์บัความพงึ
พอใจในการปฏบิตังิานของครผููส้อนโรงเรยีน
ประถมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการและ
กีฬาจังหวังอุดมไซ โดยแบบสอบแบ่งออก
เป็น 3 ตอน คือ

ตอนที ่1 สอบถามเกีย่วกบัสภาพของ
ผู้ตอบ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) จำาแนกตามประสบการณใ์นการทำางาน
และขนาดโรงเรียน

ตอนที ่2 สอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรม
ของผู้บรหิารสถานศกึษา ดา้นการมุง่งานและ
ดา้นการมุง่สมัพนัธส์งักดัแผนกศกึษาธิการและ
กฬีาจงัหวดัอดุมไซ สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว จำานวน 30 ข้อ ดังนี้

ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในการทำางานครูตามทฤษฎีของ 
Herzberg (1959: 71-79) ตามทฤษฏี
ของ Herzberg ความพึงพอใจมี 13 ด้าน 
ผู้วิจัยได้นำาไปใช้เพียง 12 ด้านจำานวน 60 
ข้อ ส่วนด้านที่ 1 คือด้านความเป็นอยู่ส่วน
ตัว ไม่ได้ทำาการวิจัยในครั้งนี้เนื่องจากว่าครู
สอนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวยังดำารงชีวิตแบบพอเพียง

การกับรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้
ดำาเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้

1. นำาหนังสือจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคามไปถงึผูอ้ำานวยการแผนกศกึษาธกิาร
และกฬีาจงัหวดัอไุซ เพือ่ขอความอนเุคราะห์
เกบ็ขอ้มลูจากผูบ้รหิารและครผููส้อนโรเรยีน
ประถมศึกษา

2. จัดส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง 
โดยกำาหนดเวลาไป-กลับประมาณ 30 วัน 
เพือ่แจกใหผู้บ้รหิารและครผููส้อนทีเ่ปน็กลุม่
ตัวอย่าง จำานวน 322 ชุด

3. เมื่อได้รับแบบสอบถามที่ได้รับ
การตอบแบบสอบถามจากผู้บริหารและครู
ผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วมาตรวจสอบ
ความถูกต้องแบบสอบถามกลับคืนครบทุก
ฉบบั ผูวิ้จัยนำาไปดำาเนนิการตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
อิกครั้งก่อนทำาการวิเคราะห์ต่อไป

การจดัการกระทำาและการวเิคราะห์
ข้อมูล

1 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง
สมบรูณข์องแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืมาแลว้
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เลือกเฉพาะแบบสอบถามทีส่มบรูณม์าใชใ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล

2 นำาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลง
รหสัใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนแตล่ะ
ข้อและบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อ
วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์
สำาเร็จรูป ผู้วิจัยจะแยกการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม
และแปลของคะแนนที่กำาหนดไว้ โดยแบ่ง
เป็น 4 ตอน

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพ

ผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลู
โดยแจกแจงความถีห่ารอ้ยละ แลว้เสนอเปน็
ตารางประกอบเรียงท้ายตาราง

ตอนที ่2 เปน็แบบสอบถามเกีย่วกบั
พฤตกิรรมของผู้บรหิารทีมุ่่งงานและมุ่งสมัพนัธ์

ตามทฤษฏขีองไฟลช์แมน ผูว้จิยันำาใช้
แบบสอบถามทีม่ผีูส้รา้งขึน้แลว้ ซึง่ประกอบดว้ย
ขอ้คำาถาม 30 ขอ้ ลักษณะของแบบสอบถาม 
เปน็มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั วเิคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย (Mean)และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เป็นรายด้าน นำาเสนอเป็นตารางประกอบ
เรียงท้ายตารางตามเกณฑ์การประเมินของ  
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 99–100)

มากที่สุดกำาหนดให้ 5 คะแนน

มากกำาหนดให้ 4 คะแนน

ปานกลางกำาหนดให้ 3 คะแนน

น้อยกำาหนดให้ 2 คะแนน

น้อยที่สุดกำาหนดให้ 1 คะแนน

เกณฑ์การแปรผลข้อมูล โดยนำาค่า
เฉลี่ยไปเปรียบเทียบเกณฑ์การวิเคราะห์ผล
พิจารณา เพื่อทราบว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัด
อุดมไซ มีพฤติกรรมด้านการมุ่งงานและ
ด้านการมุง่สมัพนัธ์ อยู่ในระดับใด โดยหาคา่
เฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) นำาเสนอเป็นตาราง
ประกอบความเรียงท้ายตาราง โดยมีเกณฑ์
ในการแปล ความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้  
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 100)

4.51–5.00 หมายถึง พฤติกรรมผู้
บริหารมุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์ อยู่ในระดับ 
มากที่สุด

3.51–4.50 หมายถึง พฤติกรรมผู้
บรหิารมุง่งานและมุง่สมัพนัธ ์อยูใ่นระดบัมาก

2.51–3.50 หมายถึง พฤติกรรมผู้
บริหารมุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์ อยู่ในระดับ 
ปานกลาง

1.51–2.50 หมายถึง พฤติกรรมผู้
บรหิารมุง่งานและมุง่สมัพนัธ ์อยูใ่นระดบันอ้ย

 1.00–1.50 หมายถึง พฤติกรรม
ผู้บริหารมุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์ อยู่ในระดับ 
น้อยที่สุด

ตอนที ่3 เปน็แบบสอบถามเกีย่วกบั

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ
ครผููส้อนในสถานศกึษาสงักดัแผนกศกึษาและ
กฬีาจงัหวดัอดุมไซตามทฤษฎขีอง Herzberg 
แบบสอบถามนี้ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยอาศัย
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำาจุน
ของ Herzberg ซึ่งประกอบด้วยข้อคำาถาม 
60 ข้อ เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติงานของครูที่มีผลต่อพฤติกรรมของ 
ผู้บริหาร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
แบ่งเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมิน 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 99-100) ดังนี้

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานมาก
ที่สุด ระดับคะแนน 5 คะแนน

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานมาก
ระดับคะแนน 4 คะแนน

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานปาน
กลาง ระดับคะแนน 3 คะแนน

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานนอ้ย
ระดับคะแนน 2 คะแนน

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานนอ้ย
ที่สุด ระดับคะแนน 1 คะแนน

เกณฑ์การแปรผลข้อมูล โดยนำาค่า
เฉลี่ยไปเปรียบเทียบเกณฑ์ การวิเคราะห์
ผลพิจารณา เพื่อทราบว่าผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬา
จังหวัดอุดมไซ มีพฤติกรรมด้านการมุ่งงาน
และด้านการมุ่งสัมพันธ์อยู่ในระดับใด โดย
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) นำาเสนอ
เปน็คารางประกอบความเรยีงทา้ยตาราง โดย
มเีกณฑใ์นการแปล ความหมายคา่เฉลีย่ ดังนี ้ 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2543: 100)

4.51–5.00 หมายถงึ ความพงึพอใจ
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ มากที่สุด

3.51–4.50 หมายถงึ ความพงึพอใจ
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ มาก

2.51–3.50 หมายถงึ ความพงึพอใจ
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ปานกลาง

1.51–2.50 หมายถึง ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ น้อย

 1.00–1.50 หมายถึง ความพึง
พอใจในการปฏบิตังิาน อยูใ่นระดบั นอ้ยทีส่ดุ

ตอนที ่4 การหาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
พฤตกิรรมของผูบ้รหิารกบัความพงึพอใจใน

การทำางานครูในสถานศึกษา สังกัด
แผนกศึกษาแลกีฬาจังหวัดอุดมไซ โดย
การใช้ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำาจุน โดยการ 
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย  
(Correlation Coefficient)

สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1 สถิติที่ใช้หาคุณภาพ

1.1 การหาคา่อำานาจจำาแนกรายขอ้
ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์อย่างง่าย (Item-total Correlation) 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 94)

1.2 การหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(Alpha Coefficient)ของ Cronbach  
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 96-98)

2. สถิติพื้นฐาน

2.1 คา่เฉลีย่ ( ) (Arithmetic Mean)
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 105)

2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
(Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545: 106)

3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 กรณีทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้น
ไป ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
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เดียว F-test (One-way ANOVA) (บุญชม 
ศรีสะอาด. 2547: 226)

3.2 สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งงา่ย 
(Simple Correlation Coefficient) (สมนึก 
ภัททิยธานี. 2546: 255)

อภิปรายผล

1. พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการและ
กฬีาจงัหวดัอดุมไซ สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว จำาแนกตามประสบการณ์ใน
การทำางานและขนาดโรงเรยีน พบวา่ โดยรวม
และรายด้านทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตาม
ลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือด้านการ
มุ่งงาน และด้านการมุ่งสัมพันธ์ ตามลำาดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของประสิทธิ์  
สีแข่ไตร (2550: 93-94) ได้ศึกษาความพึง
พอใจของครแูละคณะกรรม การสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานทีม่ตีอ่พฤตกิรรมการตดัสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจ
ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ
ด้านงบประมาณ ส่วนด้านการบริหารทั่วไป
และด้านวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พจิารณาสถานภาพ พบวา่ มคีวามพึงพอใจตอ่
พฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
โดยรวมในระดับปานกลางและมีความพึง
พอใจในการบริหารงานด้านบุคลากรและ
ด้านวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง

ครมูคีวามพงึพอใจตอ่พฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจของผูบ้ริหารโรงเรียนอยูใ่นระดบัปาน

กลาง และมคีวามพงึพอใจในการบรหิารดา้น
บุคลากร ด้านการบริหารงบประมาณอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านบริหารทั่วไปและด้าน
วิชาการอยู่ในระดับปานกลาง ตามลำาดับ

ระดับความพึงพอใจของครูทีมีต่อ
พฤติกรรมการตัดสนิใจของผู้บรหิารโรงเรียน 
พบวา่ ดา้นการบรหิารงานวชิาการอยูใ่นระดบั
มาก เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้ พบวา่ความพงึ
พอใจ โดยรวมเรียงตามลำาดับ

คา่เฉลีย่สงูสดุคอื พฤตกิรรมการตดัสนิ
ใจกำาหนดปฏิทินการปฏิบัติงานตลอดปีการ
ศกึษาอยูใ่นระดบัมาก สว่นขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่ต่ำา
สุด คือ พฤติกรรมการตัดสินใจในการนิเทศ
การสอน เช่น การอบรม การเยี่ยมชั้นเรียน
อยู่ระดับน้อย ด้านการบริหารงบประมาณ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ขอ้ พบวา่ ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุคอื พฤตกิรรม
การตดัสนิใจในการจัดระบบการจัดซือ้จดัจ้าง
ชัดเจนและมีความเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่า
เฉลี่ยต่ำาสุด คือ พฤติกรรมการตัดสินใจใน
การจดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเปน็ประจำา
ทกุป ีดา้นการบรหิารบคุลากรโดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก เม่ือพจิารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมี่
ค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ คือพฤติกรรมการตัดสนิใจ
การสรรหาบรรจแุตง่ตัง้การเกลีย่อตัรากำาลงั
และการย้ายข้าราชการครู มคีวามเหมาะสม
และโปร่งใส ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด คือ
พฤติกรรมการตัดสินใจในการส่งเสริมและ
ดำาเนนิการทางวนิยั การลงโทษ การอทุธรณ ์
ร้องทกุข ์การออกจากราชการอยา่งยตุธิรรม 
ดา้นการบรหิารทัว่ไป โดยรวมอยูใ่นระดบัมา

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีคา่
เฉลี่ยมากที่สุด คือ พฤติกรรมการตัดสินใจ 
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ในการจดัระบบ การจดัซือ้จดัจา้งชดัเจนและ
มคีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา 
ของวาสนา สงิหะคเชนทร ์(2553: 76–81) 
ไดศ้กึษาและเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของครู
ผูส้อนตอ่การบรหิารสถานศกึษาของโรงเรยีน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
จำาแนกตามประสบการณ์การทำางาน พบว่า

ความพึงพอใจครูสอน โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียง
ตามลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ดา้นการบรหิารงานวชิาการและ
การบริหารงานโรงทั่วไป และสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ Castellon (2007: 164-
A) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการเปน็ผูน้ำาของผูบ้รหิาร 
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้พฤติกรรม
การเป็นผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียนและทาง
เลอืกการสอนของครกูบัทกัษะในการอา่นสำา 
หรับเด็กที่มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการ
เป็นผู้นำาของผู้บริหารองค์ประกอบ คือ 1) 
การให้ทักษะ2) การเป็นแม่แบบพฤติกรรม
ที่เหมาะสม 3) การสนับสนุนข้อผูกมัดต่อ
เป้าหมาย 4) การสนับสนุนรายบุคคล 5) 
การให้การกระตุ้นทางด้านสติปัญญา และ 
6) การมคีวามคาดหวังสงูท่ีใช้กบัครูโรงเรียน
อนบุาล ซึง่เป็นการเปิดกวา้งถงึแผนการของ
การเป็นผู้นำาของผู้บริหารที่มีประสิทธิผลใน
โรงเรยีนทีด่ำาเนนิการปฏริปูแผนการ ไดแ้ก่ 1) 
ครผููท้ีม่รีะดบัการศึกษาท่ีสูงกวา่จะมีการคาด
หวงัในนกัเรยีนสงูกวา่ และผูบ้ริหารจะมกีาร
คาดหวังที่สูงกว่าครู

2) โอกาสในการพัฒนาอาชีพอย่าง
ตอ่เนือ่งของครูเปน็สิง่สำาคญัสำาหรับโรงเรียน
ที่ดำาเนินการปฏิรูปแนวคิดในการงานของ
ครูผู้มีการสนับสนุนโดยผู้ บริหารได้อาศัย
โอกาสการพฒันาจติและทรพัยากรทีเ่หมาะ
สมในหอ้งเรยีน มกีารเปดิกวา้งการสนบัสนนุ
ที่แข็งแกร่งสำาหรับทัศนะวิสัยทัศน์สำาหรับ
โรงเรียนของผู้นำาการบริหาร 3) พฤติกรรม
การเปน็ผูน้ำาของผูบ้รหิารทีแ่ขง็แกรง่อยา่งหนึง่
จะมีความแขง็แกรง่ในพฤตกิรรมการเป็นผูน้ำา
ของผูบ้รหิารอกีอยา่งหนึง่ 4) ครผููท้ีร่บัรูว้า่ผู้
บรหิารของเขามคีวามแขง็แกรง่ในพฤตกิรรม
การเป็นผู้นำาของผู้บริหารจะสามารถเห็นได้
อยา่งชดัเจนเกีย่วกบัทศันะของการเปน็ผูน้ำา
ในการบริหารโรงเรียนที่มีการทำางาน มุ่งสู่
เป้าหมายของกลุ่ม และมีการส่งเสริมความ
พยายามในทั่วระดับของโรงเรียนเพื่อที่จะ
ยกระดับการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพฤติกรรมผู้นำาของผู้
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเปน็พฤตกิรรมที่
ผูบ้รหิารมุง่จดัระเบยีบงาน กำาหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานมอบหมายงาน

การจัดข่ายหรือสายใยการติดต่อ
สื่อสารและการประเมินการปฏิบัติงาน
ของกลุ่ม มีการสร้างความไว้วางใจร่วมกัน 
ยอมรบันบัถอืซึง่กนัและกนัการตดิตอ่สือ่สาร
แบบสองทาง และการให้ความสำาคัญกับ
ความรู้สึกของผู้ร่วมงาน Ratzburg (บุญ
ยงค์ ใจลำาปาง. 2544: 24 ; อ้างอิงมาจาก 
Ratzburg. 1999: 2-3) ตลอดจนผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา มีการไปศึกษาดูงาน
นอกสถานทีอ่ยูท่ีโ่รงเรยีนตน้แบบ ทัง้ภายใน
และต่างประเทศอีกประการหนึ่งมีการฝึก
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อบรมเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหารอย่าง
ตอ่เน่ือง ผู้บรหิารใช้ความสามารถและทักษะ
ในการนำาทำางานในหนา้ทีใ่หป้ระสบผลสำาเร็จ
ผูบ้รหิารการเปลีย่นแปลงไปในทางบวก เชน่ 
ระดับความรูด้า้นการบรหิารการศกึษา ดา้น
ข้อมูลข่าวสาร

ด้านการตัดสินใจและด้านอื่นๆ ส่ง
ผลทำาให้ทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนเห็นว่าผู้
บริหารมีความรับผิดชอบมีพฤติกรรมภาวะ
ผูน้ำา และพฤตกิรรมของผูบ้รหิารอยูใ่นระดับ
มาก (แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพง
สาลี. 2547: 138) ผลการเปรียบเทียบ
พฤตกิรรมของผู้บรหิารโรงเรยีนประถมศกึษา 
สงักดัแผนกศกึษาธิการและกฬีาจังหวัดอดุม
ไซ พบว่า พฤติกรรมของผู้บริหารจำาแนก
ตามประสบการณ์ในการทำางานและขนาด
โรงเรียนต่างกัน มีองค์ประกอบพฤติกรรม
ของผู้บริหารโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั สอดคลอ้ง
กบัผลการศกึษาของวทิยา สงิหเ์รอืง (2552: 
104) ไดศ้กึษาความพงึพอใจของครผููส้อนที่
มตีอ่การบรหิารวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
สงักัดสำานักงานการศกึษาเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
อุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า ครู
ผูส้อนทีม่เีพศตา่งกนัมคีวามพงึพอใจไมแ่ตก
ต่างกัน ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกันมีความพึง
พอใจตอ่การบรหิารงานวิชาการของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนโดยรวมไมแ่ตกตา่งกัน เมือ่พจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
ดา้นการวดัและประเมนิผล ครผููส้อนทีม่อีายุ
ต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูสอนที่มี
ประสบการณ์ในการทำางานต่างกัน 

มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับพรม
ลือ แก้วคำาใจ (2551: 121-122) ได้ศึกษา
พฤตกิรรมภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยม
สมบรูณ ์สงักดัแผนกศกึษาและกฬีาแขวงพง
สาล ีสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
ผลการศกึษา พบวา่ พฤตกิรรมภาวะผูน้ำาโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง

เมือ่พจิารณาเปน็รายด้าน พบวา่อยู่
ในระดบัมาก 2 ดา้น คอื ดา้นความเชือ่มัน่ใน
คนอืน่ ดา้นการมองการณไ์กลและอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 5 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นการเปลีย่นแปลง 
ดา้นความกลา้และเปดิเผย ดา้นการใชค้ณุคา่
เป็นแรง ผลักดัน ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และดา้นความสามารถเผชญิกบัความสลบัซบั
ชอ้นตามลำาดบั พฤตกิรรมภาวะผูน้ำาโดยรวม
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมสมบูรณต์ามความ
คิดเห็นของครูที่มีประสบ การณ์ในโรงเรียน
ขนาดตา่งกนั พบวา่ไมม่ปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง
ขนาดโรงเรยีน และประสบการณใ์นการปฏบิตัิ
งาน แตว่า่ครทูีม่ปีระสบการณต์า่งกนัมคีวาม
คิดเห็นต่อพฤติกรรมภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาตามประสบการณ์
การในการปฏบิตังิานและขนาดโรงเรยีน พบ
ว่า ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กเห็น
ว่าพฤติกรรมภาวะผูน้ำาของผูบ้ริหารมากกว่า
โรงเรียนขนาดกลางอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้บริหารที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนเขนาดต่างกันมีระดับพฤติกรรม
ภาวะผูน้ำาไมแ่ตกตา่งกนั ครทูีม่ปีระสบการณ์
ในการปฏบิตังิานแตกตา่งกนัมคีวามเหน็ตอ่
พฤตกิรรมภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารแตกตา่งกนั
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อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิไมพ่บปฏสิมัพนัธ์
อยา่งมีนยัสำาคญัทางสถติริะหวา่งขนาดโรงเรยีน 
และประสบการณใ์นการบรหิารงานเกีย่วกบั
พฤติกรรมภาวะผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมสมบูรณ์ สังกัดแพนกศึกษาประจำาจัง
พงสาลี และสอดคล้องกับ

ผลการศกึษา ของทพิย ์โชตกิเสถยีร  
(2550: 78 – 80) ได้มุ่งศึกษาและเปรียบ
เทยีบความพงึพอใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีม่ี
ตอ่การบรหิารงานของผูบ้รหิารสตรโีรงเรยีน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาบรุรีมัย ์
เขต 1-4 ผลการวจัิย พบวา่ ผูใ้ตบั้งคบับัญชา
มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้
บริหารสตรีโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 โดยรวม
และหลายด้านอยูใ่นระดบัมากโดยเรยีงตาม
ลำาดับจากค่าเฉล่ียสูงไปหาต่ำา ทั้ง 7 ด้าน 
คือ งานปรกครองนักเรียนงานธุรการ งาน
วิชาการ งานการบริหารทั่วไปงานอาคาร
สถานที่ งานบริการ และ งานโรงเรียนกับ
ชมุชน มกีารศกึษาในครัง้นี ้พบวา่ผูใ้ตบ้งัคบั
บญัชาทีม่เีพศตา่งกนัมคีวามพงึพอใจตอ่การ
บริหารงานของผู้บริหารแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ ดา้น
ธุรการและด้านงานโรงเรียนกับชุมชนแตก
ตา่งกนัอยา่งมีนยัสำาคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
สว่นงานวิชาการและงานอาคารสถานท่ีแตก
ตา่งกนัอยา่งมีนัยสำาคนัทางสถติทิีร่ะดับ .05 
สำาหรับด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกันผู้ใต้บังคับ
บัญชาที่มีต่ำาแหนงต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานของผู้บริหารโดยรวมและ
หลายดา้นไมแ่ตกต่างกนั ผูใ้ต้บงัคับบญัชาที่

มีประสบการณ์ในการปฏบิตังิานในโรงเรยีน
ต่างกนั ความพึงพอในต่อการบรหิารงานของ
ผู้บริหารงานโดยรวม และหลายด้านไม่แตก
ตา่งกนั ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะผูบ้รหิารโรงเรยีน
ประถมศึกษามีศักยภาพในการบริหารงาน 
ใช้หลักการและทฤษฎีการบริหารที่ไม่ต่าง
กันมากนัก ส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารจะมีการ
ศึกษาที่สูง ยอมรับแนวคิด หรือมีวิธีการ
ทำางานแบบใหมเ่พือ่ปรับปรุงการปฏบิติังาน
และทนัตอ่การเปล่ียนแปลง มีความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ รู้จักปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติ
งานของตนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของเพือ่นรว่มงานและทอ้งถิน่ไดเ้ปน็อยา่งด ี
มีความมุ่งม่ัน พฤตกิรรเหมาะสมกับความเป็น
ผู้นำา กล้าคิดกล้าแสดงออกมีความมั่นใจใน
ตนเอง สรา้งความเชือ่มัน่ ยอมรบัและความ
ไว้วางใจให้กับครูในโรงเรียนการประพฤติ
ปฏบิตัตินของผู้บรหิาร การอทิุศเวลาเสยีสละ 
มีจิตสาธารณะและความศรัทธา ผู้บริหาร
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อครูได้ เป็นผู้
ท่ีมีการครองตน ครองคน และครองงาน 
สามารถดำาเนินภารกิจในการบริหารงานใน
สถานศึกษาโดยใช้ภาวะผู้นำาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสมครูผู้สอนแม้จะมี
ประสบการณ์ในการทำางานต่างกันก็มีการ
รับรู้พฤติกรรมผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียนใน
ระดับเดียวกันจึงทำาให้ผลการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมผู้นำาจำาแนกตามประสบการณ์ใน
การทำางานไม่แตกต่างกัน

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อพฤติกรรม
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
แผนกศึกษาธิการจังหวัดอุดมไซ จำาแนก
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ตามประสบการณ์ในการทำางานและขนาด
โรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของปัญญา 
มกีาฬหวา้ (2550: 92–94) ได้ศกึษาความ
สัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษากบัความ
พงึพอใจของครตูามทศันะขา้ราชการครสูาย
งานการสอนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบวา่อยูใ่นระดบัมากทกุดา้นความพงึ
พอใจของครสูายงานการสอนโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากและเมือ่พิจารณาเป็นรายดา้นพบ
ว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดยเรียง ลำาดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คอืความพงึพอใจ
ตอ่งานท่ีรับผดิชอบ ความพึงพอใจตอ่สภาพ 
แวดล้อมในที่ทำางานและความพึงพอใจต่อ
เพือ่นรว่มงามตามลำาดบัอยูใ่นระดบัปานกลาง

1 ดา้น คอื ความพงึพอใจตอ่รายได้
และผลประโยชน์ สอดคล้องกับการศึกษา 
ของกรรณิการ์ ดาวธง (2553: 53-54) ได้
ศกึษาความพงึพอใจของครตูอ่การบรหิารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 
2 ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของครู 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น เรยีง
จากคา่เฉลีย่มากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่
ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารงาน
งบ ประมาณ และ ด้านการบริหารวิชาการ 
ตามลำาดบั ดา้นการบรหิารวชิาการ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมากทกุขอ้ และสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษา ของจันธิดาผ่านสอน (2553: 
107-108) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผล
ในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด ตาม
การรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 
ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ผู้บริหารสถาน
ศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
รอ้ยเอด็ มภีาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงโดยรวม 
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงลำาดบั
ค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา คือ 

ด้านการมีอิทธผิลอย่างมีอุดมการณ์
หรือภาวะผู้นำาเชิงบารมี ด้านกระตุ้นทาง
ปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจและ
ด้านการคำานึงถึง ความเป็นปัจเจกบุคคล 
ประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหาร
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียง
ลำาดบัคา่เฉลีย่สงูสดุจากมาก คอื ดา้นความ
สามารถในการพัฒนานักเรียนให้ทัศคติดี
ในทางบวก ด้านความสามารถในการปรับ
เปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน

ดา้นความสามารถในแกปั้ญหาภายใน
โรงเรยีน ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวา่ครผููส้อนและ
ผู้บริหารมีมีการเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ เพื่อมา
พฒันาการเรยีนการสอน มกีารพฒันาสภาพ
แวดลอ้มอยูภ่ายในโรงเรยีน ทกุอยา่งใหเ้ปน็
ไปตามกระบวนการยอมรับว่าการเรียนรู้ มี
การใช้แรงผลักดันในการทำางาน รวมทั้งไม่
เคยแสดงการแข่งขันผลงานทางการเรียน
การสอนของครูอาจารย์ ทั้งครูอาจารย์และ
ผู้บริหารคิดว่าพฤติกรรมของผู้บริหารเพียง
นีก้เ็ปน็ทีย่อมรบัได้และดีทีส่ดุแลว้สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ Herzberg (1959) ใหค้วาม
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หมายวา่ ความรูส้กึของบคุลากรท่ีมีต่อความ
ม่ันคงในการทำางาน ความยั่งยืนของอาชีพ 
ทำาใหค้นพงึพอใจในการทำางานในองคก์ร จาก
ปจัจยัเหลา่นีท้ำาใหค้รผูู้สอนมคีวามพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

4. ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อพฤติกรรม
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
แผนกศึกษาธิการ จังหวัดอุดมไซ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า โรงเรียนขนาด
กลางมีความพึงพอใจสูงกว่าโรงเรียนขนาด
ใหญ่ ส่วนประสบการณ์ในการทำางานต่าง
กัน มีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลการศึกษา ของวาสนา สิง
หะคเชนทร์ (2553: 76–81) ได้ศึกษาและ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อ
การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำาแนก
ตามประสบการณ์การทำางาน พบว่า ความ
พึงพอใจครูสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น เรยีงตามลำาดบัค่า
เฉล่ียจากมากไปหาน้อย คอื ด้านการบรหิาร
บคุคล ดา้นการบรหิารงานงบประมาณ ดา้น
การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงาน
ทั่วไป ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของครูสอน จำาแนกตามประสบการณ์การ
ทำางาน โดยร่วมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของวิทยา สิงห์เรือง (2552: 
104) ไดศ้กึษาความพงึพอใจของครผููส้อนท่ี
มตีอ่การบรหิารวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
สงักัดสำานักงานการศกึษาเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
อุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า ครู

ผูส้อนท่ีมเีพศตา่งกนัมคีวามพึงพอใจไมแ่ตก
ต่างกัน ครูผู้สอนท่ีมีอายุต่างกันมีความพึง
พอใจตอ่การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
ดา้นการวัดและประเมนิผลครูผูส้อนทีม่อีายุ
ต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูสอนที่มี
ประสบการณ์ในการทำางานต่างกนั มีความพึง
พอใจตอ่การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนโดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกตา่งกนั 
และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของประสทิธิ ์
สีแข่ไตร (2550: 93-94) ได้ศึกษาความพึง
พอใจของครแูละคณะกรรม การสถานศกึษา
ขัน้พ้ืนฐานทีม่ตีอ่พฤตกิรรมการตดัสนิใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม
เขต 1 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจ ของครูที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนโดยรวมและรายดา้นไม่
แตกตา่งกนัทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวา่ผูบ้รหิารที่
อยู่โรงเรียนขนาดต่างกันมีพฤติกรรมภาวะ
ผูน้ำาแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัประสบการณบ์ริหาร
งาน ผู้บริหารที่มีประสบการณ์บริหารงาน
ต่างกัน ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียน ส่วน
ครูที่มีประสบการณ์ในการทำางานแตกต่าง
กัน แต่ก็ไม่ได้รับการอบรมด้านพฤติกรรม
การบรหิารของผูบ้รหิารโรงเรยีน ครไูมท่ราบ
วา่ผูบ้รหิารมพีฤตกิรรมแบบใดจงึจะถกูตอ้ง 
ดังนั้นจึงมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของผู้
บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะวา่ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามรูค้วาม
สามารถในการดำาเนินงาน มีความยุติธรรม
ในการบรหิาร บคุลากรภายในสถานศกึษามี
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สว่นรว่มในการตดัสนิใจ การใหอิ้สระในการ
ทำางานทีไ่ดรั้บมอบหมายความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ผู้บริหาร และบุคลากรในสถานศึกษาในเชิง
สรา้งสรรค ์ดแูลทุกขข์องบคุลากร และสถาน
ศึกษามีบรรยากาศของความกระตือรือร้นที่
จะทำางานอยา่งเตม็ท่ี ซึง่วธิกีารตา่งๆ เหลา่นี ้
เปน็การสรา้งแรงจูงใจใหค้นมคีวามพงึพอใจ
ในการทำางาน ละมีขวญักำาลงัใจในการปฏบิตัิ
งาน (ธงชัย สันติวงษ์. 2531: 243)

5. ความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรม
ผู้นำาของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏบิติังานของครโูรงเรยีนประถมศกึษา สงักดั
แผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดอุดมไซ 
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดย
รวม ดา้นแบบมุง่งาน ดา้นแบบมุง่ความสมัพนัธ์
พฤตกิรรมผูน้ำาของผูบ้รหิารกบัความพงึพอใจ
ในการปฏิบตังิานของคร ูมคีวามสมัพนัธก์นั
ในทางบวกอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา ของจนัธดิา 
ผ่านสอน (2553: 107-108) ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
กับประสิทธิผลในการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ร้อยเอ็ดตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอน ผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลใน
การบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดย
รวมและรายดา้นอย่างมีนยัสำาคัญทางสถติทิี่
ระดับ 0.01 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Snow (2002: 1078-B) ศึกษาผลกระทบ
สถานะภาพทางจิตวิทยาของผู้นำากับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากรที่ 

(Alliant International University) ผลการ
ศกึษา พบวา่ โครงสรา้งสถานะทางจติวทิยา
และสถานภาพความพงึพอใจของบคุลากรมี
ความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุลากรกบัผูน้ำาในทาง
บวกกบั ความสัมพันธใ์นทัศนะของบุคลากร
ต่อสถานะทางจิตวิทยาของหัวหน้าหน่วย
งานในด้านประสบการณ์การทำางานผ่าน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และความ
พงึพอใจของบุคคลากร ไดส้รา้งสมัพนัธภาพ
ระหวา่งบคุคลกบัเพือ่นรว่มงานทีห่ลากหลาย 
มีอิทธิพลต่อสถานะทางด้านจิตวิทยาที่มี
ความสมัพนัธภาพอยา่งปฏเิสธไมไ่ดก้บัการ
พึงพอใจในการปฏบัิติงาน ตามกฎเกณฑท่ี์ใช้
สำารวจความคิดเห็นความพึงพอใจเรื่องการ
ปฏิบัติงาน มีสัมพันธ์กันกับความพึงพอใจ 
สถานะภาพทางจติวทิยาของผูน้ำาไดส้ง่ผลทีด่ี
ทีก่บัความพอใจในการปฏบิตังิานของบคุคลา
กรในมหาวิทยาลัย สากล อาเลียน (Alliant 
International University) และสอดคลอ้งกบั
ผลการศกึษาของCastellon (2007: 164-A) 
ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูเ้กีย่ว
กับพฤติกรรม การเป็นผู้นำาของผู้บริหาร 
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้พฤติกรรม
การเป็นผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียนและทาง
เลือกการสอนของครูกับทักษะในการอ่าน
สำา หรับเด็กที่มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
การเป็นผู้นำาของผู้บริหาร องค์ประกอบ คือ

1) การให้ทักษะ

2) การเป็นแม่แบบพฤติกรรมที่
เหมาะสม

3) การสนบัสนนุขอ้ผูกมดัตอ่เปา้หมาย

4) การสนับสนุนรายบุคคล
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5) การให้การกระตุ้นทางด้านสติ
ปัญญา และ

6) การมีความคาดหวังสูงที่ใช้กับ
ครูโรงเรียนอนุบาลซึ่งเป็นการเปิดกว้างถึง
แผนการของการเป็นผู้นำาของผู้บริหารที่มี
ประสิทธิผลในโรงเรียนที่ดำาเนินการปฏิรูป
แผนการ ได้แก่

1) ครูผู้ที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่า
จะมีการคาดหวังในนักเรียนสูงกว่า และผู้
บริหารมีการคาดหวังที่สูงกว่าครู

2) โอกาสในการพัฒนาอาชีพอย่าง
ต่อเนือ่งของครเูปน็สิง่สำาคญัสำาหรบัโรงเรยีน
ทีด่ำาเนนิการปฏริปูแนวคดิในการทำางานของ
ครูผู้มีการสนับสนุนโดยผู้ บริหารได้อาศัย
โอกาสการพัฒนาจติและทรัพยากรทีเ่หมาะ
สมในหอ้งเรยีน มกีารเปดิกวา้งการสนบัสนนุ
ที่แข็งแกร่งสำาหรับทัศนะวิสัยทัศน์สำาหรับ
โรงเรียนของผู้นำาการบริหาร

3) พฤติกรรมการเป็นผู้นำาของ
ผู้บริหารที่แข็งแกร่งอย่างหนึ่งจะมีความ
แข็งแกร่งในพฤติกรรมการเป็นผู้นำาของผู้
บริหารอีกอย่างหนึ่ง

4) ครูผู้ที่รับรู้ว่าผู้บริหารของเขามี
ความแข็งแกร่งในพฤติกรรมการเป็นผู้นำา
ของผู้บริหารจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
เกีย่วกบัทศันะของการเปน็ผูน้ำาในการบรหิาร
โรงเรยีนทีม่กีารทำางาน มุง่สูเ่ปา้หมายของกลุม่
และมกีารส่งเสรมิความพยายามในทัว่ระดบั
ของโรงเรียนเพือ่ที ่จะยกระดบัการบรรลุผล
สัมฤทธิ์ของนักเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ครผููส้อนไดร้บัการสนบัสนนุ สง่เสรมิและให้
ความไวว้างใจจากผู้บรหิารในการปฏบิตังิานใน
ดา้นตา่งๆ ไมว่า่จะเปน็ในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน 

หรอืเรือ่งสว่นตวัทำาใหโ้ดยภาพรวมพฤตกิรรม
ผูน้ำาของผูบ้ริหารโรงเรียน จงึมคีวามสมัพนัธ์
กบัความพงึพอใจในการปฏบัิตงิานของครอูยู่
ในระดับค่อนข้างสูง สอดคล้องกับแนวคิด
ของ (Maslow, 1970) ให้ความหมายว่า 
มนษุยน์ัน้ยอ่มตอ้งการความมัน่คงและความ
ปลอดภยั และยงัต้องการ การยอมรบันบัถอื
อยากมชีือ่เสยีง โดยมลีำาดบัความตอ้งการเปน็
ขัน้ๆ และเมือ่ไดร้บัความตอ้งการกย็อ่มเกดิ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 จากผลการวจิยั พบวา่ พฤตกิรรม
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก แสดง
ว่าผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ให้ความ
สำาคัญกับทั้งงาน คน และการเปลี่ยนแปลง 
ดังน้ันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจงึควรนำาผลการ
วิจัยที่สะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้บริหารใน
ระดับมาก มาเปน็แนวทางในการพฒันาและ
สร้างสรรค์ผู้บริหารที่มีคุณภาพต่อไป

1.2 จากผลการวจิยั พบวา่ พฤตกิรรม
ของผู้บรหิารโรงเรยีนประถมศกึษาดา้นการมุง่
งาน มคีา่เฉลีย่มากกวา่ดา้นมุง่ความสมัพนัธ์
ดงันัน้ผูบ้รหิารโรงเรยีนควรใหค้วามสำาคญักบั
คณุภาพการทำางานของครผููส้อนใหส้ามารถ
พัฒนางานตนเองโดยมีการประกันคุณภาพ
ของานที่ครูผู้สอนปฏิบัติ

1.3 จากผลการวจิยั พบวา่ ครผููส้อน
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จำาแนก
ตามประสบการณ์ในการทำางานและขนาด
โรงเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
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มาก ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความสำาคัญและ
เสริมสร้างความพงึพอใจในการปฏบิตังิานให้
มากขึน้ เพือ่เปน็การสรา้งขวญัและแรงจงูใจ
ในการปฏิบัติงานให้กับครูผู้สอน

1.4 จากการทดสอบความสัมพันธ์
ระหวา่งพฤตกิรรมผูน้ำาของผูบ้รหิารโรงเรยีน
กบั ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของครผูู้
สอน พบว่า พฤติกรรมผู้นำาของผู้บริหารมี
ความสัมพันธ์ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
เชงิบวก ผู้บรหิารโรงเรยีนควรเสรมิสรา้งความ
พึงพอใจในองค์การ ส่งเสริมสนับสนุนเรื่อง
คา่ตอบแทนเงนิเดอืน สวสัดกิารตา่งๆ ตลอด
จนความมั่นคงปลอดภัยในการทำางานท่ียัง
อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำา เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น ซ่ึงจะส่งผล
ตอ่การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและสง่
ผลต่อผู้เรียนต่อไป

1.5 กระทรวงศึกษาธิการลาวควร
นำาผลวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
กำาหนดหลกัสตูรและหลกัเกณฑใ์นการสอบ
คดัเลอืกหรอืคดัเลอืกบคุลากรใหเ้ขา้สูต่ำาแหนง่
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา

1.6 โรงเรยีน หรอืแผนกศกึษาแขวง
อืน่ๆ ควรนำาผลการศกึษาครัง้นีไ้ปพจิารณา
จัดฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการให้กับผู้
บริหาร เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
และเพ่ือใหเ้กดิประโยชนต์อ่ระบบการบรหิาร
การศึกษาต่อไป

1.7 โรงเรียนประถมศึกษา ควร
พัฒนาพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนให้
เป็นผู้บริหารดีเด่น ให้เป็นต้นแบบ

1.8 จากการทดสอบความสัมพันธ์
ระหวา่งพฤตกิรรมผูน้ำาของผูบ้รหิารโรงเรยีน

กับความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของครูผู้
สอนโดยรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้บริหาร
โรงเรียนจึงควรเสริมสร้างความพึงพอใจใน
องคก์าร ส่งเสริมสนบัสนนุเร่ืองคา่ตอบแทนเงนิ
เดอืน สวสัดกิารตา่งๆ ตลอดจนความมัน่คง
ปลอดภยัในการทำางานทีย่งัอยูใ่นระดบัคอ่น
ขา้งต่ำา เพือ่ใหเ้กดิความพงึพอใจในการปฏบิตัิ
งานที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผล ต่อการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนและสง่ผลตอ่ผูเ้รยีนตอ่ไป

2. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังตอ่ไป

2.1 ควรศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
พฤตกิรรมผูน้ำาของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัความ
พึงพอใจของครโูดยศกึษาพฤติกรรมผูน้ำาตาม
แนวคิดของนักวิชาการคนอื่นๆ 

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา
กบัครสูอนเพือ่สง่เสรมิใหค้รผููส้อน สามารถ
นำาผลที่ได้ไปพัฒนาตนเองและองค์การเพื่อ
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตาม
แนวคิดผู้นำาที่เน้นการเปลี่ยนแปลง

2.3 ควรศึกษาความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมผู้นำาจากกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น 
ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา

2.4 ควรจะทำาการวิจัยการศึกษา
พฤตกิรรมของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา 
ทัง้เขตการศกึษาทกุเมอืง หรอืในสงักดัแผนก
ศึกษาทุกแขวง

2.5 ควรศกึษาตวัแปรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา เช่น วุฒิการศึกษา เพศ สถานภาพ
เป็นต้น
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การพัฒนารูปแบบการบริหารสำาหรับโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
A Development of Administrative Model for Prototype  
Kindergarten.School Under the Office of the Basic Education 
Commission, the Ministry of Education

ณัฐพล เนื่องชมภู

Natthapol Nueangchompoo

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถุประสงค์ 1) เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนัและ ความตอ้งการในการ
บรหิารโรงเรยีนอนบุาลตน้แบบสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน กระทรวง
ศกึษาธกิาร 2) เพือ่พฒันารูปแบบการบริหารสำาหรบัโรงเรยีนอนบุาลตน้แบบสงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ความต้องการการบริหารโรงเรียนอนุบาลต้นแบบสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบเป็นองค์ประกอบ
ของรูปแบบการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยนำาเข้า กระบวนการ และผลผลิต ประชากร 
ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลต้นแบบทุกโรง จำานวน 183 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหารโรงเรียน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ชนิดประมาณค่า 5 ระดับ มีการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 5 คน โดยมีค่า IOC ระหว่าง 0.50 ถึง 1.00 หลังจากนั้นจึงนำาไปหาค่าความเชื่อ
มั่น โดยวิธีของครอนบัค มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 การวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ 
Priority Needs Index (PNI) เพื่อกำาหนด ค่าดรรชนีความต้องการจำาเป็นเพื่อสร้างเป็นรูป
แบบ หลังจากนั้นจึงนำาร่างรูปแบบไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 7 ท่าน เป็นผู้ประเมินความ
เหมาะสม และความเปน็ไปได ้ปรากฏวา่มคีา่ความเหมาะสมและความเปน็ไปได ้อยูท่ีร่ะดบั
มากที่สุดทั้งสองประเด็น 

ผลการวิจัยปรากฏว่า ด้านสภาพปัจจุบันและความต้องการเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของรูปแบบการบริหารยังคงมีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบเหมือนกัน ได้แก่ ปัจจัยนำาเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต รูปแบบที่พัฒนาขึ้นปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

ด้านปัจจัยนำาเข้า ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ จัดบุคลากรตรงตามความถนัดและความ
สามารถของแต่ละบุคคล คัดเลือก ด้วยวิธีการที่หลากหลายทรัพยากรวัตถุ ได้แก่ โรงเรียน
มีทะเบียนควบคุมวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบได้ และ มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอกับ
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ความต้องการในการปฏิบัติงาน ทรัพยากรการเงิน ได้แก่ มีการบริหารจัดการ การเงินอย่าง
โปร่งใส และมีการจัดทำางบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สารสนเทศ ได้แก่ มีการ
พฒันาระบบสารสนเทศทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ระบบสารสนเทศมาจากขอ้มลูและขอ้เทจ็
จริงที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ดา้นกระบวนการ ปรากฏวา่ กระบวนการบรหิาร ไดแ้ก ่ใหบ้คุลากรมสีว่นรว่มในการ
บริหารงาน มกีารควบคุมตรวจสอบตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน กระบวนการเรยีน
การสอน ได้แก่ โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและการอยู่ค่ายพักแรม และ ครูผลิต
สื่อการเรียนการสอนเพียงพอกับความต้องการ กระบวนการพัฒนา ได้แก่ นักเรียนสามารถ
ศกึษาค้นควา้และหาคำาตอบไดด้ว้ยตนเอง และ พฒันาหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของนกัเรยีน กระบวนการบรกิาร ได้แก ่มกีารประชาสมัพนัธเ์ผยแพรข่า่วสารการดำาเนนิงาน
ของนักเรียน มีการประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเขตพื้นที่บริการ

ด้านผลผลิต ปรากฏว่า พัฒนาการด้านต่างๆ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
สมรรถนะผู้เรียน ได้แก่ นักเรียนทุกคนเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรงทำาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น และ นักเรียนมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านต่างๆ ได้แก่ มีการนำาผลจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มา
ปรับปรุงคุณภาพนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ และ นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำางาน
สำาเร็จตามวัตถุประสงค์ ความคาดหวังเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม ได้แก่ การยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทำาให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ ค่านิยมเป็นข้อตกลงร่วม
กันของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติตามให้บรรลุวัตถุประสงค์

คำาสำาคัญ: รูปแบบการบริหารโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ

Abstract

This research has the purposes: 1) to study the present condition and the 
need for management of prototype kindergarten schools attached to Office of 
the Basic Education Commission, Ministry of Education, 2) to develop manage-
ment model for of prototype kindergarten schools attached to Office of the Basic 
Education Commission, Ministry of Education To study the present condition and 
the need for management of prototype kindergarten schools attached to Office of 
the Basic Education Commission, Ministry of Education. The researcher adopted 
a systematic theoretical concept to be the elements of model of management 
style, consisting of input factors, process and output populations including 183 
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kindergarten schools. The persons giving the data are school administrators. The 
instrument used in this research was questionnaire in types of 5 levels. The re-
searcher asked 5 qualified persons to check the values, with the IOC from 0.50 
to 1.00, then the researcher measured reliability by method of Kronbak, with the 
reliability to be equal to 0.94. the researcher analysed by using the average and 
standard deviation (SD), then analyzed the differences using analysis method of 
Priority Needs Index (PNI) to determine the index needs to create a pattern. Then 
the pattern would be brought 7 qualified persons to evaluate appropriateness 
and possibility. It appeared that there was appropriateness value and possibility 
at most levels in the two issues. 

The research findings appeared that the current condition and needs on 
the components of the management style still have the same three components, 
namely input factors, process and output. The model which was developed had 
the following detail: 

Input factors of human resources included staffing to meet the needs 
and abilities of each individual. The selection was made by means of a variety of 
material resources included the school had registration for controlling materials 
and equipment that can inspect and had enough materials and equipment for the 
needs of the operation. Financial resources included clear financial management 
and there was arrangement of existing budget to maximize the benefits. Informa-
tion included development of both short and long term of information system. 
Information system came from data and facts used in work operation.

Regarding the administrative process, it appeared that administrative 
processes, included giving opportunity for the personnel to participate in the 
administration. There were control, inspection, monitoring and evaluation of work 
operation. learning and teaching process, included the fact that schools arranged 
activities-scout and girl scout, staying in camps and teachers produced media 
sufficiently to meet demand. Development process included the fact that stu-
dents can study and find answers by themselves and curriculum was developed 
to meet the needs of students. Service included publicizing information about 
students’ operation. There was coordination and networking of cooperation with 
the service area.

Regarding productivity, it appeared that developments in several aspects, 
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included physical, emotional, social and intellectual competencies. This included 
the fact that all students learnt by passing direct experience, making academic 
achievement to be better and students had physical body proper to their ages 
and have good habits. The desired characteristics, included bringing the assess-
ment of desired characteristics to improve students’ quality to be efficient and 
then students would have responsibility in successful working according to the 
objectives. Expectations about the culture and society, included the acceptance of 
social change, making to stay in society with happiness and social values of joint 
agreement of personnel that must comply with in order to achieve the objectives. 

Keywords: การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ 

บทนำา

 ประเทศไทยไดม้กีารประกาศใชพ้ระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
การจดัการศึกษาปฐมวยัในลักษณะการอบรม
เล้ียงดู และเตรียมความพร้อมให้เด็กแรก
เกิด ถึง 5 ปี ก่อนเข้าเรียนในระดับประถม
ศึกษา และกำาหนดในมาตรา 12 ให้บุคคล 
ครอบครัว องค์กร ชุมชน สามารถจัดการ
ศึกษาได้เอง นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
คร้ังสำาคัญในสมัยที่มีการปฏิรูปการศึกษา
ในยุคต่อมา และได้ใช้คำาว่า ปฐมวัย มาใช้
แทนอนบุาลศกึษาตามกฎหมาย แตใ่นความ
หมายก็ยังคงมีลักษณะเดียวกันการจัดการ
ศกึษาปฐมวยัใชท้ฤษฏอีงคค์วามรูก้ารศกึษา
หลายทฤษฎีตามความเชื่อของผู้จัดแต่ละ
แห่ง ความรู้เหล่านั้นมีการพัฒนาให้เจริญ
ก้าวหน้า รวมทั้งมีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
อย่างต่อเนื่อง ต่อมาพ.ศ. 2546 มีหลักสูตร
การศกึษาปฐมวยัจดัการศกึษาตัง้แตเ่ดก็ แรก
เกิด – 5 ปี โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงตามอายุ คือ 

อายุแรกเกิด-3 ปี และอายุ 3-5 ปี ซึ่งในช่วง
กลุม่อายแุรกการอบรมเลีย้งดจูะมุง่เนน้ทีพ่อ่ 
แม่และครอบครัว ส่วนช่วงกลุ่มอายุหลังมี
สถานศึกษาดูแล โดยจัดการศึกษาเรื่องการ
เจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพกายและ
จิต การจัดประสบการณ์ให้เกิดพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา พัฒนาสูงสุดเต็มตามศักยภาพ 

การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั แมจ้ะ
มหีลกัสตูรเดยีวกนั แตป่จัจยัพืน้ฐานทางดา้น
ครอบครัว ความรู้ ประสบการณ์ และความ
พรอ้มของหนว่ยงานท่ีจดัมคีวามแตกตา่งกนั
มาก โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของพ่อแม่วัย
ทำางานที่ทิ้งภาระการเลี้ยงดูลูกเล็กๆ ไว้กับ
ผู้สูงอายุและผู้รับจ้างที่ไม่มีความรู้ ทำาให้ไม่
สามารถพัฒนาเด็กได้เต็มที่ ในการดำาเนิน
งานของรัฐบาลได้ให้ความสำาคัญกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างมากเพราะ
ถอืวา่เปน็การวางรากฐานชวีติทกุดา้นใหเ้ปน็
ทรพัยากรบคุคลทีม่คีณุภาพ มคีวามสามารถ
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สร้างสรรค์สังคมไทยและสังคมโลก 

ในปีพ.ศ. 2548สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้ง
โรงเรยีนศนูยเ์ดก็ปฐมวยัตน้แบบ โดยแยกตา
มอำาเภอๆ ละ 1 โรงเรียน ซึ่งบางแห่งเป็น
โรงเรยีนอนบุาลประจำาอำาเภอเดมิ โดยใชช้ือ่
ใหมว่า่โรงเรยีนศูนย์เดก็ปฐมวยัตน้แบบ ซึง่รวม
ทัง้โรงเรยีนอนุบาลประจำาจงัหวดัและประจำา
อำาเภอเดิมบางแห่ง จำานวน 943 โรงเรียน 
ต่อมาปี พ.ศ. 2550 ได้กำาหนดให้โรงเรียน
ศูนย์เด็กปฐมวัยประจำาเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ขยายผลโรงเรียนละ 1 โรง และกำาหนด
ใหเ้ปน็โรงเรยีนศนูยเ์ดก็ปฐมวยัเครอืขา่ยอกี
เป็นจำานวน 933 โรงเรยีน การดำาเนนิการตอ่
มา เนือ่งจากโรงเรยีนเปน็จำานวนมากยงัตอ้ง
ดูแลช่วยเหลือพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ 
ประกอบกบัการการมกีารกระจายอำานาจงา
นการพัฒนาคณุภาพไปในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ในปี พ.ศ.2555 สำานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาข้ันพืน้ฐานมนีโยบายใหส้ำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต
ละ 1 โรงเรยีนจำานวน 183 โรงเรยีน ในการ
นี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีบทบาทที่ชัดเจน สำานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน จงึไดจ้ดั
ทำาแนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนอนุบาล
ประจำาจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำาเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555: 1) 

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา 
การพฒันารปูแบบการบรหิารสำาหรบัโรงเรยีน
อนบุาลต้นแบบ สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
สำาหรับเป็นแนวทางให้โรงเรียนอนุบาลนำา
ไปพัฒนารูปแบบการบริหาร ซึ่งจะส่งผล
ให้โรงเรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่ม
ขีดความสามารถให้กับองค์กร และมีความ
พรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัยคุแหง่การเปล่ียนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ เพื่อความอยู่
รอดและเจริญเตบิโตอยา่งมัน่คงขององค์การ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นทางเลือกที่ดี
สำาหรับผู้รับบริการเพื่อคุณภาพของเยาวชน
ที่จะเป็นกำาลังสำาคัญของชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์

1) เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนัและความ
ตอ้งการในการบรหิารโรงเรยีนอนบุาลตน้แบบ
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหาร
สำาหรับโรงเรียนอนบุาลตน้แบบสงักัดสำานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ

วิธการวิจัย

วธิกีารดำาเนนิการวจิยั ประกอบดว้ย
ขั้นตอน 4 ขั้นตอนดังนี้

ขัน้ตอนที ่1 วิเคราะหส์ภาพปจัจบุนั
และความต้องการของรูปแบบการบริหาร
สำาหรับโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในขั้นตอนนี้เป็น 
การศึกษาสภาพปัจจุบันจากแหล่งข้อมูล
บุคคลซึ่ง ได้แก่ ผู้อำานวยการโรงเรียน โดย
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ใชแ้บบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ รายละเอยีด
ของแหล่งขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยั เครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูวธิกีารเกบ็รวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลมี ดังนี้

1. ประชากร ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารโรงเรยีน
อนบุาลต้นแบบ สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
จำานวน 183 คน 

2. เครื่องมือ

2.1 แบบสอบถาม มี 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพ้ืน
ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก ่เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา ประสบการณใ์นการทำางาน 

ตอนที ่2แบบสอบถาม ขอ้มลูเกีย่วกบั
สภาพปจัจุบนัและความตอ้งการ การบรหิาร
สำาหรับโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ 

จากนัน้นำาแบบสอบถามมาหาความ
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้
คา่ดชันคีวามสอดคล้อง IOC เป็นการนำาผล
ของผูเ้ชีย่วชาญ แตล่ะทา่นมารวมกนัคำานวณ
หาความตรงเชงิเน้ือหา ซึง่คำานวณจากความ
สอดคล้องระหว่างประเด็นที่ต้องการวัดกับ
คำาถามที่สร้างขึ้น ดัชนีที่ใช้แสดงค่าความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้คำาถามและวัตถปุระสงค ์
(Index of Item-Objective Congruence: 
IOC) ระหว่าง 0.50 ถึง 1.00 

นำาแบบสอบถามทีไ่ดไ้ปทดลองใช ้(Try 
Out) กบัผูอ้ำานวยการโรงเรยีนสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำานวน 
30 คน แล้วนำามาหาค่าความเที่ยง (Reli-
ability) โดยใชก้ารหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา่ 
(Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่า

ความเที่ยงเท่ากับ 0.94 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามนำามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้น
ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (µ) และ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (s) โดยใชเ้กณฑด์งันี ้แบบสอบถาม
การปฏบิตั ิเกีย่วกบัสภาพปจัจบุนัและความ
ตอ้งการ การบรหิารโรงเรยีนอนุบาลตน้แบบ 
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยรูปแบบ
จะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ ระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00, ระดับมาก 
(คา่เฉลีย่ 3.51-4.50), ระดบัปานกลาง (คา่
เฉลี่ย 2.51-3.50), ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 
1.51-2.50) และระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
1.00-1.50)

จากผลการเปรยีบเทยีบขอ้มลูสภาพ
ปจัจุบนัและความตอ้งการการบรหิารโรงเรยีน
อนุบาลต้นแบบมีดังนี้

 1. สภาพปจัจบุนัโดยภาพรวมสภาพ
ปจัจบุนัมคีา่เฉลีย่ 4.31 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
0.59 ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.76 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 
ค่า (PNI modified) = 0.104 

2. การหาคา่ดชันคีวามตอ้งการจำาเปน็ 
(Priority Needs Index: PNI) เป็นดัชนีจัด
เรียงลำาดับความสำาคัญของความต้องการ
จำาเปน็ทีใ่ชห้ลกัประเมนิความแตกตา่งเปน็วธิี
ที่หาค่าผลต่างของสภาพปัจจุบันและสภาพ
ทีค่าดหวงั (I-D) แลว้หารดว้ยคา่ของสภาพที่
คาดหวงั (D) เพือ่ควบคมุขนาดความตอ้งการ
จำาเป็นใหอ้ยูใ่นพิสยัทีไ่มม่ีชว่งกวา้งมากเกิน
ไปและให้ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อ
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ใช้ระดับของสภาพที่เป็นอยู่เป็นฐานในการ
คำานวณคา่อตัราการพฒันาเขา้สูส่ภาพท่ีคาด
หวงั ของกลุม่ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) ใน
การพัฒนรปูแบบการบรหิารสำาหรบัโรงเรยีน
อนบุาลตน้แบบ โดยใชส้ตูรในการคำานวณ PNI 
แบบปรบัปรงุทีป่รบัปรงุจากสูตรด้ังเดิม ดังนี้

สตูร เม่ือ PNI modified = (I – D) / D

I = ค่าเฉล่ียที่จำาเป็นและมีความ
ต้องการให้เกิดมีขึ้นของรูปแบบ

 D = ค่าเฉลี่ยสภาพที่ปฏิบัติจริงใน
ปัจจุบันของรูปแบบ

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การดำาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ มี
รายละเอียดดังนี้

1) นำาผลการวิจัยในขั้นการกำาหนด
กรอบแนวคดิในการวิจยั และข้ันการวเิคราะห์
สภาพปจัจบุนัและความตอ้งการของรปูแบบ
การบริหารสำาหรับโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาทำาการ
ศึกษาและ สรุปเนื้อหา

2) ดำาเนนิการออกแบบองคป์ระกอบ
ที่เหมาะสมของรูปแบบโดยใช้แนวคิดของ 
(Lunenberg และ Ormstein รายละเอียด
ของรูปแบบที่เหมาะสมตามประเด็นสำาคัญ
ในรปูแบบการบรหิารสำาหรบัโรงเรยีนอนบุาล
ต้นแบบ สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการโดย
ใช้เกณฑ์ตามค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น 

(Priority Needs Index: PNI) ของรูปแบบ

 3) ผู้วิจัยนำาเสนอร่างรูปแบบการ
บรหิารสำาหรบัโรงเรยีนอนบุาลตน้แบบ สังกดั
สำานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เรียบร้อยแล้วเสนอ
อาจารยท์ีป่รกึษาเพือ่พจิารณาและปรบัปรงุ
แกไ้ข ผลการวจิยัในขัน้นีท้ำาใหไ้ดร้า่งรปูแบบ
ที่พร้อมสำาหรับการนำาไปตรวจสอบรูปแบบ

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบรูปแบบ
การบริหารสำาหรับโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ 
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้วิจัยนำา (ร่าง) รูปแบบการบริหาร
สำาหรับโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน กระทรวงศึกษาธิการไปทำาการตรวจ
สอบ ความเหมาะสมและความเปน็ไปได้โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนำาผลที่ได้จากการตรวจ
สอบ มาพิจารณา เพื่อให้ได้รูปแบบมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3.1 การตรวจสอบรปูแบบผูว้จิยัตดิตอ่
ขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัยใน
การทำาหนงัสือเชญิผูท้รงคณุวุฒิดา้นคณุภาพ
การศึกษา จำานวน 2 คน ประกอบด้วย 
คณาจารย์ประจำาสถาบันอดุมศกึษามวีฒิุไม่
ต่ำากวา่ปรญิญาเอก และผูท้รงคณุวฒุดิา้นการ
บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 5 คน 
ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารของหนว่ยงานซึง่มหีนา้
ทีรั่บผดิชอบหรือมปีระสบการณ์เกีย่วข้องกบั
การบริหารการศกึษา การศกึษาข้ันพืน้ฐานมี
วฒุ ิไมต่่ำากวา่ปรญิญาเอก ตรวจสอบรปูแบบ
การบริหารสำาหรับโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ 

3.2 นำาผลที่ได้จากการตรวจสอบ 
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(ร่าง) รูปแบบการบริหารสำาหรับโรงเรียน
อนบุาลตน้แบบ ท่ีการศึกษาปรบัปรงุเพือ่ให้
แบบบบมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขัน้ตอนที ่4 การสรปุและรายงานผล

การวิจัย เป็นการสรุปงานวิจัยทั้งหมด รวม
ทั้งการอภิปรายผลและการให้ข้อเสนอแนะ
ในการทำาวิจัย รูปแบบการบริหารสำาหรับ
โรงเรียนอนุบาลต้นแบบ

ตาราง 1 แสดงผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่สภาพปจัจบุนัและความตอ้งการการบรหิารสำาหรบั
โรงเรยีนอนบุาลตน้แบบ ของผูบ้ริหารโรงเรียนอนบุาลตน้แบบสังกัดสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

9 
 

 ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียสภาพปจจุบันและความตองการการบริหารสําหรับ
โรงเรียนอนุบาลตนแบบ ของผูบริหารโรงเรียนอนุบาลตนแบบสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
 

การบริหารโรงเรียน 
อนุบาลตนแบบ 

(1) 
µ  

ระดับ
การ

ปฏิบัติ 

(2) 
µ  

ระดับ
ความ

ตองการ 

ผลตาง 
(2) – (1) 

PNI 
modified           

อันดับ
ความ 
สําคัญ 

1. ปจจัยนําเขา 4.22 0.45 มาก 4.69 0.27 มากท่ีสุด 0.470 0.111 (2) 

    1.1 ทรัพยากรมนุษย 4.14 .37 มาก 4.60 .21 มากที่สุด 0.460 0.111 2 
    1.2 ทรัพยากรวัตถุ 4.07 .37 มาก 4.80 .16 มากที่สุด 0.730 0.179 1 
    1.3 ทรัพยากรการเงิน 4.41 .32 มาก 4.63 .24 มากที่สุด 0.220 0.050 4 
    1.4 สารสนเทศ 4.26 .73 มาก 4.71 .45 มากที่สุด 0.450 0.106 3 

2. ดานกระบวนการ 4.39 0.65 มาก 4.65 0.48 มากท่ีสุด 0.260 0.059 (4) 

     2.1 กระบวนการบรหิาร 4.48 .64 มาก 4.63 .48 มากที่สุด 0.150 0.033 4 
     2.2 กระบวนการเรียนการสอน  4.48 .68 มาก 4.65 .48 มากที่สุด 0.170 0.038 3 
     2.3 กระบวนการพัฒนา  4.32 .72 มาก 4.64 .48 มากที่สุด 0.320 0.074 2 
     2.4 กระบวนการบริการ  4.26 .54 มาก 4.67 .47 มากที่สุด 0.410 0.096 1 
3. ผลผลิต 4.24 0.66 มาก 4.83 0.47 มากท่ีสุด 0.590 0.139 (1) 

    3.1 พัฒนาการดานอารมณ 
สังคม สติปญญา สมรรถนะผูเรียน 

4.28 .71 มาก 4.84 .47 มากที่สุด 0.560 0.131 3 

    3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค 4.22 .63 มาก 4.84 .45 มากที่สุด 0.620 0.147 1 
    3.3 ความคาดหวังเก่ียวกับ
วัฒนธรรมและสังคม 

4.23 .65 มาก 4.82 .49 มากที่สุด 0.590 0.139 2 

4. สภาพแวดลอมภายนอก 4.39 0.59 มาก 4.85 0.47 มากท่ีสุด 0.460 0.105 (3) 

    4.1 กฎระเบียบขอบังคับ 4.24 .67 มาก 4.85 .48 มากที่สุด 0.610 0.144 1 
    4.2 วัฒนธรรมและสังคม 4.54 .50 มากที่สดุ 4.84 .45 มากที่สุด 0.300 0.066 2 

ภาพรวม 4.31 0.59 มาก 4.76 0.42 มากท่ีสุด 0.450 0.104  
 

ผลการวิจัย 
          สํ า ห รั บ ผล ก า ร วิ จั ย   ส า มา ร ถ ส รุ ป
ผลการวิจัยตามหัวขอ ไดดังนี ้

1.  สภาพปจจุบันและความตองการ 
การบริหารสําหรับโรงเรียนอนุบาลตนแบบ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการเปนอยางไร 

1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนทั้งส้ิน  183  
คน  สวนใหญ เปนผูบริหารโรงเรียนอนุบาล
ตน แบ บ  สั งกั ด สํานั ก งาน คณ ะ ก รร มก า ร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปน
เพศชาย มีอายุ  31 ป  ข้ึนไป จบการศึกษา
ปริญญาโท มีประสบการณในการทํางานอยู
ระหวาง 20 – 30 ป    
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ผลการวิจัย

 สำาหรบัผลการวจิยั สามารถสรปุผล
การวิจัยตามหัวข้อ ได้ดังนี้

1. สภาพปจัจบุนัและความตอ้งการ 
การบริหารสำาหรับโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ 
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างไร

1.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูพ้ืนฐาน พบ
ว่า ผูต้อบแบบสอบถามมจีำานวนทัง้สิน้ 183 
คน ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล
ต้นแบบ สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศกึษาธิการ เปน็
เพศชาย มีอายุ 31 ปี ขึ้นไป จบการศึกษา
ปรญิญาโท มีประสบการณใ์นการทำางานอยู่
ระหว่าง 20 – 30 ปี 

1.2 ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัและ
ความต้องการ การบริหารสำาหรับโรงเรียน
ต้นแบบ มีผลการศึกษา ดังตาราง 1 ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า

1) ด้านปัจจัยนำาเข้า

1.1 ทรพัยากรมนษุยส์ภาพปจัจบุนั
บคุลากรไดร้บัการพัฒนาอยา่งตอ่เน่ือง มกีาร
จัดบคุลากรใหต้รงตามวชิาเอก จดับคุลากรตรง
ตามความถนดัและความสามารถของแตล่ะ
บคุคล ความตอ้งการมกีารคดัเลอืกบคุลากร
ใช้วิธีการคัดเลือก ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.2 ทรัพยากรวัตถุสภาพปัจจุบัน 
มีแผนผังในการบริหารอาคารสถานที่ ที่
ครอบคลุมและชัดเจน มีการจัดห้องเรียน
ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และมีความ
ปลอดภยั ความตอ้งการมกีารจดัหอ้งเรยีนที่

มอีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก มทีะเบยีนควบคุม
วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบได้ 

1.3 ทรพัยากรการเงนิสภาพปจัจบุนั 
มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินรับ
ผิดชอบโดยตรง มีระบบสามารถตรวจสอบ
ได้ และมีความอย่างโปร่งใส ความต้องการ
จัดให้มีการจัดทำาเอกสารการเงินอย่างเป็น
ระบบสามารถตรวจสอบได ้และมกีารบรหิาร
จัดการ การเงินอย่างโปร่งใส 

1.4 สารสนเทศ สภาพปัจจุบัน ผู้
บริหารมีความรอบรู้และเข้าใจในระบบ
สารสนเทศในการบริหารงาน มีการติดต่อ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ความต้องการนำาเทคโนโลยี
สมยัใหมม่าใชใ้นการบรหิารและตดิตอ่สือ่สาร
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศ
มาจากข้อมูลและข้อเท็จจริงมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว
อย่างต่อเนื่อง 

2) กระบวนการ กระบวนการบรหิาร 
สภาพปจัจบุนัผูบ้ริหารใชท้รัพยากรในโรงเรียน
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใน
องค์กร ความต้องการมีการควบคุมตรวจ
สอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในองคก์รอยา่งเปน็ระบบ ใชท้รพัยากรอยา่ง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.1 กระบวนการเรยีนการสอนสภาพ
ปจัจบัุนมีการควบคุมตรวจสอบตดิตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กร ครูใน
โรงเรยีนจดักจิกรรมลกูเสอื-เนตรนารแีละการ
อยู่ค่ายพักแรม ความต้องการมีการควบคุม
ตรวจสอบตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัิ
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งานในองค์กรที่ดี จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยให้นักเรียนปฏิบัติจริง 

2.2 กระบวนการพัฒนาสภาพปจัจบุนั 
มกีารพฒันานกัเรียนตามศกัยภาพของแต่ละ
บุคคล มีการประเมินการเจริญเติบโตของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล ความต้องการมี
การจัดการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติจริง 
พัฒนาการเจริญเติบโตของนักเรียนเป็นราย
บุคคล 

2.3 กระบวนการบริการ สภาพ
ปัจจบุนัมกีารจดัปฐมนเิทศผูป้กครอง จดัปา้ย
นเิทศแสดงความกา้วหนา้ของโรงเรยีน ความ
ต้องการมีการฝึกอบรม ให้ความรู้ในการจัด
ทำาเอกสาร จุลสาร แผ่นพับให้บุคลากรจัด
ปฐมนิเทศผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจ
และสนบัสนนุการเรยีนการสอนของโรงเรยีน
อย่างมีคุณภาพ 

3) ผลผลิต

3.1 พัฒนาการด้านต่างๆ ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา สมรรถนะผู้เรียน
สภาพปจัจบุนันกัเรยีนมนี้ำาหนกัสว่นสงูตาม
เกณฑม์าตรฐานทีก่ำาหนด ความตอ้งการนกัเรยีน
ทุกคนผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

3.2 คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์สภาพ
ปัจจุบันนักเรียนทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมี
ประสทิธภิาพ ปฏิบตัติามกฎเกณฑข์อ้บงัคบั 
ระเบียบวินัย ความต้องการ นักเรียนทุกคน
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ระเบียบวินัย 
นกัเรยีนผา่นการประเมินคณุลกัษณะอันพึง
ประสงค์ที่โรงเรียนกำาหนดไว้ทุกคน 

3.3 ความคาดหวงัเกีย่วกบัวฒันธรรม

และสังคมภาพรวมสภาพปัจจุบัน โรงเรียน
ปลอดภัยจากยาเสพติดเป็นที่ยอมรับของ
สังคม ความต้องการมีการกำาหนดค่านิยม
เป็นข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร มีการ
ยอมรบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม ทำาใหอ้ยู่
ในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ และโรงเรยีนตอ้ง
มีปลอดภัยจากยาเสพติด 100 % และเป็น
ที่ยอมรับของสังคม 

4) สภาพแวดล้อมภายนอก

4.1 กฎระเบียบข้อบังคับสภาพ
ปัจจุบัน มีการบริหารกิจการในสถานศึกษา
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ
ของทางราชการ ความต้องการมีการสร้าง
ปลูกจิตสำานึกให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติ
ตาม กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั การจดัการ
ศกึษาปฐมวัยต้องปฏบิติัตามระเบยีบขอ้บงัคับ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาอย่างครอบ
ถ้วนและมีคุณภาพ 

4.2 วัฒนธรรมและสังคมสภาพ
ปจัจบุนั มคีา่นยิม วฒันธรรมหรอืความเชือ่มี
อทิธพิลตอ่สภาพแวดลอ้มทีอ่ยูร่อบโรงเรยีน 
ความตอ้งการมีการสรา้งค่านยิม วัฒนธรรม
หรอืความเช่ือทีดี่ทีม่กีารจดักิจกรรมการเรยีน
การสอน มีการจิตสึกนึกใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เรียน
รู้ด้วยตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม และมีจิต
สารธารณะ 

 2. คา่ PNI เปน็คา่ดชันจีดัเรยีงลำาดบั
ความสำาคญัและความตอ้งการในการประเมนิ
ความแตกต่างของสภาพปัจจุบันและความ
ต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
สำาหรับโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ 

 3. ผลการตรวจสอบของผูท้รงคณุวฒุ ิ
พบว่า ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับ
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มากทีส่ดุภาพรวมความเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดบั
มากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

1. ด้านปัจจัยนำาเข้า ทรัพยากร
มนุษย์ ทรพัยากรวตัถ ุทรัพยากรการเงิน และ
สารสนเทศ ในภาพรวมพบวา่มคีวามเหมาะ
สมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากที่สุดทุกข้อ

2. ด้านกระบวนการ กระบวนการ
บรหิาร กระบวนการเรยีนการสอน กระบวนการ
พัฒนา และกระบวนการบรกิาร ในภาพรวม
พบวา่มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
และเมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่ความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ

3. ดา้นผลผลติ พฒันาการดา้นตา่งๆ 
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านต่างๆ และ
ความคาดหวังเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม 
ในภาพรวมพบวา่มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุ และเมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ

4. ดา้นสิง่แวดลอ้มภายนอก กฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีต่อ้งปฏบิตั ิและวฒันธรรม
และสังคม ในภาพรวมพบว่ามีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากที่สุดทุกข้อ

จากการวิจัยสรุปได้ว่ารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร ผูว้จิยัไดร้ปูแบบซึง่
ผ่านการตรวจสอบโดยผูท้รงคณุวฒุปิระกอบ
ด้วยส่วนสำาคัญ คือ โครงสร้างรูปแบบการ

บริหารสำาหรับโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ ผล
การตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ภาพ
รวมความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุภาพ
รวมความเป็นไปได้อยูใ่นระดับมากท่ีสดุ และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็ปรากฏว่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้านเช่นกัน 

การอภิปรายผล

1. สภาพปจัจบุนัและความตอ้งการ
ของการบรหิารสำาหรบัโรงเรยีนอนบุาลตน้แบบ 
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัเของการ
บรหิารสำาหรบัโรงเรยีนอนบุาลตน้แบบ สังกดั
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน กระทรวงศึกษาธิการนั้น ในภาพรวม
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านปัจจัย
นำาเขา้ กระบวนการ ผลผลติ สภาพแวดลอ้ม
ภายนอก ทัง้นีเ้นือ่งจากการจดัการศกึษาระดบั
อนุบาลได้จัดกันมานานในรูปของมูลศึกษา 
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันไปในแต่ละยุค
สมัย นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ
ในสมยัทีม่กีารปฏิรปูการศกึษาในยคุตอ่มาได้
ใชค้ำาวา่ ปฐมวยั มาใชแ้ทนอนบุาลศกึษาตาม
กฎหมาย แต่ในความหมายกย็งัคงมีลกัษณะ
เดยีวกนั (สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน, 2555) นอกจากนีแ้ผนการศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 – 2559 ได้กำาหนด
เป็นนโยบายการพัฒนาตั้งแต่แรกเกิดได้จน
ตลอดชวีติ และมเีปา้หมายใหเ้ดก็ปฐมวยั อายุ
แรกเกิด – 5 ปี ทุกคนได้รับการพัฒนาและ
เตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนเข้าสู่ระบบ
การศึกษาในการดำาเนินงานของรัฐบาลได้
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ให้ความสำาคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
เป็นอย่างมาก ในปีพ.ศ. 2548 สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัด
ตัง้โรงเรยีนศนูย์เดก็ปฐมวยัต้นแบบ โดยแยก
ตามอำาเภอๆ ละ 1 โรงเรยีน ซึง่บางแหง่เปน็
โรงเรยีนอนบุาลประจำาอำาเภอเดมิ โดยใชช้ือ่
ใหม่ว่าโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ซึ่ง
รวมทั้งโรงเรียนอนุบาลประจำาจังหวัดและ
ประจำาอำาเภอเดิมบางแห่ง จำานวน 943 
โรงเรียน ต่อมาปี พ.ศ. 2550 ได้กำาหนดให้
โรงเรยีนศนูยเ์ด็กปฐมวัยต้นแบบ ได้ขยายผล
โรงเรียนละ 1 โรงเรียน และกำาหนดให้เป็น
โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยเครือข่ายอีกเป็น
จำานวน 933 โรงเรียน ช่วยเหลือและพัฒนา
เพือ่ยกระดบัคณุภาพประกอบกบัการกระจา
ยอำานาจงานการพฒันาคณุภาพไปในทกุเขต
พื้นที่การศึกษา ในปีพ.ศ. 2555 สำานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึมนีโย
บายใหส้ำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษาคดัเลือกโรงเรยีนทีมี่ศักยภาพประกาศ
ให้เป็นโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ183 เขตๆ 
ละ 1 โรงเรียนเป็นจำานวน 183 โรงเรียน 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน, 2555) การศึกษาปฐมวัยเป็นการ
พัฒนาเด็กตัง้แตแ่รกเกดิถงึ 5 ป ีบนพืน้ฐาน
การอบรมเลีย้งดแูละการสง่เสรมิกระบวนการ
เรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการ
ของเดก็แตล่ะคนตามศกัยภาพภายใตบ้ริบท
สังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ เพื่อ
สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไป
สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อ
ตนเองและสังคม นอกจากนี้ในภาพรวมใน
การสำารวจความตอ้งการในการพฒันา พบวา่ 
โรงเรยีนมคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

ดา้นปจัจยันำาเขา้ กระบวนการ ผลผลติ และ
สภาพแวดลอ้มภายนอก ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก
การจดัการศกึษาในระดบัอนบุาลในปจัจบุนั
มกีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยนำาหลกัทฤษฎี
ต่างๆ เพื่อการพัฒนาไปสู่โรงเรียนอนุบาล 
ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องเร่งให้เด็กเขียนอ่าน 
ตามที่ผู้ใหญ่คาดหวังจากสังคม โรงเรียนที่
ผู้ปกครองต้องนำาลูกหลานของตนไปเรียน
ต่อในระดับประถมศึกษาที่มีระบบการสอบ
เข้า ซึ่งทำาให้โรงเรียนมีความจำาเป็นในการ
แบ่งเวลาของการส่งเสริมศักยภาพของการ
สร้างสรรค์และการเรียนรู้ของเด็ก ไปเตรียม
ไปสอบในชั้น ป.1 ต่อไป 

2. รปูแบบการบรหิารสำาหรบัโรงเรยีน
อนบุาลตน้แบบทีม่คีวามเหมาะสมและความ
เปน็ไปไดร้ปูแบบการบรหิารสำาหรบัโรงเรยีน
อนุบาลต้นแบบประกอบด้วยโครงสร้างของ
รปูแบบ ไดแ้กด่า้นปจัจัยนำาเข้า กระบวนการ 
ผลผลติ และสิง่แวดลอ้มภาย ซึง่ผูว้จิยั สง่ผล
ดา้นการศกึษา ซ่ึงผูว้จิยัสามารถอภปิรายให้
เห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

2.1 ด้านปัจจัยนำาเข้า ทรัพย์มนุษย์ 
ควรการคัดเลือกบุคลากรใช้วิธีการคัดเลือก 
ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย บคุลากรไดร้บัการ
พฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง ทรพัยว์ตัถ ุควรพฒันา
ห้องเรียนให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มี
ทะเบยีนควบคุมวัสดอุุปกรณ์ท่ีสามารถตรวจ
สอบได้ มีการก่อสร้างอาคารสถานที่ต้องได้
มาตรฐาน และความปลอดภยั ทรัพย์การเงิน 
ควรมีการจัดทำาเอกสารการเงินอย่างเป็น
ระบบสามารถตรวจสอบได้ มีมีการบริหาร
จดัการ การเงนิอยา่งโปรง่ใส สารสนเทศ ควร
ใหค้วามสำาคญักบัการนำาเทคโนโลยสีมยัใหม่
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มาใชใ้นการบรหิารและตดิตอ่สือ่สารไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ มกีารพฒันาระบบสารสนเทศ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

2.2 ดา้นกระบวนการ ในกระบวนการ
บริหารควรให้ความสำาคัญกับการควบคุม
ตรวจสอบตดิตามและประเมนิผลการปฏบัิติ
งานในองค์กร การสร้างจิตสำานึก ปลูกฝัง
กระบวนการคิดให้ผู้บริหารตระหนักถึงการ
ใช้ทรัพยากรในโรงเรียนอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด กระบวนการเรียนการสอน 
ควรให้ความสำาคญัการจดัใหโ้รงเรยีนมรีะบบ
มกีารควบคมุตรวจสอบตดิตามและประเมิน
ผลการปฏบิตังิานในองคก์รทีด่ ีกระบวนการ
พัฒนา ควรให้ความสำาคัญกับการจัดการ
เรียนของนักเรียนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน และคิดแก้ปัญหาร่วมกัน มีการประเมิน
การพัฒนาการเจริญเติบโตของนักเรียนเป็น
รายบุคคล และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
กระบวนการบริการ ควรให้ความสำาคัญกับ
การฝึกอบรม พัฒนาให้โรงเรียนมีความรู้
ในด้านการจัดทำาเอกสาร จุลสาร แผ่นพับ
ให้บุคลากรภายในและภายนอกทราบ จัด
ปฐมนิเทศผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจ
และสนบัสนนุการเรยีนการสอนของโรงเรยีน
อย่างมีคุณภาพ 

2.3 ดา้นผลผลติ พฒันาการดา้นตา่งๆ 
รา่งกาย อารมณ ์สงัคม สติปัญญา สมรรถนะ
ผูเ้รยีน ควรใหค้วามสำาคญักบันกัเรยีนทกุคน
ได้มีการเรยีนรู้โดยผา่นประสบการณต์รงทำาให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีน้ำาหนักส่วน
สูงตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำาหนด คณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ ควรให้ความสำาคัญกับการ
ปลูกจิตสำานึกให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ข้อบงัคบั ระเบยีบวนิยัของโรงเรยีน 
นกัเรียนผา่นการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ที่โรงเรียนกำาหนดไว้ทุกคน คาด
หวังเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม ควรให้
ความสำาคัญกับการกำาหนดค่านิยมเป็นข้อ
ตกลงร่วมกันของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติตาม
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และโรงเรียนต้องมี
ปลอดภัยจากยาเสพติด 100 % และเป็นที่
ยอมรับของสังคม 

2.4 ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 
กฎระเบียบข้อบังคับ ควรให้ความสำาคัญ
กบัการปลกูจติสำานกึใหบ้คุลากรในโรงเรยีน
ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ใน
โรงเรยีน ในด้านวฒันธรรมและสังคมควรให้
ความสำาคญักับการสร้างคา่นยิม วัฒนธรรม
หรอืความเชือ่ทีด่ทีีม่อีทิธิตอ่การจดักจิกรรม
การเรียนการสอน มีจิตสึกนึกใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง รบัผดิชอบตอ่สังคม และมี
จติสารธารณะ จดัสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศ 
ที่อบอุ่น ปลอดภัย ทั้งในโรนเรียนและนอก
โรงเรยีน ผูบ้รหิารตอ้งเรง่และใหค้วามสำาคญั
กับเด็กในโรงเรียนให้อ่าน ออกเขียนได้ตาม
ที่ผู้ใหญ่คาดหวังจากสังคม และส่งเสริม
ศักยภาพ การเรียนรู้ของเด็กไปเตรียมไป
สอบในชั้นระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

ข้อเสนอแนะ

1. ติดตามและประเมินผลการนำา
รูปแบบการบริหารสำาหรับโรงเรียนอนุบาล
ต้นแบบไปใช้ในสภาพจริง และนำารูปแบบ
ไปใช้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ไป
เป็นแนวทางในการนำารูปแบบไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2. ควรให้เขตพื้นที่ลงไปช่วยเหลือ
และแนะนำามีการพัฒนารูปแบบการบริหาร
สำาหรบัโรงเรยีนอนบุาลตน้แบบ โดยเทยีบเคยีง

กบัโรงเรยีนอนบุาลตน้แบบของประเภทอืน่ๆ 
ที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ 
เพื่อยกระดับสถานศึกษาสู่ความเป็นสากล
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ปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่การบรหิารคณุภาพท่ัวท้ังองคก์รของสถานศึกษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
Factors Affecting the Total Quality Management of School 
under the Office of Education Service Area 30.

วราภรณ์ สอนสังข์1, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์2, เพียงแข ภูผายาง3 

Waraporn Sornsang1, Sutham Thamtasananon 2, Piangkae Poophayang3

บทคัดย่อ

การวจิัยครั้งนี้มคีวามมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาปจัจยัที่คาดว่าส่งผลตอ่ของการบริหาร
คุณภาพ ทั่วทั้งองค์กรของสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรของสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย กับการ
บรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคก์รของสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 30 4) เพ่ือสรา้งสมการพยากรณ์การบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคก์รของสถานศกึษา สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัคอื ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 จำานวน 394 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sam-
pling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสห
สัมพันธ์อย่างง่าย และ การวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า 

1. สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้บริหารมี
ภาวะผูน้ำา (X

1
) อยูใ่นระดบัมาก ผูบ้รหิารและครมูแีรงจงูใจในการปฏบิตังิาน (X

2
) อยูใ่นระดบั

มาก มีบรรยากาศภายในองค์กร (X
3
) อยู่ในระดับมาก สถานศึกษามีการบริหารจัดการ (X

4
) 

1	 นิสิตปริญญาโท	สาขาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	อาจารย์	ดร.	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1	 M.Ed.	Candidate	in	Educational	Administration,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University.
2	 Assistant	Professor,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University.
3	 Lecturer	Dr,	Faculty	of	Graduate	Studies,	Chaiyaphum	Ratjabhat	University.	
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อยู่ในระดับมาก และมีสิ่งอำานวยความสะดวกและเทคโนโลยี (X
5
) อยู่ในระดับมาก

2. สถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 มกีารบรหิาร
คุณภาพ ทั่วทั้งองค์กรอยู่ในระดับมาก

3. ตัวแปรปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรปัจจัย ได้แก่ ภาวะผู้นำา (X
1
) สิ่ง

อำานวย ความสะดวกและเทคโนโลยี (X
5
) การบริหารจัดการ (X

4
) และบรรยากาศภายใน

องค์กร (X
3
) กบั การบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคก์ร (Y) มคีา่เทา่กบั .919 มนียัสำาคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .01 โดยตัวแปรทั้งหมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์กรได้ร้อยละ 84.40 ได้สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานดังนี้ 

1. สมการพยากรณ์การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรในรูปคะแนนดิบ ดังนี้

Y = .544 + .378 (X
4
) + 297 (X

5
) + .143 (X

1
) + .070 (X

3
)

2. สมการพยากรณ์การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

Z
Y
 = .455 (X

4
) + 327 (X

5
) + .168 (X

1
) + .079 (X

3
)

คำาสำาคัญ: ปัจจัย, การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

Abstract

The purpose of this research was to. (1) study The variable factors were 
affecting the Total Quality Management of School under the Office of Educa-
tion Service Area 30. (2) study the level of Total Quality Management of School 
under the Office of Education Service Area 30. (3) study The variable factors 
were associate with the Total Quality Management of School under the Office of 
Education Service Area 30. and (4) study The predictions of the relationship of 
the factors affecting towards the Total Quality Management of School under the 
Office of Education Service Area 30. The sampling were 394 administrators and 
teachers of School under the Office of Education Service Area 30 in academic 
year 2013 by stratified random sampling. The instruments used was 5 rating 
scales a questionnaire. The statistical tool were Mean, Standard Deviation Simple 
Relation and Multiple Regression Analysis used to analyze the data. 

The result of the study revealed the following: 
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1. The School under the Office of Education Service Area 30 were have 
Administrators Leadership at high level, Motivation at high level, Organization 
Climate at high level, Management at high level and Technology at high level.

2. The Total Quality Management of the School under the Office of  
Education Service Area 30 was a high level.

3. The variable factors were associated with the Total Quality  
Management of the School under the Office of Education Service Area 30  
are statistically significant at the .01.

4. The multiple correlation coefficient between Administrators Leadership, 
Technology, Management, Organization Climate and the Total Quality Management 
were .919 which were statistically significant at .01 level. All factors explained 
variance of the Total Quality Management at 84.40 percentage. The predicted 
by the equation in the form of raw score as follows: 

Y = .544 + .378 (X
4
) + 297 (X

5
) + .143 (X

1
) + .070 (X

3
)

 And the predicted by the equation in the form of standard score as follows: 

Z
Y
 = .455 (X

4
) + 327 (X

5
) + .168 (X

1
) + .079 (X

3
)

Keywords: Factors, Total Quality Management

บทนำา

โลกยคุปัจจบุนัเป็นยคุแหง่ความเจรญิ 
กา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
คนในยคุปจัจุบนัมีการเรียนรู้ตลอดชวีติ การ
เรียนรู้สามารถทำาให้คนพัฒนาตนให้ทันกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด
เวลาได้ คนทีรู่จ้กัการพฒันาชวีติกจ็ะเปลีย่น
จากสภาพที่เป็นอยู่ไปสู่สภาพที่ดีกว่า การ
พฒันาจงึทำาให้คนกลาย เปน็คนทีม่คีณุภาพ
ชีวิต (ดำาริ บุญชู. 2545: 2-7) การปฏิรูป
การศึกษาตามพระราช บัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีความ มุ่งหมายที่
จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ
และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขในการ
ปฏริปูการศกึษาของไทยผูท้ีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง
ไมว่า่จะเปน็ผู้บรหิาร คร ูอาจารย ์ผู้ปกครอง
และประชาชนทัว่ไป จะต้องใหค้วามสำาคัญกบั
การปฏิรปูโครงสรา้งทางการจัดการบรหิารใน
ด้านต่างๆ เช่น ด้านหลักสูตร ด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และด้านคุณภาพ
ของผูน้ำาซึง่ถอืวา่เปน็หวัใจของการปฏริปูการ
ศึกษา เพื่อที่จะนำาไปสู่การปฏิรูปการเรียน
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รู้ของนักเรียนให้ถึงคุณภาพทางการศึกษา 
(สมชาย เทพแสง. 2548: 11-16) จากการ
วิเคราะห์ปัญหา พบว่าส่วนใหญ่เป็นปัญหา
ดา้นการบรหิารจดัการทีข่าดความตอ่เนือ่งใน
การตดิตาม ควบคมุ ประเมินผล รวมถึงขาด
การสนบัสนนุการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี
มาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เกิด
คณุภาพ ขาดการตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
ของผู้รับบริการทางการศึกษา และที่สำาคัญ
ขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่าง
มปีระสทิธภิาพ จงึเปน็ผลทำาใหคุ้ณภาพการ
ศึกษาตกต่ำาลง ปัญหาการบริหารการศึกษา
ดา้นตา่งๆ เหลา่นี ้หากไมเ่รง่ดำาเนนิการแกไ้ข
จะทำาให้การบรหิารและการจดัการศกึษาของ
ไทยประสบวกิฤตรนุแรงขึน้ไปอกี อนัจะสง่ผล
ตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคมอยา่งไมส่ิน้สดุ 
ซึง่ปญัหาดงักลา่วสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการใช้
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรมาบริหาร
การศึกษา เพราะการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กรจะครอบคลุมทั้งการใช้หลักการแบบ
มีส่วนร่วม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การ
ตอบ สนองตอ่ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร
ทางการศึกษา ซ่ึงในการบริหารคุณภาพ
ท่ัวท้ังองค์กรนั้นสามารถตอบสนองการใช้
ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษาที่มีการ
ปรบัปรงุการบรหิาร และการบรหิารโดยเนน้
การพฒันาระบบคณุภาพของโรงเรยีน เพือ่ให้
เกดิคณุภาพการศกึษามากขึน้ (สำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2544: 234)

จากเป้าหมายและแนวทางของการ
ปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการใหม ่ตัง้แตห่วัแถวคอืกระทรวง 

ศกึษาธกิารลงมาจนถึงสถานศกึษาทีเ่ปน็หน่วย
ปฏบิตั ิจำาเปน็ตอ้งนำานวัตกรรมการบรหิารมา
ใช้ โดยเห็นว่าการบริหารระบบ TQM น่าจะ
ไปดว้ยกนัและนำาความสำาเรจ็มาสูเ่ปา้หมาย
และแนวทางการปฏริปูการศกึษาและเรยีนรูไ้ด ้
เพราะการบรหิารการศกึษาแบบมุง่คณุภาพ
ทั้งองค์กร (TQM in Education) คือระบบ
การบริหารจัดการองค์กรที่ เน้นคุณภาพใน
ทุกๆ ด้านและทุกๆ กิจกรรมขององค์การ
ให้ความร่วมมือและร่วมกันรับผิดชอบ และ
ใหค้วามสำาคญักบัการปรบัปรงุกระบวนการ
ทำางานให้มีคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง ระบบการ
จัดการคุณภาพท่ังท้ังองค์กร (TQM) เป็น
นวตักรรมการบรหิารท่ีเริม่นำามาใช้ท้ังในภาค
ธุรกจิจนเปน็ทีแ่พรห่ลาย และไทยได้นำาเขา้มา
ใชก้ารบรหิาร เปน็การบรหิารการ ศกึษาแบบ
มุง่คณุภาพทัง้องคก์ร (TQM in Education) 
ดังนั้นเส้นทางแห่งความ สำาเร็จจึงต้องสร้าง
ความตระหนกัอยา่งเอาจรงิเอาจงัแกบ่คุลากร
ทางการศกึษาทัง้หมดวา่ระบบTQM ม ีหลกั
การที่สำาคัญ 3 ประการ ต้องปฏิบัติ คือ 1. 
การมุ่งเน้นที่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องลูกค้าใน
ทางการศึกษา คือ ผู้ปกครองหรือนิสิต / 
นักศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินในเรืองคุณภาพ 
คือ การสนองความตอ้งการและการทำาให้ได้
รบัการตำาหนใินเรือ่งคณุภาพของผูผ้ลติ คอื ผู้
เรยีนนอ้ยทีส่ดุ ดงันัน้สถานศกึษาจงึควรมกีาร
พฒันาหลกัสตูรใหม้คีวามทนัสมยัมคีณุภาพ
ตอบสนองความตอ้งการมากทีส่ดุ และผลติ
ผูเ้รยีนทีม่คีณุภาพถ้าสามารถทำาให้ผูป้กครอง
จงรักภักดีต่อสถานศึกษาก็ย่ิงประสบความ
สำาเร็จมากที่สุด นอกจากนี้ผู้บริหารควรจะ
กำากับ ดแูล เอาใจใส่ ครูทุกคนทำางานในหนา้ท่ี
ท่ีรบัผดิชอบใหดี้ท่ีสดุ เกดิวงจรลกูค้าภายใน
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คือการส่งผลต่อผลการเรียนที่มีคุณภาพใน
แต่ละระดับชั้นและให้รางวัลยกย่องชมเชย
ครูที่ทำางานมีคุณภาพ การมีส่วนร่วมและ
การทำางานเป็นทีม การให้ผู้ร่วมงานในที่
นี้ คือ คณะครูได้มีส่วนร่วมในการวางแผน
ดำาเนิน งานการแก้ปัญหา และใช้อำานาจใน 
การตดัสนิใจ ยอ่มทำาใหเ้กดิคณุภาพแกผู่เ้รยีน 
การทำางานเปน็ทมีจะตอ้งมกีารชว่ยเหลอืกนั
ท้ังในแนวดิง่คอืผู้บรหิารและผู้ปฏบิตั ิและแนว
ราบ คือระหว่างกลุ่มงานผู้ปฏิบัติ (ระหว่าง
ในแต่ละกลุ่มสาระ) โดยเน้นที่คุณภาพของ
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ การมุ่งเน้นกระบวนการ
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการให้ความรู้
แกผู่ป้ฏบิตังิานเปน็ระยะๆ มคีวามจำาเปน็ยิง่
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้นำาความรู้มาพัฒนา /
ลดปญัหา/ลดขอ้ผดิพลาด เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการทำางาน พร้อมทั้งการออกแบบหรือ
พัฒนางานภายใต้ข้อมูลที่เป็นจริง นอกจาก
กระบวนการทำางานจะตอ้งทำางานเปน็ระบบ 
PDCA เพือ่ให้งานมกีารพฒันาอยู่ตลอดเวลา
เกิดคุณภาพเพื่อการแข่งขัน หวังว่าท่าน คง
ได้รับความรู้การบริหารแบบ TQM และนำา
แนวคิดนี้ไปใช้ (กรมวิชาการ. 2554: ก) 

นอกจากน้ีสิ่งอำานวยความสะดวก
และเทคโนโลยี และบรรยากาศในองค์กร
มีความสำาคัญต่อการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องคก์รของผูบ้รหิาร ซ่ึงนักการศกึษากลา่วว่า 
สิง่แวดลอ้มในองคก์รมอิีทธพิลตอ่สมาชกิใน
องค์กรเพราะจะชว่ยวางรปูแบบความคาดหวงั
ของสมาชกิในองคก์ร ตอ่องคป์ระกอบตา่งๆ 
ขององค์กรที่จะช่วยกระตุ้นให้มีทัศนคติท่ีดี
ตอ่องคก์ร และความพอใจท่ีจะอยูใ่นองคก์ร 
(Brown ; & Moberg. 1980: 367) ผู้วิจัย

จึงสนใจที่จะศึกษาว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์การของสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 เพื่อนำาสารสนเทศที่ได้
ไปพัฒนาการบริหารของผู้บริหารต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่คาดว่าส่งผล
ตอ่ของการบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคก์ร ของ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

2. เพือ่ศกึษาระดบัการบรหิารคณุภาพ
ทัว่ทัง้องคก์รของสถานศกึษาสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยกับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
ของสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรของสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30

สมมติฐานของการวิจัย

1. ปัจจัย ประกอบด้วย ภาวะผู้นำา 
แรงจงูใจในการปฏิบัตงิาน บรรยากาศภายใน
องค์กร การบริหารจัดการ และส่ิงอำานวย
ความสะดวกและเทคโนโลย ีมคีวามสมัพนัธ์
กบัการบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคก์รของสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 

2. มีน้ำาหนักความสำาคัญของปัจจัย



153

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2557

อย่างนอ้ยหนึง่ตวัแปรทีส่ง่ผลตอ่กบัการบรหิาร
คณุภาพทัว่ทัง้องคก์รของสถานศึกษา สังกดั
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 

วิธีการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร 
และครผููส้อนทีป่ฏบิตัหินา้ทีใ่นสถานศกึษาสงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
30 ซึง่มจีำานวนทัง้สิน้ 37 โรงเรยีน แบง่เปน็ 
ผู้บริหาร จำานวน 100 คน ครูผู้สอนจำานวน 
1, 719 คน รวม 1, 819 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้
กำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใชต้ารางขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน 
ทำาการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ภมู ิ(Stratified 
Random Sampling) ไดก้ลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้น
การวิจัยครั้งนี้ จำานวน 394 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา

ผูว้จิยัศกึษาปจัจยัดา้นภาวะผูน้ำาโดย
ยึดตามแนวคิดของ Bass (Bass. 1985) 
ปจัจยัดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ยดึทฤษฎี
ของเฮอร์ซเบิร์ก (ยุพินธร โชติสุข. 2548: 
16-17 ; อ้างอิงจาก Herzberg. 1959) ที่
เรียกว่าปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น ปัจจัย
ด้านบรรยากาศภายในองคก์รยึดแนวคดิของ 
Halpin ; & Croft (จันทรานี สงวนนาม 
2533: 72-74 ; อ้างอิงจาก Halpin ; & 
Croft.1966) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
ยดึตามแนวคดิของวโิรจน ์สารรตันะ (2545) 
ตวัแปรตามการบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคก์ร 

ผู้วิจัยสังเคราะห์จากการศึกษาแนวคิดของ
นกัวชิาการ คฟัแมนและซาน ์(Kaufman ; & 
Zahn. 1993) เมอรก์าทรอยดแ์ละมอรแ์กน 
(Murgatroyd ; & Morgan. 1993) ดาว
นี่ เฟรสและปีเตอร์ (Downey ; Frase ; & 
Peter. 1994) โรบนิสนั (Robinson. 1996) 
บงิคล ี(Binkly. 1997) นวิบ ี(Newby. 1998) 
และ ชิป (Shipe. 1998) ประกอบด้วย 1) 
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2) การเน้นผู้รับ
บรกิารเปน็สำาคญั 3) การพฒันาบคุลากร 4) 
การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ทำางาน 5) การจัดสภาพการเรียนรู้

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบ่งราย
ละเอียดของแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยสอบถามขอ้มลูเกีย่ว
กบั เพศ ตำาแหนง่ วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์
ในตำาแหนง่ ขนาดสถานศกึษา มลีกัษณะเปน็
แบบตรวจสอบรายการ (Check List)

ตอนที ่2 แบบสอบถามปจัจยัทีส่ง่ผล
ตอ่การบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคก์ร เกีย่วกบั 
1) ภาวะผู้นำา 2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
3) การบริหารจัดการ 4) บรรยากาศภายใน
องค์กร และ5) สิ่งอำานวยความสะดวกและ
เทคโนโลยี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามการบริหาร
คณุภาพทัว่ทัง้องคก์ร ประกอบดว้ยขอ้คำาถาม
เกี่ยวกับ 1) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
2) การเน้นผู้รับบริการเป็นสำาคัญ 3) การ
พัฒนาบุคลากร 4) การจัดสภาพการเรียน
รู้ และ 5) การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
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ร่วมในการทำางาน แบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ 

4. การดำาเนินการวิจัย

4.1 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วย
ตนเอง จำานวน 400 ชุด ด้วยตนเอง และ
เกบ็รวบรวมแบบสอบถามคนืดว้ยตนเอง ได้
แบบสอบถามกลบั คนืจำานวน 394 ฉบบั คดิ
เป็นร้อยละ 98.5 

4.2 ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่ได้รับ
ตอบกลับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ของการ
ตอบคิดเป็นร้อยละ100 ของฉบับที่ได้รับ
กลับคืน แล้วนำาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิติ

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

5.1 บันทึกข้อมูลในแบบสอบถาม
แต่ละฉบับลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาเร็จรูปและให้ค่าน้ำาหนักเป็นคะแนนตาม
เกณฑ์ที่กำาหนด

5.2. หาคา่สถติิพืน้ฐาน เพือ่ให้ทราบ
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะการ
แจกแจงตัวแปรโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

5.3 วเิคราะหป์จัจยัทีส่มัพนัธก์บัการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร โดยหาค่าสห
สัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-
Moment Correlation Coefficient)

5.4 วิเคราะหก์ารถดถอยพหคูุณเพ่ือ
สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลกับ การ
บริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร โดยนำาเสนอ
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและในรูป

คะแนนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

1. สถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้
บรหิารมภีาวะผูน้ำาอยูใ่นระดบัมาก ผูบ้รหิาร
และครมูแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบั
มาก มีบรรยากาศภายในองค์กรอยู่ในระดับ
มาก สถานศึกษามีการบริหารจัดการอยู่ใน
ระดบัมาก และมสีิง่อำานวยความสะดวกและ
เทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก

2. สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีการ
บริหารคณุภาพ ทัว่ทัง้องคก์รอยูใ่นระดับมาก

3. ตัวแปรปจัจยัมคีวามสมัพนัธ์ทาง
บวกกับการบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคก์ร อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กรมากที่สุด ได้แก่ การ
บรหิารจดัการ โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
เท่ากับ .866 รองลงมาได้แก่ บรรยากาศ
ภายในองค์กร ภาวะผู้นำา ส่ิงอำานวยความ
สะดวกและเทคโนโลยี และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
เท่ากับ .814, .808, .781 และ .384 ตาม
ลำาดับ

4. คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หคุณู
ระหว่างตัวแปรปัจจัย ได้แก่ ภาวะผู้นำา สิ่ง
อำานวย ความสะดวกและเทคโนโลยี การ
บรหิารจดัการ และบรรยากาศภายในองคก์ร 
กับการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร มีค่า
เท่ากับ .919 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 



155

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2557

.01 โดยตวัแปรทัง้หมดรว่มกนัอธบิายความ
แปรปรวนของการบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องค์กร
ได้ร้อยละ 84.40

ค่าน้ำาหนักความสำาคัญของตัวแปร
ปัจจัยส่งผลต่อการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กรอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กรมากท่ีสุด ได้แก่ การ
บริหารจัดการ โดยมีค่าน้ำาหนักความสำาคัญ
ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .455 
รองลงมาได้แก่ สิ่งอำานวยความสะดวกและ
เทคโนโลย ีภาวะผูน้ำาและบรรยากาศภายใน
องค์กร โดยมีค่าน้ำาหนักความสำาคัญในรูป
คะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .327, .168 
และ .079 ตามลำาดับ

สามารถสร้างสมการพยากรณ์การ
บรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคก์รของสถานศึกษา
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 30 โดยนำาคา่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของ
ตัวพยากรณ์มาเขียนสมการได้ดังนี้ 

สมการพยากรณก์ารบรหิารคณุภาพ
ทั่วทั้งองค์กรในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
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4
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5
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3
)

สมการพยากรณก์ารบรหิารคณุภาพ
ทั่วทั้งองค์กร ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
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อภิปรายผลการวิจัย

1. สถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้

บรหิารมภีาวะผูน้ำาอยูใ่นระดบัมาก ผูบ้รหิาร
และครมูแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบั
มาก มีบรรยากาศภายในองค์กรอยู่ในระดับ
มาก สถานศึกษามีการบริหารจัดการอยู่ใน
ระดบัมาก และมสีิง่อำานวยความสะดวกและ
เทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
การวจิยัของ ชนกิานต ์ถาวรยตุกิารต ์(2550: 
87-90)ได้ศึกษาการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องคก์รตามแนวคดิ Malcolm Baldrige กรณี
ศกึษาเทศบาลนครนนทบรุ ีผลการศกึษาพบ
ว่าภาวะผู้นำา อยู่ในระดับมาก และสอดคลอ้ง
กับการวิจัยของ สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ 
(2553: 128 – 130) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการบรหิารคณุภาพทัว่
ทัง้องคก์รของโรงเรยีนในฝนั สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนครผลการวิจัยพบ
ว่า ตัวแปรปัจจัยได้แก่ การดำาเนินงานด้าน
การจัดการ ด้านภาวะผู้นำา ด้านเทคโนโลยี 
ด้านบรรยากาศในการทำางานและด้านการ
จูงใจ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
กระทรวงศกึษาธกิารไดก้ำาหนดใหม้กีารกระ
จายอำานาจการบริหารจัดการศึกษาไปยัง
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในด้าน
วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและ
บริหารทั่วไป เป็นผลให้มีการจัดการอบรม
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจา
ยอำานาจ (สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 
2552: 12) มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ
เขม้ใหก้บัผูบ้รหิารการศกึษา ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา ครูและศึกษานิเทศก์ จำานวน 14, 
273 คน ทั่วประเทศ แล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2550 สำาหรับ
ในระยะตอ่เนือ่งมกีารดำาเนนิการโดยใหผู้น้ำา
การเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน 
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นำาประสบการณ์ความรู้และผลงานจากการ
ปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (ศร
คม ศรเีงนิ. 2551: 29) จงึทำาใหร้ะดบัปฏบิตัิ
ตามปัจจัยภาวะผู้นำาอยู่ในระดับมาก ปัจจัย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการ
ปฏบิตังิานอยา่งเต็มความสามารถเปน็ปจัจยั
ที่สำาคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคคล ทำาให้
บคุคลตอ้งปฏบิตังิานอยา่งเตม็ศกัยภาพของ
ตนดว้ยใจรกังาน จงึมคีวามจำาเป็นอย่างย่ิงที่
จะตอ้งสรา้งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิใหมี้ข้ึนในตวั
บุคคลขององคก์รตา่งๆ เพือ่เปน็ปจัจยันำาไป
สู่การปฏิบัตงิานทีม่ปีระสทิธิภาพของบคุคล
ในที่สุด (ยงยุทธ เกษสาคร. 2541: 63) ซึ่ง
ในปจัจบุนัมกีารจงูใจในการปฏบิตังิานหลาย
ดา้น กระทรวงศกึษาธกิารไดม้กีารปรบัฐานเงนิ
เดอืนใหก้บัข้าราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง การจูงใจด้วยการเลือ่น
ขั้นเงินเดือน และการเลื่อนวิทยฐานะต่างๆ 
ทำาให้ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก ปัจจัยบรรยากาศภายในองค์กร 
เป็นสภาพ แวดล้อมในการปฏิบัติงานหรือ
คุณลักษณะภายในโรงเรียน ซึ่งเกิดจากการ
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคลากรใน
โรงเรยีนดว้ยกนั โดยบคุคลรบัรูไ้ดท้ัง้ทางตรง
และทางออ้ม โดยทีบุ่คคลรูสึ้กถงึการรว่มมือ
กันทำางาน มีความสัมพันธ์เป็นมิตรกัน เปิด
โอกาสในการแสดงความคดิเหน็ผลการทำางาน
เกิดผลดี ได้รับการสนับสนุน จึงทำาให้ปัจจัย
บรรยากาศภายในองค์กรอยู่ในระดับมาก

ปจัจยัการบรหิารจดัการ การบรหิาร
จดัการเปน็กระบวนการดำาเนนิงานของกลุม่
บุคคลเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ 
โดยการวางแผน การจดัการ การชกันำา และ

การควบคุม มีทรัพยากรได้แก่ คน เงิน และ
วสัดุอปุกรณเ์ป็นปัจจยัพืน้ฐาน เพือ่การอำานวย
ใหก้ลุม่บุคคลทำางานไดโ้ดยมปีระสทิธผิลและ
มปีระสทิธภิาพสำาหรบัการบรหิารการศกึษา 
ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนมีการบริหารโรงเรียน
โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรชุมชน มีส่วน
รว่มในการบรหิารจัดการศึกษาในโรงเรยีน มี
หลักสำาคัญ 5 ประการ คือ 1) หลักการกระ
จายอำานาจ 2) หลักการมีส่วนร่วม 3) หลัก
การคืนอำานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน 4) 
หลกัการบรหิารตนเอง (Self-Managing) 5) 
หลกัการตรวจสอบและถว่งดลุ จงึทำาใหป้จัจยั
การบริหารจดัการ อยู่ในระดับมาก ปจัจยัส่ิง
อำานวยความสะดวกและเทคโนโลยี ในยุค
ปฏิรูปการศึกษามีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นสำาคัญ จึงจำาเป็น ต้องจัดสิ่ง
อำานวยความสะดวกและเทคโนโลยี เพื่อ
สนบัสนนุใหก้ารบรหิารการจดัการเรยีนการ
สอนดำาเนินไปอย่างมีคุณภาพ โดยคำานึงถึง
ลกูคา้ใหไ้ดร้บัการบรกิารอยา่งสะดวก รวดเรว็ 
เกิดความประทับใจ ขณะเดียวกันปัจจัย
ด้านสิ่งอำานวยความสะดวกและเทคโนโลยี
นับว่ามีความสำาคัญต่อการบริหารงาน ช่วย
ส่งเสริมให้การบริหารงานประสบผลสำาเร็จ 
ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณในการจดัหาสิง่อำานวยความสะดวก
ในการปฏบิตังิาน และการจัดการศึกษาอยา่ง
ต่อเนื่อง จึงทำาให้มีความพร้อมด้านอาคาร
สถานที่ ด้านสื่อการสอนและวัสดุอุปกรณ์ 
ด้านเทคโนโลยี และด้านข้อมูลสารสนเทศ 
จึงทำาให้ปัจจัยสิ่งอำานวยความสะดวกและ
เทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก
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2. สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับการวิจัยของสุวิชา โพธิ์
สขุ (2552: 111-114) ได้ศกึษา การบริหาร
คุณภาพโดยรวมในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ผลการ
วจัิยพบว่า การบรหิารคณุภาพทัง้องคก์รโดย
รวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้ง 7 
ดา้น สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ สปุราณ ีวชีะ
รังสรรค์ (2553: 82 – 84)) ได้ศึกษาการ
จดัการคณุภาพการศึกษาโรงเรยีนเอกชน ในเขต
พืน้ทีส่มทุรปราการ เขต 1 ผลการวจัิยพบวา่ 
สภาพการจดัการคณุภาพการศกึษาโรงเรยีน
เอกชน ในเขตพืน้ทีก่าร ศกึษาสมทุรปราการ 
เขต 1 โดยรวมมกีารจดัการคณุภาพการศึกษา
อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการวจิยัของสุ
พตัรา ปทมุคณารกัษ ์(2553: 87 – 88) ได้
ศึกษาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
อำาเภอทับปุด เขตพื้นที่การศึกษาพังงา ผล
การวจิยัพบวา่ การบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้
ฐานในอำาเภอทบัปดุ เขตพืน้ทีก่ารศกึษาพงังา
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับการวิจัยของน้ำาฝน มงคลล้อม (2554: 
111-112) ไดศ้กึษาการจดัการคณุภาพโดย
รวมของผู้บรหิารโรงเรยีนในเครอืพระแมม่าร ี
เขตกรงุเทพมหานคร พบวา่ระดบัการจัดการ
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนือ่งมาจาก การบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคก์ร
สามารถปรบัปรงุหลกัสตูร กจิกรรมนกัเรยีน 
พฒันาคณะทำางานใหเ้กดิคณุภาพ และทำาให้
โรงเรยีนพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง (Dean. 1997: 
1512) การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร
ทำาให้ผู้ร่วมงานเกิดทัศนคติและแนวคิดใน

ทางที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง ช่วยพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ของนักเรียน และปรับปรุงโรงเรียน 
(Rodgers. 1998: 3703) และ การบรหิาร
คุณภาพท่ัวท้ังองค์กรเพ่ิมความมัน่ใจในการ
สอนแกค่ร ูมกีารปรบัปรงุการสอนในชัน้เรยีน 
ตลอดจนทำาให้นกัเรยีนยอมรบันบัถอืตนเอง
มากขึน้ (Weller. 2000: 64) วตัถปุระสงคท์ี่
สำาคญัของ TQM คอืการปรบัปรงุการทำางาน
อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานในทกุๆ 
ด้าน มีคณุภาพผลจากการทำางานท่ีมีคณุภาพ
จะได้บริการที่มีคุณภาพตามความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการ (สมศักดิ์ 
ดลประสิทธิ์.2539: 33) จึงทำาให้สถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 มีการบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กร อยู่ในระดับมาก

3. ตัวแปรปจัจยัมคีวามสมัพนัธ์ทาง
บวกกับการบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคก์ร อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กรมากที่สุด ได้แก่ การ
บรหิารจดัการ โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
เท่ากับ .866 รองลงมาได้แก่ บรรยากาศ
ภายในองค์กร ภาวะผู้นำา ส่ิงอำานวยความ
สะดวกและเทคโนโลยี และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
เท่ากับ .814, .808, .781 และ .384 ตาม
ลำาดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ

4. คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หคุณู
ระหว่างตัวแปรปัจจัย ได้แก่ ภาวะผู้นำา สิ่ง
อำานวยความสะดวกและเทคโนโลยี การ
บรหิารจดัการ และบรรยากาศภายในองคก์ร 
กับการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร มีค่า



158

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 6 Number 1 January – April 2014 

เท่ากับ .919 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยตวัแปรทัง้หมดรว่มกนัอธบิายความ
แปรปรวนของการบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องค์กร
ไดร้อ้ยละ 84.40 คา่น้ำาหนกัความสำาคญัของ
ตวัแปรปจัจัยสง่ผลตอ่การบริหารคณุภาพทัว่
ทั้งองค์กรอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กรมากท่ีสุด ได้แก่ การ
บริหารจัดการ โดยมีค่าน้ำาหนักความสำาคัญ
ในรูปคะแนนมาตรฐาน (b) เท่ากับ .455 
รองลงมาได้แก่ สิ่งอำานวยความสะดวกและ
เทคโนโลย ีภาวะผูน้ำาและบรรยากาศภายใน
องค์กร โดยมีค่าน้ำาหนักความสำาคัญในรูป
คะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .327, .168 
และ .079 ตามลำาดบั ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้โดยพบวา่ การบรหิารจดัการมคีวาม
สัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์กรมากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ .866 และส่งผลต่อ
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรมากที่สุด 
โดยมีค่าน้ำาหนักความสำาคัญในรูปคะแนน
มาตรฐาน (β) เท่ากับ .455 ทั้งนี้อาจเนื่อง
มากจากการบริหารสถานศึกษาเป็นภารกิจ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยใช้กระบวนการ
บริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน 
การจัดองค์กร การนำาและการควบคุม ซึ่งผู้
บริหารต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารท่ีเหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้การบริหาร
สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายที่สถาน
ศึกษากำาหนด นั่นคือความสามารถในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาของผูบ้รหิารยอ่ม
มผีลตอ่เนือ่งไปยงัการบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้
องค์กรของทุกสถานศึกษา ซ่ึงช่วยกระจาย
อำานาจไปยงับคุคลตา่งๆ ปรบัปรงุระบบการ

ทำางานให้เกิดความคล่องตัว นำานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมทีมงาน
สามารถทำางานช่วยเหลือและแบ่งหน้าที่กัน
ทำางาน สามารถทำางานหลากหลายหนา้ทีย่ิง่
ขึน้ ให้การศกึษาและอบรมแก่บุคลากรอยา่ง
เพยีงพอและตอ่เนือ่ง ใชแ้รงจงูใจในการกระ
ตุ้นให้เกิดงานใหม่ ทุกๆ คนแสดงศักยภาพ
อยา่งเตม็ที ่เพือ่พฒันางานใหก้า้วหนา้ยิง่ขึน้ 
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสธุรรม ธรรม
ทัศนานนท์ (2553: 128 – 130) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหาร
คุณภาพทั้งองค์กร (TQM) ของโรงเรียน
ในฝัน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรปัจจัย
ได้แก่ การดำาเนินงานด้านการจัดการ ด้าน
ภาวะผู้นำา ด้านเทคโนโลยี ด้านบรรยากาศ
ในการทำางานและด้านการจูงใจ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
และมีอำานาจพยากรณ์ร้อยละ 79.40 

สิง่อำานวยความสะดวกและเทคโนโลยี
มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการบรหิารคณุภาพ
ทัว่ทัง้องคก์รอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เทา่กบั 
.781 และส่งผลต่อ การบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์กร โดยมีค่าน้ำาหนักความสำาคัญใน
รูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .327 ทั้งนี้
อาจเนื่อง มาจากการบริหารสถานศึกษาใน
ยุคปฏิรูปการศึกษา โดยมีเป้าหมายพัฒนา
คณุภาพการศกึษาเปน็สำาคญั จงึจำาเปน็ตอ้ง
จัดสิ่งอำานวยความสะดวกและเทคโนโลยี 
เพื่อสนับสนุนให้การบริหารการจัดการ
เรียนการสอนดำาเนินไปอย่างมีคุณภาพโดย
คำานงึถงึผูร้บับรกิารใหไ้ดร้บัการบรกิารอยา่ง
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สะดวก รวดเร็ว เกิดความประทับใจ ขณะ
เดียวกันปัจจัยด้านสิ่งอำานวยความสะดวก
และเทคโนโลยีนับว่ามีความสำาคัญต่อการ
บริหารงาน ช่วยส่งเสริมให้การบริหารงาน
ประสบผลสำาเร็จ (Iyer ; & Jesani. 2003: 
Online) ซึ่งความพร้อมของสิ่งอำานวยความ
สะดวกและเทคโนโลยนีบัวา่มคีวามสำาคญัตอ่
การบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคก์รเปน็อยา่งด ี
ถา้โรงเรยีนมคีวามพรอ้มดา้นปจัจยัดงักลา่ว 
โรงเรยีนกจ็ะสามารถจดัการบรหิารงานใหเ้กดิ
คณุภาพ และประสบผลสำาเรจ็ตามเปา้หมาย

ภาวะผู้นำามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .808 และ
ส่งผลต่อการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
โดยมีค่าน้ำาหนักความสำาคัญในรูปคะแนน
มาตรฐาน (β) เท่ากับ .168 ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากภาวะผู้นำาเป็นกระบวนการท่ีผู้นำาหรอื
ผูท้ีมี่ภาวะการนำาเปน็ผูท้ีช่กันำา จงูใจ ชีน้ำา ใช้
อิทธิพลหรืออำานาจที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ 
ทำาให้หรือกระตุ้นให้ หรือชี้นำาให้ผู้ร่วมงาน
หรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหย้นิด ีเตม็ใจ พรอ้มใจ 
ยนิดใีน การกระทำาการให้มีความกระตอืรอืรน้
หรือร่วมดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตาม
ท่ีผู้นำาต้องการ หรือตามที่ผู้นำาต้องการให้
มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่เขาชักนำาในการ
ทำางานหรือดำาเนินกิจกรรมท่ีผู้นำาน้ันรับ
ผิดชอบหรือตามที่ผู้นำานั้นต้องการ (อุทัย  
บญุประเสรฐิ. 2555: 5) ซึง่สอดคลอ้งกับผล
การวจิยัของสธุรรม ธรรมทศันานนท ์(2553: 
128 – 130) ไดศ้กึษาพบวา่ปจัจยัดา้นภาวะ
ผูน้ำาสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการบรหิารคณุภาพ

ทั่วทั้งองค์กร 

บรรยากาศภายในองค์กรมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์กรอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เทา่กบั 
.814 และส่งผลต่อการบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์กร โดยมีค่าน้ำาหนักความสำาคัญใน
รูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .079 ทั้งนี้
อาจเนื่องจากกระบวนการบริหารจัดการผู้
บริหารต้องมีการสร้างบรรยากาศ และการ
สนับสนุนการทำางานเป็นทีม การปรับปรุง
วิธีการทำางานหรือคุณภาพของงานอย่าง
ต่อเนื่อง (ทิศนา แขมมณี และชนาธิป  
พรกลุ. 2544: 29) ซ่ึงบรรยากาศขององค์กร
จะได้รับอิทธิพลมากที่สุดจากสิ่งต่างๆ เช่น
ภาวะผู้นำา พฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน 
ผลของงานที่ทำา และงานที่มีความหมาย
ต่อการทำางานของคนในองค์การล้วนมีผลก
ระทบต่อบรรยากาศในองค์การท้ังสิ้น และ
บรรยากาศขององค์การจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ประสิทธิภาพของผู้บริหารและความสำาเร็จ
ขององค์การ (จันทรานี สงวนนาม. 2533: 
72) ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สธุรรม 
ธรรมทัศนานนท์ (2553: 128–130) ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
บรหิารคณุภาพทัง้องคก์รของโรงเรยีนในฝนั 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสกลนคร 
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรปัจจัยได้แก่ การ
ดำาเนินงานด้านการจัดการ ด้านภาวะผู้นำา 
ดา้นเทคโนโลย ีดา้นบรรยากาศในการทำางาน
และด้านการจูงใจ ส่งผลต่อ พฤติกรรมการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และมีอำานาจ
พยากรณ์ร้อยละ 79.40 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์กรอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เทา่กบั 
.384 และสง่ผลตอ่การบรหิารคณุภาพท่ัวท้ัง
องคก์รอยา่งไมม่นียัสำาคญัทางสถติ ิทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจากแรงจงูใจในการปฏบิตังิานเปน็แรง
ผลักดันท้ังจากภายนอกและภายในซึ่งช่วย
กระตุ้นทิศทางหรือแนวทางของพฤติกรรม
ให้บุคคลกระทำาสิ่งต่างๆ ให้สำาเร็จตามเป้า
หมายด้วยความเต็มใจและเป็นไปตามแรง
จูงใจของบุคคล (ศุภลักษณ์ ตรีสุวรรณ. 
2548: 14) ซ่ึงมีผลให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้บริหารที่
มีแรงจูงในในการปฏิบัติงานสูง ซ่ึงอาจเกิด
มาจากความสำาเร็จของงาน การได้รับความ
ยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความก้าวหน้า
ในตำาแหน่งการงาน และความรับผิดชอบ 
ล้วนเป็นผลส่งเสริมให้การบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กรประสบความสำาเร็จได้มากขึ้น 
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสธุรรม ธรรม
ทัศนานนท์ (2553: 128 – 130) ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ บริหาร
คุณภาพทั้งองค์กรของโรงเรียนในฝัน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร ผล
การวิจัยพบว่า ตัวแปรปัจจัยด้านการจูงใจ
ส่งผลต่อพฤตกิรรมการบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้
องคก์ร แตจ่ากการศกึษาครัง้นีน้้ำาหนกัความ
สำาคัญมีค่าน้อย จึงพบว่าไม่มีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผล

การวิจัยไปใช้ 

  จากผลการวิจัยพบว่าสถานศึกษา
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้นำา มีบรรยากาศภายในองค์กรที่ดี และมี
สิ่งอำานวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพและเพียงพอส่งผลต่อการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะเป็นผลให้การ
พัฒนาองค์กรมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลอยา่งรอบดา้น ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
ทั้งภายในสถานศึกษา ซึ่งหมายถึงผู้บริหาร 
ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี พัฒนา
ตนเองใหเ้ปน็ผู้ทีม่ภีาวะผู้นำา จดัหาสิง่อำานวย
ความสะดวกและเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพและ
เพียงพอในการปฏบิตัแิละการจดัการศกึษาให้
กบัผูเ้รยีน รวมถงึการใหบ้รกิารกบัชมุชนหรอื
หน่วยงานภายนอก และข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาต้องร่วมมือกันสร้าง
บรรยากาศทีด่ภีายในองคก์ร รว่มมอืทำางาน
เปน็ทมีเพือ่ใหก้ารจดัการศกึษาใหก้บัผูเ้รยีน
เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 
บรรลตุามวสิยัทศัน ์และเปา้ประสงคท์ีส่ถาน
ศึกษาได้ตั้งไว้

2. ขอ้เสนอแนะสำาหรับการวจิัยครัง้
ต่อไป 

 2.1 จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า
ตัวแปรปจัจยัสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรได้ร้อย
ละ 84.40 ซึ่งยังเหลืออีกร้อยละ 15.60 จึง
ควรมีการศึกษาปัจจัยด้ายอื่นๆ ท่ีมีความ
สัมพนัธก์บัการบรหิารคณุภาพท่ัวท้ังองคก์ร
ของสถานศึกษา ว่าปัจจัยใดที่จะทำาให้การ
บรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคก์รเพิม่ขึน้ไดอ้กี เชน่ 
การมีสว่นร่วมในการบริหารของบคุลากรใน
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สถานศึกษา เป็นต้น

 2.2 ควรทำาการศึกษาเปรียบเทียบ
การบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคก์ร โดยจำาแนก
ตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่โรงเรียนขนาด

เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่
พเิศษ เพือ่พจิารณาวา่โรงเรยีนทีม่ขีนาดตา่ง
กนัจะมผีลใหก้ารบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคก์ร
แตกต่างกันหรือไม่
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ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของการบรหิารสถานศกึษาในสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
Factors affecting the effectiveness of education administration 
in schools under The office of Secondary Educational Service 
Area 30.

รัชดาพร ขึ้นนกขุ้ม1, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์2, เพียงแข ภูผายาง3 

Ratchadaporn Khuennokkhum1, Sutham Thamtasananon2, Piangkae Poophayang3

บทคัดย่อ

จดุมุง่หมายของการวจิยัครัง้นี ้เพือ่ศกึษา 1) ระดบัปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของ
การบริหารสถานศึกษา 2) ระดับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของการ
บรหิารสถานศกึษา และ4) สร้างสมการพยากรณป์ระสทิธผิลของการบรหิารสถานศกึษาจาก
ตวัแปรดา้นภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้และสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่
การเรียนรู้ ของสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจำานวน 394 คน ในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า
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การเรยีนรู ้(X
2
) สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้(X

3
) และภาวะผูน้ำาการเปล่ียนแปลง (X

1
)

2. ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

3. ปัจจัยภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง องค์การแห่งการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาใน
สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษาเขต 30 อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01

4. จากสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุดพบว่า ตัวแปรพยากรณ์ของปัจจัยองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (X2) และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (X3) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล
ของการบริหารสถานศึกษา (Y) ได้ร้อยละ 76.70 และสามารถร่วมกันทำานายได้อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และได้สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนในรูป
มาตรฐานได้ดังนี้

สมการในรูปคะแนนดิบคือ

Y
^

 = .159 + .769 (X
2
) + .203 (X

3
) 

สมการในรูปมาตรฐานคือ

YẐ  = .694 (X
2
) + .233 (X

3
)

คำาสำาคัญ: ปัจจัย, ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา

Abstract

The purpose of this research was to determine 1) the level of factors af-
fecting the effectiveness of education administration in schools 2) the level of the 
effectiveness of education administration in schools 3) the relationship between 
factors affecting the effectiveness of education administration in schools and the 
effectiveness of education administration in schools and 4) construct predictive 
equations of the effectiveness of education administration in schools from trans-
formational leadership, learning organization and secure learning environment in 
schools under The office of Secondary Educational Service Area 30. The sample 
consisted of 394 informants institutions administrators and teachers under The 
office of Secondary Educational Service Area 30 there obtained using the stratified 
random sampling technique. The research instruments used for collecting data 
were five level rating scale questionnaires. The statistics devices use in analyzing 
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the data included Pearson product moment correlation coefficient and stepwise 
multiple regression analysis. 

The findings were the follow: 

Factors affecting the effectiveness of education administration in schools 
as a whole were found to be at a high level. When all of the 3 aspects were 
considered by ranking from the highest to the lowest mean, they were factors: 
learning organization (X

2
), secure learning environment (X

3
) and transformational 

leadership (X
1
).

The effectiveness of education administration in schools under The office 
of Secondary Educational Service Area 30 as a whole were rated at a high level.

There was positive relationship between factors and the effectiveness of 
education administration in schools under The office of Secondary Educational 
Service Area 30, with statistical significance of .01

According to the best prediction equation, it indicated that factors of the 
learning organization (X

2
) and secure learning environment (X

3
) could be used 

as predictor for the effectiveness of education administration in schools (Y) as 
a whole at 76.70 percent with statistical significance of .01 and could construct 
predictive equation in terms of raw scores and standard scores could be written 
as follows: 

Raw score form

Y
^

 = .159 + .769 (X
2
) + .203 (X

3
) 

Standard score form

YẐ  = 694 (X
2
) + .233 (X

3
)

Keywords: Factors, The effectiveness of education administration in schools.
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บทนำา

การปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2542-
2551) ได้กำาหนดให้มีการกระจายอำานา
จการบริหารจดัการศกึษาไปยงัเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาและสถานศกึษาทัง้ 4 ดา้นประกอบดว้ย
ด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล 
และบรหิารทัว่ไป (สำานักงานเลขาธกิารสภา
การศกึษา. 2552: 19) โดยสถานศึกษาเปน็
องคก์ารทีม่คีวามสำาคัญทีส่ดุในการนำานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
สามารถบรหิารจดัการและใหก้ารบรหิารการ
ศกึษาแกป่ระชาชนอยา่งทัว่ถงึและเสมอภาค 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 30) ทั้งนี้ส่ง
ผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาจำาเป็นต้องอาศัย
การบรหิารการเปลีย่นแปลงอยา่งเปน็ระบบ 
แต่ละหน่วยงานจะต้องดำาเนินกิจกรรมที่
สัมพันธ์เชื่อมกันทั้งในระดับองค์การและ
ระดับตัวบุคคล ซึ่งในระดับบุคลากร การ
สร้างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงให้มีภาวะ
ผูน้ำาทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถกำาหนดทศิทาง
การเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งชดัเจนเปน็สิง่สำาคญั
มาก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 7-8)

นอกจากสถานศึกษาจะต้องอาศัย
ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงแล้ว ความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่
องค์การหลายองค์การกำาลังพัฒนาให้เกิด
ขึ้นในองค์การ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารยุคใหม่จะ
ต้องสร้างขึ้น ด้วยความเชื่อว่า “คนยิ่งเรียน
รู ้กจ็ะยิง่ขยายขดีความสามารถของตนออก
ไป” และ “องคก์ารทีก่อ่ใหเ้กดิการเรยีนรูก้จ็ะ
เตบิโต และพฒันา ตอ่ไปไดโ้ดยไมม่ทีีส่ิน้สดุ” 
(วิโรจน์ สารรัตนะ. 2546: 6 ; อ้างอิงมา
จาก Senge. 1990) รวมถึงสภาพแวดล้อม

ในสถานศึกษายังถือเป็นปัจจัยสำาคัญอย่าง
หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา เพราะ
คนที่อยู่ในสภาพสังคมที่ดีจะซึมซับลักษณะ
ที่ดีติดตัวไปโดยไม่รู้ตัว และสภาพแวดล้อม
ที่ดีจะกลายเป็นสถานที่ที่มีค่าของชุมชน ส่ง
ผลให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจ เพิ่มความ
สนใจในการศึกษาและการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น 
(นรา สมประสงค์. 2546: 60)

จากสรุปผลปัญหาอุปสรรคของ
การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ได้สรุปปัญหาใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา 
ดังนี้ 1) กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ
กรรมการสถานศกึษาไมส่ามารถปฏบิตังิาน
ตามบทบาทที่กฎหมายกำาหนด โดยเฉพาะ
การกำาหนดทศิทางและนโยบาย 2) การกระ
จายอำานาจการบรหิารและการจดัการศกึษาฯ 
ในทางปฏบิตัยิงัไมไ่ดท้ำาใหม้กีารกระจายอำา
นาจในด้านบุคลากรและด้านงบประมาณ
อย่างแท้จริง รวมทั้งความไม่พอเพียงด้าน
บุคลากร 3) ผลการประเมินของ สมศ. พบ
ว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดความพร้อมที่
จะรอบรับการเป็นนิติบุคคล และ 4) สถาน
ศึกษาละเลย/หรือไม่ปรับกระบวนทัศน์ใน
การใหค้วามสำาคญัต่อการปรบัประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด (สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2552: 19 – 22, 42) 
และจากผลดำาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ของสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 30 ดา้นคณุภาพการจดัการ
ศึกษา พบว่าผลการประเมินคุณภาพ ผล
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สัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาหลักค่าเฉลี่ย
ไม่เป็นที่น่าพอใจและมีแนวโน้มลดลงทุก
ปี อันเนื่องมาจากโรงเรียนส่วนหนึ่งขาดสื่อ
ท่ีมีคุณภาพ และขาดทักษะการเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม (สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศกึษาเขต 30. 2555: 4) ซึง่
บทสรปุดังกลา่วสะทอ้นใหเ้หน็ถงึสภาพการ
บริหารงานและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทียั่งไมบ่รรลเุจตนารมณ์ตามพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 อยา่งแทจ้รงิ

ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครู
สายปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษาเขต 30 ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัย
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ตอ่การเรยีนรู ้ทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของการ
บริหารสถานศึกษา 4 งาน คือ การบริหาร
งานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บรหิารงานบคุคล และการบรหิารทัว่ไป เพือ่
ใหผู้้ท่ีมส่ีวนเกีย่วขอ้งใชเ้ปน็ขอ้มลูในการแกไ้ข 
ปรับปรุง การกำาหนดนโยบาย และวางแผน
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

 ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาระดบัปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาใน
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 30 

2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของ

การบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของการบรหิาร
สถานศึกษา กับประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศกึษา ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา
จากตัวแปรด้านภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 
องค์การแหง่การเรยีนรู ้สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้
ต่อการเรียนรู้ ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30

สมมติฐานของการวิจัย

ปัจจัยภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 
องค์การแหง่การเรยีนรู ้สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้
ตอ่การเรยีนรู ้มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิล
ของการบรหิารสถานศกึษาในสงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 30 มนี้ำา
หนักความสำาคัญของปัจจัยอย่างน้อยหนึ่ง
ตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธผิลของการบริหาร
สถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 30

วิธีการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้
บริหารสถานศึกษา จำานวน 100 คน และ
ครูผู้สอน จำานวน 1, 719 คนรวมทั้งหมด 
1, 819 คน ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษาเขต 30 ปกีารศกึษา 2555
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กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ภมู ิ(Stratified Random 
Sampling) จากประชากร ได้แก่ โรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ปีการศึกษา 
2555 จำานวน 37 โรง โดยใช้ตำาแหน่งเป็น
ชั้นภูมิ แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
ตามจำานวนทีก่ำาหนดไว ้คอื ผูบ้รหิาร จำานวน 
80 คน และครูผู้สอน จำานวน 314 คน รวม
ทั้งหมด 394 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา

1. แนวคดิภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง
ของ Bass และ Avolio (Bass & Avolio. 
1994: 2-6) องคก์ารแหง่การเรยีนรูต้ามแนวคดิ
ของ Senge (ณัฏฐพันธ ์เขจรนนัทน.์ 2551: 
288 ; อา้งอิงมาจาก Senge. 1990) สภาพ
แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้ตามแนวคดิของ 
นรา สมประสงค์ (2546: 67) และแนวคิด
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาโดย
ยึดตามขอบข่ายและภารกิจบริหารที่พระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

2.1 ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 

 2.1.1 การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์

 2.1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ

 2.1.3 การกระตุ้นทางปัญญา

 2.1.4 การคำานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล

2.2 องค์การแห่งการเรียนรู้ 

 2.2.1 ความรอบรู้แห่งตน

 2.2.2 แบบแผนความคิด

 2.2.3 การมีวิสัยทัศน์ร่วม

 2.2.4 การทำางานเป็นทีม

 2.2.5 ความคิดเชิงระบบ

2.3 สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู้

 2.3.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 2.3.2 สภาพแวดลอ้มทางสงัคม

2.4 ประสิทธิผลของการบริหาร 
สถานศึกษา 4 งาน คือ

 2.4.1 การบริหารงานวิชาการ

 2.4.2 การบริหารงบประมาณ

 2.4.3 การบริหารงานบุคคล

 2.4.4 การบริหารทั่วไป

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา เป็น
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกบัคณุลกัษณะของ
ผูใ้หข้อ้มลู ประกอบดว้ย ตำาแหนง่ ประสบการณ์
การทำางาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

ตอนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วยข้อคำาถามดังนี้ 1) ภาวะผู้นำา
การเปลีย่นแปลง 2) การเปน็องคก์ารแหง่การ
เรียนรู้ 3) สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน
รู้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ 
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ตอนที ่3 ขอ้มลูประสทิธผิลของการ
บริหารสถานศึกษา 4 งาน ประกอบด้วยข้อ
คำาถามดงันี ้1) การบรหิารงานวชิาการ 2) การ
บริหารงบประมาณ 3) การบรหิารงานบคุคล 
4) การบริหารทั่วไป เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

4. การดำาเนินการวิจัย

4.1 ผูว้จิยัขอหนงัสอืจากคณะศกึษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปยัง
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
30 เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ออกหนังสือ
ถึงโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

4.2 ผู้วิจัยนำาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใน
วทิยานพินธ ์จากสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ไปยังโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 จำานวน 37 โรง

4.3 ผูว้จิยัดำาเนนิการแจกแบบสอบถาม
จำานวน 400 ชดุ ดว้ยตนเอง และเกบ็รวบรวม
แบบสอบถามคนืดว้ยตนเองและทางไปรษณยี์
ได้กลับคืนมาจำานวน 395 ชุด คิดเป็นร้อย
ละ 98.75

4.4 นำาแบบสอบถามที่ได้รับตอบ
กลับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ของการตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 99.75 แล้วนำาข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดร้บัการตรวจ
สอบความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือแล้ว 
ตามลำาดับดังนี้

5.1 บันทึกข้อมูลในแบบสอบถาม 
แตล่ะฉบบัลงในโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รปู

5.2 หาค่าสถิตพิืน้ฐาน เพือ่ให้ทราบ
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะการ
แจกแจงตัวแปรโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

5.3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสทิธผิลของการบรหิารสถานศกึษา โดย
หาค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Product-Moment Correlation Coefficient)

5.4 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสทิธผิลของการบรหิารสถานศกึษา โดย
นำาเสนอสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
และในรูปคะแนนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

1. ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของ
การบรหิารสถานศกึษาโดยรวม พบวา่อยูใ่น
ระดับมาก (  = 3.95) เมื่อพิจารณาทั้ง 3 
ปจัจยัโดยเรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่จากมากไปนอ้ย
ดงันี ้ปจัจยัองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้(  = 4.01) 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
(  = 3.94) ปจัจยัภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง 
(  = 3.91) และเมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่

1.1 ปจัจัยภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง 
พบว่าทกุดา้นอยูใ่นระดับมาก เม่ือเรียงลำาดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงันี ้การมอีทิธพิล
อยา่งมอีดุมการณ ์(  = 3.96) การสรา้งแรง
บันดาลใจ (  = 3.93) การคำานึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล (  = 3.91) และการ 
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กระตุ้นทางปัญญา (  = 3.81)

1.2 ปัจจัยองค์การแห่งการเรียน
รู้ พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียง
ลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ การมี
วิสัยทัศน์ร่วม (  = 4.09) การเรียนรู้เป็น
ทีม (  = 4.02) ความรอบรู้แห่งตน (  = 
4.00) แบบแผนความคิด (  = 3.98) และ
ความคิดเชิงระบบ (  = 3.87) 

1.3 ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู ้พบวา่ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดย
เรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่จากมากไปนอ้ยดงันี ้ดา้น
สภาพแวดล้อมทางสังคม (  = 3.95) และ
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (  = 3.94)

2. ประสทิธผิลของการบรหิารสถาน
ศึกษาโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก (  = 
4.06) เมือ่พจิารณารายดา้น โดยเรยีงลำาดบั
คา่เฉลีย่จากมากไปนอ้ยดงันี ้การบรหิารงาน
บุคคล (  = 4.16) การบริหารงานทั่วไป  
(  = 4.06) การบรหิารงานวชิาการ (  = 4.03)  
และการบรหิารงานงบประมาณ (  = 3.96)

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่ง
ผลตอ่ประสทิธผิลของการบรหิารสถานศกึษา 
กับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 
พบวา่ปจัจยัภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงมคีา่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับสูง (r

xy
 

= .635) ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับสูงมาก 
(r

xy 
= .862) และปจัจยัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้

ตอ่การเรยีนรูมี้คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์กบั
ประสทิธผิลของการบรหิารสถานศกึษาอยูใ่น
ระดับสูง ( xyr = .731) โดยทุกปัจจัยมีความ

สมัพนัธกั์บประสทิธผิลของการบรหิารสถาน
ศึกษาในทางบวก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

4. ผลการวเิคราะหก์ารสรา้งสมการ
พยากรณโ์ดยใชว้ธิคีดัเลอืกตวัแปรพยากรณท์ีด่ี
ทีส่ดุจากทัง้ 3 ปจัจยั พบว่า ปจัจยัทีส่ามารถ
พยากรณ์ประสิทธิผลของการบริหารสถาน
ศึกษามี 2 ปัจจัย ได้แก่ องค์การแห่งการ
เรยีนรู ้(X

2
) และสภาพแวดลอ้มทีเ่อ้ือตอ่การ

เรยีนรู ้(X
3
) โดยทัง้ 2 ปจัจยัรวมกนัสามารถ

พยากรณ์ประสิทธิผลของการบริหารสถาน
ศึกษาได้ร้อยละ 76.80 ได้สมการพยากรณ์
ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของการบรหิาร
สถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษาเขต 30 ในรปูแบบคะแนน
ดิบและคะแนนในรูปมาตรฐานได้ดังนี้

สมการในรูปคะแนนดิบคือ
Y
^

 = .159 + .769 (X
2
) + .203 (X

3
) 

สมการในรูปมาตรฐานคือ
YẐ  = .694 (X

2
) + .233 (X

3
)

อภิปรายผล

1. ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของ
การบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 30 ตาม
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อนมกีาร
ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีประเด็นที่
นำามาอภิปราย ดังนี้

1.1 ปจัจัยภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง 
ผลการศกึษาพบวา่มกีารปฏิบตัทิกุด้านอยูใ่น
ระดับมาก สอดคล้องกับการวิจัยของ พิสิฐ
ธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์ (2552: 79) ได้ศึกษา
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ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารทีส่ง่
ผลต่อการบรหิารโดยใชโ้รงเรียนเปน็ฐานสงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชยัภมูเิขต 3 พบ
ว่าภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมี
ระดบัภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงอยูใ่นระดบั
มากทกุดา้น ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของ
ผู้บริหารที่แสดงออกมากกว่าด้านอื่นคือ
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และ
ยังสอดคล้องกับการวิจัยของ จันธิดา ผ่าน
สอน (2553: 107) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษารอ้ยเอด็ พบวา่
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและราย
ดา้นอยู่ในระดบัมาก และดา้นทีม่คีา่เฉลีย่จาก
สงูสดุคอื ดา้นการมอีทิธพิลอยา่งมอีดุมการณ์
หรอืภาวะผูน้ำาเชงิบารมี ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะ
วา่ กระทรวงศกึษาธกิารไดก้ำาหนดใหม้กีารก
ระจายอำานาจการบรหิารจัดการศกึษาไปยงั
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในด้าน
วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและ
บริหารทั่วไป เป็นผลให้มีการฝึกอบรมผู้นำา
การเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจาย 
อำานาจ (สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 
2552: 19) มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ
เขม้ใหก้บัผูบ้ริหารการศกึษา ผูบ้ริหารสถาน
ศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์จำานวน 14, 
273 คน ทั่วประเทศ แล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2550 สำาหรับ
ในระยะต่อเนือ่งมกีารดำาเนินการโดยใหผู้้นำา
การเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน 

นำาประสบการณค์วามรู้ และผลงานจากการ
ปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (ศร
คม ศรีเงิน. 2551: 29) จึงทำาให้ระดับการ
ปฏบิตัติามปจัจยัภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง 
อยู่ในระดับมาก

1.2 ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้  
ผลการศกึษาพบวา่มกีารปฏิบตัทิกุด้านอยูใ่น
ระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการวิจัยของ ของวัช
ราภรณ์ ศรีเมืองช้าง (2552: 85) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การเรียนรู้กับ
ประสทิธิผลของโรงเรยีนสงักัดสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่าการ
เปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีน โดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และยัง
สอดคล้องกับการวิจัยของ ศิริพร โงนสาย 
(2552: 78-79) ได้ศึกษาปัจจัยบรรยากาศ
โรงเรยีนกบัองคก์ารแหง่การเรยีนรูท่ี้ส่งผลต่อ
ประสทิธผิลของโรงเรียน สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว พบว่าองค์การแห่ง
การเรยีนรูข้องโรงเรยีน โดยรวมและรายดา้น
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีคา่เฉลีย่
มากที่สุด คือ การเรียนรู้เป็นทีม ทั้งน้ีอาจ
เปน็เพราะวา่ความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีน
รูเ้ปน็สิง่ทีอ่งคก์ารหลายองคก์ารกำาลงัพฒันา
ให้เกิดขึ้นในองค์การ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารยุค
ใหม่จะต้องสร้างขึ้น เป็นส่ิงที่จะต้องแสดง
ความเปน็ภาวะผูน้ำาในการจดัหาหรอืแสวงหา
โอกาสเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูใ้หม่ๆ  ใหเ้กดิขึน้
อยา่งตอ่เนือ่ง ดว้ยความเชือ่วา่ “คนยิง่เรยีนรู้  
ก็จะยิ่งขยายขีดความสามารถของตนออก
ไป” และ “องค์การที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
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ก็จะเติบโต และพัฒนาต่อไปได้โดยไม่มีที่ 
ส้ินสุด” (วโิรจน ์สารรตันะ. 2546: 6 ; อ้างองิ
มาจาก Senge. 1990) และจากสภาพปจัจบุนั
ทีก่ำาลงัอยูใ่นยคุแหง่การปฏริปูการศกึษาเพือ่
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน  
ผูบ้รหิารและครผููส้อนตา่งตระหนกัและเหน็
ความสำาคญัในการพฒันาองค์การหรือสถาน
ศกึษาของตนใหม้คีวามเปน็องคก์ารแหง่การ
เรยีนรู ้เพือ่สนบัสนนุ สง่เสรมิใหผู้เ้รยีน และ
บุคลากรในสถานศึกษาสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่ง
ต่อเนื่อง และเป็นบุคคลที่สามารถเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
อันจะนำาไปสู่คุณภาพของการจัดการศึกษา
อย่างแท้จริง

1.3 ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่ามีการปฏิบัติ
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการ
วจิยัของ สายสมร พทุธไิสย (2551: 90) ได้
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่าระดับปัจจัย
ลกัษณะองคก์าร ลกัษณะสิง่แวดลอ้ม ลกัษณะ
บคุลากร และการจดัการนโยบายการบรหิาร
และการปฏิบัตขิองโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก 
และยงัสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ สา สลีากุล 
(2552: 142) ได้ศึกษาการบริหารสภาพ
แวดล้อมในสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่าความ
คิดเห็นของข้าราชการครูท่ีมีต่อการบริหาร
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ท้ังโดยรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารสภาพ
แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้ดา้นการบรหิาร

การส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผูเ้รยีน ดา้นการบรหิารการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และด้านการ
บริหารห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
พืน้ทีส่เีขยีว และสิง่อำานวยความสะดวก มกีาร
ปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมากท้ังหมด ท้ังนีอ้าจเป็น
เพราะวา่ พระราชบัญญตักิารศึกษาแห่งชาต ิ
พทุธศกัราช 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบั
ที ่2) พ.ศ.2545 ไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่สภาพ
แวดล้อม โดยบัญญัติไว้ในหมวด 4 มาตรา 
24 (5) กำาหนดให ้“สง่เสรมิใหผู้ส้อนสามารถ
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
และอำานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียน
รู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ ” (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2546: 29) และตามขอบข่าย
การบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ได้
กำาหนดงานด้านการบริหารจัดการอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อมไว้ในด้านการ
บริหารทั่วไป จึงเป็นภารกิจสำาคัญที่สถาน
ศึกษาจะต้องจัดการทรัพยากรและวางแผน
ดา้นสิง่แวดลอ้มภายในสถานศกึษาใหย้ัง่ยนื 

2. ประสทิธผิลของการบรหิารสถาน
ศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษาเขต 30 ตามความคิดเห็นของ 
ผูบ้รหิารและครผููส้อน ผลการศกึษาพบวา่มี
ระดบัประสทิธผิลอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้ง
กับการวิจัยของ ปิติพงษ์ วรรณรี (2551: 
153-154) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเปน็องคก์ารแห่งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนกับ
ประสทิธผิลการบรหิารงานในโรงเรยีนสงักัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสกลนคร เขต 1 
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พบวา่ โรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาสกลนคร เขต 1 มีระดับประสิทธิผล
การบรหิารงานในโรงเรยีนโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทกุดา้น ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ
คอื ดา้นการบรหิารทัว่ไป และยงัสอดคลอ้งกบั
การวจิยัของ ผดงุศกัดิ ์มัน่บปุผชาต ิ(2554: 
86-87) ไดศ้กึษาประสทิธิผลการบรหิารสถาน
ศึกษาในฐานะนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยองเขต 1 พบว่าประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทั้ง 4 ด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยมีด้านการบริหารงาน
งบประมาณมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการ
บริหารงานบุคคลเป็นด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผลการปฏิรูป
ระบบบรหิารกระทรวงศกึษาธกิารมีการกระ
จายอำานาจการบรหิารใหส้ถานศกึษามฐีานะ
เป็นนิติบุคคล ซึ่งตามขอบข่ายและภารกิจ
การบริหารและจัดการสถานศึกษาโรงเรียน
ในฐานะที่เป็นนิติบุคคลจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องมีการดำาเนินกิจการหรือบริหารงานทั้ง
งานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคลและ
บริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก
การบรหิารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School 
Based Management) ที่ยึดหลักนิติธรรม 
หลกัคณุธรรม หลกัการมสีว่นรว่ม หลกัความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าเป็นเครื่อง
มือในการทำาวิสัยทัศน์และนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 75) 
อกีทัง้การประเมนิระบบการประกนัคณุภาพ
การศกึษาทีเ่ปน็กระบวนการสำาคญักจิกรรม
หนึ่งที่สถานศึกษาต้องดำาเนินการควบคู่ไป

กบัการบรหิารสถานศกึษา ทำาใหส้ถานศกึษา
ตา่งมุง่สง่เสรมิประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ในการบรหิารและการจดัการศกึษาใหเ้ปน็ไป
ตามหลกัการบรหิารงานทีมุ่ง่เนน้ผลสมัฤทธิ์
ของงานเป็นหลัก 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาน
ศึกษากับประสิทธิผลของการบริหารสถาน
ศึกษา ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา
อยูใ่นระดบัสูง ปจัจยัองคก์ารแหง่การเรียนรู้
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับสูงมาก 
และปัจจัยสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเรยีน
รูม้คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธผิลของ
การบรหิารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัสงู ซึง่เปน็
ไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า ปัจจัยภาวะ
ผูน้ำาการเปลีย่นแปลง องคก์ารแหง่การเรยีน
รู ้สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้มคีวาม
สมัพนัธกั์บประสทิธผิลของการบรหิารสถาน
ศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษาเขต 30 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นันทนา บุรีจันทร์ (2551: 83) ได้
ศึกษาปัจจัยภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ 
ผูบ้รหิารทีม่ผีลตอ่ประสทิธผิลของสถานศกึษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ขอนแกน่ 
เขต 4 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ
ประสทิธผิลของสถานศกึษาโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง มคีวามสมัพนัธก์นัในทาง
บวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และสอดคล้องกับการวิจัยของ วัชราภรณ์  
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ศรเีมืองชา้ง (2552: 79-80) ไดศ้กึษาความ
สัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 พบ
ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียน 
มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัย
สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 รวมทัง้สอดคลอ้ง
กับการวิจัยของ วิภา ร่วมโพธิ์ (2553: 84) 
ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการจดัสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนกับ
มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาด้านผู้เรียน 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรี พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการจัด
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
ในโรงเรยีนกับมาตรฐานคุณภาพดา้นผูเ้รียน
ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา โดยภาพรวมมีความ
สมัพนัธใ์นทางบวกอยูใ่นระดับสูงมากอยา่งมี
นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันจะ
ตอ้งเปน็ผูท้ีม่คีวามเป็นนกับรหิารมอือาชพี มี
ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง มีความสามารถ
ในการบรหิารจดัการ และมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะ
นำาสถานศกึษาไปสูว่สิยัทศันท์ีก่ำาหนด สถาน
ศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
และบุคลากรคำานึงถึงคุณภาพองค์รวมทั้ง
ระบบในการปฏบัิตงิาน อกีทัง้ผูบ้ริหารสถาน
ศกึษาและครผููส้อนเห็นความสำาคญัของการ
จดัสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพราะ
บรรยากาศทีเ่หมาะสมเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้เปน็
ปจัจยัสำาคญัทีม่สีว่นสนบัสนนุการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรในสถานศึกษาและการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

4. ผลการวเิคราะหก์ารสรา้งสมการ
พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การบรหิารสถานศกึษา โดยเลอืกรปูแบบการ
คัดเลือกตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด พบว่า มีอยู่ 2 
ปจัจยั คอื ปจัจยัองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้และ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่
สามารถรว่มกนัพยากรณป์ระสทิธผิลของการ
บริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ 76.70 ส่วน
ปัจจัยภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (X

1
) ถูก

คัดออกจากสมการเน่ืองจากทดสอบความ
สัมพันธ์แล้วไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งเป็น
ไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2 ที่ว่า มีน้ำาหนัก
ความสำาคญัของปจัจยัอยา่งนอ้ยหนึง่ตวัแปร
ทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของการบรหิารสถาน
ศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษาเขต 30 สอดคล้องกบัการวิจยัของ 
นงลกัษณ ์เรอืนทอง (2550: 162) ไดศ้กึษา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
พบว่าองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร
โรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิลประกอบดว้ย 8 องค์
ประกอบคอื 1) การเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู ้ 
2) ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ 3) การ
ประกนัคณุภาพ การตรวจสอบไดแ้ละความ
น่าเช่ือถือ 4) สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 5) การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์
ร่วมกัน 6) เน้นการเรียนการสอน 7) การ
สอนที่มีวัตถุประสงค์ 8) มีความคาดหวัง
ต่อนักเรียนสูง ซึ่งมีความเหมาะสมถูกต้อง 
เป็นไปได้ และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์
ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของ
การวิจัย และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ  
ศิริพร โงนสาย (2552: 78) ได้ศึกษาปัจจัย
บรรยากาศโรงเรยีนกบัองคก์ารแหง่การเรยีน
รู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
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สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระแกว้ พบวา่
ปัจจัยบรรยากาศโรงเรียน ด้านบรรยากาศ
แบบเปิด องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการ
เรียนรู้เป็นทีม ความคิดเชิงระบบ และความ
รอบรู้แหง่ตน สามารถพยากรณป์ระสทิธผิล
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาสระแก้วได้ร้อยละ 73.90 รวมทั้ง
สอดคล้องกับการวิจัยของ สาวิตา น้อย
ทรง (2552: 86) ได้ศึกษาปัจจัยด้านภาวะ
ผู้นำาและองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัด
สว่างฟ้าพฤฒาราม) สำานักการศึกษาเมือง
พทัยา พบวา่องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้การคดิ
อยา่งเปน็ระบบ สามารถพยากรณ์และสง่ผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

จากผลการศกึษา เมือ่พิจารณาปจัจยั
ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงทีถ่กูคัดออกจาก
สมการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การพัฒนา
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจา
ยอำานาจทีผ่า่นมาไมไ่ดส้ง่ผลตอ่ประสทิธผิล
ของการบริหารสถานศึกษาอย่างแท้จริง ดัง
รายงานสรุปผลการดำาเนินงาน 9 ปี ของ
การปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ.2542-2551) ที่
สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2552: 
20-22) ไดส้รปุปญัหาการดำาเนนิงานในสว่น
ของประสิทธิภาพการบริหารไว้ว่า การกระ
จายอำานาจสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถาน
ศึกษายังไม่เป็นไปตามหลักการกระจายอำา
นาจที่แท้จริง ส่วนกลางและเขตพื้นที่การ
ศึกษายังคงมีอำานาจต่อสถานศึกษาอยู่มาก 
และสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานยงัไมม่อีสิระหรอื
ความคล่องตัว ในการบริหารจัดการเท่าที่
ควร ไม่เป็นนิติบุคคลที่แท้จริง อีกทั้งผลการ

ประเมินของ สมศ. พบวา่ผูบ้รหิารสถานศึกษา
ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นผู้นำาทางวิชาการ สถาน
ศึกษาส่วนใหญ่ขาดความพร้อมที่จะรองรับ
การเป็นนิติบุคคล 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 สถานศึกษาควรนำาผลการ
วิจัยที่ได้ไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการ
พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ
ตา่งๆ ดงันี ้1) สง่เสรมิสนบัสนนุใหบ้คุลากร
มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการทัง้ภายใน
องค์การและระหว่างองค์การให้มากขึ้น 2) 
จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมทักษะการคิด เพื่อ
พัฒนาการคิดสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนและครู
ทกุคนมีกิจกรรมผลงาน โครงการ ทีแ่สดงถงึ
การคิด ติดสินใจ แก้ปัญหา และ 3) มีการ
รายงานผลการดำาเนินงานที่เป็นประโยชน์
และสร้างสรรคใ์ห้บคุลากรทราบอย่างทั่วถึง
และสม่ำาเสมอ

1.2 สถานศึกษาควรนำาผลการ
วิจัยที่ได้ไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ในส่วนของการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วย
วิธีการต่างๆ ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมที่เสริม
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู/
ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา
อย่างสม่ำาเสมอ และ 2) จัดหาสื่ออุปกรณ์ 
เทคโนโลยีทางการศกึษาทีท่นัสมยัใหเ้พียงพอ
และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนในแต่ละช่วง
วยั รวมถงึจดัอบรมวธิกีารใชส้ือ่เทคโนโลยใีห้
ครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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1.3 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 ควรให้ความสำาคัญ
ในการกำากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำา
การเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาใน
สงักดั โดยเฉพาะดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 
และควรมโีครงการท่ีส่งเสริมยกยอ่งใหร้างวลั
เชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่มีพฤติกรรมภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับสูงและมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อสร้างขวัญกำาลัง
ใจและกระตุ้นผูบ้ริหารให้เกดิความตระหนัก
ในการพฒันาศกัยภาพของตนเองและสถาน
ศึกษาต่อไป

2. ขอ้เสนอแนะในการศกึษาคน้ควา้
ต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
โดยเฉพาะการทำาวจิยัเชิงปฏบัิตกิารเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระ
อื่นๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษา เช่น ปัจจัยความ
สมัพนัธก์บัผูป้กครองและชมุชน ปจัจยัภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการ และปัจจัยการประกัน
คุณภาพ เป็นต้น
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คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์

วารสารบริหารและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น
วารสารวิชาการสาขาวิชาทางการศึกษา พิมพ์เผยแพร่ผลงานในรูปแบบบทความวิจัย 
บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความทั่วไปทางการศึกษา 
บทความที่ได้รับการพิจารณาพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นงาน
ทบทวนความรู้เดิมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้
อ่าน เป็นบทความที่ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดๆ บทความอาจได้รับการปรับปรุงตามที่กอง
บรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการเห็นสมควร เพ่ือให้วารสารมี
คุณภาพระดับมาตรฐานสากลและนำาไปอ้างอิงได้ 

การส่งต้นฉบับ 

1. ภาษา พิมพ์ต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาไทยให้ยึด
หลกัการใชค้ำาศพัทแ์ละการเขยีนทบัศพัทภ์าษาองักฤษตามหลกัของราชบณัฑติยสถาน คำา
ศพัทภ์าษาองักฤษใหใ้ชต้วัเลก็ทัง้หมดยกเว้นชือ่เฉพาะ ถา้ต้นฉบบัเปน็ภาษาอังกฤษควร
ไดร้บัการตรวจสอบความถกูตอ้งดา้นการใชภ้าษาจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาองักฤษกอ่น 

2. รูปแบบต้นฉบับ ใช้กระดาษ A4 พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษด้าน บน ซ้าย 
3.5 เซนติเมตร และล่าง ขวา 2.5 เซนติเมตร จัดรูปแบบ 2 คอลัมน์ ยกเว้น บทคัดย่อ
ท้ังฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เอกสารอา้งองิ และตาราง ใหจ้ดัรปูแบบ 1 คอลมัน ์

3. ชนดิและขนาดตวัอกัษร ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษใหใ้ชต้วัอกัษร Cordia 
New ซึ่งขนาดตัวอักษร มีดังนี้ 

ชื่อเรื่อง ใช้ตัวอักษรขนาด 20 pt. ตัวหนา

ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวปกติ 

หัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา 

หัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา 

เนื้อเรื่องในหัวข้อหลักและหัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวปกติ 

เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นชื่อ-สกุล ตำาแหน่งทางวิชาการ และหน่วยงานต้นสังกัด
ของผู้นิพนธ์ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ
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4. จำานวนหนา้ ความยาวของบทความไม่เกนิ 15 หนา้ รวมตาราง ภาพประกอบ 
รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง 

5. การส่ง ส่ง file ต้นฉบับที่งานวารสาร ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
วิชาการ ชั้น 4 อาคารศึกษาศาสตร์ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตำาบลตลาด อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4374-3143-4  
ต่อ 101, 102, 0-4375-4321-40 ต่อ 6052 โทรสาร 0-4372-1764 หรือส่งทาง  
E-mail: Edujad@msu.ac.th 

ต้นฉบับให้ระบุชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อม
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail address ทุกคนที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
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บทความวจัิยและบทความวทิยานพินธ ์ประกอบดว้ยหวัขอ้และจดัเรยีงลำาดบั ดงันี ้

1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทคัดย่อภาษาไทย (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 300 คำา)

4. คำาสำาคัญภาษาไทย 

5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 300 คำา)

6. คำาสำาคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) 

7. บทนำา 

8. วัตถุประสงค์ 

9. สมมุติฐาน (ถ้ามี) 

10. วิธีการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร เครื่องมือ การดำาเนินการวิจัย 
หรือการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล) 

11. ผลการวิจัย 

12. อภิปรายผล 

13. ข้อเสนอแนะ 

14. เอกสารอ้างอิง (ให้อ้างอิงเฉพาะที่อ้างในบทความเท่านั้น) 
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บทความทั่วไป ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำาดับ ดังนี้ 

1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทคัดย่อภาษาไทย (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 300 คำา) 

4. คำาสำาคัญภาษาไทย 

5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 300 คำา)

6. คำาสำาคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) 

7. บทนำา

8. เนื้อหา 

9. บทสรุป

10. เอกสารอ้างอิง 

บทความวิจารณ์หนังสือ ตำารา

1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. ชื่อ - สกุลผู้นิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. ชื่อ - สกุลผู้วิจารณ์หนังสือ ตำารา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. บทกล่าวนำาหนังสือ ตำารา

5. ส่วนประกอบสำาคัญในการวิจารณ์หนังสือ ตำารา

 5.1 ประเด็นเนื้อหาโดยรวมของหนังสือ ตำารา

 5.2 องค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือ ตำารา

 5.3 การนำาไปประยุกต์ใช้

 5.4 ข้อเสนอแนะเชิงวิพากษ์วิจารณ์

 5.5 บทสรุปของผู้วิจารณ์

 6. เอกสารอ้างอิง
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การอ้างอิงเอกสาร 

ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงระบบ American Psychological Association 
(APA) ดังตัวอย่าง 

1. หนังสือ 

ชื่อผู้นิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์ ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). เมืองที่
พิมพ์: สำานักพิมพ์. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2547). วิธีการทางสถิติสำาหรับการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สุ
วีริยาสาส์น. 

Kosslyn, S. M., & Rosenberg, R. S. (2004). Psychology: The brain, the person, 
the world (2nd ed.). Essex, England: Pearson Education Limited. 

Mussen, P., Rosenzweig, M. R., Aronson, E., Elkind, D., Feshbach, S., Geiwitz, P. 
J., et al. (1973). Psychology: An introduction. Lexington, Mass.: Health. 

2. วารสาร 

ชื่อผู้นิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), หน้า. 

เผชิญ กิจระการ และสมนึก ภัททิยธนี. (2545). ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: 
E.I.). วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 8 (1), 30-36. 

Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process 
in organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and 
Research, 45 (2), 10-36. 

3. วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ชื่อผู้นิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับปริญญา, สถาบันการศึกษา, เมือง. 

ดรณุนภา นาชยัฤทธิ.์ (2550). ผลการเรยีนจากบทเรยีนมลัติมเีดียบนระบบเครอืขา่ยทีพ่ฒันา
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาในห้องเรียน 
ของนสิติปรญิญาตร ีสาขาวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา. วิทยานิพนธ ์กศ.ม., 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 
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นงเยาว์ ธรรมวงศา. (2549). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเรื่องเพศ
ศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2. การศกึษา
ค้นคว้าอิสระ กศ.ม., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

Piyakun, A. (2007). Reading strategies used by Thai ESL students. Doctoral 
dissertation, Monash University, Melbourne. 

4. หนังสือรวมเรื่อง 

ชือ่ผูน้พินธ.์ (ปีท่ีพมิพ)์. ช่ือเรือ่ง. ใน ชือ่บรรณาธกิาร (บรรณาธกิาร), ชือ่หนงัสอื (ครัง้ทีพ่มิพ ์
ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป, หน้า). เมืองที่พิมพ์: สำานักพิมพ์. 

ประสาท เนืองเฉลิม. (2549). วิทยาศาสตร์พื้นบ้าน: การจัดการเรียนรู้
มิติทางวัฒนธรรมท้องถิ่น การบูรณาการความรู้พื้นบ้านกับการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน: กรณีศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ป่า 
ปู่ตา. ใน ฉลาด จันทรสมบัติ (บรรณาธิการ), ศึกษาศาสตร์วิจัย ประจำาปี  
2548-2549 (หน้า 127-140). มหาสารคาม: สารคามการพิมพ์-สารคามเปเปอร์. 

Cooper, J., Mirabile, R., & Scher, S. J. (2005). Actions and attitudes: 
The theory of cognitive dissonance. In T. C. Brock & M. C. 
Green (Eds.), Persuasion: Psychological insights and perspectives 
 (2 nd ed., pp. 63-79). Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc. 

5. หนังสือพิมพ์ 

ชื่อผู้นิพนธ์. (วันที่ เดือน ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้า. 

รฐัพงศ ์ศริสิานนท.์ (25 กมุภาพนัธ ์2548). องคป์ระกอบของความสำาเรจ็. มตชิน, หนา้ 22. 

Brown, P. J. (2007, March 1). Satellites and national security. Bangkok Post, p. B4. 
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6. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ชื่อผู้นิพนธ์. (วันที่ เดือน ปีที่ปรับปรุงล่าสุด). ชื่อเรื่อง. วันที่ทำาการสืบค้น, ชื่อฐานข้อมูล 

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (3 ธันวาคม 2548). ธนาคารหลักสูตร. สืบค้นเมื่อ 1 
มีนาคม 2550, จาก http://db.onec.go.th/thaigifted/lessonplan/index.php 

Wollman, N. (1999, November 12). Influencing attitudes and behaviors for 
social change. Retrieved July 6, 2005, from http://www.radpsynet.org/
docs/wollman-attitude.html
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Instruction for Authors

Journal of Administration and Development, Faculty of Education, Ma-
hasarakham University (JAD, Ed, MSU), is an academic journal in the field of 
education, research and development, participatory action research, innova-
tion development in administration and knowledge management. The journal 
publishes a variety of academic results, including research articles, thesis 
articles, book review articles, and review articles. The articles to be published 
maybe reviews of current issues, or scholarly issues that contribute a new 
body of knowledge, which demonstrate interesting and valuable points of 
view of readers. It is important to note that articles submitted to Journal of Ad-
ministration and Development should not have been preprinted or previously 
submitted to other publications. The context of the articles may be revised as 
appropriate by the journal editorial board and peer reviews in order to make it fit 
the international standards and be accepted as reference.

Submission of manuscripts:

1. Language: Manuscripts can be written in either Thai or English.

Thai manuscripts should adhere to the Royal Institution’s principles in 
using vocabulary and borrowed English words. All English words must be typed 
in small letters, except proper names. English manuscripts must be checked for 
correctness of the language by an English expert prior to submission.

2. Paper: Manuscripts should be typed in A4 paper, and required to have 
3.5 cm margins on top side and left side and to have 2.5 cm on bottom side and 
right side. The contents of the article should be arranged in two columns format 
accept the Abstract in both Thai and English, schedule, and references should 
be arranged in one column format.
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3. Style and size of fonts: Both Thai and English manuscripts are required 
to type in “Cordia New” font style with font size as follows:

Title of the article: 20 pt. Bold

Name (s) of the authors; 18 pt. Normal

Main heading: 18 pt. Bold

Sub-heading: 16 pt. Normal

Body of the text: 14 pt. Normal

The first page of footnotes presenting author’s names, academic titles, 
and affiliations: 14 pt. Normal

4. Number of pages: The article is required not to be longer than 15 
pages. These include tables, figures, pictures, and references.

5. Submission: The author (s) should submit an original file to the Journal 
of Education Division, the Ground Floor of Education Building 1, Faculty of Educa-
tion, Mahasarakham University, Tambon Talat, Amphoe Mueng, Maha Sarakham 
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