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วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำานาจ ชนะวงศ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัญญา อภิปาลกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร มหาวิทยาลัยบูรพา
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน อัศวภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วย ศิริเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี อนันต์นาวี มหาวิทยาลัยบูรพา
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 อาจารย์ ดร.พนายุทธ เชยบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 อาจารย์ ดร.นิคม ชมพูหลง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
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บทบรรณาธิการ

วารสารการบริหารและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับ
ที่ 2 เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2557 ฉบับนี้ประกอบด้วยบทความทั้งหมด 13 
เรื่อง แบ่งเป็น บทความวิจยั จำานวน 1 เรื่อง บทความวิทยานิพนธ์ จำานวน 12 เรื่อง ซึ่งกอง
บรรณาธกิารหวงัวา่บทความในวาสารเลม่นีจ้ะมคีวามนา่สนใจและเปน็แนวทางในการเขยีน
บทความสำาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ในสาขาการบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กองบรรณาธกิารขอขอบพระคณุผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทกุทา่น ทีท่ำาใหว้ารสารการบรหิารและ
พัฒนาฉบับนี้เกิดขึ้น ขอขอบคุณทุกคำาติชมและคำาแนะนำาเพื่อการปรับปรุงการดำาเนินการ
จัดทำาวารสารจากท่านผู้อ่านทุกท่าน และกองบรรณาธิการพร้อมที่จะเปิดรับบรรดานัก
วิชาการ และนิสิตนักศึกษาที่ต้องการนำาเสนอผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นบทความทั่วไป 
บทความวจิยั บทความวชิาการ หรอืบทวิจารณห์นงัสอื ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย
มหาสารคามด้วยความยินดียิ่ง

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์

กองบรรณาธิการ
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สารบัญ

บทความวิจัย 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ 

มนตรี วงษ์สะพาน 9

บทความวิทยานิพนธ์

รูปแบบการพัฒนาผู้นำาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต 

อวยชัย วะทา 25

การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เวชมณี ถวิลการ, ประภัสสร ปรีเอี่ยม, ศิริ ถีอาสนา 37

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างพลังอำานาจ และบรรยากาศใน

องค์การ กับการดำาเนินงานโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  

ฐิตารีย์ ภูขามคม, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์, พุทธารัตน์ ทะสา 47

ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

สุภาพร ชมระกา, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร, จำาเนียร พลหาญ 63

รูปแบบการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชนและวัดในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษ 

สุทธิธรรมพิทักษ์ ไกรษี, วิเชียร ชิวพิมาย, สุภัทรา เอื้อวงศ์, ประพัฒน์พงษ์ อุปลา  72

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

ศศิธร รักษาชนม์, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์, เพียงแข ภูผายาง  88

การวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางานของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด

ศรีสะเกษ 

พิมพ์ โหล่คำา, อัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์, ชวนชัย เชื้อสาธุชน 107

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 30 

รัชดาพร ขึ้นนกขุ้ม, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์, เพียงแข ภูผายาง 125
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1 ดร., อาจารย์ประจำาภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กระบวนการคิดวิเคราะห์
Critical thinking

มนตรี วงษ์สะพาน1

Montri wongsapan

บทนำา

การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดท่ีนำาไปสู่การตัดสินใจ จึงครอบคลุมแทบทุกเรื่องที่เข้า
มาปะทะชีวิตประจำาวัน ก่อนตัดสินใจเรื่องใดจำาเป็นต้องเข้าใจ รู้ที่มาที่ไป รู้ผลดีผลเสีย รู้ข้อ
เท็จจรงิ รู้ว่าถ้าปัจจุบันเป็นเช่นนี ้แนวโนม้อนาคตจะเปน็เชน่ไร รูว้่าสิ่งที่เราสรา้งสรรค์ขึ้นมา
นัน้นำามาใชกั้บโลกความเป็นจรงิไดห้รอืไม ่สิง่เหลา่น้ียอ่มชว่ยใหเ้ราตดัสนิใจไดถ้กูตอ้งเหมาะ
สมขึ้น ด้วยความสำาคัญของการคิดวิเคราะห์ที่เป็นพื้นฐานของการคิดขั้นสูงและเป็นพื้นฐาน
ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน จำาเป็นต้องพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง และผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน คือ ครูซึ่งเป็น
บุคลากรหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ถ้าครูขาดความรู้ความ
เขา้ใจท่ีชดัเจนเกีย่วกบักระบวนการคดิ และขาดการเปน็แบบอยา่งทีด่ใีนการคดิแลว้ ยอ่มสง่
ผลต่อระดับการคิดของผู้เรียนได้ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาจึงควรทำาความเข้าใจ
และนำากระบวนการคดิวเิคราะหม์าบรูณาการเขา้กับกิจกรรมการเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนาทักษะการ
คิดและยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

คนเราเรียนรู้จากการใช้สมองโดยรวม (Whole brain) มากกว่าที่จะเลือกใช้เพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และจากแนวคิดดังกล่าวนำามาซึ่งข้อสรุปเรื่องการใช้สมองโดยรวม 
โดยเชื่อว่า มนุษย์เราไม่เพียงคิดด้วยสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวาเท่านั้น แต่ยังมีการคิดเชิง
มโนทศันก์บัการคดิเชิงประสบการณ ์อกีด้วย ดังนัน้ เฮอร์มานน ์จึงเสนอรปูแบบแนวคดิเรือ่ง
สมองโดยรวม โดยแบ่งสมองออกเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนของสมองจะบ่งบอกถึงรูปแบบของ
การคิดที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบ (Hermann. 1996: 14-15) ดังภาพประกอบ  
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ภาพประกอบ รูปแบบการทำางานของสมองตามแนวคิดของเนด เฮอร์มานน์
ที่มา: Hermann, Ned. (1996). The whole brain Business book. p. 15.

 

A 
ซีกซาย 
ดานบน 

D 
ซีกขวา 
ดานบน 

ใชเหตุผล  
การวิเคราะห
การจัดกระทํา

เก่ียวกับตัวเลข 

การมอง 
ภาพรวม 
การสังเคราะห  
การสรางมโนทัศน  

การสัมพันธกับบุคคล 
การคิดเชิงหยั่งรู  
การคิดที่เก่ียวกับ
อารมณ 

การวางแผน  
การจัดระบบขอมูล 

การตรวจสอบ 
รายละเอียด 

B 
ซีกซาย 
ดานลาง 

C 
ซีกขวา 
ดานลาง 

แบบแผนการทํางานของสมองโดยรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  รูปแบบการทํางานของสมองตามแนวคิดของเนด  เฮอรมานน 
 ที่มา:  Hermann, Ned. (1996). The whole brain Business book. p. 15. 
 
 การคิดวิเคราะหเกิดจากการใชสมองซีกซายเปนสวนใหญ แตการทํางานของสมองก็ตอง
ประสานเชื่อมโยงกันทั้งซีกซายและซีกขวาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของสมองทั้งหมด เชน 
การใชทักษะทางศิลปะ ดนตรี ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ เพ่ือชวยกระตุนใหสมองทํางาน
ดานการคิดวิเคราะหไดดีย่ิงข้ึน ดังนั้น การฝกฝนกระบวนการคิดวิเคราะหจึงตองกระตุนใหสมอง
ทํางานประสานเชื่อมโยงใหมากที่สุดจากสมองทั้งสองซีก เพ่ือใหสามารถเก็บรวบรวมรายละเอียดที่
เก่ียวของกับเรื่องราวที่สนใจนั้นไดเปนอยางดี นําไปสูการพิจารณาแยกแยะสวนยอย ๆ ของเหตุการณ 
เรื่องราวหรือเนื้อเรื่องตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือความประสงคสิ่งใด สวนยอย ๆ ที่
สําคัญนั้นแตละเหตุการณเก่ียวพันกันอยางไรบางและเก่ียวพันกันโดยอาศัยหลักการใด ซึ่งการที่จะ
เก็บรวบรวมรายละเอียดไดครบถวนจะตองอาศัยการสังเกต ความสงสัย และความอยากรูอยากเห็น 
ซึ่งจะเปนแรงกระตุนใหผูเรียนตั้งคําถามและพิจารณาแงมุมตางๆ ของเรื่องราวนั้นๆ ไดอยางละเอียด
ครบถวน 
 
 
 
 
 
 

การคิดวเิคราะหเ์กดิจากการใชส้มอง
ซกีซา้ยเปน็สว่นใหญ ่แต่การทำางานของสมอง
กต็อ้งประสานเช่ือมโยงกันทัง้ซกีซา้ยและซีก
ขวาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการทำางานของ
สมองทั้งหมด เช่น การใช้ทักษะทางศิลปะ 
ดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ 
เพื่อช่วยกระตุ้นให้สมองทำางานด้านการ
คิดวิเคราะห์ได้ดียิ่งข้ึน ดังนั้น การฝึกฝน
กระบวนการคิดวิเคราะห์จึงต้องกระตุ้นให้
สมองทำางานประสานเชื่อมโยงให้มากที่สุด
จากสมองทั้งสองซีก เพ่ือให้สามารถเก็บ
รวบรวมรายละเอียดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งราวท่ี

สนใจนัน้ไดเ้ปน็อยา่งด ีนำาไปสูก่ารพจิารณา
แยกแยะสว่นยอ่ยๆ ของเหตกุารณ ์เรือ่งราว
หรือเนื้อเรื่องต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มี
จุดมุ่งหมายหรือความประสงค์สิ่งใด ส่วน
ย่อยๆ ที่สำาคัญนั้นแต่ละเหตุการณ์เกี่ยวพัน
กันอย่างไรบ้างและเกี่ยวพันกันโดยอาศัย
หลักการใด ซึ่งการท่ีจะเก็บรวบรวมราย
ละเอียดได้ครบถ้วนจะต้องอาศัยการสังเกต 
ความสงสัย และความอยากรู้อยากเห็น ซึ่ง
จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งคำาถามและ
พิจารณาแง่มุ่มต่างๆ ของเรื่องราวนั้นๆ ได้
อย่างละเอียดครบถ้วน
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ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้กับ
การคิดวิเคราะห์

กลไกการเรียนรู้ที่สำาคัญจะต้องเร่ิม
ต้นจากจิตใจภายใน โดยเฉพาะแรงจูงใจ
เพราะเป็นกลไกควบคุมระดับของการคิด 
และระดับของการคิดเป็นตัวควบคุมระดับ
ของความรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ยุคใหม่จึงไม่
จำาเปน็ต้องเริม่ตน้ท่ีการจำาเท่าน้ัน แตส่ามารถ
ออกแบบการเรียนรูใ้หเ้ริม่ทีก่ารจัดระบบจิตใจ
ของตนเองทำาให้เกิดความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ 
(Inner Motivation) ส่งต่อไปยังการคิดผ่าน
เนื้อหาและข้อมูลต่างๆ เกิดการใช้ข้อมูล
และองคค์วามรู ้ซึง่กระบวนการทัง้หมดตอ้ง
อาศยัการคดิวเิคราะห ์เพือ่สรา้งความเขา้ใจ 
แลว้จดจำาสิง่นัน้ไดต้ลอด (Marzano. 2001: 
11–12) จากทฤษฎีการเรียนรู้แนวใหม่นี้ 

มาร์ซาโน อธิบายไว้ว่า รูปแบบพฤติกรรม
การเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ระบบ ได้แก่ 
ระบบควบคุมในตนเอง ระบบควบคุมการ
รู้คิด และระบบการรู้คิด โดยระบบควบคุม
ในตนเองสง่ผลตอ่การยอมรบัการเรยีนรูเ้รือ่ง
ใหม ่เมือ่ระบบควบคมุในตนเองรบัการเรียน
รู้เรื่องใหม่ ระบบควบคุมการรู้คิดจะเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการกำาหนดเป้าหมายของการ
เรียนรู้นั้น โดยการออกแบบกลยุทธ์ต่างๆ 
เพื่อการบรรลุเป้าหมายแห่งการเรียนรู้และ
ระบบการรู้คิดจะทำาหน้าที่จัดกระทำาข้อมูล
ในลักษณะของการวิเคราะห์ ดังนั้นปริมาณ
ความรูข้องนกัเรยีนแตล่ะคนจงึมผีลตอ่ความ
สำาเรจ็อย่างสงูในการเรียนรูเ้ร่ืองใหมซ่ึ่งความ
รูใ้หมส่ามารถตอ่ยอดจากความรูเ้ดมิไดอ้ยา่ง
กว้างขวาง ดังแสดงตามภาพประกอบ 

ความสัมพันธระหวางการเรียนรูกับการคิด
วิเคราะห 
 
 กลไกการเรียนรูที่ สํ า คัญจะตอง
เริ่มตนจากจิตใจภายใน โดยเฉพาะแรงจูงใจ
เพราะเปนกลไกควบคุมระดับของการคิด และ
ระดับของการคิดเปนตัวควบคุมระดับของ
ความรู  ทฤ ษฎีการ เรี ยนรู ยุ ค ใหม จึ ง ไ ม
จําเปนตองเริ่มตนที่การจําเทานั้น แตสามารถ
ออกแบบการเรียนรูใหเริ่มที่การจัดระบบจิตใจ
ของตนเองทําใหเกิดความพรอมที่จะเรียนรู 
(Inner Motivation) สงตอไปยังการคิดผาน
เนื้อหาและขอมูลตางๆ เกิดการใชขอมูลและ
องคความรู ซึ่งกระบวนการทั้งหมดตองอาศัย
การคิดวิเคราะห เพ่ือสรางความเขาใจ แลว
จดจําสิ่งนั้นไดตลอด  (Marzano. 2001: 11–

12) จากทฤษฎีการเรียนรูแนวใหมนี้ มารซาโน 
อธิบายไววา รูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู
ประกอบดวย 3 ระบบ ไดแก ระบบควบคุมใน
ตนเอง ระบบควบคุมการรูคิด และระบบการรู
คิด โดยระบบควบคุมในตนเองสงผลตอการ
ยอมรับการเรียนรูเรื่องใหม เมื่อระบบควบคุม
ในตนเองรับการเรียนรูเรื่องใหม ระบบควบคุม
การรู คิดจะเขามาเก่ียวของกับการกําหนด
เปาหมายของการเรียนรูนั้น โดยการออกแบบ
กลยุทธตางๆ เพ่ือการบรรลุเปาหมายแหงการ
เรียนรูและระบบการรูคิดจะทําหนาที่จัดกระทํา
ขอมูลในลักษณะของการวิเคราะห  ดังนั้น
ปริมาณความรูของนักเรียนแตละคนจึงมีผลตอ
ความสําเร็จอยางสูงในการเรียนรูเรื่องใหมซึ่ง
ความรูใหมสามารถตอยอดจากความรูเดิมได
อยางกวางขวาง ดังแสดงตามภาพประกอบ  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากทฤษฎีของมารซาโน จะเห็นไดวา ให
ความสําคัญกับเรื่องจิตใจที่อยูภายใน จึงไมได

จํากัดวิธีการวัดผลการเรียนรูจากพฤติกรรมที่
แสดงออกเปนสําคัญ ทําใหทฤษฎีใหมของมาร

ระบบควบคุมในตนเอง 
ทําหนาทีต่ัดสิน 

     ระบบควบคุมการรูคดิ 
กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตร 

ระบบการรูคิด 
จัดกระทําขอมูล 

ความรู 

รับ ไมรับ 
คงพฤติกรรมเดิมตอไป 

การเรียนรูเรื่องใหม 
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 จากทฤษฎีของมาร์ซาโน จะเห็นได้ว่า 
ให้ความสำาคัญกับเรื่องจิตใจที่อยู่ภายใน จึงไม่
ได้จำากดัวิธกีารวดัผลการเรยีนรูจ้ากพฤตกิรรมที่
แสดงออกเป็นสำาคัญ ทำาให้ทฤษฎีใหม่ของมาร์
ซาโน จดัอยู่ในกระบวนทศัน์แบบสร้างสรรคนิ์ยม 
(Constructivism) และมาร์ซาโน (Marzano. 
2001: 30-60) ได้พัฒนารูปแบบจุดมุ่งหมาย
ทางการศกึษารปูแบบใหม ่(A New Taxonomy 
of Educational Objectives) ประกอบดว้ยความ
รูส้ามประเภทและกระบวนการจดักระทำาขอ้มลู 
6 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของความรู้ ได้แก่

1. สารสนเทศ เป็นความรู้ชัดแจ้งท่ี
อธิบายเป็นความคิดรวบยอดได้เกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ หรือรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ได้แก่ ข้อ
เท็จจริง ความหมาย ลำาดับของเวลา ลำาดับ
ของเหตุและผล หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ที่
สามารถอธบิายใหเ้ข้าใจรายละเอียดอย่างชดัเจน 

2. กระบวนการคดิ เปน็ความรูท้ีอ่ธบิาย
ได้เป็นองค์รวมซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด
จำานวนมาก มคีวามคดิรวบยอดหนึง่ซึง่ประกอบ
ดว้ยรายละเอียดทีซ่บัซอ้น ไดแ้ก ่ระเบยีบปฏบิตัิ
ในภาพใหญ่ เทคนิควิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
หรือกฎระเบียบต่างๆ

3. ทกัษะปฏบิตั ิเปน็ความรูท้ีไ่มส่ามารถ
อธบิายได้ทัง้หมด เพราะอยูใ่นทกัษะการปฏบิตัิ
ที่มีความซับซ้อนมาก เป็นความคิดรวบยอด
หลายๆ ส่วน ที่ประกอบขึ้นเป็นทักษะปฏิบัติ 
ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติที่รวมกันอย่างซับซ้อน 

โดยมีกระบวนการจัดกระทำากับข้อมูล 
6 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 การจำาได้ (Retrieval) เป็นก
ระบวนการในการจัดเก็บและเรียกหาหรือนำา
กลับมาใช้ เป็นการคิดทบทวนความรู้เดิม รับ
ขอ้มูลใหม่และเกบ็เปน็คลังขอ้มูลไว้เปน็การถ่าย
โยงความรู้จากความจำาถาวรไปสู่ความจำานำา
ไปใช้ในการปฏิบัติการโดยไม่จำาเป็นต้องเข้าใจ
โครงสร้างของความรู้นั้น

ระดับที่ 2 การเข้าใจ (Comprehen-
sion) เป็นการเข้าใจสาระที่เรียนรู้ สู่การเรียน
รู้ใหม่ในรูปแบบการใช้สัญลักษณ์ เป็นการ
สงัเคราะหโ์ครงสร้างพืน้ฐานของความรู้นัน้โดย
เข้าใจประเด็นสำาคัญ

ระดับท่ี 3 การวิเคราะห์ (Analysis) 
เป็นการเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างอย่างมีหลักการ การจัดหมวดหมู่ที่
สัมพันธ์กับความรู้ การพิสูจน์เหตุผลเพื่อสรุป
โดยมีหลักฐานและสามารถบ่งชี้ข้อผิดพลาดได้ 
การสรปุนยัทัว่ไปจากหลกัฐานดว้ยเหตุผลทีมี่น้ำา
หนัก และการกำาหนดหลักการเพื่อประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ใหม่โดยใช้ฐานความรู้ และการ
คาดการณ์ผลที่ตามมาบนพื้นฐานของข้อมูล

ระดับที่ 4 การใช้ประโยชน์จากความรู้ 
(Knowledge Utilization) เป็นการตัดสินใจใน
สถานการณ์ทีไ่มม่คีำาตอบชดัเจน การแกไ้ขปญัหา
ที่ยุ่งยาก การอธิบายปรากฏการณ์ที่แตกต่าง 
และการพจิารณาหลกัฐานสูก่ารสรปุสถานการณ์
ที่มีความซับซ้อน การตั้งข้อสมมติฐานและการ
ทดลองสมมติฐานนั้นบนพื้นฐานของความรู้

ระดบัที ่5 การจดัระบบควบคมุการรูค้ดิ 
(Metacognitive System) เปน็การกำาหนดเปา้
หมายการเรยีนรู ้การกำากบัตดิตามผลการเรยีน
รู้ และการกำาหนดขอบเขตการเรียนรู้
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ระดับที่ 6 การจัดระบบควบคุมใน
ตนเอง (Self-System) เป็นการสร้างระดับ
แรงจงูใจตอ่ภาวะการณเ์รยีนรู้และภาระงาน

ทีไ่ด้รับมอบหมายในการเรียนรู้ รวมทัง้ความ
ตระหนกัในความสามารถของการเรยีนรูท้ีต่น
มีดังภาพประกอบ

 

แรงจูงใจตอภาวะการณเรียนรูและภาระงานที่
ไดรับมอบหมายในการเรียนรู รวมทั้งความ

ตระหนักในความสามารถของการเรียนรูที่ตนมี
ดังภาพประกอบ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา: Marzano. Robert J. (2001). Designing a New Taxonomy of Educational 
Objectives. p.60 
 
 
จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคิด
ของมารซาโน สรุปไดวา กระบวนการเรียนรูที่
มีประสิทธิภาพนั้นเริ่มตนจากแรงกระตุน
ภายในจิตใจที่เกิดแรงจูงใจใหผูเรียนตอบสนอง
ตอสิ่งใหม เมื่อมีแรงจูงใจแลวจึงนําไปสูการ
กําหนดเปาหมายและข้ันตอนการคิด แลวจึงลง
มือปฏิบัติการสรางความรูใหกับตนเอง โดย
ผานกระบวนการใชความรูและการคิดวิเคราะห 
ทําใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งและจดจําได

อยางฝงลึก จนกระทั่งสามารถดึงออกมาใช
ประโยชนไดเม่ือตองการ ดังนั้น การพัฒนา
ผูเรียนผานการคิดวิเคราะหจึงสามารถบูรณา
การใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการ
เรียนรูโดยอาจอยูในรูปแบบของใบงานหรือ
กิจกรรมตางๆ ได   
 
 
 

ระดับที ่6 การจัดระบบควบคุมในตนเอง 

ระดับที ่5 การจัดระบบควบคุมการรูคิด 

ระดับที ่4 การใชประโยชนจากความรู 

ระดับที ่3 การวิเคราะห 

ระดับที ่2 การเขาใจ 

ระดับที ่1 การจําได 

ระดับของกระบวนการ 

ประเภทของ 
ความรู 

กระบวนการคิด 
ทักษะปฏิบัต ิสารสนเทศ 

ที่มา: Marzano. Robert J. (2001). Designing a New Taxonomy of Educational Objectives. p.60

จากการศึกษาทฤษฎกีารเรยีนรู้ตาม
แนวคดิของมาร์ซาโน สรปุไดว้า่ กระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้นเริ่มต้นจากแรง
กระตุน้ภายในจติใจทีเ่กดิแรงจูงใจใหผู้เ้รยีน
ตอบสนองต่อสิ่งใหม่ เมื่อมีแรงจูงใจแล้วจึง
นำาไปสู่การกำาหนดเป้าหมายและข้ันตอน
การคิด แล้วจึงลงมือปฏิบัติการสร้างความ
รูใ้หก้บัตนเอง โดยผา่นกระบวนการใช้ความ
รูแ้ละการคดิวเิคราะห์ ทำาให้เกดิความเขา้ใจ
อยา่งลึกซึง้และจดจำาไดอ้ยา่งฝงัลึก จนกระทัง่

สามารถดงึออกมาใชป้ระโยชน์ไดเ้มือ่ต้องการ 
ดงันัน้ การพฒันาผูเ้รียนผา่นการคิดวิเคราะห์
จึงสามารถบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยอาจอยู่ในรูป
แบบของใบงานหรือกิจกรรมต่างๆ ได้ 

กระบวนการคิดวิเคราะห์

มาร์ซาโน (Marzano. 2001: 38-45) 
ได้กำาหนดให้การคิดวิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่ง
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ของระบบการรูค้ดิ (Cognitive System) ดงั
นัน้ การคดิวเิคราะหต์ามนยัของการเรียนรูจ้งึ
ต้องเป็นกระบวนการ ซึ่งคำาว่ากระบวนการ 
หมายถึง การดำาเนินงานที่เป็นขั้นตอน หรือ
อาจหมายถึงวิธีการ กิจกรรม หรือเทคนิคที่
เปน็ขัน้ตอน ซึง่ทำาให้การดำาเนนิงานประสบผล
สำาเร็จ (ประวิต เอราวรรณ์. 2545: 12-15) 
ทัง้นี ้เนือ่งจากการคิดวเิคราะหเ์ปน็กลไกหนึง่
ของการสร้างความเข้าใจและการนำาความ
รู้ไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ (สำานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2549: 
3-6) โดยกระบวนการวิเคราะห์ตามแนวคิด
ของมารซ์าโนแบ่งออกเปน็ 5 ประเภท (Five 
Types of Analysis Processes) ไดแ้ก ่การ
เปรยีบเทยีบ การจดัหมวดหมู ่การจำาแนกขอ้
ผดิพลาด การสรปุนยัทัว่ไป และการนำาหลกั
การไปใช ้โดยมรีายละเอยีดของกระบวนการ
คิดวิเคราะห์แต่ละประเภท ดังนี้ 

1. การเปรียบเทียบ (Matching) 
เป็นการจำาแนกองคป์ระกอบตา่งๆ ของความ
รู้แล้วเปรียบเทียบให้เห็นความเหมือนและ
ความแตกตา่งระหวา่งองคป์ระกอบของความ
รู้น้ันๆ โดยความรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 
5 ประเภท คือ 1) คำาศัพท์และวลี 2) ราย
ละเอียดของเนื้อหา 3) การเรียบเรียงความ
คดิ 4) ทักษะและกลวธีิ และ 5) กระบวนการ 
ทั้งนี้ความรู้ 3 ประเภทแรกเป็นเรื่องเนื้อหา
สาระจึงจัดเป็น “ความรู้เชิงเน้ือหา” ส่วน
อีก 2 ประเภทหลังเน้นกระบวนการเรียก
ว่า “ความรู้เชิงกระบวนการ” ในการเปรียบ
เทยีบสว่นใหญจ่ะเปน็พืน้ฐานของการจดัทำา

กระบวนการทางสารสนเทศ โดยการเปรยีบ
เทียบอาจทำาได้ทั้งในรูปแบบง่ายและในรูป
แบบที่ซับซ้อน ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน
เป็นหลัก ซึ่งขั้นตอนของการเปรียบเทียบ 
(Marzano. 2001: 39) มีดังนี้

1) เลือกสิ่งที่จะทำาการเปรียบเทียบ

2) ระบุคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ
สำาหรับสิ่งที่จะทำาการเปรียบเทียบ 

3) กำาหนดรายละเอยีดวา่คณุลกัษณะ
ของสิง่ทีน่ำามาเปรียบเทยีบนัน้เหมอืนกนัและ
แตกต่างกันอย่างไร 

4) กำาหนดความเหมือนและความ
แตกต่างให้เที่ยงตรงที่สุดกับคุณลักษณะ

การกระตุน้ให้ผูเ้รียนสามารถเปรียบ
เทียบได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น จะต้องอาศัย
เครื่องมือต่างๆ เป็นตัวช่วย ซึ่งเครื่องมือที่มี
ประสทิธภิาพในปจัจบุนัคือการใชผ้งัตา่งๆ ดงันี้

1) การใช้ผังเปรียบเทียบของเวนน์ 
เป็นผังที่เหมาะกับการสอนคำาศัพท์ใหม่ๆ 
เพื่อให้นักเรียนทำาความเข้าใจคำาศัพท์อย่าง
ลึกซึ้งจนสามารถสร้างความคิดรวบยอด
ของคำานั้นด้วยตนเอง และแยกแยะความ
เหมอืนความตา่งของคำาศพัทร์วมไปถงึขอ้มลู
สารสนเทศต่างๆ ได้ ในการเรียนรู้เนื้อหาที่
ประกอบด้วยคำาศัพท์ใหม่ๆ ผู้เรียนยังไม่คุ้น
เคยกบัคำาเหลา่น้ันจงึยากทีจ่ะเขา้ใจบทเรยีน 
จะตอ้งใหผู้เ้รยีนทำาความเขา้ใจคำาสำาคญัทีเ่หน็
หวัใจของเนือ้หาใหเ้ขา้ใจกอ่น จึงจะสามารถ
ทำาความเขา้ใจและเรยีนรูเ้นือ้หาใหมไ่ดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ การเรียนรูค้ำาใหมน่ีค้รผููส้อน
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สามารถนำาผังเปรียบเทียบของเวนน์มาเป็น
เครื่องมือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ 
ฝึกคิดวิเคราะห์ และทำาความเข้าใจคำาศัพท์
เหลา่นัน้ได ้ดงัตวัอยา่งการสอนเรือ่งการวจิยั
ทางสงัคมศกึษา ผู้เขยีนไดก้ำาหนดคำาให้ผู้เรยีน
ทำาความเข้าใจคำาว่า “วิจัย” โดยให้เปรียบ

เทียบกับคำาว่า “นิยาย” ว่าเหมือนและต่าง
กันอย่างไร โดยใช้ผังเปรียบเทียบของเวนน์ 
ผลปรากฏวา่ความคดิของผูเ้รยีนไดผุ้ดขึน้มา
เรื่อยๆ จนได้ข้อสรุปที่ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจ
คำาว่า “วิจัย” มากยิ่งขึ้น ดังภาพ 

 

มาเปนเครื่องมือกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
อยากรู ฝกคิดวิเคราะห และทําความเขาใจ
คําศัพทเหลานั้นได ดังตัวอยางการสอนเรื่อง
การวิจัยทางสังคมศึกษา ผูเขียนไดกําหนดคํา
ใหผูเรียนทําความเขาใจคําวา “วิจัย” โดยให

เปรียบเทียบกับคําวา “นิยาย” วาเหมือนและ
ตางกันอยางไร โดยใชผังเปรียบเทียบของ
เวนน ผลปรากฏวาความคิดของผูเรียนไดผุด
ข้ึนมาเรื่อยๆ จนไดขอสรุปที่ผูเรียนรูจักและ
เขาใจคําวา “วิจัย” มากย่ิงข้ึน ดังภาพ  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 2) การเปรียบเทียบโดยใชตาราง
วิเคราะห เปนเครื่องมือสําหรับการหาความ
เหมือนความตาง เพ่ือนําขอมูลมาใชในการ
ตัดสินใจตามสถานการณที่กําหนดให ซึ่งจะทํา
ใหการตัดสินใจนั้นถูกตองและมีเหตุผลย่ิงข้ึน 
เชน ในหนวยการเรียนเรื่องการเกษตร ครูอาจ

กําหนดสถานการณใหนักเรียนหาขอมูลเพ่ือ
เปรียบเทียบพืช 3 ชนิด ที่ควรปลูกในทองถิ่น
ของตนเองบนเนื้อที่ 10 ไร ซึ่งสถานการณนี้
สามารถออกแบบตารางที่นําไปสูการวิเคราะห 
ดังนี้ 

 
                                    สิ่งที่นํามาเปรียบเทียบ 
คุณลักษณะ มะละกอ มะมวง มะนาว 
1. ตนทุนการปลูกตอไร    
2. รายไดจากการจําหนายตอไร    
3. ชองทางการตลาด    
4. ความย่ังยืน    

จุดเดน    
จุดดอย    
ขอสรุป  

2) การเปรียบเทียบโดยใช้ตาราง
วเิคราะห์ เปน็เครือ่งมอืสำาหรบัการหาความ
เหมือนความต่าง เพื่อนำาข้อมูลมาใช้ในการ
ตดัสนิใจตามสถานการณท์ีก่ำาหนดให ้ซึง่จะ
ทำาให้การตดัสนิใจนัน้ถกูตอ้งและมเีหตผุลยิง่
ขึ้น เช่น ในหน่วยการเรียนเร่ืองการเกษตร 

ครูอาจกำาหนดสถานการณ์ให้นักเรียนหา
ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบพืช 3 ชนิด ที่ควร
ปลูกในท้องถ่ินของตนเองบนเนื้อท่ี 10 ไร่ 
ซึ่งสถานการณ์น้ีสามารถออกแบบตารางท่ี
นำาไปสู่การวิเคราะห์ ดังนี้
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3) การหาลักษณะร่วม เป็นการดึง
ลักษณะรว่มหลายๆ อยา่งจากสถานการณท์ี่
กำาหนด ซึง่ลกัษณะรว่มทีไ่ดจ้ะนำาไปสู่ข้อสรปุ
หรือองค์ความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผลได้ เนื้อหา
ในกลุม่สาระตา่งๆ ครสูามารถออกแบบการ

สอนโดยกำาหนดข้อมูลที่จะนำาไปสู่การสร้าง
ข้อสรุปจากลักษณะร่วมนั้นได้ เช่น การให้
นักเรียนอ่านเชิงวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ
การเลี้ยงลูกของพ่อ 2 คน ดังตัวอย่าง

 

มาเปนเครื่องมือกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
อยากรู ฝกคิดวิเคราะห และทําความเขาใจ
คําศัพทเหลานั้นได ดังตัวอยางการสอนเรื่อง
การวิจัยทางสังคมศึกษา ผูเขียนไดกําหนดคํา
ใหผูเรียนทําความเขาใจคําวา “วิจัย” โดยให

เปรียบเทียบกับคําวา “นิยาย” วาเหมือนและ
ตางกันอยางไร โดยใชผังเปรียบเทียบของ
เวนน ผลปรากฏวาความคิดของผูเรียนไดผุด
ข้ึนมาเรื่อยๆ จนไดขอสรุปที่ผูเรียนรูจักและ
เขาใจคําวา “วิจัย” มากย่ิงข้ึน ดังภาพ  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 2) การเปรียบเทียบโดยใชตาราง
วิเคราะห เปนเครื่องมือสําหรับการหาความ
เหมือนความตาง เพ่ือนําขอมูลมาใชในการ
ตัดสินใจตามสถานการณที่กําหนดให ซึ่งจะทํา
ใหการตัดสินใจนั้นถูกตองและมีเหตุผลย่ิงข้ึน 
เชน ในหนวยการเรียนเรื่องการเกษตร ครูอาจ

กําหนดสถานการณใหนักเรียนหาขอมูลเพ่ือ
เปรียบเทียบพืช 3 ชนิด ที่ควรปลูกในทองถิ่น
ของตนเองบนเนื้อที่ 10 ไร ซึ่งสถานการณนี้
สามารถออกแบบตารางที่นําไปสูการวิเคราะห 
ดังนี้ 

 
                                    สิ่งที่นํามาเปรียบเทียบ 
คุณลักษณะ มะละกอ มะมวง มะนาว 
1. ตนทุนการปลูกตอไร    
2. รายไดจากการจําหนายตอไร    
3. ชองทางการตลาด    
4. ความย่ังยืน    

จุดเดน    
จุดดอย    
ขอสรุป  

 3) การหาลักษณะรวม เปนการดึง
ลักษณะรวมหลายๆ อยางจากสถานการณที่
กําหนด ซึ่งลักษณะรวมที่ไดจะนําไปสูขอสรุป
หรือองคความรูที่เปนเหตุเปนผลได เนื้อหาใน
กลุมสาระตางๆ ครูสามารถออกแบบการสอน

โดยกําหนดขอมูลที่จะนําไปสูการสรางขอสรุป
จากลักษณะรวมนั้นได เชน การใหนักเรียน
อานเชิงวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบการเลี้ยงลูก
ข อ ง พ อ  2 ค น  ดั ง ตั ว อ ย า ง

 
พอคนที่ 1  ลักษณะรวม  พอคนที่ 2 

(เหตุ) 
ในวันเกิด พอจะพาสมชาย
ไปบริจาคสิ่งของใหเด็ก
กําพราทุกป 

 (เหตุ) 
ลูกเห็นแบบอยางที่ซ้ําๆ 

ในการทําความดี 
ของพอ 

 (เหตุ) 
ในวันหยุด พอจะพาเสกสรร
ไปเปนอาสาสมัครปลูกตนไม
ในเขตปาเสื่อมโทรม 

(ผล) 
เมื่อโตข้ึน สมชายชอบพา
ลูกไปบริจาคสิ่งของใหเด็ก
กําพรา 

 (ผล) 
ลูกซึมซับและทําตาม 

แบบอยางที่ดี 
จากพอ 

 (ผล) 
เมื่อโตข้ึน เสกสรรชอบพาลูก
ไปทํางานอาสาสมัครในชวง
วันหยุด 

  
 2. การจัดหมวดหมู (Classification) 
เปนการรวบรวมองคความรูใหเปนหมวดหมู
หรือเปนประเภทที่มีความหมาย โดยการ
วิเคราะหแบบนี้สวนใหญจะเปนพ้ืนฐานของ
การพัฒนาความคิดสรางสรรคของมนุษย 
บุคคลสามารถทําสิ่งที่ไมเก่ียวของใหมีความ
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั น  โ ด ย ร ว บ ร ว ม สิ่ ง ที่ เ ป น
องคประกอบรวมนั้นทําใหรับรู ไดวาอยู ใน
ประเภทเดียวกัน ข้ันตอนการจัดหมวดหมู 
(Marzano.  2001: 38-45) ไดแก 1) เลือก
แนวคิดหลักที่ตองการจัดหมวดหมู 2) ระบุ
คุณลักษณะที่สําคัญของแนวคิดหลักนั้น  3) 
ตั้งชื่อประเภทยอยที่ตรงกับแนวคิดหลักและ
สื่อสารใหเขาใจวาทําไมจึงอยูในประเภทนั้น 4) 
ระบุประเภทยอยสําหรับแนวคิดหลักและ
อธิบายความสัมพันธ 
  ในการจัดหมวดหมูแมผูเรียนจะ
สามารถกระทําไดดวยสมองของแตละคน แตก็

ควรมีเครื่องมือชวยในการวิเคราะหดวย เพ่ือ
เปนแนวทางในการสรางความคิดจะทําให
นักเรียนสนุกกับการเรียนมากข้ึน การจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือกระตุนใหผูเรียนจดจําและ
เขาใจเนื้อหาไดมากข้ึน ควรใหผูเรียนไดจัด
หมวดหมูเนื้อหาดวยผังตางๆ ดังนี้ 
   1) การจัดหมวดหมูโดยใชผัง
จัดประเภท ครูผูสอนสามารถกําหนดเงื่อนไข
ใหผูเรียนเชื่อมโยงขอมูลที่รูจักและคุนเคยเขา
กับเนื้อหาใหม ซึ่งจะกระตุนสมองใหเขาใจและ
จดจําเนื้อหาไดดีข้ึนโดยไมตองทองจํา เชน 
การสอนคณิตศาสตรเรื่องจํานวนและตัวเลข 
ครูสามารถออกแบบใบงานใหนักเรียนสํารวจ
สิ่งใกลตัวที่ เ ก่ียวของกับจํานวน โดยแบง
ออกเปนหมวดหมูตางๆ ไดดังภาพ 
 

2. การจัดหมวดหมู่ (Classifica-
tion) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็น
หมวดหมู่หรือเป็นประเภทที่มีความหมาย 

โดยการวิเคราะห์แบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพื้น
ฐานของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ บุคคลสามารถทำาสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง
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ใหม้คีวามเกีย่วขอ้งกนั โดยรวบรวมส่ิงทีเ่ปน็
องค์ประกอบร่วมนั้นทำาให้รับรู้ได้ว่าอยู่ใน
ประเภทเดียวกัน ข้ันตอนการจัดหมวดหมู่ 
(Marzano. 2001: 38-45) ได้แก่ 1) เลือก
แนวคิดหลักที่ต้องการจัดหมวดหมู่ 2) ระบุ
คุณลักษณะที่สำาคัญของแนวคิดหลักนั้น 3) 
ต้ังชือ่ประเภทยอ่ยทีต่รงกบัแนวคดิหลกัและ
สือ่สารใหเ้ขา้ใจวา่ทำาไมจงึอยูใ่นประเภทน้ัน 
4) ระบปุระเภทยอ่ยสำาหรบัแนวคดิหลักและ
อธิบายความสัมพันธ์

ในการจัดหมวดหมู่แม้ผู้เรียนจะ
สามารถกระทำาได้ด้วยสมองของแต่ละคน 
แตก่ค็วรมเีครือ่งมือชว่ยในการวเิคราะหด์ว้ย 
เพือ่เปน็แนวทางในการสรา้งความคดิจะทำาให้

นกัเรยีนสนกุกบัการเรยีนมากขึน้ การจดัการ
เรยีนการสอนเพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รยีนจดจำาและ
เข้าใจเน้ือหาได้มากขึ้น ควรให้ผู้เรียนได้จัด
หมวดหมู่เนื้อหาด้วยผังต่างๆ ดังนี้

1) การจัดหมวดหมู่โดยใช้ผังจัด
ประเภท ครผููส้อนสามารถกำาหนดเง่ือนไขให้
ผูเ้รยีนเชือ่มโยงขอ้มลูทีรู่จั้กและคุน้เคยเขา้กบั
เนื้อหาใหม่ ซึ่งจะกระตุ้นสมองให้เข้าใจและ
จดจำาเน้ือหาได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องท่องจำา เช่น 
การสอนคณติศาสตรเ์รือ่งจำานวนและตวัเลข 
ครสูามารถออกแบบใบงานใหนั้กเรยีนสำารวจ
สิง่ใกลต้วัท่ีเก่ียวขอ้งกับจำานวน โดยแบง่ออก
เป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้ดังภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
2) การจัดประเภทโดยใชผังตนไม  เปนผัง
สําหรับการวิเคราะหเนื้อหาและแตกแขนง
ความคิดใหเห็นรายละเอียดของเรื่องนั้นๆ ได
อย า ง ค รบถ วน เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ดความ เข า ใ จ
องคประกอบของเรื่องนั้นๆ และนําไปสูการ

ขยายความคิดเ พ่ือนํ า เ รื่ อ งนั้ นๆ  ไปใ ช
ประโยชนได เชน การเรียนรูแบบบูรณาการ
เรื่ องมะเฟอง ครูสามารถออกแบบผัง ให
นักเรียนไปคนหาประโยชนของมะเฟองใหได
มากที่สุด ซึ่งผลที่ไดอาจเปนดังภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. การจําแนกขอผิดพลาด (Error 
Analysis) เปนการแยกเหตุผลที่นาจะผิดพลาด
หรือคลาดเคลื่อนออกมาจากเหตุผลที่เราสราง
ข้ึนโดยนําหลักฐานตางๆ มาอางอิง เพ่ือใหเชื่อ
ไดวาเหตุผลนั้นมีความถูกตอง ซึ่งกระบวนการ

นี้เปนการหาเหตุผลที่ถูกตองใหกับเรื่องตางๆ 
บนฐานของความรู  ถือเปนกลไกทางดาน
ความรูที่ สําคัญ โดยการลําดับเหตุผลที่ ดี
จะตองนําขอมูลสารสนเทศมาประกอบการ
พิจารณาอยางมีเหตุผล เพ่ือใหบุคคลตัดสินใจ

ประโยชนของมะเฟอง 

ลําตน ผล ใบ 

กินยอด 
เปนผัก 

ใชรักษา 
โรคอีสุกอีใส 

ทํา 
เขียง 

ทํา 
ฟน 

สราง 
บาน 

เปน 
อาหาร 

ทําน้ํายา 
ลางจาน 

ทําปุย 
หมัก 

2) การจดัประเภทโดยใชผ้งัตน้ไม้ เปน็
ผงัสำาหรบัการวเิคราะหเ์นือ้หาและแตกแขนง
ความคิดให้เห็นรายละเอียดของเรื่องนั้นๆ 
ไดอ้ยา่งครบถว้นเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจองค์
ประกอบของเรือ่งนัน้ๆ และนำาไปสูก่ารขยาย

ความคดิเพ่ือนำาเร่ืองนัน้ๆ ไปใชป้ระโยชน์ได้ 
เช่น การเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องมะเฟือง 
ครูสามารถออกแบบผังให้นักเรียนไปค้นหา
ประโยชน์ของมะเฟืองให้ได้มากที่สุด ซึ่งผล
ที่ได้อาจเป็นดังภาพ 
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3. การจำาแนกข้อผิดพลาด (Error 
Analysis) เป็นการแยกเหตุผลที่น่าจะผิด
พลาดหรือคลาดเคลือ่นออกมาจากเหตผุลท่ี
เราสรา้งขึน้โดยนำาหลกัฐานตา่งๆ มาอา้งองิ 
เพือ่ใหเ้ชือ่ไดว้า่เหตผุลนัน้มคีวามถกูตอ้ง ซึง่
กระบวนการนี้เป็นการหาเหตุผลที่ถูกต้อง
ให้กับเรื่องต่างๆ บนฐานของความรู้ ถือ
เป็นกลไกทางด้านความรู้ที่สำาคัญ โดยการ
ลำาดับเหตผุลทีด่จีะตอ้งนำาขอ้มลูสารสนเทศ
มาประกอบการพจิารณาอย่างมเีหตผุล เพือ่
ใหบ้คุคลตดัสินใจได้วา่เร่ืองนัน้ๆ สมเหตสุม
ผลหรอืมคีวามถกูตอ้งหรอืไม ่อยา่งไรกต็าม
ไม่มีบุคคลใดทีจ่ะรอบรูไ้ปทกุเรือ่ง การลำาดบั
เหตุผลจึงอาจเกิดข้อผิดพลาดได้เสมอ ดัง
นัน้ เมือ่ลำาดบัเหตผุลแล้วจงึตอ้งมกีารตรวจ
สอบว่าเหตุและผลที่ให้ไว้นั้นมีข้อผิดพลาด
อย่างไรเพื่อปรับปรุงหรือคัดเลือกเหตุผลที่
ถูกต้องที่สุด ขั้นตอนของการจำาแนกข้อผิด
พลาด มีดังนี้

1) จำาแนกสว่นประกอบของเรือ่งนัน้ 
แลว้โยงจากสว่นท่ีเป็นเหตไุปยังสว่นท่ีเป็นผล

2) ตรวจสอบว่าเหตุและผลที่ให้ไว้
นั้นมีข้อผิดพลาดอย่างไร โดยอาจใช้คำาถาม
ให้นักเรียนวิเคราะห์ ดังนี้

w ขอ้ผดิพลาดในการใหเ้หตผุลของ
ข้อมูลนี้มีอะไรบ้าง 

w ข้อมูลนี้ทำาให้เกิดความเข้าใจผิด
อย่างไรบ้าง

w การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือ
ทำาให้ดีขึ้นจะทำาได้อย่างไร

3) หาขอ้อธบิายหรอืขอ้มลูสนบัสนนุ
การเช่ือมโยงเหตุและผลนั้นๆ โดยอาจใช้
คำาถามให้นักเรียนวิเคราะห์ ดังนี้

w มหีลกัฐานอะไรบา้งทีจ่ะสนบัสนุน
หรอืพสิจูนเ์พือ่ยืนยนัความถูกตอ้งของเหตผุล

w ข้อโต้แย้งใดที่สนับสนุนข้อกล่าว
อ้างดังกล่าว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
2) การจัดประเภทโดยใชผังตนไม  เปนผัง
สําหรับการวิเคราะหเนื้อหาและแตกแขนง
ความคิดใหเห็นรายละเอียดของเรื่องนั้นๆ ได
อย า ง ค รบถ วน เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ดความ เข า ใ จ
องคประกอบของเรื่องนั้นๆ และนําไปสูการ

ขยายความคิดเ พ่ือนํ า เ รื่ อ งนั้ นๆ  ไปใ ช
ประโยชนได เชน การเรียนรูแบบบูรณาการ
เรื่ องมะเฟอง ครูสามารถออกแบบผัง ให
นักเรียนไปคนหาประโยชนของมะเฟองใหได
มากที่สุด ซึ่งผลที่ไดอาจเปนดังภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. การจําแนกขอผิดพลาด (Error 
Analysis) เปนการแยกเหตุผลที่นาจะผิดพลาด
หรือคลาดเคลื่อนออกมาจากเหตุผลที่เราสราง
ข้ึนโดยนําหลักฐานตางๆ มาอางอิง เพ่ือใหเชื่อ
ไดวาเหตุผลนั้นมีความถูกตอง ซึ่งกระบวนการ

นี้เปนการหาเหตุผลที่ถูกตองใหกับเรื่องตางๆ 
บนฐานของความรู  ถือเปนกลไกทางดาน
ความรูที่ สําคัญ โดยการลําดับเหตุผลที่ ดี
จะตองนําขอมูลสารสนเทศมาประกอบการ
พิจารณาอยางมีเหตุผล เพ่ือใหบุคคลตัดสินใจ

ประโยชนของมะเฟอง 

ลําตน ผล ใบ 

กินยอด 
เปนผัก 

ใชรักษา 
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4) เขียนข้อสรุปความคิดการลำาดับ
เหตุผล โดยอาจนำาเสนอข้อสรุปความคิดใน

 

ไดวาเรื่องนั้นๆ สมเหตุสมผลหรือมีความ
ถูกตองหรือไม อยางไรก็ตามไมมีบุคคลใดที่จะ
รอบรูไปทุกเรื่อง การลําดับเหตุผลจึงอาจเกิด
ขอผิดพลาดไดเสมอ ดังนั้น เมื่อลําดับเหตุผล
แลวจึงตองมีการตรวจสอบวาเหตุและผลที่ให
ไวนั้นมีขอผิดพลาดอยางไรเพ่ือปรับปรุงหรือ
คัดเลือกเหตุผลที่ถูกตองที่สุด ข้ันตอนของการ
จําแนกขอผิดพลาด มีดังนี้ 
   1) จําแนกสวนประกอบของ
เรื่องนั้น แลวโยงจากสวนที่เปนเหตุไปยังสวน
ที่เปนผล 
   2) ตรวจสอบวาเหตุและผลที่
ใหไวนั้นมีขอผิดพลาดอยางไร โดยอาจใช
คําถามใหนักเรียนวิเคราะห ดังนี้ 
     ขอผิดพลาดในการให
เหตผุลของขอมูลนี้มีอะไรบาง  

     ขอมูลนี้ทําใหเกิดความ
เขาใจผิดอยางไรบาง 
     การแกไขขอมูลให
ถูกตองหรือทําใหดีข้ึนจะทําไดอยางไร 
   3) หาขออธิบายหรือขอมูล
สนับสนนุการเชื่อมโยงเหตุและผลนั้นๆ โดย
อาจใชคําถามใหนักเรียนวิเคราะห ดังนี ้
     มีหลักฐานอะไรบางที่จะ
สนับสนุนหรือพิสูจนเพ่ือยืนยันความถูกตอง
ของเหตุผล 
     ขอโตแยงใดที่สนับสนุน
ขอกลาวอางดังกลาว 
   4) เขียนขอสรุปความคิดการ
ลําดับเหตุผล โดยอาจนําเสนอขอสรุปความคิด
ในลักษณะของผังกางปลา ดังภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การสรางขอสรุปเชิงเหตุผลตางๆ แม
บุคคลทั่วไปจะสามารถตัดสินดวยความรูสึก
ของตนเองไดอยางรวดเร็ววาเรื่องตางๆ อะไร
เปนเหตุ อะไรเปนผล แตวิธีการที่ควรปฏิบัติก็
คือการพิจารณาอยางรอบคอบเพ่ือตัดสินดวย
ความถูกตองเหมาะสม โดยใชเกณฑชี้ วัดที่
ชัดเจนบนฐานของความรู  และตรวจสอบ
ขอผิดพลาดตางๆ ขอสรุปที่มีน้ําหนักตองผาน
การตรวจสอบดวยหลักฐานเชิงประจักษเพ่ือ

ยืนยันวาการลําดับเหตุผลนั้นถูกตอง  ใน
กระบวนการนี้นักเรียนจะลําดับเหตุผลไดดี 
จะตองเขาใจวิธีการใหเหตุผลและการโตแยงที่
ดี และจะตองเขาใจถึงวิธีการแสดงหลักฐาน
ประกอบเหตุผลดวย โดยประเภทของหลักฐาน
จําแนกได 4 ประเภท (Marzano.  2001: 40-
41) ดังนี้ 
   1)  หลั กฐ าน เ บ้ื อ งต น 
(Grounds) เปนสิ่งที่ยกข้ึนมาอางเปนอยางๆ 

ผล 

ลักษณะของผังก้างปลา ดังภาพประกอบ

การสร้างข้อสรุปเชิงเหตุผลต่างๆ 
แม้บุคคลทั่วไปจะสามารถตัดสินด้วยความ
รูส้กึของตนเองไดอ้ยา่งรวดเรว็วา่เรือ่งตา่งๆ 
อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล แต่วิธีการที่ควร
ปฏิบัติก็คือการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อ
ตัดสินด้วยความถูกต้องเหมาะสม โดยใช้
เกณฑ์ชี้วัดที่ชัดเจนบนฐานของความรู้ และ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดต่างๆ ข้อสรุปที่มีน้ำา
หนกัตอ้งผ่านการตรวจสอบด้วยหลกัฐานเชงิ
ประจักษ์เพื่อยืนยันว่าการลำาดับเหตุผลน้ัน
ถูกต้อง ในกระบวนการนี้นักเรียนจะลำาดับ
เหตุผลได้ดี จะต้องเข้าใจวิธีการให้เหตุผล
และการโต้แย้งที่ดี และจะต้องเข้าใจถึงวิธี
การแสดงหลกัฐานประกอบเหตผุลดว้ย โดย
ประเภทของหลักฐานจำาแนกได้ 4 ประเภท 
(Marzano. 2001: 40-41) ดังนี้

1) หลกัฐานเบือ้งตน้ (Grounds) เปน็
สิ่งที่ยกขึ้นมาอ้างเป็นอย่างๆ ได้แก่ เนื้อหา
ของความรู้ทั่วไป ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
สารสนเทศทีเ่ปน็หลกัฐานเดมิ ผลการสงัเกต

จากการทดลอง และสารสนเทศอืน่ๆ ทีไ่ดร้บั
การพิจารณาแล้วว่าเป็นความจริง 

2) หลกัฐานสำาคญั (Warrants) เป็น
สารสนเทศที่ยกระดับจากหลกัฐานเบือ้งต้น
ซ่ึงมีน้ำาหนักความสำาคัญมากข้ึนด้วยแหล่ง
ข้อมูลสนับสนุนที่มารองรับการอ้างอิงน้ัน 
และต้องได้รับการเชื่อถือโดยทั่วไป 

3) หลักฐานยืนยัน (Backing) เป็น
หลกัฐานทีย่กระดบัจากหลกัฐานสำาคญัซึง่มี
ความเที่ยงตรง โดยผ่านการวิเคราะห์จนมี
ความเชือ่มัน่และไดร้บัการยอมรบัและยนืยนั
โดยทั่วไปจากผู้ที่เคยใช้หลักฐานนั้น 

4) หลักฐานรบัรอง (Qualifiers) โดย
ทัว่ไปหลกัฐานยนืยนัอาจไมส่ามารถอา้งองิได้
อย่างเทีย่งตรงคงทีเ่สมอไป เพราะยังมขีอ้โต้
แยง้ท่ีเป็นจดุผดิพลาดได้ แต่หลกัฐานรบัรอง
เปน็หลกัฐานทีส่ามารถอา้งองิไดอ้ยา่งชดัเจน
เทีย่งตรงคงทีแ่ละไม่สามารถหาขอ้ผดิพลาด
หรือโต้แย้งได้ 
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ข้อผิดพลาดจากการให้เหตุผล 

หลักฐานท่ีมีคุณภาพต่ำาและการ
อา้งองิทีไ่มส่มเหตผุลมกันำาไปสูข่อ้สรปุทีผ่ดิ
พลาดได ้ซึง่ขอ้ผดิพลาดตา่งๆ เหลา่นีถ้อืเปน็
ความรูแ้ละขอ้คดิจากความลม้เหลวทีจ่ะเปน็
บทเรยีนนำาไปสูก่ารปรบัปรงุแกไ้ขขอ้สรุปให้
ถกูตอ้งยิง่ขึน้ โดยทัว่ไปขอ้ผดิพลาดในการให้
เหตุผลเกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1) การดว่นสรปุ เมือ่คนเราสรา้งขอ้
สรแุจากหลกัฐานทีม่อียูน่อ้ยเกินไปหรอืไมม่ี
หลกัฐานสนบัสนนุเลย ถือเป็นการด่วนสรุป
และก็มกัจะเกดิขอ้ผดิพลาดตามมาเสมอ เชน่ 
สาธติไดย้นิเพือ่นบอกวา่สธุรรมขายยาบา้ ก็
สรุปเลยว่าสุธรรมขายยาบ้าจริงๆ ซึ่งความ
จริงแล้วสุธรรมอาจจะไม่ได้ทำาอย่างนั้น

2) การเขา้ใจผดิ การสรปุทีเ่กดิขึน้เมือ่
คนยดึถอืความคดิเหน็ทีเ่กดิจากความเข้าใจ
ผิดเพราะอาจรู้ไม่พอหรือรู้จักแต่ข้อยกเว้น
ของกฎกติกา  จึงทำาให้การนำากฎกติกามา
อา้งองินัน้เกดิข้อผดิพลาดได ้เชน่ การสรปุว่า
เมือ่เกดิอบัุตเิหตุรถชนกนัระหวา่งรถยนตก์บั
จกัรยานยนต์ รถยนตจ์ะเปน็ฝา่ยผดิและตอ้ง
ชดใชเ้สมอ ซึง่ความจริงแลว้จะตอ้งพจิารณา
จากสถานการณ์ก่อนว่าใครทำาผิดกฎจราจร 

3) ต้นเหตุผิดพลาด ความล้มเหลว
ในการให้เหตุผลเกิดขึ้นเมื่อเราคิดว่าเพราะ
สองเหตุการณ์เกิดขึ้นตามกันมา เหตุการณ์
หนึ่งเป็นสาเหตุของอีกเหตุการณ์หนึ่ง เช่น 
“เมื่อฉันสวมเสื้อสีแดง ฉันมักทำาคะแนน
สอบได้ดี จึงสรุปว่าเสื้อแดงเป็นเสื้อนำาโชค” 

ซึง่จรงิๆ แลว้การสวมเสือ้แดงไมไ่ดเ้กีย่วข้อง
กับการทำาข้อสอบเลย

4) อปุมาทีเ่ปน็เทจ็ การสรปุเหตผุล
ทีผ่ดิพลาดอาจเกดิจากการเปรียบเปรยทีไ่มม่ี
เหตุผล ตัวอย่างเช่น มีความคล้ายคลึงใน
การปฏิวัติอเมริกัน การปฏิวัติฝรั่งเศส และ
การปฏิวัติในเม็กซิโก แต่การทำาการตัดสิน
เหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึง่อาจผดิ  เพราะยัง
มีความแตกตา่งอย่างอืน่อกีทีอ่าจมองขา้มไป

5) กับดักทางความคิด คนที่ยึดมั่น
ในทศันะใดทัศนะหนึง่โดยเฉพาะจะใชก้ลวธิี
นี้จนไม่เช่ือในหลักฐานใดๆ ที่ขัดแย้งกับ
ทัศนะของตน ตัวอย่างเช่น นักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาอาจพจิารณาวา่บทละครของเชค็
สเปียร์เชย ล้าสมัย และปฏิเสธที่จะยอมรับ
ว่าคนนับล้านคนสนุกสนานและชื่นชอบใน
เรื่องนี้มาหลายศตวรรษ

6) การใหเ้หตผุลเวียน เปน็การสรุป
ที่ใช้ข้อกล่าวอ้างสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
ผลลัพธ์เดียวกัน เช่น การสรุปว่าลินคอล์น
เปน็ประธานาธบิดทีีม่ปีระสิทธิภาพท่ีสุดเพราะ
เปน็คนทีด่ทีีส่ดุเทา่ทีเ่คยมมีา” หรอื “หนงัสอื
เล่มนี้มีรูปเล่มสวยงามเพราะเห็นแล้วชอบ”

7) การเลี่ยงประเด็น บ่อยคร้ังที่
การให้เหตุผลในรูปแบบนี้มักใช้โดยบุคคล
สาธารณะที่ไม่ต้องการอภิปรายในหัวข้อใด
หัวข้อหนึ่งด้วยเหตุผลบางประการ เหตุผล
อาจน่าเช่ือถือ เช่น ผู้บริหารบางคนช้ีแจง
คำาถามเรื่องความทุจริตที่เกิดในการบริหาร
ของตนเองด้วยการพรรณนาถึงความดีงาม
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ที่ตนทำาไว้ แทนที่จะอธิบายว่าตนเองไม่ได้
ทุจริตอย่างไร 

8) การเชือ่ผูมี้อำานาจ หลกัฐานทีโ่นม้
นา้วมคีวามนา่เชือ่ถอื และหลักฐานประเภท
น้ีสามารถไดม้าจากคน/แหลง่ขา่วทีม่อีำานาจ
เปน็ทีเ่คารพ แมว่้าบางคนอาจไมเ่ห็นด้วยกบั
ความเห็นของสมาคมการแพทย์แต่ก็ยอม
จำานนในความเห็นนั้น

9) การโตแ้ยง้จากสิง่ทีไ่มม่ ีเปน็การ
สรุปเหตุผลแบบดำาน้ำาขุ่นๆ กลวิธีนี้จะอ้าง
ว่าเมื่อไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งใดไม่มีจริง 
ดังนั้นมันจะต้องมี เช่น “เมื่อคุณไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าไม่มีจานบิน ดังน้ันแสดงว่ามัน
จะต้องมี” 

10) เชื่อตามกันมา ความล้มเหลว
นี้เกิดจากคนเรามักเชื่อและทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เพราะ “คนอื่นๆ ก็ทำาเหมือนกัน” งาน
โฆษณาเส้ือผ้าอาจบอกเป็นนัยว่าคุณควร
ซื้อยีนส์ตัวนั้นเพราะ “เด็กแนว” ใส่เสื้อผ้า
ประเภทนี้  เป็นต้น

11) การคดิแบบขาวและดำา รปูแบบ
การใหเ้หตผุลลกัษณะนีเ้ปน็การบบีใหต้ดัสนิ
ใจเลือกหลกัฐานแบบไมอ่ย่างใดก็ตอ้งอยา่ง
หนึ่งเท่านั้น เช่น การรักษาโรคต้องใช้ยาที่
แพทย์สั่งเท่านั้น เพราะการใช้สมุนไพรพื้น
บ้านไม่สามารถรักษาได้จริง 

12) การสรา้งภาพทีไ่มส่มบรูณ ์เปรยีบ
ได้กบัมนษุยห์ุน่ฟาง (Straw Man) เพราะคน
ทีถ่กูทำาใหเ้ปน็หุน่ฟางจะถกูเผาและทำาลายได้
ง่าย เช่น นักการเมือง ให้สัมภาษณ์โดยพูด

ถึงคู่แข่งว่า “นาย ก ชอบขึ้นภาษีเพื่อสร้าง
สนามกอล์ฟสำาหรับผู้มีอันจะกินของเมืองนี้
เท่าน้ัน” คนทีใ่ช้กลวธิลีกัษณะน้ีเปน็การสรา้ง
ความเช่ืออย่างไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ใน
การโจมตีคนอื่น 

4. การสรุปหลกัการ (Generalizing) 
เป็นกระบวนการของการสร้างข้อสรุปเพื่อ
อา้งองิหรอืสรา้งหลกัการใหมจ่ากสารสนเทศ
เดิมที่รู้จักอยู่แล้ว โดยใช้วิธีการลงความเห็น
สรุปดว้ยวธิกีารแบบอปุนยั (Induction) และ
นรินยั (Deduction) (Marzano. 2001: 40-
41) เปน็การรวบรวมและกำาหนดแนวคดิเพือ่
ลงความเหน็สรปุเปน็หลกัการบนฐานของขอ้
สนับสนุนหนึ่งอย่างหรือมากกว่า ต้องใช้ข้อ
สรปุรว่มหลายๆ ประเดน็ทีส่อดคลอ้งกนัจน
กลายเป็นหลักการหรอืความคิดรวมยอดถงึ
ซึง่สามารถนำาไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ขัน้ตอนของ
การสรุปนัยทั่วไปมีดังนี้

1) การตั้งข้อสังเกตเจาะจงไปที่
สารสนเทศเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยไม่กำาหนด
คำาตอบหรือตั้งข้อสรุปใดๆ ไว้ล่วงหน้า

2) คน้หารูปแบบหรือความเช่ือมโยง
ภายในสารสนเทศนั้น 

3) คดิเนือ้ความขอ้สรปุทีอ่ธบิายรปู
แบบหรือความเชื่อมโยงที่สังเกตได้ 

4) รวบรวมตวัอยา่งและทดสอบดวูา่
หลกัการท่ีไดม้าสามารถใชไ้ดใ้นทกุสถานการณ ์
ถ้ายังไม่เหมาะสมก็อาจเปล่ียนแปลงหลัก
การนั้นได้ 
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ผลจากการสรุปนัยทัว่ไปสามารถนำา
เสนอตวัอยา่งเปน็แผนภมูกิารสรุปอา้งองิได้
ดงัตวัอยา่งขอ้สรปุทีว่า่ “นกัการเมอืงเผดจ็การ 
สามารถเรืองอำานาจได้โดยการทำาให้เชื่อว่า

จะนำาพาประเทศให้แข็งแกร่งข้ึนในภาวะที่
ประเทศชาติอยู่ในสภาพที่อ่อนแอ” ซึ่งข้อ
สรุปนี้ต้องอาศัยข้อสรุปร่วมที่สอดคล้องกัน
หลาพๆ ชุด ดังภาพประกอบ

 

   3) คิดเนื้อความขอสรุปที่
อธิบายรูปแบบหรือความเชื่อมโยงที่สังเกตได  
   4) รวบรวมตัวอยางและ
ทดสอบดูวาหลักการที่ไดมาสามารถใชไดใน
ทุกสถานการณ ถายังไมเหมาะสมก็อาจ
เปลี่ยนแปลงหลักการนั้นได  
  ผลจากการสรุปนัยทั่วไปสามารถ
นําเสนอตัวอยางเปนแผนภูมิการสรุปอางอิงได

ดังตัวอยางขอสรุปที่วา “นักการเมืองเผด็จการ 
สามารถเรืองอํานาจไดโดยการทําใหเชื่อวาจะ
นําพาประเทศใหแข็งแกรง ข้ึนในภาวะที่
ประเทศชาติอยูในสภาพที่ออนแอ” ซึ่งขอสรุป
นี้ตองอาศัยขอสรุปรวมที่สอดคลองกันหลาพๆ 
ชุด ดังภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ที่มา: Marzano. (1992).  A Different Kind of Classroom: Teaching with Dimensions of 
Learning.  p. 46.    
 
  

นักการเมืองเผด็จการ สามารถเรืองอํานาจไดโดยการทําใหเชื่อวาจะนําพา
ประเทศใหแข็งแกรงขึ้นในภาวะที่ประเทศชาติอยูในสภาพที่ออนแอ 

ในประเทศอิตาลี... 

ชาวอิตาลีตองการรูสกึภาคภูมิใจเก่ียวกับประเทศของตนเอง 

มูสโซลินีทําใหเชื่อวาตัวเขากับพรรคฟาสซสิตจะทําใหประเทศแข็งแกรง 

ป 1922 พรรคฟาสซสิตสามารถข้ึนปกครองแบบเบ็ดเสรจ็ 

มูสโซลินีพยายามรวบรวมอํานาจโดยการเขายึดครองชาติที่ออนแอกวา 

ในเยอรมัน... 

หลังสงคราวโลกครั้งที ่1 เยอรมันประสบปญหาอยางรุนแรง 

ฮิตเลอรสญัญาวาจะทําใหประเทศมีความแข็งแกรงข้ึน 

ป 1933 พรรคนาซีชนะการเลือกตั้งไดข้ึนปกครองประเทศ 

ฮิตเลอรสรางอาวุธสงครามทีท่รงอานุภาพแลวโจมตีประเทศออสเตรีย 

ที่มา: Marzano. (1992). A Different Kind of Classroom: Teaching with Dimensions of Learning. p. 46.
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5. การนำาหลักการไปใช ้(Specifying) 
เป็นการเรียบเรียงความคิด กำาหนดกลวิธี 
หรอืคาดการณเ์รือ่งใดเรือ่งหนึง่ซ่ึงอยูบ่นฐาน
ของหลักการ โดยกระบวนการนี้จะนำาสิ่งที่
ได้จากการสรุปอ้างอิงหรือจากหลักการที่มี
อยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านใหม่ ทำาให้
เกิดการใช้สติปัญญาใหม่ๆ จากหลักการที่
มีอยู่แล้ว โดยการคิดและนำาหลักการที่มีอยู่
แล้วไปใชใ้นการคาดการณ์ปรากฏการณห์รือ
สถานการณใ์หม่ รวมทัง้ใชใ้นการคาดการณ์
ทำานายปรากฏการณห์รอืสถานการณท์ีจ่ะเกดิ
ขึ้นในอนาคต (Marzano. 2001: 38-45) 
โดยมีขั้นตอนดังนี้

1) ระบุลักษณะเฉพาะของเรื่องที่
กำาลังพิจารณาหรือกำาลังศึกษาอยู่

2) กำาหนดขอ้สรุปหรอืหลกัการทีจ่ะ
ประยุกต์ใช้กับเรื่องนั้น 

3) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริบทหรือ
สภาพของเรื่องที่จะใช้หลักการเหล่านั้น 
สามารถเข้ากันได้กับเงื่อนไขของหลักการ 

4) เขียนข้อสรุปความคิด กลวิธี 
กระบวนการ หรอืการคาดการณท์ำานายโดย
อยู่บนพื้นฐานของหลักการที่นำามาใช้

การนำาหลักการมาใช้ในการเรียบ
เรียงความคิด กำาหนดกลวิธี หรือคาดการณ์
ทำานายเรือ่งตา่งๆ จะตอ้งเขา้ใจธรรมชาตขิอง
หลักการนั้น ซึ่ง คำาว่าหลักการ ก็คือ ความ
สัมพันธ์ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผลท่ี
ใชไ้ดกั้บสถานการณห์รอืบคุคลทัว่ไปได ้เชน่ 
แพทย์ใช้หลักการเกิดวัณโรคในการตัดสิน

อาการป่วยเป็นวัณโรคของคนทั่วๆ 
ไป ซึ่งหลักการแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ 
(มารซ์าโน; พิคเคอรงิ; และ พอลล็อค. 2547: 
158) ดังนี้ 

1) หลักการเชิงเหตุและผล เป็น
การกล่างถึงความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผล
กัน เช่น ประโยคที่ว่า วัณโรคเกิดจากเชื้อทู
เบอร์เคิลบาซิลลัส เป็นหลักการเชิงเหตุและ
ผล การที่จะเข้าใจหลักการนี้ได้ต้องมีความ
รู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเหตุและผล และ
เข้าใจว่าองค์ประกอบแต่ละอย่างมีความ
สัมพันธ์กันอย่างไร การเข้าใจหลักการเชิง
เหตุและผลเก่ียวกับวัณโรคและแบคทีเรีย 
ต้องเข้าใจลำาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น องค์
ประกอบที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและน้ำาหนัก
ของความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบ โดย
สรุปคือ การที่จะเข้าใจหลักการเชิงเหตุและ
ผลต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ มากมาย

2) หลกัการเชงิสหสมัพนัธ ์เปน็การ
กล่าวถึงความสัมพันธ์ท่ีไม่จำาเป็นต้องเป็น
เหตเุปน็ผลกนั แตเ่ปน็ความเปลีย่นแปลงของ
ปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยอีกปัจจัยหน่ึง เช่น มะเร็งปอดที่
เพิ่มมากขึ้นในผู้หญิงเป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์
กันกับจำานวนผู้หญิงที่สูบบุหรี่เพิ่มขึ้น การ
ที่จะเข้าใจหลักการน้ีได้ผู้เรียนต้องรู้ราย
ละเอียดเฉพาะของความสัมพันธ์นี้ ผู้เรียน
ต้องรู้รูปแบบของความสัมพันธ์ คือ จำานวน
ของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งปอดเปลี่ยนแปลงใน
อตัราเดยีวกนักบัจำานวนของผูห้ญงิทีส่บูบุหรี ่
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รูปแบบการพัฒนาผู้นำาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
A model for Developing the Leaders of community Organizations  
in Muang District to Anti-Corruption

อวยชัย วะทา1

Uaychai Wata1 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาผู้นำาองค์กรชุมชนในการ
ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ โดยการฝกึอบรมผูน้ำาองคก์รชมุชน เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบ
ความรู ้เจตคตแิละการปฏบัิตเิกีย่วกบัภาวะผูน้ำา ศิลปะการพดูเพ่ือการส่ือสาร การพฒันาทีม
งาน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้นำาองค์กรชุมชน จำานวน 
44 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แบบวัดเจตคติต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แบบวัดการปฏิบัติในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และแบบประเมินความสอดคล้องและความ สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t – test

ผลการวจิยัพบวา่ รปูแบบสำาคัญในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ คอื การฝกึ
อบรมผูน้ำาองคก์รชมุชน โดยใชช้ดุความรูเ้ก่ียวกบัการพฒันาผูน้ำาองค์กรชมุชนในการปอ้งกนั
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัญหา แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือสำารวจความจำาเป็นของ
การสร้างรูปแบบ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาชุดความรู้ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ชุด
ความรู้ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล ชุดความรู้นี้นี้สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาผู้นำาองค์กรชุมชนใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม เนื้อหาของชุดความ
รู้ประกอบด้วยสาระ 4 หน่วยคือ 1) ความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาวะผู้นำา 2) ความรู้และ
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ทักษะเกี่ยวกับศิลปะการพูดเพื่อการส่ือสาร 3) ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาทีม
งาน 4) ความรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ ซึง่หลงัการฝกึอบรม
พบว่าผู้นำาองค์กรชุมชนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาวะผู้นำา ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร 
การพัฒนาทีมงาน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อยู่ในระดับมาก โดยมีความรู้ 
เจตคตแิละการปฏบัิตโิดยรวมหลงัการฝกึอบรมเพิม่ข้ึนจากก่อนฝึกอบรม (p–value < 0.05) 

คำาสำาคัญ: การพัฒนาผู้นำาองค์กรชุมชน 

Absrract

The objectives of this research were to design a model for developing 
the leaders of community organization to Anti-Corruption by means of training 
knowledge group construction, to evaluate the implementation of the knowledge 
group and to make a comparative study of knowledge, attitudes and behaviors 
on anti-corruption. The samples consisted of forty-four leaders of community 
organizations, who were selected by the simple random sampling technique. 
The research instruments were questionnaires for evaluating knowledge on  
anti-corruption, attitudes on anti-corruption and behaviors on anti-corruption. Two 
evaluation forms were used to assess the congruence and appropriateness of 
the training knowledge group. The statistics used for analyzing the collected data 
were percentage, mean, standard deviation and paired t-test was employed for 
testing hypotheses.

The finding of the study revealed that the most effective strategy for  
anti-corruption was knowledge group construction to develop the leaders of  
community organizations. The knowledge group consisted of four stages:  
1) studying and analyzing problem, theories and review research documents 
and assessing needs; 2) establishing and developing the knowledge group ;  
3) implementing the knowledge group 4) evaluating and improving the  
knowledge group. This strategy provided an opportunity for developing the leaders  
of community organization to anti-corruption through the training process.  
The contents of training knowledge group consisted of four units, namely,  
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1) Knowledge and Skills on Leadership, 2) Knowledge and Skills Art of Speech 
for Communication, 3) Knowledge and Skills on Development Teamwork and 
Network, 4) Knowledge and Skills on Anti-Corruption. The research results showed 
that the leaders of community organizations had higher scores on anti-corruption, 
the level of knowledge, attitudes and behaviors on anti-corruption after training 
as a whole than before training (p-value < 0.05). 

บทนำา

องคก์รความโปรง่ใสนานาชาต ิซ่ึงเปน็
องค์กรอิสระนานาชาติ ที่ก่อตั้งเพื่อรณรงค์
แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้จัดอันดับความ
โปร่งใสจากดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นประจำาทุกปี 
ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2538 ถึงปัจจุบัน พบว่า 16 ปีที่
ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยได้คะแนนความ
โปร่งใสที่ถือว่า “สอบผ่าน” แม้แต่ครั้งเดียว 
จากคะแนนเต็ม 10 ประเทศไทยได้คะแนน
ต่ำาสุดในปี พ.ศ. 2538 เท่ากับ 2.79 ส่วน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยได้คะแนน 
3.50 ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยมีการ
ทุจริตอยู่ในระดับต่ำามาก โดยนายปานเทพ 
กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
กล่าวว่า “สถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชัน
ในประเทศไทยขณะนี้ นับวันจะมีมากขึ้น
เรื่อยๆ ขณะที่กลไกการป้องกันและตรวจ
สอบตามไม่ทัน” (เสถียร วิริยะพรรณพงศา 
“ทุจริตเพิ่มทุกวัน” หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก 
วันที่ 9 ตุลาคม 2553: 2)

จากสถานการณ์การทุจริตใน

ประเทศไทยดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันและปราบ
ปรามการทจุรติ ไดก้ำาหนดนโยบายเรง่ดว่นมุง่
เนน้ใหค้วามสำาคัญตอ่การปอ้งกนัการทจุรติ
เป็นอย่างยิ่ง โดยกำาหนดยุทธศาสตร์ชาติใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “รวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต” มีวัตถุประสงค์
หลกัเพือ่ใหเ้ครอืขา่ยภาคประชาสงัคมมสีว่น
รว่มในการเฝ้าระวงัและตรวจสอบการทจุรติ 
การประชาสัมพนัธเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารดา้น
การทุจริตอย่างทั่วถึง สร้างความเข้มแข็งแก่
เครือข่ายอย่างยั่งยืน ซึ่งยุทธศาสตร์

ดงักลา่ว ดำาเนนิการมาตัง้แตป่ ีพ.ศ.
2546 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความคิด และความสามารถในการ
มสีว่นรว่มป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
ใน 3 ลักษณะคือ 1) พัฒนาศักยภาพผู้นำา
ชุมชน 2) พัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน 
3) สนับสนุนให้กลุ่มหรือ องค์กรชุมชนรวม
ตัวกันในลักษณะเครือข่ายภาคประชาชน
เพ่ือป้องกันการทุจริต(สำานักงาน ป.ป.ช. 
ยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบ
ปรามการทุจริต, 2553: 111)
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ปัจจุบนัมีเครอืขา่ย ป.ป.ช. ภาคประชา
สังคมระดบัจงัหวัด ทกุจงัหวัด รวม 75 เครอื
ข่าย เป็นเครือข่ายในภาคอีสาน จำานวน 20 
เครอืขา่ยจงัหวดั โดยดำาเนินการขยายเครอืขา่ย
ลงสูร่ะดบัอำาเภอ และตำาบล และชมุชน โดย
มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ผนึกพลังประชาชน
ให้เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริต เผยแพร่
ใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนใหต้ระหนักถงึภยัรา้ย
แรงของการทุจรติ และมส่ีวนรว่มในการตรวจ
สอบและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตขึ้นใน
ทอ้งถ่ินของตน รว่มมือกันสรา้งกระบวนการ
ลงโทษทางสังคมต่อผู้ทุจริตยกย่องคนดี ส่ง
เสริมค่านิยมความพอเพียงและเสริมสร้าง
การทำางานท่ีโปรง่ใสในหนว่ยงานภาครฐั แต่
การปฏิบัติงานของเครือข่าย ป.ป.ช. จังหวัด
ในปัจจุบันยังมีปัญหาอุปสรรค สรุปได้ดังนี้

1. สถานภาพของเครือข่าย ป.ป.ช. 
ยงัไม่สามารถสรา้งพลงัภาคประชาชนไดเ้ตม็
ที่ ขาดความต่อเนื่องในการเผยแพร่ความรู้
ให้แก่สมาชิกและประชาชน

2. การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเครือข่าย ป.ป.ช. 
สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุก
กระแส สร้างจิตสำานึกของประชาชนเพียง
ชั่วระยะหน่ึง ผลกระทบที่ต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรมไม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน

3. ข้อจำากัดของเครือข่าย ป.ป.ช.อยู่
ที่การขาดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการ
เครือข่ายที่จะทำาให้เครือข่ายเคลื่อนไหว
อย่างต่อเนื่อง

4. ขาดกระบวนการเรยีนรูส้รา้งความ
เขา้ใจรว่มกนัดา้นระเบียบกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง 
และวธิกีารปฏบิติัของเครอืขา่ยในการปอ้งกนั
การทจุรติ กระบวนการพฒันาศกัยภาพของ
เครือข่ายยังไม่ชัดเจน

สรุปได้ว่า เครือข่าย ป.ป.ช. ยังมีจุด
ออ่นทีต่อ้งพฒันาเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นองค์
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เครือ
ข่ายขาดความเข้มแข็ง สำานักงาน ป.ป.ช. จึง
ดำาเนินการยกระดับความรู้ความเข้าใจของ
แกนนำาและสมาชิกเครือข่ายในการต่อสู้กับ
ปัญหาการทุจริต และการบริหารเครือข่าย
ให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกัน
การทุจริตให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้วยการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ป.ป.ช. 
โดยผา่นกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยการฝกึอบรม
สัมมนา เพื่อเพิ่มเติมทักษะและองค์ความรู้
ใหม่ๆ (http://www.nacc.go.th ; วันที่ 30 
ธันวาคม /2554)

จากสถานการณด์งักล่าวผูว้จัิยจงึสนใจ
ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาผู้นำา
องคก์รชมุชน ในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้นำาเครือข่าย ป.ป.ช.ในจังหวัดมหาสารคาม 
และนำาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นต่อไป

คำาถามการวิจัย

1. รูปแบบการพัฒนาผู้นำาองค์กร
ชุมชนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร
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2. ผลการพัฒนาผู้นำาองค์กรชุมชน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่สรา้งชดุความรูแ้ละพัฒนารปู
แบบการพฒันาผูน้ำาองคก์รชมุชนใหม้คีณุภาพ

2. เพือ่ศกึษาและทดลองใช้ชุดความ
รูก้ารพัฒนาผู้นำาองค์กรชมุชนในการปอ้งกนั
และปราบปรามการทุจริต โดยเปรียบเทียบ
ความรู้ เจตคตแิละการปฏบิตัใินการปอ้งกนั
และปราบปรามการทุจริต ก่อนและหลังใช้
รูปแบบการพัฒนาผู้นำาองค์กร 

3. เพื่อพัฒนาผู้นำาองค์กรชุมชน
เทศบาลเมืองมหาสารคามให้มีศักยภาพใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสูงขึ้น

สมมติฐานการวิจัย

ผู้นำาองค์กรชุมชนท่ีเข้ารับการฝึก
อบรม โดยใช้รูปแบบการพัฒนาผู้นำาองค์กร
ชาวบ้านมีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย
รวมหลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัใชว้ธิกีารวจิยัเชิง
ปรมิาณ(Quantitative Approach) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualititative Approach) 
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 

ระยะที่ 1 การหาความจำาเป็น และ
การกำาหนดวตัถุประสงคข์องการสรา้งรปูแบบ
พฒันาผูน้ำาองค์กรชมุชน ระยะที ่2 การสรา้ง
และพฒันาชดุความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาผูน้ำา
องค์กรชุมชน ระยะที่ 3 การทดลองใช้ชุด
ความรู้การพัฒนาผู้นำาองค์กรชุมชน ระยะที่ 
4 ประเมนิและปรับปรงุชุดความรูก้ารพฒันา
ผู้นำาองค์กรชุมชน 

ขอบเขตการวิจัย

ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ 
2 ด้านคือ ขอบเขตด้านพื้นที่ และขอบเขต
ด้านเนื้อหา

1. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่พืน้ทีใ่ชใ้นการ
วิจัยได้แก่ 

1.1 พืน้ทีศ่กึษาและสำารวจหาความ
จำาเปน็ในการพฒันาผูน้ำาองค์กรชุมชน ไดแ้ก ่
กลุม่ประชาสงัคมในจงัหวดัมหาสารคาม 14 
อำาเภอ 

1.2 พ้ืนท่ีทดลอง ได้แก่ ชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 30 ชุมชน

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาชุด
ความรู้ท่ีใช้ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย
เน้ือหาด้านต่างๆ 4ด้านคือ ความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับภาวะผู้นำา ความรู้และทักษะ
เก่ียวกับศลิปะการพูดเพ่ือการสือ่สาร ความรู้
และทกัษะเกีย่วกบัการพฒันาทมีงาน ความ
รู้และทักษะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1.1 กลุ่มประชากรท่ีใชส้ำารวจหาความ
จำาเป็นในการสร้างรูปแบบการพัฒนาผู้นำา
องค์กรชุมชน ได้แก่ ผู้นำาองค์กรชุมชนใน
จังหวัดมหาสารคาม จาก 14 อำาเภอ 14 
กลุ่มๆ ละ 20 คน รวม 280 คน

1.2 ประชากรในพืน้ทีท่ดลอง ไดแ้ก ่
ผูน้ำาชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
30 ชุมชนๆละ 10 คน รวม 300 คน 

2. กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่แกนนำาองคก์ร
ชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงมหาสารคาม จำานวน 
44 คน ทีไ่ดม้าจากการคำานวณตามสตูรของ
โคเฮน (Cohen. 1969: 397) 

ตัวแปรที่ศึกษา

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการ
พัฒนาผู้นำาองค์กรชุมชน ด้านความรู้และ
ทักษะเก่ียวกับภาวะผู้นำา ด้านความรู้และ
ทกัษะเกีย่วกับศิลปะการพดูเพือ่การส่ือสาร 
ดา้นความรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัการพฒันาทมี
งาน และดา้นความรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2. ตัวแปรตามได้แก่ ความรู้ เจตคติ 
และการปฏบิตัใินการปอ้งกันและปราบปราม
การทุจริต 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้
เครื่องมือต่างๆสอดคล้องกับระยะเวลา

ดำาเนินการดังนี้

ระยะที่ 1 ได้แก่ แบบสำารวจความ
จำาเป็นในการสร้างกรูปแบบการพัฒนาผู้นำา
องค์กรชุมชน ระยะที่ 2 ได้แก่ แบบประเมิน
ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของรา่ง
ชดุความรูใ้นการฝึกอบรมสำาหรับผู้เชีย่วชาญ 
ระยะที่ 3 เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 3.1 การ
ประเมนิผลเชงิประจกัษ ์ใช้แบบทดสอบทา้ย
กิจกรรม แบบประเมินภาคปฏิบัติ ประเมิน
จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ 3.2 การ
ประเมินผลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบทดสอบ
ความรู้ เจตคต ิและการปฏบิตัใินการปอ้งกัน
และปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่4 ใชแ้บบ
สังเกต แบบ สอบถามปลายเปิด และแบบ
ประเมินกิจกรรม

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. คุณลักษณะส่วนบุคคล ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำาสุด และค่าสูงสุด

2. ความจำาเป็นในการสร้างรูปแบบ
การพัฒนาผู้นำาองค์กรชุมชน แบบประเมิน
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
ร่างชุดความรู้และแบบทดสอบความรู้เกี่ยว
กบัการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ ใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของ
ความรู้ เจตคต ิและการปฏบิตัใินการปอ้งกัน
และปราบปรามการทจุรติ กอ่นและหลังการ
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ฝึกอบรม สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติทดสอบที 
(Paired t-test) 

ผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยดังนี้

ผลการวจัิยเชิงปริมาณและเชิงประจักษ์

1. รูปแบบการสร้างชุดความรู้เกี่ยว
กับการพัฒนาผู้นำาองค์กร ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ 

ขัน้ตอนที ่1 การสำารวจความจำาเปน็
ในการสร้างรูปแบบการพัฒนาผู้นำาองค์กร
ชุมชน ดำาเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม-
พฤศจกิายน 2554 ใชเ้วลา 2 เดอืน โดยการ
ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาพ
เศรษฐกจิและสงัคมไทย จดัเวทีระดมความคิด
เหน็ผูน้ำาเครอืขา่ย ป.ป.ช.จงัหวดัมหาสารคาม 
ซึง่ไดข้อ้สรปุว่า รูปแบบการป้องกนัและปราบ
ปรามการทุจริตอย่างย่ังยืน จะต้องมีการ
พฒันาองคก์รใหเ้ขม้แขง็ดว้ยกระบวนการฝกึ
อบรมผู้นำาให้มีความรู้ เจตคติ และมีทักษะ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติ 4 ด้านที่จำาเป็น คือ 
1) ดา้นความรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัภาวะผูน้ำา 
2) ดา้นความรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัศลิปะการ
พดูเพือ่การส่ือสาร 3) ดา้นความรูแ้ละทักษะ
เกี่ยวกับการพัฒนาทีมงานและเครือข่าย 4) 
ด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ขัน้ตอนที ่2 การสรา้งและพฒันาชดุ
ความรู้ฝึกอบรมผู้นำาองค์กรชุมชน ดำาเนิน
การระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554– 31 
มกราคม 2555 ใช้เวลา 1 เดือน ประกอบ
ด้วย 2 ขั้นตอน คือ การร่างชุดความรู้และ
การปรับปรุงร่างชุดความรู้ก่อนนำาไปใช้จริง
และการประเมินโครงร่างชุดความรู้โดยผู้
เชี่ยวชาญ ซึ่งพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิด
เหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของโครงรา่งชดุ
ความรู้โดยรวมและรายขอ้ทกุขอ้อยูใ่นระดบั
มาก (  = 3.86 SD. = 0.09)

ขัน้ตอนที ่3 การทดลองใชห้ลกัสตูรฝกึ
อบรม ดำาเนนิการระหว่างวันท่ี 1 กมุภาพนัธ ์
–31 พฤษภาคม 2555 ใช้เวลา 4 เดือน ฝกึ
อบรมและปฏบิตักิารกบัผูน้ำาองคก์รชมุชน 44 
คน จำานวน 8 ครัง้ โดยใช้เอกสาร 3 ชุดคอื 1) 
ชุดความรู้ในการฝึกอบรมผู้นำาองค์กรชุมชน
การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 2) ชุด
กิจกรรมและสาระความรู้ 3) คู่มือวิทยากร

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและ
ปรบัปรงุชดุความรูใ้นการพฒันาผูน้ำาองคก์ร
ชุมชน ดำาเนนิการระหว่างวันที ่1- 30 มถินุายน 
2555 ใช้เวลา 1 เดือน ประกอบด้วย การ
จดัเวทรีะชมุสมัมนา ผูเ้ชีย่วชาญ ปราชญท์อ้ง
ถิ่น และผู้นำาเครือข่ายกลุ่มประชาสังคม 30 
คน 1 ครั้ง เพื่อสรุปผลการวิจัย การสรุปบท
เรียน และถอดองค์ความรู้  

2. การทดลองใช้ชุดความรูเ้พือ่พฒันา
ผู้นำาองคก์รชมุชน โดยใชช้ดุกจิกรรมและสาระ
ความรู้ จำานวน 4 หน่วย มีประสิทธิผล ดังนี้



32

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 6 Number 2 May – August 2014

2.1 ภาคความรู้ ผู้นำาองค์กรชุมชน
มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำาอยู่ใน
ระดับสูงและความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำาหลัง
การฝึกอบรมเพิ่มขึ้น (p-value < .01) ผู้นำา
องคก์รชมุชนมภีาวะผู้นำาสงูขึน้ เป็นผู้นำาและ
ผู้ตามท่ีดี มีความรู้ มีความสามารถในการ
พัฒนาทีมงานสูงขึ้น ผู้นำาองค์กรชาวบ้านมี
ความรู้ มีทักษะการพูดในที่สาธารณะ จน
สามารถผลติรายการทีส่ถานวีทิยชุมุชนเมอืง
มหาสารคาม เพื่อสื่อสารให้ความรู้ ข่าวสาร
และสาระบันเทิงอื่นๆ

2.2 ภาคความรูสึ้ก ผูน้ำาองคก์รชมุชน
มีเจตคติต่อการป้องกันและปราบปรามการ
ทจุรติ โดยรวม หลงัการฝกึอบรมเพิม่ขึน้ (p-
value < 0.05)  สามารถพัฒนาเจตคตใินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สูงข้ึน
จนกลายเป็นอุดมการณ์ ผู้นำาองค์กรชุมชน 
มีความรู้และอุดมการณ์ ประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลสูงขึ้น จนสามารถจัดตั้ง “เครือ
ข่ายประชาชนต่อต้าน การทุจริต” ขึ้น

2.3 ภาคปฏิบัติผู้นำาองค์กรชุมชนมี
พฤติกรรมและทักษะการป้องกันและปราบ
ปรามการทจุรติ โดยรวมหลงัการฝกึอบรมเพิม่
ขึ้นจากก่อนฝึกอบรม (p –value < 0.001) 
มีพฤติกรรมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสูงขึ้นมีทักษะในการปฏิบัติ จนมี
ศูนยข้์อมูลเครอืขา่ย ป.ป.ช.ภาคประชาสงัคม
จังหวัดมหาสารคาม   

การอภิปรายผล

ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

1. ชุดความรู้การพัฒนาผู้นำาองค์กร
ชมุชนในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต 
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 การ
สำารวจความจำาเป็นในการสร้างรูปแบบการ
พัฒนาผู้นำาองค์กรชุมชน ขั้นตอนที่ 2 การ
สร้างชุดความรู้ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 
การรา่งชุดความรูฝ้กึอบรมและการปรบัปรงุ
ชุดความรู้ก่อนนำาไปใช้จริงและการประเมิน
โครงร่างชุดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ ข้ันตอน
ที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม และ
ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุง
ชุดความรู้ 

การทีผ่ลการวจิยัปรากฏเชน่น้ีเนือ่งมา
จากการสร้างชุดความรู้ฝึกอบรมต้องประกอบ
ด้วยขัน้ตอนทีส่ำาคญัคอื 1) การวเิคราะหง์าน
ทีต่อ้งการเรยีนรู ้เปน็สว่นสำาคญัของการสรา้ง
ชุดความรู้(สมชาติ กิจยรรยง (2544: 45) ; 
สงดั อทุรานนัท ์(2532: 38) และกลุยา ตนัติ
ผลาชีวะ (2537: 57-91) 2) การเลือกรูป
แบบการฝึกอบรม 3) การฝึกอบรม (เสถียร 
แป้นเหลือ. 2550:74)

2. ผู้นำาองค์กรชาวบ้านมีคะแนน
ความรูเ้กีย่วกบัภาวะผูน้ำา อยูใ่นระดบัสงูและ
ความรูเ้กีย่วกบัภาวะผูน้ำา หลงัการฝกึอบรม
เพิม่ขึน้ (p-value < .01) สอดคลอ้งกบัขอ้คน้
พบของภาษิตชนะบุญ (2543: บทคัดย่อ) ; 
คอร์แนล (Cornell, 2007: Absrract) ; วร
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วุฒิ จิรสุจริตธรรม (2553: 163-165)และ
ศรีสุดา มานะ (2547: บทคัดย่อ) 

ซึ่งพบว่า หลังจากเสร็จสิ้นการเข้า
รับการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มคีวามรูเ้พิม่ขึน้อยา่งมนียัสำาคัญทีร่ะดบั .05 

การท่ีผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจ
เนื่องมาจากการฝึกอบรมเป็นกระบวนการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะหรอืความชำานาญ (Rothwell. 1996: 
26) เกิดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับภาระ
งานที่ได้รับ (ยุวดี ฤาชา. 2536: 72) รวม
ถึงการก่อให้เกิดเจตคติ ความตระหนักที่ดี
ต่อการปฏิบัตงิาน ส่งผลใหแ้ต่ละคนมีความ
สามารถ เฉพาะตวัสงูขึน้มปีระสทิธภิาพในการ
ทำางาน อนัจะสง่ผลใหง้านมปีระสทิธผิลและ
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (Silberman. 1998: 
1); (Posner. 1992: 73)

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำาหลักการ
ในการจัดฝึกอบรมผู้ใหญ่มากำาหนดเป็น 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาหน่วยการฝึก
อบรม (Vella. 1994: 3–22) โดยเน้นขั้น
ตอนการวิเคราะห์ความต้องการ การสร้าง
บรรยากาศแห่งความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น
ความเปน็ไปไดข้องวตัถปุระสงค ์การพฒันา
บคุคลด้วยวธิเีสริมแรงการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ย
การทำางานเป็นกลุ่ม โดยจัดให้เป็นกลุ่มเล็ก
หลายกลุม่ และเลือกวธิกีารสอนใหส้อดคลอ้ง
กับวัตถุประสงค์ และเหมาะกับการเพิ่มพูน
ความรู้ (วิบูลย์ บุญธโรกุล, 2545: 85-88) 
ไดแ้ก ่การบรรยายเพือ่ให้ขอ้มลูใหมแ่ละปรบั

เปลีย่นทัศนคต ิและคา่นิยม การอภปิรายกลุม่ 
และการแก้ปัญหาร่วมกัน การนำาทฤษฎีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

3. เจตคติต่อการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตโดยรวมหลังการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้น (p-value< 0.05) สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ รัตติกรณ์ จงพิศาล (2543: 
101) ; ศรีสุดา มานะ (2547: บทคัดย่อ) 
; แคทเธอรีน (Katherine. 2005) และ 
คอร์แนล (Cornell, 2007: Absrract) ซึ่ง
พบว่า ประชาชนมีเจตคติหลังการฝึกอบรม
สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 การทีผ่ลการวจิยัเปน็
เช่นนีอ้าจเนือ่งมาจากทัง้นีเ้ปน็เพราะปญัหา
การทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นปัญหาใหญข่องชาต ิ
องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะแบกรับไว้ได้ อีกทั้ง
เกีย่วขอ้งและส่งผลกระทบกบัทุกภาคส่วนใน
สงัคม การแกไ้ขปญัหาใหไ้ดผ้ลและย่ังยนืนัน้ 
จำาเป็นจะต้องดำาเนินการอย่างเป็นกระบวน
การ ครอบคลมุทุกประเด็นปญัหาและทกุกลุ่ม
ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วม
จากภาคประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่และ
ได้รับผลกระทบมากที่สุด(สำานักงาน ป.ป.ช. 
ยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ย, 2553: 111)นอกจาก
น้ันผู้วิจัยยังได้เลือกพัฒนาให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคก์ารฝกึอบรม และวธีิท่ีเหมาะกบั
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยม (วิบูลย์ 
บญุธโรกลุ (2545: 85-88)ไดแ้ก ่การส่ือสาร
กบัผูอ้ืน่ การปรบัทศัคตคิา่นยิมและการสรา้ง
ความมั่นใจ การระดมความคิด การค้นหา
แนวทางแก้ไขปัญหา การให้ข้อมูลใหม่ 
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4. การปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามการทจุรติโดยรวมหลงัการฝกึอบรมเพิม่
ขึ้นจากก่อนฝึกอบรม (p–value < 0.001) 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ คอร์แนล 
(Cornell, 2007: Absrract) ; โวล์คและชีค 
(Volk and Cheak. 2003 การทีผ่ลการวจิยั
ปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตต้องอาศัยปัจจัย
หลายประการทัง้การสรา้งองค์กรเครือข่ายให้
เขม้แขง็ ผูน้ำาองคก์รมศัีกยภาพ ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชาญชัย อาจินสมาจาร 
(2544) ที่สรุปว่า มนุษย์จำาเป็นต้องอยู่ใน
สังคม จำาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ไม่อาจจะอยูอ่ย่างโดดเดีย่วตามลำาพงัได ้การ
ทำางานรว่มกนัเปน็ทมีทำาให้มนษุยมี์โอกาสท่ี
จะได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอื่น การ
ทำางานเปน็ทมีจะทำาใหเ้กดิผลของงานดกีวา่
การทำางานเป็นรายบุคคล

นอกจากนัน้รปูแบบการพฒันาผูน้ำา
องค์กรชุมชน ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เน้นการพัฒนา
ทกัษะและพฤตกิรรม โดยจัดใหมี้วิธทีีเ่หมาะ
กบัการพฒันาทักษะ เช่นการสาธิต การสอน
การปฏิบัติงานและการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงาน การให้ความรู้ใหม่ในการปฏิบัติ
งาน การปรับพฤติกรรมในการทำางาน การ
ตดัสินใจและทกัษะในการฟงั การใหท้ำาโครง
งาน ทักษะในการผสมผสานความรู้เพื่อแก้
ปญัหา (วบิลูย ์บญุธโรกลุ . 2545: 85-88)) 

ข้อเสนอแนะ

จากการจดัเวทสีมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 
ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ท้องถิ่น และผู้นำาเครือ
ข่ายประชาสังคม ได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยใน
ครั้งนี้

1.1 ในระหวา่งการวจิยัควรมกีารฝกึ 
ใหม้ากข้ึน เพ่ือเพ่ิมทักษะและความเช่ียวชาญ 
ดา้นการพฒันาบคุลกิภาพและภาวะผูน้ำา ดา้น
ศิลปะการพูดในที่สาธารณะ รวมทั้งความรู้
ด้านระเบียบกฎหมายทีจ่ำาเปน็ในชีวติประจำาวนั

1.2 ควรเพิม่เวลาในการฝกึอบรมให้
มากขึน้กวา่ 4 วนั เนือ่งจากมีกจิกรรมทีต่อ้ง
ใช้การฝึกภาคปฏิบัติและภาคสนามมากขึ้น

2. ขอ้เสนอแนะสำาหรับการวจิัยครัง้
ต่อไป

2.1 ควรมีการวิจยัเปรียบเทียบระหวา่ง
ผู้นำาตามธรรมชาติกับผู้นำาแบบทางการเพื่อ
จะได้นำาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

2.2 ควรมีการวิจัยต่อยอดรูปแบบ
การพัฒนาผู้นำาองค์กรชุมชนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในกลุ่มนักเรียน 
นักศึกษาและเยาวชนเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ต่อไป
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การพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผู้นำาทีม่ปีระสทิธผิลสำาหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน
The Development of Indicators of Effectiveness Leadership for 
Basic School Administrators

เวชมณี ถวิลการ1, ประภัสสร ปรีเอี่ยม2, ศิริ ถีอาสนา3

Wetmanee Thawinkarn1, Praphatsorn Priiam2, Siri TheeAsna3 

บทคัดย่อ

การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค ์เพือ่สรา้งและพฒันาตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำาทีม่ปีระสทิธผิลสำาหรบั
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สร้าง
และพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จำานวน 395 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั มคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.950 มคีา่ความ
ตรงเชงิเน้ือหาอยูร่ะหวา่ง 0.60 - 1.00 วเิคราะหข้์อมูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์สำาเร็จรูป

ผลการวิจัย

1. ผลการสรา้งกรอบแนวคดิและการพฒันาตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำาทีม่ปีระสทิธผิลสำาหรบั
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า มีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ 
จำานวน 75 ตัวบ่งชี้ ดังนี้1) องค์ประกอบหลักด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมุ่งมั่น และ
อุทิศตนในการทำางาน จำานวน 20 ตัวบ่งชี้ 2) องค์ประกอบหลักด้านความคิดริเริ่มและมี
วิสยัทัศน์ จำานวน 17 ตัวบ่งชี้ 3) องค์ประกอบหลักดา้นความสามารถในการบริหารวิชาการ
และเป็นผู้นำาทางวิชาการ จำานวน 27ตัวบ่งชี้ และ 4) องค์ประกอบหลักด้านการบริหารที่มี
ประสิทธิผลและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในการบริหารจำานวนตัวบ่งชี้ 11 ตัวบ่งชี้ 

 2. ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะ
ผู้นำาที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
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กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 66.38, ค่า df = 120, ค่า P = 0.99, ค่า GFI = 
0.98, ค่า AGFI = 0.97, ค่า RMSEA = 0.00) 

 

คำาสำาคัญ: ตัวบ่งชี้, การพัฒนาตัวบ่งชี้, ภาวะผู้นำา, ประสิทธิผล

Absrract

This research aimed to construct and develop indicators of Effectiveness 
Leadership for basic school administrators, and to examine the goodness of fit of 
the structural relationship model of Effectiveness Leadership indicators developed 
by the researcher with empirical data. The sample group for this study consisted 
of 395 administrators of basic schools in Thailand obtained through multi-stage 
sampling. The instrument used in collecting data for this study was a five-level 
rating scale questionnaire with 0.950 reliability and content validity of 0.60-1.00. 
The collected data were analyzed by using a computer software program.

Results of the study are as follows: 

1. Results of constructing and developing of the conceptual framework 
and indicators of Effectiveness Leadership for basic school administrators, this 
model consists of 4 major factors and 75 indicators as follows: 1) The major factor 
regarding Moral commitment and dedication to work consists of 20 indicators; 
2) The main factor regarding Creativity and vision consists of 17 indicators; 3) 
The major factor regarding The ability to administrative, technical and academic 
Leadership consists of 27 indicators; and 4) The major factor regarding Manage-
ment Effectiveness and satisfaction associated with the administration consists 
of 11 indicators.

2. The goodness of fit of the structural relationship model of Effectiveness 
Leadership indicators with the empirical data reveal that the model is in congru-
ence with the empirical data (Chi-square = 66.38, df = 120, P = 0.99, GFI = 
0.98, AGFI = 0.97, and RMSEA = 0.00). 

Keywords: Indicators,DevelopmentIndicators,Leadership,Effectiveness
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บทนำา

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่
สำาคัญ ที่จะชี้วัดความสำาเร็จและความล้ม
เหลวขององค์การ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ทำาหน้าที่
เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการบริหาร
งานในโรงเรียน เป็นผู้ที่มีความสามารถใน
การโน้มน้าวจิตใจของผู้ร่วมงาน ให้ร่วมมือ
ร่วมใจ ปฏิบัตงิานเปน็ผูบ้รหิารทีม่ภีาวะผูน้ำา 
การจดัการศกึษาในไทย จงึมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะ
ทำาใหเ้ปา้หมายของการพฒันาคณุลกัษณะที ่
พงึประสงคข์องผูเ้รยีนสูค่วามสำาเรจ็ ซึง่ประการ
สำาคัญในการทีจ่ะผลกัดนัใหว้ตัถปุระสงคด์งั
กล่าวสำาเร็จ คือ บุคคลที่เป็นผู้นำาในสถาน
ศึกษา ซึ่งหมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษาต้องเป็นบุคคลที่มี
ภาวะผู้นำา โดยที่ Hersey and Blanchard 
(1988) ชี้ให้เห็นว่า การบริหารจัดเป็นรูป 
แบบหนึ่งของภาวะผู้นำาซึ่งมีลักษณะพิเศษ 
ผูน้ำาท่ีดแีละมปีระสทิธภิาพจงึจำาเปน็อยา่งยิง่
สำาหรับองค์ การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การธุรกิจ
หรือองค์การทางการศึกษาทุกหน่วยงานจึง
พยายามค้นหารูปแบบและตัวชี้วัดของผู้นำา
ที่มีทักษะความสามารถสูง การบริหารงาน
ด้านการศึกษาต้องการนักบริหารที่มีภาวะ
ผู้นำาทางการบริหารสูง (Caldwell: 2000) 
ซึง่ในยุคใหมน้ี่ภาพลกัษณข์องผูบ้ริหารสถาน
ศึกษาเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารโรงเรียนจะ
ต้องมีความเป็นผู้นำาทางวิชาการที่เข้มแข็ง 
(Strong instructional leadership) เป็นผู้

จดัการทีเ่ปน็ผูป้ระสานชมุชนทีด่ ีเปน็ผูอ้ำานวย
ความสะดวก (Facilitator) ท่ีเชีย่วชาญ เปน็ผู้
มวีสัิยทศันก์วา้งไกล มองอนาคตโรงเรยีนเชงิ
สรา้งสรรค ์ไม่ใชผู่ ้บรหิารทีมุ่่งแตง่านธรุการ 
หรอืงานกอ่สรา้ง แตจ่ะตอ้งมุง่เปน็การจดัการ
ศกึษาทีม่คีณุภาพ (รุง่ แกว้แดง. 2541: 42) 
และผู้บริหารที่ดี

ในปจัจบัุนพบปัญหาสถานศกึษาส่วน
ใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา
ภายนอกอยู่ในระดับพอใช้ และสถานศึกษา
บางส่วนไม่ผ่านการประเมินรอบสอง ซึ่งผล
การประเมนิดา้นผูบ้รหิารในมาตรฐานที ่10 
ผู้บริหารมีภาวะผู้นำาและมีความสามารถใน
การบรหิารจดัการทัง้ สองรอบ พบวา่ ผลการ
ประเมนิสว่นใหญย่งัอยูใ่นระดบัพอใช ้ดงันัน้ 
ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัภาวะผูน้ำาที่
มีประสิทธิผล ซึ่งเกิดคำาถามว่าตัวบ่งชี้ภาวะ
ผู้นำาที่มีประสิทธิผล สำาหรับผู้ บริหารสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน มอีะไรบา้งและเปน็อย่างไร 
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือ่สร้างและพฒันาตวับ่งช้ีภาวะ
ผูน้ำาทีม่ปีระสทิธิผลสำาหรับผูบ้รหิารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำา
ทีม่ปีระสทิธิผล สำาหรบัผูบ้ริหารสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สร้างและพัฒนาขึ้น
กับข้อมูลเชิงประจักษ์

3. เพือ่จัดทำาคูมื่อตัวบง่ชีภ้าวะผู้นำาที่
มปีระสทิธิผลสำาหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบเขตการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ในการวิจยั ได้แก ่ผูบ้รหิาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ จำานวน 28,852 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ จำานวน 395 คน 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ได้แก ่ตัว
บง่ชีภ้าวะผูน้ำาทีมี่ประสทิธิผล สำาหรบัผูบ้รหิาร
สถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน สงักัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลกั 4 องคป์ระกอบ และองค์
ประกอบย่อย 21 องคป์ระกอบ ซึง่ไดจ้ากการ
วเิคราะหส์งัเคราะห ์หลักการ แนวคดิทฤษฎ ี
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และการสนทนากลุม่ 
(Focus group discussion) โดยผูว้จิยัไดใ้ช้

เปน็ตวัแปรแฝง (Latent variables) ในโมเดล
ความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเพือ่ใหไ้ดต้วับง่ชีท้ีเ่ปน็
ตวัแปรสงัเกตได ้(Observed variables) ซึง่มี
รายละเอยีด ดงันี ้คอื องคป์ระกอบหลกัดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม ความมุง่มัน่และอทุศิตน
ในการทำางาน ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ย่อย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี 2) ยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการทำางาน 3) มุ่งม่ันในการบริหารเพ่ือ
ผลประโยชน์ 4) อุทิศเวลาให้กับการทำางาน 
องคป์ระกอบหลกัดา้นความคดิริเริม่และวสิยั
ทศัน ์ประกอบดว้ย องคป์ระกอบยอ่ย 4 องค์
ประกอบ ไดแ้ก ่1) สามารถแสดงทศิทางของ
การพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจนเหมาะ
สมกับบริบท 2) ริเริ่มแนวทางการบริหารที่
ท้าทายกับการเปลี่ยนแปลง 3) ริเริ่มวิธีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อ เน่ือง 
4) วิธี การกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษา องค์ประกอบหลักด้าน
ความ สามารถในการบรหิารวิชาการและเป็น
ผู้นำาทางวชิาการ ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ย่อย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรอบรู้
เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การ
วัดผลประเมินผล 2) ให้ความสำาคัญกับบท 
บาทคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 3) การ
ส่งเสรมิ สนับสนุนการพฒันาสาระการเรยีน
รู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา 4) ส่งเสริมการ
พฒันาการเรยีนการสอนอยา่งตอ่เนือ่ง 5) การ
สง่เสรมิและพัฒนาครใูช/้ผลติส่ือ 6) มคีวาม
เปน็ผูน้ำาในการพฒันาวชิาการของโรงเรยีน/
กลุม่โรงเรียน/ชมุชน 7) การสนบัสนนุ พัฒนา
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และประเมินครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 8) มี
การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่
เสมอ 9) มีการวางระบบและกลไกที่ดีใน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วม
มือกบัชุมชนและได้รับการสนับสนุนจากตน้
สังกัด องค์ประกอบหลักด้านการบริหารที่มี
ประสิทธิผลและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในการ
บริหาร ประกอบด้วย องค์ประกอบย่อย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การปฏิบัติงานเป็น
ไปตามเป้าหมายและมาตรฐานกำาหนด 2) 
สร้างความตระหนักและมีความพยายาม
ในการปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียน ครูและ
สถานศึกษาให้บรรลุมาตรฐาน 3) นำาผล
การประเมนิมาใชใ้นการปรบั ปรงุการบรหิาร
อย่างต่อเนื่อง 4) ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในผล
งานของสถานศึกษา

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

ผู้วิจัยได้กำาหนดระยะเวลาในการ
วิจัยไว้ 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การสร้างกรอบแนวคิด
และร่างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิผล 
สำาหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ถึง 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

ระยะที ่2 การพฒันาตัวบง่ชีภ้าวะผูน้ำา
ที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้น ฐาน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระหวา่งเดอืนมถินุายน 

พ.ศ. 2555 ถึง เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

ระยะที่ 3 การทดสอบเพื่อยืนยัน
ตวับง่ชีแ้ละความสอดคล้องของโมเดลความ
สัมพันธ์โครง สร้างตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์และจดัทำาคู่มอืตัวบง่ช้ีภาวะผูน้ำาที่
มีประสทิธผิลสำาหรบัผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 
ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 

วิธีดำาเนินการวิจัย

ผูวิ้จัยไดก้ำาหนดข้ันตอนการวิจัย โดย
แบ่งออก เป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที ่1 การสรา้งกรอบแนวคดิและ
รา่งตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำาทีม่ปีระสทิธผิลสำาหรบัผู้
บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น ระหว่าง เดือน
เมษายน พ.ศ. 2555 ถึง เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. 2555

ระยะที ่2 การพฒันาตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำา
ที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระหว่างเดอืนมิถนุายน 
พ.ศ. 2555 ถึง เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

ระยะที่ 3 การทดสอบเพื่อยืนยัน
ตัวบ่งชี้และความสอดคล้องของโมเดล
ความสมัพนัธโ์ครงสรา้งตวับง่ชีก้บัขอ้มลูเชงิ
ประจกัษ ์และจดัทำาคู่มอืตัวบง่ช้ีภาวะผูน้ำาที่
มีประสทิธผิลสำาหรบัผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 
ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555
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เครื่องมือการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย และแบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยขอหนังสือประสานงาน
จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พร้อมส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ถึงสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
เพือ่ขอความร่วมมือในการกำากบัตดิตามการ
ให้ข้อมูล พร้อมกับแนบหนังสือถึงผู้บริหาร
สถานศกึษาเพือ่ชีแ้จงและขอความอนเุคราะห์
ในการเก็บข้อมูลแต่ละสถานศึกษา จากผู้
บรหิารสถานศกึษา ทัง้นีผู้้วิจัยไดก้ำาหนดและ
ระบวุนัสง่คนืแบบสอบถามอยา่งชัดเจนเพือ่
ใหไ้ดแ้บบสอบถามครบตามเกณฑท์ีก่ำาหนด 
ซึง่ผลปรากฏวา่ไดร้บัแบบสอบถามคืนภายใน
เวลาที่กำาหนด จำานวน 383 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 97 สำาหรับแบบสอบถามที่ยังไม่ได้
รับคืนนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการประสานงานทาง
โทรศพัทเ์พือ่ขอความอนเุคราะหอ์กีครัง้หนึง่ 
จนได้รับแบบสอบถามครบจำานวน 395 ชุด 
แล้วจึงทำาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามท่ีได้รบักลบัคนืมา และลงรหัส
กำากับ (Coding) 

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วจิยัไดก้ำาหนดการวเิคราะหข้์อมลู
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่

ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 

1 โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ

ขัน้ตอนที ่2 การวเิคราะหค์า่สถติพิืน้
ฐานความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาท่ี
มีประสิทธิผล สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยการหาค่าสถิติที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) แล้วนำา
มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลความหมาย
ตามหลักเกณฑ์และพิจารณาตัวบ่งชี้ท่ีมีค่า
เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

ผลการวิจัย พบว่า   

1. ผลการสรา้งกรอบแนวคดิและรา่ง
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู้
บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูว้จิยัได้
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และทำาการสังเคราะห์เพื่อให้ได้
กรอบแนวคดิและรา่งตวับง่ชี ้พบวา่ ม ี4 องค์
ประกอบหลัก และมีองค์ประกอบย่อย 21 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 75 ตัว 

2. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำา
ที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยได้จัดให้มีการ
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
เพือ่แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบักรอบแนวคดิ
และร่างตัวบ่งช้ี โดยได้รับความอนุเคราะห์
จากผู้เชี่ยวชาญ จำานวน10 คน ในการเข้า
ร่วมสนทนากลุ่มมีความเห็นด้วยกับการใช้
กรอบแนวคิดทั้ง 4 องค์ประกอบ



43

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

3. ผลการทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้
ภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
การทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาท่ี
มีประสิทธิผลสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้น ฐานครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำาหนด
สัญลักษณ์และความหมายท่ีใช้แทนตัวแปร
แฝง หรือองค์ประกอบหลัก สัญลักษณ์ที่ใช้
แทนตัวแปรสังเกตได้หรือองค์ประกอบย่อย
และตัวบ่งชี้ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่า
และความหมายทางสถิติ ดังนี้

1. สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรแฝง 
(องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ) ได้แก่

LE หมายถึง องค์ประกอบตัวบ่งช้ี
รวมภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

MD หมายถงึ องคป์ระกอบหลักดา้น
คณุธรรมจริยธรรมความมุง่มัน่ และอทุศิตน
ในการทำางาน 

CV หมายถึง องค์ประกอบหลัก
ด้านความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์และมวีสัิยทศัน์

AT หมายถงึ องค์ประกอบหลกัดา้น
ความสามารถในการบรหิารวชิาการและเปน็
ผู้นำาทางวิชาการ 

MS หมายถึง องคป์ระกอบหลกัด้าน
การบริหารท่ีมีประสิทธผิลและผู้เก่ียวขอ้งพงึ

พอใจในการบริหาร 

2. สัญลักษณ์ท่ีใชแ้ทนตวัแปรสังเกต
ได ้(องคป์ระกอบยอ่ย 21 องคป์ระกอบ และ
ตัวบ่งชี้ 75 ตัว) 

อภิปรายผล

ผลการวจิยัเพือ่พัฒนาตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำา
ที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัด สำานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานครัง้นี ้มปีระเดน็ทีส่ำาคญั
ในการอภิปรายผลการวิจัย 2 ประเด็น ดังนี้

1. ผลการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้
ภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พบว่า องคป์ระกอบ
หลักของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิผล
สำาหรับผู้บริหารสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 
4 องค์ประกอบ คือ 

1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรมความ
มุ่งมั่น และอุทิศตนในการทำางาน พบว่า ค่า
เฉลี่ยความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ ทั้ง 20 ตัว
บง่ชี ้มคีา่เฉลีย่ความเหมาะสมรายตวับง่ชีอ้ยู่
ในระดับมากและมากที่สุด ระหว่าง 4.46 
– 4.76 โดยตัวบ่งชี้ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
ผูบ้รหิารสถานศึกษามกีารใช้ระบบคณุธรรม 
(  = 4.76 ; S.D. = .424) 

1.2 ด้านความคิดริเริ่มและมี  
วสิยัทศัน ์พบวา่ คา่เฉลีย่ความเหมาะสมของ
ตวับง่ชีท้ัง้ 17 ตวับง่ชี ้มคีา่เฉลีย่ความเหมาะ
สมในระดับมากและมากที่สุด คือ ระหว่าง 
4.42 - 4.70 โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
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คือ ผู้บริหารสถานศึกษามุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพ ผู้เรียน ครู สถานศึกษา (  = 4.70 
; S.D. = .492)

1.3 ดา้นความสามารถในการบรหิาร
วิชาการและเป็นผู้นำาทางวิชาการ พบว่า ค่า
เฉลี่ยความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ ทั้ง 27 ตัว
บ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในระดับมาก
และมากทีส่ดุ คอื ระหวา่ง 4.45 - 4.70 โดย
ตวับง่ชีท้ีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาดแูลตรวจสอบการเรยีนการสอน (  = 

4.70 ; S.D. = .476)

1.4 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิผล
และผูเ้กีย่วขอ้งพงึพอใจในการบรหิาร พบวา่ 
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ ทั้ง 11 
ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉล่ียความเหมาะสมในระดับ
มากและมากทีส่ดุ คอื ระหวา่ง 4.51 - 4.75 
โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร
สถานศกึษาปฏบิตังิานเปน็ไปตามเปา้หมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ (  = 4.75 ; 
S.D. = .432) 

2. ผลการทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้
ภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีส่รา้งและพฒันาขึน้
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 75 
ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นไป ซึ่ง
เกินเกณฑท์ีก่ำาหนด ดงันัน้ จงึสามารถเปน็ตวั
บง่ชีภ้าวะผูน้ำาท่ีมีประสทิธผิลสำาหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัว

บ่งชี้ ที่พบว่า ตัวบ่งชี้ 75 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำา
หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) เกิน 
.30 และมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. การสรา้งตวับง่ช้ีการพฒันาตวับ่ง
ชี้ภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากการศึกษาหลัก
การ แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group 
discussion) ของผู้เชี่ยวชาญทำาให้ได้ตัวบ่ง
ชี้จำานวน 75 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นำาตัวบ่ง
ชี้ดังกล่าวมาดำาเนินการวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of item objective 
congruence: IOC) จากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .950 ซ่ึงถือว่าตัวบ่งชี้
ทุกตัวเป็นตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิผล
สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้

2. ผลการทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้
ภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานกบัขอ้มลูเชิงประจักษ์ 
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สนัของตวับง่ชีใ้นแตล่ะองค ์ประกอบยอ่ย มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 (p < .01) ทุกค่า และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก
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ของแต่ละองค์ประกอบย่อย ทั้ง 4 โมเดล 
พบวา่ โมเดลมคีวามสอดคล้องกลมกลืนกบั
ขอ้มลูเชิงประจกัษด์มีาก นอกจากนีค้า่น้ำาหนกั
องค์ประ กอบของตัวบ่งชี้ ทั้ง 75 ตัวบ่งชี้ มี
ค่าเป็นบวก ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กำาหนด คือ .30 
และมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการ
วิจัยไปใช้

1.1 ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นองค์
ประกอบและตัวบ่งชี้ท่ีสำาคัญของภาวะผู้นำา
ที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัด สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานดังนั้น จึงเป็นแนวทาง
ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นำาไปใชใ้น
การพฒันาตนเองโดยนำาองคป์ระกอบหลกั 4 
องคป์ระกอบไปใชต้ามบริบทและสถานการณ์
ที่เหมาะสมเรียงลำาดับความสำาคัญ ตามน้ำา
หนักองค์ประกอบ 

1.2 ผลจากการวเิคราะหส์ถติิพืน้ฐาน
เกีย่วกบัความเหมาะสมของตวับ่งช้ีภาวะผูน้ำา

ที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป

2.1 ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัการสร้าง
แบบวัดและประเมินภาวะผูน้ำาท่ีมีประสทิธผิล
สำาหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน สงักดั 
สำานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
เพือ่ใหมี้เครือ่งมือวดัภาวะผูน้ำาทีมี่ประสิทธผิล

2.2 ควรมีการวิจัยเชิงประเมินและ
ติดตามผลการนำาตัวบ่งช้ีท่ีได้ไปใช้ในการ
ประเมินภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิผลสำาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็น
สารสนเทศพืน้ฐานในการวางแผนพฒันาภาวะ
ผูน้ำาทีม่ปีระสทิธผิลของผูบ้รหิารสถานศกึษา

2.3 ควรมีการวิจัยเชงิคุณภาพเกี่ยว
กบัภาวะผูน้ำาทีม่ปีระสทิธผิลสำาหรบัผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั สำานกังานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ศกึษาเพิม่
เตมิเกีย่วกบัตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำาทีม่ปีระสทิธผิล
จะทำาให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
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อำานาจ และบรรยากาศในองค์การ กับการดำาเนินงานโรงเรียนเอกชน 
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 2) เพือ่ศึกษาการเสริมสร้างพลังอำานาจของผู้บริหารสถานศกึษา 3) เพื่อศึกษา
บรรยากาศในองค์การ 4) เพื่อศึกษาการดำาเนินงานโรงเรียน 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหวา่งภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงการเสรมิสรา้งพลงัอำานาจ และบรรยากาศในองคก์าร กบั
การดำาเนนิงานโรงเรยีนเอกชน และ 6) สร้างสมการพยากรณ ์กลุม่ตวัอย่างไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร และ
ครใูนโรงเรยีนเอกชน สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์จำานวน 312 คน ได้มา
โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม
ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง การเสรมิสร้างพลงัอำานาจและบรรยากาศ
ในองค์การกับการดำาเนินงานโรงเรียนเอกชน สำาหรับผู้บริหาร และครู จำานวน 1 ฉบับ มีค่า
อำานาจจำาแนกรายระหว่าง .42 ถึง .87 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า



48

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 6 Number 2 May – August 2014

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ( Pearson Product Moment Correlation) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ มี
ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่จาก
มากไปหานอ้ย คอื ดา้นการมอีทิธพิลอยา่งมอีดุมการณ ์ดา้นการคำานงึถงึเอกบคุคล และดา้น
การสร้างแรงบันดาลใจซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ มี
ระดับการเสรมิสรา้งพลงัอำานาจ โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านระดับองค์กร ด้านระดับบุคคล และด้านระดับชุมชน 

3. บรรยากาศในองค์การตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านพฤติกรรมของผู้ร่วมงาน ด้านสิ่งแวดล้อมใน
องค์กร และด้านโครงสร้างองค์กร 

4. การดำาเนินงานโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียง
ลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 

5. ภาวะผูน้ำาการเปล่ียนแปลง การเสรมิสรา้งพลังอำานาจ และการดำาเนินงานโรงเรยีน
เอกชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการดำาเนินงานโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษากาฬสินธุ ์อย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
เท่ากับ .715 .726 และ .778 ตามลำาดับ

6. ตวัแปรทีส่ามารถพยากรณก์ารดำาเนนิงานโรงเรยีน สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ ์มีคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ทา่กบั .790 มนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .790 (P = .000) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
ปรับปรุง R2adj เท่ากับ .621 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEest) เท่ากับ .2977 มี
ความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 62.10 โดยเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

สมการในรูปคะแนนดิบ

Y/ = 1.215 + .502 XORG + .210 XEMP 
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สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z/
Y
 = .581 ZORG + .241 ZEMP

คำาสำาคัญ: ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง, การเสรมิสรา้งพลงัอำานาจ, บรรยากาศในองคก์าร, 
การดำาเนินงาน

Absrract

This purposes of this research to study 1) transformational leadership 
of educational administrators, 2) empowerment of educational administrators,  
3) organizational atmosphere, 4) private school administration, 5) transformational 
leadership, empowerment and organizational atmosphere related to private school 
administration, and 6) construction of prediction equations. The samples of the 
study comprised 312 people including the administrators and the teachers at  
private schools under jurisdiction of the Office of Kalasin Primary Educational 
Service Area. The research instrument was a questionnaire on the relations 
of transformational leadership, empowerment, and organizational atmosphere 
associated with private school administration. The questionnaire obtained the 
discrimination raging from .42 to .87 and the reliability of .92. The statistics used 
consisted of mean, percentage, standard deviation, Pearson product moment 
correlation, and stepwise multiple regression analysis.

The results revealed that:

1. The administrators at private schools under the Office of Kalasin Pri-
mary Educational Service Area show their transformational leadership which was  
rated at the high based on the overall and each aspect considerations.  
Their transformational leadership could be categorized and ranged from higher 
to lower average scores as follows: ideological influence, individual consideration, 
and raising inspiration which equaled increasing intelligence. 

2. The administrators’ empowerment was rated at the high level based  
on the overall and each aspect considerations. Their empowerment could 
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be categorized and ranged from higher to lower average scores as follows:  
organization, individuality, and community.

3. The administrators’ and the teachers’ views on organizational  
atmosphere was found to be at the high level based on the overall and each 
aspect considerations. Their views on organizational atmosphere could be  
categorized and ranged from higher to lower average scores as follows: colleague 
behavior, environment at workplace, and organizational structure.

4. The administration of the private schools under the Office of Kalasin 
Primary Educational Service Area based on the views of the administrators and 
the teacher at private school based on the overall and each aspect considerations  
was found to be at the high level. Their views on private school administration  
could be categorized and ranged from higher to lower average scores as  
follows: academic administration, budget administration which equaled personnel 
administration, and general administration.

5. Transformational leadership, empowerment, and Private school  
organizational atmosphere had positive relations with private school  
administration, statistically significant at the .01 level. The correlation  
coefficients were .715, .726 and .778, respectively.

6. The variables used in predicting the administration in private schools 
under the Office of Kalasin Primary Educational Service Area obtained: the  
correlation coefficient =.790 at the significance level of .01, the coefficient of 
multiple correlation (R) = .790 (P=.000), the coefficient of determination (R2adj) 
= .621, Standard Error of measurement (SEest) = .2977. The ability to determine 
was 62.10 %. The prediction equations could be shown as the following.

Raw Score Regression Equation

Y/ = 1.215 + .502 XORG + .210 XEMP

Standard Score Regression Equation

Z/
Y
 = .581 ZORG + .241 ZEMP

Keywords: transformational leadership, empowerment, organizational climate, 
administrate
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บทนำา 

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สงัคมโลกในปจัจบุนั ซึง่มีผลการเปล่ียนแปลง
ให้สังคมไทยได้รับการพัฒนาแบบสมัยใหม่
อย่างเด่นชัด โดยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ได้
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงของสงัคม
ไทย ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาที่ว่า 
“การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต” จึงส่งผลทำาให้เกิดการจัดระบบการ
บรหิารการจดัการศกึษาใหม้กีารกระจายอำา
นาจไปสูโ่รงเรยีนมากยิง่ขึน้ ปจัจยัสำาคญัทีสุ่ด
ในการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาให้
ประสบความสำาเรจ็ คอืโรงเรยีนนัน้จะตอ้งได้
รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษา จากการสร้างวิสัยทัศน์ 
การกำาหนดพันธะกิจ และการร่วมมือกัน
ในการกำาหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธะกิจ 
เปา้หมาย และแผนงานตา่งๆของการศกึษา 
(สำานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น 
พื้นฐาน. 2550)

ซึง่การจัดการศกึษาเอกชนนัน้ไดเ้ขา้
มามีบทบาทในการจัดการศึกษาของชาติมา
เป็นเวลานาน และยังสามารถช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากรชาวไทยได้อย่าง
กว้างขว้าง เพราะการจัดการศึกษาเอกชน
ช่วยตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มมี
ลักษณะการบริหาร การจัดการที่ยืดหยุ่น 
ผลผลิตจากโรงเรียนเอกชนจำานวนมากที่
ออกไปประกอบอาชีพต่างๆได้ประสบผล

สำาเร็จเป็นอย่างดี จึงกล่าวได้ว่าการศึกษา
เอกชนมบีทบาทตอ่การพฒันา ประเทศชาต ิ
ทัง้ในดา้นทรัพยากรมนษุย ์สงัคม เศรษฐกจิ 
การเมอืง และการศกึษา การศกึษาเอกชนใน
ยคุแรกๆประสบความสำาเรจ็อยา่งดยีิง่ เปน็ที่
นยิมของผู้ปกครองและผู้เรยีนเป็นอยา่งมาก 
แตใ่นระยะตอ่มาเนือ่งจากโรงเรยีนเอกชนมี
จำานวนมากขึน้ปญัหาเรือ่งการจดัการคณุภาพ 
การศกึษาทีม่หีลาก หลาย โรงเรยีนกลุม่หนึง่
การจัดการคุณภาพการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
ของประชาชนอยู ่แตอ่กีกลุม่หนึง่การจดัการ
ศกึษาคณุภาพการศึกษายงัไมเ่ปน็ทีน่า่พอใจ
เพราะไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้อยู่ในระดับที่ดีได้ ดังนั้นการ
จัดการศึกษาจะเกิดผลสัมฤทธ์ิได้ก็ต่อเม่ือ
มีการพัฒนาการจัดการศกึษา ไม่เว้นแต่การ
เปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร หรือคร ูรวมไปถงึการ
จัดระเบียบในการดำาเนินงานทุกๆด้านที่ส่ง
ผลตอ่ศกึษา ในปจัจบุนัโรงเรยีนเอกชนมกีาร
จัดการศึกษาในทกุระดบั รวมทัง้การศึกษานอก
ระบบดงันัน้จำาเปน็อยา่งยิง่ทีโ่รงเรยีนเอกชน
ต้องเร่งระดับการพัฒนาในเชิงคุณภาพเพื่อ
ใหเ้ป็นทางเลอืกท่ีดอีกีทางหนึง่ของผูบ้รหิาร
ทางการศกึษา(สำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน. 2541) 

การมีภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับการดำาเนิน
งานโรงเรยีนใหบ้รรลุผลสำาเรจ็ ผูบ้รหิารมีภา
วะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสามารถทำาให้การ
ดำาเนนิงานและองคก์ารสูงขึน้ แมส้ถานการณ์
ขององค์การมีข้อจำากัดต่างๆ เพียงใด  
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(รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2543) ภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงจะเป็นภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิ
ผลสำาหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีนในปัจจุบนั กลา่ว
คอื ผูน้ำาจะทำาให้ผูต้ามเช่ือถอื ยอมรบั ศรัทธา 
ยกย่อง ไว้วางใจ ผู้นำาจะกระตุ้นผู้ตามทำางา
ได้มากกว่าปกติผู้นำาสามารถเปลี่ยนแปลง
ความเป็นปัจเจกบุคคลและองค์การสู่ความ
สำาเร็จ (บัณฑิต แท่นพิทักษ์, 2545)

โดยการเสรมิสรา้งพลังในการทำางาน
นัน้สง่ผลในการบริหารงานทีส่ำาคญั ซึง่จะกอ่
ใหเ้กดิการเปล่ียน แปลงในองคก์ารโดยสง่เสรมิ
ให้บุคลากรมีอิสระในการทำางานและปฏิบัติ
งานแบบมีส่วนร่วม ทำาให้บุคลากรรู้สึกยึด
มั่นในองค์การ โดยไม่มีการบังคับหรือเรียก
ร้องให้กระทำา บุคลากรทุกคนบรรลุถึงวิสัย
ทัศน์และพันธะกิจร่วมกัน(Tebbitt.1993)
การเสริมสร้างพลังอำานาจจะแสดงให้เห็น
ถึงการยอมรับ เพื่อจะส่งเสริมและพัฒนา
ความ สามารถของบุคคลในหน่วยงาน และ
ยังเอือ้อำานวยตอ่การดำาเนนิงานในการบรหิาร
งาน ทั้งนี้ยังช่วยในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
สามารถใชท้รพัยากรทีจ่ำาเปน็ในการดำารงชวีติ 
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และรู้สึก
ว่าตนเองมีอำานาจสามารถควบคุมวิถีชีวิต
ความเปน็อยูข่องตนเองได ้(Gibson. 1991)

ในสถานศกึษาผูบ้รหิารมกัพบปญัหา
และอปุสรรคดา้นการบรหิารงาน ซึง่ผูบ้รหิาร
จงึตอ้งใช้เทคนคิวธิกีารหรอืกระบวนการตา่งๆ 
ท่ีจะดึงศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บรรยากาศใน
องค์การน้ันเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับบุคลากร

ภายในองคก์รทีส่่งผลตอ่ปจัจยัตา่งๆ ภายใน
องค์การไมเ่วน้แตใ่นด้านการบรหิารงาน หรอื
ด้านการทำางาน อีกนัยหน่ึงคือการรับรู้ของ
บุคลากรภายในองค์กรต่อสภาวะแวดล้อม
ในการทำางาน ถ้าบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อ
บรรยากาศหรอืสภาพแวดล้อมภายในองคก์าร 
จะทำาใหเ้กดิความเช่ือมัน่ในองคก์ารและเตม็ใจ
ในการปฏิบัติงานอันมีผลต่อการทำางานที่
ดีไปด้วย ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลากร
ไม่พอใจในบรรยากาศองค์การจะทำาให้เกิด
ความไม่เชื่อมั่นในองค์การ ไม่เต็มใจหรือไม่
ทุม่เทในการทำางาน สง่ผลใหก้ารปฏบิตังิานใน
องคก์ารไมเ่กดิผลสมัฤทธิ ์ดงันัน้บรรยากาศ
ในองค์การเป็นสิง่สำาคัญท่ีจะผลกัดันใหบ้คุคล
ากรในองค์การน้ันไดป้ฏบิตังิานลลุว่ง (ลดัดา 
สัจพันโรจน์. 2545)

จากประเด็นต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้นำา
เสนอมาตามลำาดับนั้นจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยน แปลง การเสริมสร้างพลังอำานาจ
หรอืแม้กระทัง้บรรยากาศในองค์การกับการ
ดำาเนินงานโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ตอ่การบรหิารงานโรงเรยีนเอกชนวา่มคีวาม
สัมพนัธร์ะดบัใด โดยผูว้จัิยมุ่งหวงัวา่การวจัิย
ในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการช่วยในการ
บรหิารงานโรงเรยีนเอกชนจงึไดศ้กึษาความ
เปน็มาและขอ้คิดเหน็เกีย่วกบัหัวขอ้ดงักล่าว
ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและคณะ
ครูโรงเรียนเอกชนในการที่จะสามารถนำาไป
เป็นขอ้มลูพืน้ฐานเพือ่วางแผนการปฏบัิตงิาน 
แผนพฒันาบคุลากรในสถานศกึษาตลอดจน
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การปรบัปรงุรปูแบบการบรหิารงานโรงเรยีน
เอกชนเพื่อให้เกิดผลการดำาเนินงานอันจะ
ส่งผลต่อการบริหารงานให้มีคุณภาพต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการบริหารงาน
ของโรงเรียนเอกชน สงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์

2. เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างพลัง
อำานาจของผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ่การบรหิาร
งานของโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

3. เพื่อศึกษาบรรยากาศในองค์การ
ตามความคิดเหน็ของ ผูบ้รหิารและพนักงาน
ครูโรงเรียนเอกชนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์

4. เพือ่ศกึษาการดำาเนินงานโรงเรียน
เอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษากาฬสินธุ์

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงการเสริมสร้าง
พลังอำานาจ และบรรยากาศในองค์การ กับ
การดำาเนิน งาน โรงเรียนเอกชน สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์

6. เพือ่สรา้งสมการพยากรณส์มัพนัธ์
ระหวา่งภาวะผู้นำาการเปลีย่นแปลง การเสรมิ
สรา้งพลังอำานาจ และบรรยากาศในองคก์าร 
กับการดำาเนินงานโรงเรียนเอกชนสังกัดเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์

สมมติฐาน

1. ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับการ
ดำาเนินงานโรงเรียนเอกชน

2. การเสริมสร้างพลังอำานาจของผู้
บรหิารมคีวามสมัพันธท์างบวกกบัการดำาเนนิ
งานโรงเรียนเอกชน

3. บรรยากาศในองค์การมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการดำาเนินงานโรงเรียน
เอกชน

4. ตวัแปรปจัจยัอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปร
ส่งผลต่อการดำาเนินงานโรงเรียนเอกชน

วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารและ
ครูในสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาประถม ศึกษากาฬสินธุ์จาก 
39 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,018 คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร และ 
ครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสนิธุ ์โดยกำาหนดขนาดของ กลุม่ตัวอย่าง 
(Sample size) โดยใช้ตารางของ Krejcie 
and Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จำานวน 312 คน โดยผู้วจัิยไดท้ำาการกำาหนด
ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ที ่
95% และ ระดับความคลาดเคล่ือนของกลุ่ม
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ตัวอย่างที่ .05 การสุ่มตวัอยา่งโดยใชเ้ทคนคิ
การสุม่แบบแบง่ช้ันภูม ิ(Stratified Random 
Sampling) โดยใชโ้รงเรยีนเปน็หนว่ยการสุม่
และใชวิ้ธกีารสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling)

ตัวแปร

ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ภาวะผู้นำา
การเปลีย่นแปลง การเสรมิสรา้งพลังอำานาจ
บรรยากาศในองค์การ 

ตวัแปรเกณฑ ์ไดแ้ก ่การดำาเนนิงาน
โรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
จำานวน 75 ข้อ ดังนี้

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผู้บรหิารและ
ครโูรงเรยีนเอกชน สังกัดเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
ประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ลกัษะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการจำานวน 4 ข้อ

ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะ
ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาสถานศกึษา 
สงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธ์ุ 
แบ่งออก เป็น 4 ด้าน จำานวน 17 ข้อ

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการ
เสริมสร้างพลังอำานาจในโรงเรียน สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน จำานวน 15 ข้อ 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับ
บรรยากาศในองค์การสังกัดเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ แบ่งออกเป็น 
3 ด้าน จำานวน 15 ข้อ  

ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเกีย่วกบัการ
การดำาเนนิงาโรงเรยีนเอกชน แบง่ออกเปน็ 4 
ด้าน จำานวน 20 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ดำาเนนิการจัดทำาแบบสอบถาม โดย
มจีำานวนเทา่กบักลุ่มตัวอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั

2. ขอหนังสอืราชการจาก คณะศกึษา
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เพือ่แนะนำา
ตวัผูว้จิยัพรอ้มทัง้ ขอความรว่มมอืจากคณะ
ผู้บริหาร และ ครู เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
ตอบแบบสอบถามของผูวิ้จยัทีแ่นบไปพร้อม
กับหนังสือราชการ

3. ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามดว้ยตนเอง
กับกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 312 ฉบับ และผู้
วิจัยได้ทำาการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
โดยขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลับภายใน 
15 วัน หลังจากได้รับแบบสอบถาม

4. นำาแบบสอบถามทีไ่ดร้บัการตอบ
กลับมา มาตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนำา
ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปพบว่าได้รับแบบ 
สอบถาม ที่ตรวจสอบและคัดเลือกฉบับที่
สมบูรณ์ จำานวน 287 ฉบับ

การวิเคราะห์ข้อมูล

วธีิการวเิคราะหข์อ้มูลสำาหรับการวจิยั



55

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
การหาคุณภาพของเครื่องมือ การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ตอบความมุ่งหมายการวิจัย สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และกาวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis Stepwise)

ผลการวิจัย

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชนสงักดั
เขตพืน้ที ่การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์มี
ภาวะผูน้ำาการเปล่ียนแปลง โดยรวมและราย
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่
จากมากไปหาน้อยคือ ดา้นการมีอทิธพิลอยา่ง
มีอุดมการณ ์ดา้นการคำานึงถงึเอกบุคคล และ
ดา้นการสรา้งแรงบันดาลใจซึง่มีคา่เฉลีย่เทา่
กันกับด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา

2. ผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชนสงักดั
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์มี
ระดบัการเสรมิสรา้งพลังอำานาจ โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับค่า
เฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคอื ดา้นระดบัองคก์ร 
ด้านระดับบุคคล และด้านระดับชุมชน

3. บรรยากาศในองค์การตามความ
คดิเห็นของ ผูบ้ริหารและพนกังานครูโรงเรยีน
เอกชนสงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม ศกึษา
กาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
นอ้ยคอื ดา้นพฤตกิรรมของผูร้ว่มงาน ด้านสิง่

แวดลอ้มในองคก์ร และดา้นโครง สรา้งองคก์ร 

4. การดำาเนินงานโรงเรียนเอกชน 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยคือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้าน
การบริหารงบประมาณซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
กับด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป 

5. ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง การ
เสริมสร้าง พลังอำานาจ และบรรยากาศใน
องค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
ดำาเนินงานโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .715 .726 
และ .778 ตามลำาดับ

6. ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การ
ดำาเนนิงานโรงเรยีน สังกดัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถม ศึกษากาฬสินธ์ุ มคีา่สัมประสิทธ์ิสห
สัมพันธ์เท่ากับ .790 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 คา่สมัประสทิธิ ์สหสมัพนัธพ์หคุณู 
(R) เท่ากับ .790 (P = .000) ค่าสัมประสทิธ์ิ
การพยากรณ์ปรับปรุง R2adj เท่ากับ .621  
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEest) 
เทา่กับ.2977 มีความสามารถในการพยากรณ์
ได้ร้อยละ 62.10 โดยเขียนเป็นสมการได ้
ดังนี้
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สมการในรูปคะแนนดิบ

Y/ = 1.215 + .502 XORG + 
.210 XEMP 

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z/
Y
 = .581 ZORG + .241 ZEMP

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมี
ประเด็นที่จะอภิปรายดังนี้

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักัด
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์มี
ภาวะผูน้ำา การเปลีย่นแปลง โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะการบริหาร
งานในองคก์รใหป้ระสบความสำาเรจ็นัน้ ภาวะ
ผูน้ำาการเปลีย่น แปลงมคีวามสำาคญัอยา่งยิง่ 
ปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ โดยการ
เขา้รับการอบรมหรอืการศกึษาตอ่ในระดบัที่
สงูขึน้ เพือ่ใหเ้ปน็ผูท้ีม่คีวามรูค้วาม สามารถ
ในการบริหารองค์กร จึงส่งผลให้ผู้บริหารมี
ระดับภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง ของโรงเรยีน
เอกชน สังกัดเขตพื้นที่การ ศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Bass & Avolio (1993) ได้
เสนอโมเดลภาวะผู้นำาแบบเต็มรูปโดยใช้ผล
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบภาวะผูน้ำาตามรปู
แบบภาวะผูน้ำาซึง่ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง 
(Transformational Leadership) เป็นกระ
บวนการที่ผู้นำามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้
ตามโดยเปลี่ยน แปลงความพยายามของผู้

รว่มงานและผู้ตามใหสู้งขึน้กว่าความพยายาม
ทีค่าดหวงัในการพัฒนาความ สามารถของผู้
ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมี
ศักยภาพมากขึ้นทำาให้เกิดการตระหนักรู้ใน
ภารกจิละวสิยัทศันข์องกลุม่และขององคก์าร
จงูใจผูร้ว่มงานไดไ้กลเกนิกวา่ความสนใจของ
พวกเขาไปสู่ประโยชนข์องกลุม่หรอื สงัคมซึง่
กระบวนการท่ีผูน้ำามีอทิธพิลตอ่ผูร้ว่มงาน หรือ
ผู้ตามนี้จะกระทำาโดยผ่านองค์ประกอบของ
พฤตกิรรมเฉพาะ 4 ประการคอื การมอีทิธพิล
อย่างมีอุดม การณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ 
การกระตุน้ทางเชาวป์ญัญา และการคำานงึถงึ
เอกบคุคล สอดคลอ้งกบัชนะรฐั เพญ็ประชา 
(2550) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ หัวหน้างานขาย
การเสริมสร้างพลังอำานาจในการทำางานกับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับ
การได้รับการเสริมสร้างพลังอำานาจในการ
ทำางานตามการรับรู้ของพนกังานขายอาหาร
สัตวบ์รษัิทเอกชน พบว่า ระดบัภาวะผู้นำาแบบ
เปลีย่นแปลงของหวัหนา้งานขายตามการรบั
รู้ของพนักงานขายโดยรวมอยู่ในระดับสูง 

2. ผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชนสงักดั
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
มีระดับการเสริมสร้างพลังอำานาจ โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เปน็เพราะทัง้นี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการตั้งเป้าหมาย
กลยทุธเ์พือ่นำาไปสูก่ารปฏบิตัเิพือ่จะทำาใหผู้้
ปฏบิตังิานในองคก์ารเกดิความรบัผดิชอบใน
งานสง่ผลใหก้ารเสรมิสร้างพลงัอำานาจอยูใ่น
ระดบัมากซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ประวิต  
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เอราวรรณ์ (2550) กำาหนดกลยุทธ์ การตั้ง
เป้าหมาย การเสริมสร้างพลังอำานาจหมาย
ถึง กระตุ้นให้ทำางาน และวางแผนไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อจะทำาให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ 
เกิดความรับผิดชอบในงาน และไปถึงการ
เชื่อมโยงคุณลักษณะ โดยกระจายอำานาจ
การตดัสนิใจไปจากสว่นกลาง ความสามารถ
ในแต่ละบุคคล และให้เข้ากันได้กับสภาพ
แวดล้อมขององค์การ โดยการให้อาจและ
โอกาส กับแต่ละบุคคลได้แสดงศักยภาพให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในระดับ
ที่องค์กรต้องการZimmerman (2000) ที่
ได้อธิบายถึงการเสริมสร้างพลังอำานาจว่ามี 
3 ระดับคือ ระดับบุคคล (individual level) 
ระดับองค์กร (organization level) และ 
ระดับชุมชน (community level) สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ ธัญญาภรณ์ ปิ่นเกล้า 
(2553 ) ได้ศึกษาระดับการทำางานเป็นทีม
ระดับการเสริมสร้างพลังอำานาจในงานและ
ระดับการบริหารคุณภาพของหอผู้ป่วยตาม
การรับรู้ของพยาบาลวิชา ชีพประจำาหอผู้
ปว่ยในโรงพยาบาลทัว่ไปเขตภาคตะวนัออก 
กระทรวงสาธารณสุขว่าการเสริมสร้างพลัง
อำานาจในงานโดยรวมตามการรบัรูม้คีะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง

3. บรรยากาศในองค์การตามความ
คิดเห็นของ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
สงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธ์ุ 
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทัง้ความ
สัมพันธ์ในระดับผู้บริหารของสถานศึกษา 
และในระดับคร ูดว้ยกนั ผูบ้ริหารในโรงเรียน

มีการสนับสนุนให้ครูมีการอบรม เพื่อเพิ่ม
ความรู้ความสามารถในการทำางานทุกคนมี
ความสุขและมีความมั่นใจในกาทำางาน จึง
ส่งผลให้บรรยากาศในองค์การของโรงเรียน
เอกชนสังกดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
กาฬสินธุ์ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Halpin and Croft (1996) ได้
กล่าวถึงบรรยากาศองค์การเป็นพฤติกรรม
ของทุกคนในองค์การที่เขาปฏิบัติงานร่วม
กัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Haimann 
(1985) ได้สรุปถึงบรรยากาศองค์การไว้
ว่า เป็นทัศนคติ (Attitudes) ค่านิยม (Val-
ues) บรรทัดฐาน (Norms) และความรู้สึก 
(Feeling) ของบุคคลเกี่ยวกับภาพแวดล้อม
การทำางานภายในองค์การซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมของบคุคลในองคก์ารโดยสามารถ
สรา้งขึน้และปรบัปรงุได้โดยหวัหนา้งาน เพือ่
ใหเ้กดิความพงึพอใจ สอดคลอ้งกบัความตอ้ง 
การของคนในองคก์ารและเพือ่เพิม่ประสทิธ ิ
ภาพในการทำางาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศิริลักษณ์เบญญา มาแสวง (2550) 
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ
กบัความพงึพอใจในการทำางานของพนกังาน
สว่นตำาบลในจังหวัดรอ้ยเอ็ดผลการศึกษาพบ
วา่บรรยากาศองคก์ารตามความคดิเหน็ของ
พนักงานส่วนตำาบลในจังหวัดร้อยเอ็ด โดย
รวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือแยกเป็นราย
ดา้นพบวา่พนกังานสว่นตำาบลมคีวามคดิเห็น
เกี่ยวกับบรรยากาศการทำางานอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน และสอดคล้องกับ ไสว นาม
โยธา (2552) ไดศ้กึษาความสัมพนัธร์ะหวา่
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บรรยากาศ องคก์ารกบัความ กระตือรอืรน้ใน
การทำางานของพนกังานธนาคารออมสนิภาค 
9 โดยการสรปุพนกังานธนาคารออมสนิภาค 
9 มคีวามคดิเหน็ด้วยเกีย่วกบัการมบีรรยากาศ
องค์การโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก

4. การดำาเนินงานโรงเรียนเอกชน 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ ์ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและ
ครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ กรอบแนวคิดใน
ด้านการบริหารงานโรงเรียนเอกชน ตามพ
ระราช บัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
คือ ด้านงานวิชาการ ด้านงานงบประมาณ 
ดา้นงานบคุคล และดา้นงานทัว่ไป ทัง้นีเ้พือ่
การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาคน
ไทยใหเ้ป็นมนษุยท์ีส่มบรูณ์ โดยทกุสว่นของ
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังนั้น
จึงให้ความสำาคัญอย่างมากกับการกระจา
ยอำานาจสูส่ถานศกึษาใหม้อีสิระในกาบรหิาร 
เพ่ือปรบัปรงุคุณภาพการศกึษาและเนน้การ
ปฏริปูระดบัสถานศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จันธิดา ผ่านสอน (2553 ) ได้
ทำาการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงกับการดำาเนิน 
งานในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษารอ้ยเอด็ 
พบว่าการดำาเนินงานของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก เรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่สงูสดุลงมาจากมาก 
คอื ดา้นความสามารถในการพฒันานกัเรยีน
ให้มีทัศนคติในทางบวก ด้านความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ด้าน
ความสามารถในการแกป้ญัหาภายในโรงเรยีน

5. ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง กา
เสริมสร้างพลังอำานาจ และบรรยากาศใน
องคก์าร มคีวามสัมพันธ์เชิงบวกกับกาดำาเนนิ
งานโรงเรยีนเอกชน สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษากาฬสนิธุอ์ยา่งมนียัสำาคัญทาง
สถติิทีร่ะดบั .01 ทัง้นีอ้าจเปน็เพราผูบ้ริหาร
โรงเรยีนในปจัจบุนัจะตอ้งเปน็ผูท้ีม่คีวามเปน็
นักบริหารมืออาชีพ มีใบประกอบวิชาชีพผู้
บริหารสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานของสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะ
ต้องเป็นผู้ท่ีมีการจัดการองค์กร โครงสร้าง 
และ การบริหาร งานอยา่งมีระบบครบวงจร
ให้บรรลุเป้า หมายการศึกษา มีการส่งเสริม
สัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการ ศึกษา มีการจัดกิจกรรมการ
บริหารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เปน็สำาคญั มภีาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงและ
ความ สามารถในการบริหารจัดการ และมี
การสง่เสรมิการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถาน
ศกึษาใหม้คีวามเหมาะสมกับผูเ้รยีนและทอ้ง
ถิน่ มีสือ่การเรยีนการสอนทีเ่อือ้ตอ่การเรยีน
รู้ ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการ
เสริมสร้างพลังอำานาจ สร้างบรรยากาศทีดี่ใน
การบรหิารสถานศกึษาเพือ่ใหผ้ลการดำาเนนิ
งานด้านต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายและมี
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ประสทิธผิลสูงสุด เพ่ือใหผู้ร้ว่มงานเกดิความ
เชือ่มัน่ในองคก์ร เกดิความตระหนกัและตัง้ใจ
ในการพฒันางานพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง 

6. ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ผล
การดำาเนิน งานโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์คอื บรรยากาศ
ในองค์การ (ORG) และการเสริมสร้างพลัง
อำานาจ (EMP) โดยมีความสามารถในการ
พยากรณไ์ดร้้อยละ 62.10 แสดงว่าบรรยากาศ
ในองคก์าร และการเสรมิสร้างพลังอำานาจนัน้
เป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยให้เกิดผลการดำาเนิน
งานในโรงเรยีน ซึง่บรรยากาศในองคก์ารทีดี่
จะส่งผลต่อขวัญ กำาลังใจ ความพึงพอใจใน
การปฏิบตังิานของบคุลากรทกุคนในโรงเรยีน 
ช่วยให้เกิดผลการดำาเนินงานของโรงเรียน 
ทัง้น้ีในดา้นของภาวะผูน้ำาการเปลีย่น แปลงที่
ไมส่ามารถนำามาพยากรณไ์ดเ้นือ่งจากบรบิท
โรงเรียนเอกชน ในเรื่องอำานาจการตัดสินใจ
สว่นมากนัน้จะขึน้อยูก่บัผูร้บัใบอนญุาต หรอื 
เจ้าของกิจการ ดังนั้นจึงไม่ส่งผลต่อตัวแปร
พยากรณ์ในด้านผลการดำาเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1.1 จากผลการวิจัยการดำาเนินงาน
โรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถม ศึกษากาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็น
ของผูบ้รหิารและคร ูโดยรวมและรายดา้นอยู่
ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร

งานทั่วไป ดังนั้นสถานศึกษา ผู้บริหารควร
ให้การสนับสนุนด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานทั่วไป เช่น สถาน
ศึกษามีเกณฑ์การประเมิน ผลงานครูอย่าง
เป็นธรรม สถานศึกษาให้ความสำาคัญต่อ
การดำาเนินงานของครูในการ ปฏิบัติงานทุก
ดา้น สถานศกึษามกีารกำาหนดโครงสรา้งการ
บริหารงานได้อย่างชัดเจนรอบคอบ สถาน
ศึกษาควบคุมดูแลงานการทำางานของทุก
ฝ่ายให้บรรลุผล เป็นต้น สิ่งที่กล่าวมานี้จะ
ช่วยให้โรงเรียนมีผลการดำาเนินงาน เพิ่มขึ้น

1.2 ตัวแปรที่ส่งผลต่อการดำาเนิน
งานโรงเรยีนมากทีส่ดุคอื ตวัแปรบรรยากาศ
ในองค์การ รองลงมาคือการเสริมสร้างพลัง
อำานาจทั้ง ดังนั้นสถานศึกษา ผู้บริหาร จึง
ควรสนับสนุนส่งเสริมปัจจัยดังกล่าว ได้แก่
ปัจจัยบรรยากาศในองค์การ ทั้ง 3 ด้าน คือ 
1. ดา้นพฤติกรรมของผู้รว่มงาน เชน่ การเปดิ
โอกาสให้ครูได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
2. ด้านโครงสร้างองค์กร เช่น การกำาหนด
โครงสร้างภาระหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจน หรือ 
การวางแผนการทำางานไว้อย่างรอบคอบ 
3.ด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร เช่น การนำา
กระบวนการที่มีระบบการพัฒนาที่ดี เช่น 
5 ส.เป็นต้น และปัจจัยการเสริมสร้างพลัง
อำานาจทั้ง 3 ด้าน คือ 1. ด้านระดับบุคคล 
เช่น การยกย่อง ชมเชยเมื่อครูปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี 2. ด้านระดับองค์กร เช่น การ
ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความ คิดเห็น และ 3. ด้านระดับชุมชน เช่น 
การเชิญชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
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โรงเรยีน หรอื การส่งเสรมิครใูนการใหค้วาม
รู ้การศกึษาแกช่มุชน เป็นตน้ เพือ่เสรมิสรา้ง
ผลการดำาเนินงานโรงเรียนให้เพิ่มขึ้น

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้ง
ต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรด้าน
บรรยากาศในองค์การ หรือศึกษาตัวแปร
ด้านการเสริม สร้างพลังอำานาจที่ส่งผลกระ
ทบต่อการดำาเนินงานโรงเรียน 

2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระ
อืน่ๆ ทีค่าดวา่มีผลต่อการดำาเนนิงานโรงเรยีน 

เช่น ศกึษาปจัจยัด้านนโยบายและเปา้หมาย 
ปัจจัยด้านกลยุทธ์ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัย
ดา้นความพึงพอใจในการปฏบิตังิาน เป็นตน้

2.3 ควรมีการศึกษาตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อการดำาเนินงานโรงเรียน เพื่อจะ
ได้รู้ถึงอิทธิพลทางตรง และทางอ้อม

2.4 ควรมีการศึกษาตัวแปรที่ส่งผล
ตอ่ผลการดำาเนินงานโรงเรยีน แบบพหุระดบั 
เช่นในระดับบุคคล ระดับโรงเรียน ระดับ
สำานักงานเขตพื้นที่ เป็นต้น
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โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
CERTAIN FACTORS THAT INFLUENCE THE EFFECTIVENESS 
OF RISK MANAGEMENT IN SECONDARY SCHOOLS UNDER 
JURISDICTION OF KALASIN PROVINCAIL ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION OFFICE

สุภาพร ชมระกา1, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร2, จำาเนียร พลหาญ3

Supaporn Chomraka1, Pacharawit Chansirisira2, Jumnien Phonharn3

บทคัดย่อ

การวจัิยนีม้คีวามมุง่หมาย 1) เพ่ือศึกษาปัจจยับางประการทีส่มัพนัธก์บัประสทิธิผล 
การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพื่อ
สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยกับประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู จำานวน 220 คน 
ที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม จำานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น  
2 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยง และ 
ด้านประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กาฬสินธุ์ จำานวน 72 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .64 - .92 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
เท่ากับ .99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ( Pearson Product Moment  
Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) แบบเป็นขั้นตอน
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2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจำาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ดร. ประจำาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1 Master of Educational Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University 
2 Asst. Prof. Dr., Faculty of Education, Mahasarakam University 
3 Dr., Faculty of Education, Rajabhat Maha Sarakham University
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ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. ปัจจัยบางประการ ได้แก่ ด้านการติดตาม กำากับ ดูแล และประเมินการบริหาร 
ความเสี่ยงของทุกกลุ่มงานอย่างต่อเนื่อง (X5) ด้านวัฒนธรรมองค์กร (X7) และด้านการ
ประสานงานให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจจากทุกหน่วยงาน (X4) ด้านการสนับสนุนจากผู้
บริหาร (X1) ด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (X3) ด้านการพัฒนาบุคลกรในด้านการ
บริหารความเสี่ยง (X6) และด้านสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ตวัแปรทีส่ามารถพยากรณป์ระสทิธผิลการบรหิารความเส่ียงของโรงเรยีนในสงักดั
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ ปัจจัยด้านการติดตาม กำากับ ดูแล และประเมิน
การบรหิารความเสีย่งของทกุกลุม่งานอยา่งตอ่เนือ่ง (X5) ปจัจยัด้านวฒันธรรมองคก์ร (X7) 
ปจัจยัดา้นการสนบัสนนุจากผูบ้ริหาร (X1) และปจัจยัดา้นการประสานงานใหเ้กดิความรว่ม
แรงร่วมใจจากทุกหน่วยงาน (X4) มีความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 79.80 โดย
เขียนเป็นสมการในรูปคะแนนดิบ และสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้

สมการในรูปคะแนนดิบ

Y/ = .397 + .247 X5 + .334 X7 + .171 X1 + .150 X4 

และสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z/
Y
 = .302 Z5 + .335 Z7 + .205 Z1 + .162 Z4 

 

คำาสำาคัญ: ปจัจยับางประการทีสั่มพนัธก์บัประสทิธผิลการบรหิารความเสีย่ง, ประสทิธผิล
การบริหารความเสี่ยง

Absrract

This study attempted to investigate certain factors that influenced the  
effectiveness of risk management in the schools under jurisdiction of Kalasin Provincial 
Administration Organization Office, and construct prediction equations concerning the 
factors that affected the effectiveness of risk management in these schools. The samples 
of the study were 220 people comprising the administrators and the teachers from 
twelve different schools. The samples were selected by the stratified sampling technique.  
The research tool was a questionnaire composed of two parts including 1)  
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certain factors affected the effectiveness of risk management in schools, and 2) 
the effectiveness of risk management in schools. This questionnaire comprised 
72 questions. It obtained the discrimination ranging from .64 to .92 and the  
reliability of .99. The statistics employed were percentage, mean, standard deviation, 
Pearson product moment correlation, and stepwise multiple regression analysis.

It was found that:

1) The factors: frequent supervision follow-up and evaluation (X5),  
organizational culture (X7), cooperation and unity of the staff (X4), supports 
from administrators (X1), effective communication (X3), personnel development 
on risk management (X6), and information technology for communication (X2) 
all had positive relations with the effectiveness of risk management, statistically 
significant at the .01 level. 

2) The variables predicting the effectiveness of risk management in schools 
under jurisdiction of Kalasin Provincial Administration Organization Office consisted  
of frequent supervision follow-up and evaluation (X5), organizational culture 
(X7), supports from administrators (X1), and cooperation and unity of the staff 
(X4). Prediction ability of these variables was estimated 79.80%. The prediction  
equations could be shown as follows.

Raw Score Regression Equation

Y/ = .397 + .247 X5 + .334 X7 + .171 X1 + .150 X4 

and Standardized Score Regression Equation

Z/
Y
 = .302 Z5 + .335 Z7 + .205 Z1 + .162 Z4 

บทนำา

การบริหารงานในปัจจุบัน มูลค่า
ขององคก์รจะเกดิขึน้เพยีงใดขึน้อยูก่บัความ
สามารถของผูบ้รหิารในการตดัสินใจและการ
กำาหนด กลยุทธ์การบริหารงานในองค์กร

นั้นๆ เหตุผลเบื้องต้นที่สนับสนุนให้มีการ
บริหารความเสี่ยง คือ การที่ทุกองค์กรต้อง
พยายามสร้าง หรือเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วน
ไดส้ว่นเสยี ทา่มกลางความไมแ่นน่อนหลาย
ประการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนิน
งาน ซึ่งความไม่แน่นอนของการดำาเนินงาน
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ในองค์กร เปรียบเสมือนดาบสองคม ที่อาจ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกหรืออาจก่อให้
เกิดผลในทางลบได้เช่นเดียวกัน ซึ่งถือว่า
เป็นความเสี่ยง ดังน้ันผู้บริหารจะต้องใช้
โอกาสให้เปน็ประโยชนใ์นการกำาหนดกลยทุธ์
องคก์ร หรอืกำาหนดระดับความเสีย่งทีเ่หมาะ
สมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (ธนรัตน์ แต้
วัฒนา. 2550: 1) 

การบริหารความเสีย่งน้ันเป็นเคร่ือง
มือสำาคัญในการประเมนิประเดน็ยทุธศาสตร์
และรวมถึงวัตถุประสงค์ คุณภาพการให้
บริการ การนำาระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง โดยให้มีการจัด
ทำาแผนยุทธศาสตร์ และแผนการ ดำาเนิน
งานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบาย 
และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล มี
การกำาหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ให้
วัดผลในทุกระดับตัง้แตร่ะดบัองคก์รไปจนถงึ
ระดบับคุคล (จิรประภา อคัรบวร และภูมพิร 
ธรรมสถิตย์เดช. 2552: 26 ) 

การบรหิารงานของโรงเรยีนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์อาจ
เกิดความเสี่ยงในการบริหารงาน ด้านความ
ปลอดภัยของครูและนักเรียน การควบคุม
ภาวะโภชนาการในโรงเรยีน การปอ้งกนัอคัคี
ภัยและอุบัติภัย การรักษาความปลอดภัย 
ระบบประกันคุณภาพ การป้องกันอุบัติภัย 
การรายงานอุบัติการณ์ การใช้เครื่องมือที่
ปลอดภัย การเขยีนป้ายบอกเขตอนัตราย ส่ิง
เหลา่นีเ้รยีกวา่โปรแกรมเกีย่วกบัการบรหิาร
ความเสี่ยง (risk management program) 

ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน ครอบคลุมความ
เสี่ยงในเรื่องการจัดสรรงบประมาณการ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรายหัว 
การจัดทำาบัญชีการเงิน ใบเสร็จรับเงิน การ
ใช้จ่ายเงิน เงินยืมการจัดทำาทะเบียน ปัจจัย
เส่ียงด้านการดำาเนินงานครอบคลุม ความ
เสี่ยงในด้านวิชาการเรื่องหลักสูตร การวัด
และการประเมนิผล กระบวนการเรียนรู้ การ
ระดมทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ การนเิทศ การ
แนะแนว การประกันคุณภาพ การปฏิบัติ
งานของบุคลากร การมีส่วนร่วมในเรื่องของ
หลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนและพฤติกรรม
นักเรียน การเรียนการสอน งานธุรการ การ
กำากบัตดิตาม เพือ่ใหก้ารบรหิารงาน ประสบ
ความสำาเร็จ ผูบ้ริหารและครูจึงตอ้งมคีวามรู ้
ความเขา้ใจ มทีกัษะและประสบการณใ์นการ
บรหิารและจดัการความเส่ียงอยา่งด ี(ธรนิธร 
นามวรรณ. 2548: 20 )

ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับ
ประสิทธผิลการบรหิารความเส่ียงของโรงเรยีน
ในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักาฬสนิธ์ุ 
คอื ตวับง่ชีท้ีจ่ะนำาไปสูก่ารบรหิารความเสีย่ง
ในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยบาง
ประการทีส่มัพนัธก์บัประสทิธผิลการบรหิาร
ความเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดกาฬสนิธุ ์เพือ่พฒันาและ
ปรับปรุง คุณภาพการบริหารจัดการความ
เส่ียง ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึนจาก
กระบวนการจัดการศึกษาทั้งในและนอก
สถานศึกษา รวมท้ังการสร้างความพร้อม
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เพิ่มโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยบางประการที่
สมัพนัธก์บัประสิทธผิลการบรหิารความเส่ียง
ของของโรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัย
กับประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สมมติฐาน

มีปัจจัยบางประการท่ีสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงของ
โรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
กาฬสนิธ์ุ อยา่งนอ้ย 1 ปจัจยั มคีวามสมัพนัธ์
กับประสิทธิผลของการบริหารองค์กร

วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ผู้บริหาร และครูโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บรหิารส่วนจังหวดักาฬสนิธุ ์จาก 12 โรงเรยีน 
จำานวน 399 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้จากการ เปิด
ตารางสำาเรจ็รูป กำาหนดหนดขนาดสุม่ตวัอย่าง 

Krejcie & Morgan (1970: 608 - 609) 
จำานวน 220 คน และทำาการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นโดยเลือกแบบเจาะจงในกลุ่มผู้อำานวย
การโรงเรียน รองผู้อำานวยการโรงเรียนทุก
คน และทำาการสุ่มอย่างง่าย ตามอัตราส่วน
กลุม่คร ูโรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ตัวแปร

ตัวแปรพยากรณ์ คือ ปัจจัยบาง
ประการทีส่มัพนัธก์บัประสทิธผิลการบรหิาร
ความเสีย่ง สงัเคราะหจ์ากองค์ความรูใ้นเรือ่ง
การบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 

1. การประสานงานใหเ้กิดความรว่ม
แรงร่วมใจจากทุกหน่วยงาน 

2. การติดตาม กำากับ ดูแล และ
ประเมินการบริหารความเสี่ยงของทุกกลุ่ม
งานอย่างต่อเนื่อง 

3. การพัฒนาบุคคลากรในด้านการ
บริหารความเสี่ยง

4. การสนับสนนุจากผูบ้รหิารระดบัสงู 

5. สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

6. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. วัฒนธรรมองค์กร 

ตัวแปรเกณฑ์ คือ ประสิทธิผลการ

บริหารความเส่ียงของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประยุกต์จากแนวคิด ตามหลักการบรรลุ
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง ของ 
COSO (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 
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2548: 32-35) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
คา่ (Rating Scale) 5 ระดบั แบง่เปน็ 3 ตอน 
จำานวน 72 ขอ้ คา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ตัง้แต ่
.64 ถึง.92 และคา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบับ .99

การเก็บรวมรวมข้อมูล

1. ดำาเนินการจัดทำาแบบสอบถาม
ตามจำานวนกลุม่ตวัอย่าง พร้อมกบัตรวจสอบ
เอกสารเตรยีมนำาสง่ไปยงัโรงเรยีนทีต่อ้งการ
เก็บข้อมูล  

2. ผูว้จิยัขอหนงัสอืราชการจากคณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เพ่ือ
ขอความอนเุคราะหแ์ละความรว่มมอืในการ
ตอบแบบสอบถาม

3. ติดต่อโรงเรียนท่ีทำาการเก็บ
รวบรวมข้อมูล นัดหมายวัน เวลาที่ทำาการ
เก็บรวบรวมข้อมูล

4. จัดส่งหนังสือราชการตามข้อ 2 
แนบแบบสอบถามพร้อมรายชื่อประชากร 
กลุม่ตวัอย่าง จำานวน 220 ฉบบั ไปยังโรงเรยีน
ในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักาฬสนิธ์ุ 
12 โรงเรยีน เพือ่ขอความอนเุคราะหแ์ละความ
รว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม และสง่คนื
ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับแบบสอบถาม 
โดยผู้วิจัยเดินทางไปส่งเอกสารด้วยตนเอง 
เพ่ือประสานกับครูแต่ละโรงเรียนที่ผู้วิจัย
รู้จักเป็นการส่วนตัว เพื่อความสะดวกใน

การติดตามเอกสาร โดยให้ผู้ประสานงาน
แตล่ะโรงเรยีน สง่เอกสารคนืทีบ่ล็อกโรงเรียน
บัวขาว หรือโทรประสานให้ผู้วิจัยไปรับด้วย
ตนเอง ซึ่งสัปดาห์แรกของการเก็บข้อมูลผู้
วจิยัไดโ้ทรประสานกบัผูป้ระสานงานอกีครัง้
เพื่อติดตามความก้าวหน้า เมื่อครบกำาหนด 
15 วันได้รับแบบสอบถามคืน 220 ฉบับ 
คิดเป็น 100 % 

5. เมื่อได้รับแบบสอบถามแล้วนำา
มาสำารวจความครบถ้วนในเนื้อความของ
แบบสอบถาม และดำาเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูจากแบบสอบถามทีไ่ดร้บั ลงรหสัและ
จัดระบบข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน ( Pearson Product Moment 
Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) แบบเป็นขั้นตอน

ผลการวิจัย

1. ปัจจัยบางประการ ได้แก่ ด้าน
การติดตาม กำากับ ดูแล และประเมินการ
บริหารความเสี่ยงของทุกกลุ่มงานอย่างต่อ
เนื่อง (X5) ด้านวัฒนธรรมองค์กร (X7) 
และด้านการประสานงานให้เกิดความร่วม
แรงร่วมใจจากทุกหน่วยงาน (X4) ด้านการ
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สนับสนนุจากผูบ้ริหาร (X1) ดา้นการสือ่สาร
อย่างมีประสิทธิภาพ (X3) ด้านการพัฒนา
บุคลกรในด้านการบริหารความเส่ียง (X6) 
และด้านสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (X2) 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการ
บรหิารความเสีย่ง อยา่งมนัียสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

2. ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์
ประสิทธผิลการบริหารความเสีย่งของโรงเรียน
ในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักาฬสนิธ์ุ 
คือ ปัจจัยด้านการติดตาม กำากับ ดูแล และ
ประเมินการบริหารความเส่ียงของทุกกลุ่ม
งานอยา่งตอ่เนือ่ง (X5) ปจัจยัดา้นวฒันธรรม
องค์กร (X7) ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้
บริหาร (X1) และปจัจยัดา้นการประสานงาน
ใหเ้กดิความร่วมแรงรว่มใจจากทกุหน่วยงาน 
(X4) มคีวามสามารถในการพยากรณไ์ดร้้อย
ละ 79.80 โดยเขยีนเปน็สมการในรปูคะแนน
ดบิ และสมการในรปูคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี

สมการในรูปคะแนนดิบ

Y/ = .397 + .247 X5 + .334 X7 
+ .171 X1 + .150 X4 

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z/
Y
 = .302 Z5 + .335 Z7 + .205 

Z1 + .162 Z4  

อภิปรายผล

1. ตัวแปรพยากรณ์มีความสัมพันธ์
เชิงบวกระดับสูงกับประสิทธิผลการบริหาร

ความเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (Y) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .71 ถึง .81 
ตัวแปรพยากรณ์ทุกตัวมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธผิลการบรหิารความเส่ียงของโรงเรยีน
ในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักาฬสนิธ์ุ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
ตัวแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุด 
คือ ปัจจัยด้านการติดตาม กำากับ ดูแล และ
ประเมนิการบรหิารความเสีย่งของทกุกลุม่งาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือได้ว่าการกำากับติดตาม
การทำางานมีความสำาคัญอย่างมากต่อการ
บรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร หากผู้บรหิาร
ใหค้วามสำาคญัในการกำากบัตดิตามประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ
จะส่งผลให้ การปฏิบัติงานสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและระ
สทิธผิลสงูสดุ สว่นตวัแปรทีม่คีา่สมัประสทิธิ์
สหสมัพนัธต์่ำาสดุ คอื ปจัจยัดา้นสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร สอดคล้องกับ Muehlbach 
(2008: unpaged) ได้ศึกษาการวิเคราะห์
เนื้อหาเกีย่วกับการจดัการความเสีย่ง ความ
เข้าใจความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงด้วยการ
วางแผนเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง พบว่า 
นักศึกษาต่อเนื่องต้องการกระบวนการเพื่อ
พัฒนาวิธีการจัดการความเสี่ยงระหว่างการ
วางแผนข้อค้นพบพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้
ของมนุษย์ชี้ให้เห็นว่า 1. แนวทางที่ดีที่สุด
ในการหลกีเลีย่งความเสีย่งสำาหรบันกัศกึษา
ตอ่เนือ่งคอืวางแผนใหด้ ี2. ผลหรอืผลลพัธท์ี่
ตามมาของความเสีย่งในการวางแผนเกีย่วกบั
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การศึกษาตอ่เนือ่งสามารถควบคมุได ้3. การ
ปรบัเปลีย่นสามารถใช้ลดความเสีย่งของการ
ศึกษาต่อเนื่อง และ 4. นักศึกษาต่อเนื่องจะ
ตอ้งยอมรบัความจรงิวา่ ความเส่ียงมกัจะเกิด
ข้ึนเสมอในบางระดับ ระหว่างกิจกรรมการ
วางแผนทางวิชาการ ดังนั้น จึงมีข้อสังเกต
จากการวจิยัอยู ่2 ประเดน็ ประเดน็แรกและ
เป็นประเด็นที่เด่นที่สุด คือ นักการศึกษา
ต่อเนื่องจำาเป็นต้องเข้าใจและยอมรับความ
เส่ียง ประเด็นที่สอง การสร้างหรือพิสูจน์
เทคนคิการจัดการความเสีย่ง ควรสังเคราะห์
ขึน้เพือ่ใหใ้หเ้กิดเป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 
จากกระบวนการวางแผนเกีย่วกบัการศกึษา
ต่อเนื่อง

2. จาการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ด้วยวิธีเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นๆ พบว่า ตัวแปร
ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหาร
ความเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ ปัจจัยด้าน
การติดตาม กำากับ ดูแล และประเมินการ
บริหารความเสี่ยงของทุกกลุ่มงานอย่างต่อ
เนื่อง ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัย
ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร และปัจจัย
ด้านการประสานงานให้เกิดความร่วมแรง
ร่วมใจจากทุก ซึ่งผู้บริหารจะต้องให้ความ
สำาคัญปัจจัยแต่ละด้านที่กล่าวมา โดยการ
สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีการปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ ผู้บริหารควรกำากับ
ติดตามอย่างใกล้ชิด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ผู้บริหารควรให้ความสำาคัญกับ
การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียน โดยการ
สนับสนุนให้มีการประสานงานให้เกิดความ
ร่วมแรงร่วมใจจากทุกหน่วยงาน กำากับ 
ติดตาม ดูแล และประเมินการบริหารความ
เสี่ยงของทุกกลุ่มงานอย่างต่อเนื่อง พร้อม
ทั้งส่งเสริมให้มี แบบแผนการปฏิบัติของ
องค์กร และแนวทางการบริหารงาน รวมไป
ถงึบรรยากาศทีจ่ะทำาใหบ้คุลากรในองคก์ร มี
ความภาคภมูใิจทีไ่ดป้ฏบิตังิาน ปฏบิตังิานโดย
คำานึงถึงผลสมัฤทธิต์ามเปา้หมายขององคก์ร

2. ครคูวรศกึษาความรูเ้พิม่เตมิ พฒันา
ตนเองในด้านการปฏิบัติงาน และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อยู่เสมอ รายงานผลการ
ปฏบิตังิานใหเ้ปน็ปจัจบุนั เพือ่เปน็ขอ้มลู ใน
การสะท้อนผลการปฏิบติังาน ในการวางแผน
การปฏิบติังานอย่างมีประสิทธภิาพ พรอ้มท้ัง
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่าง
ตอ่เนือ่ง ทัง้ระหวา่งการปฏบิตังิาน และหลงั
การปฏิบัติงาน

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังตอ่ไป

1. ควรมกีารศกึษาการวจัิยแบบกรณี
ศึกษาในโรงเรียนทีป่ระสบความสำาเร็จในการ
วางแผนการบรหิารความเสีย่งของสถานศกึษา 
เพือ่นำากระบวนการบรหิารความเสีย่งนัน้มา
ปรับใช้กบัโรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารสว่น
จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป
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2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารในการบรหิาร
ความเสีย่งของสถานศกึษาโรงเรยีนในสงักดั
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ หลาย

แห่ง เพื่อนำามาสังเคราะห์แนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อไป

Reference

Akaraborworn, J. and Thumsathid, P. (2009). Risk management. Bangkok:  
Group Development Public Sector Development Commission.

Krejcie, V. and D.W. Morgan.( 1970.) Educational and Psychological. Measurement. 

Muehlbach, D. (2008). Risk management content analysis: Understanding the 
relationship with continuing education planning. CAPELLA UNIVERSITY. 

Thaewatthana, T. (2012). Guide to risk management Srinakharinwirot Univer-
sity (draft), Available from http://dent.swu.ac.th/IQAweb/Riskmanual.pdf,  
Accessed May 2. 

Namwan, T. ( 2005). Administration and Supervision, a preliminary study. 2th  
Mahasarakham. Department of Educational Administration. Faculty of 
Education Mahasarakham University,.

The Stock Exchange of Thailand. (1998). The internal audit practices. Bankkok: 
Bunsiri printing.



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

72

1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
2 รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
3 พลเรือตรีหญิง ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
4 อาจารย์ สาขาวิชา การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
1 Ph.D.(Candidate) Educational Administration. Faculty of Education. Vongchavalitkul University.
2 Assistant Professor, Faculty of Education. Vongchavalitkul University.
3 Rear Admiral Dr. Faculty of Education. Siam University.
4 Lecturer, Educational Administration. Faculty of Education, Vongchavalitkul University

รปูแบบการมสีว่นร่วมของโรงเรยีน ชมุชนและวดัในการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษ
A Model of Participation School, Community, And Temple in 
the Development of Moral and Ethics for Students in Basic 
Education School in Sisaket Province.

สุทธิธรรมพิทักษ์ ไกรษี1, วิเชียร ชิวพิมาย2, สุภัทรา เอื้อวงศ์3, ประพัฒน์พงษ์ อุปลา4 

Sutithumpitak Kraisi1, Vichien Chiwapimai2, Supathra Urwongse3, Prapatpong Upala4

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการมีส่วนร่วมของ
โรงเรียน ชุมชนและวัด ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดศรีสะเกษ 2) เพ่ือศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชนและวัด ในการ
พฒันาคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนในสถานศกึษา ขัน้พืน้ฐาน จงัหวดัศรสีะเกษ 3 ) เพือ่สรา้ง 
รูปแบบการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชนและวัดในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
ในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน จงัหวดัศรสีะเกษ 4) เพือ่ประเมนิรปูแบบการมสีว่นรว่มของโรงเรยีน 
ชุมชนและวัดในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
ศรีสะเกษ 5) เพื่อนำาเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชนและวัดในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษ 

 การศึกษาวิจัย ใช้รูปแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Mixed Research Method) ประชากรเปน็สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำานวน 305 แห่ง กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ตาราง Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นสถานศึกษา จำานวน 174 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลประกอบ
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ดว้ย ผู้แทนโรงเรยีน ผูแ้ทนชุมชน และผูแ้ทนวดั เครือ่งมือทีใ่ชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบด้วย 
แบบสอบถาม แบบบนัทกึการสนทนากลุม่ แบบประเมนิคณุภาพรปูแบบ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย , S.D, IOC, Reliability และ
การตรวจสอบความถูกต้องในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบสามเส้า (Triangulation)

ผลการวิจัย พบว่า 

1. การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน วัดในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า สภาพ
การมสีว่นรว่มโดย ภาพรวมอยู่ในระดับมากถงึปานกลาง ( = 3.89-3.81) สภาพปญัหาการ
มีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย ( = 3.40-2.22) 

2. การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน วัด ในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษ ในสถานศึกษาต้นแบบขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ พบว่า โรงเรียน ชุมชน และวัดมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ การเตรียมการ (Pre-Pare) การวางแผนงาน(Plan) การดำาเนินการ (Process) และ
การประเมินผล (Performance) มีคุณภาพอยู่ใน ระดับดีมาก 

3. การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน วัดในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยสร้างรูปแบบลักษณะ
แผนภมูแิสดงความสมัพนัธป์ระกอบการอธบิาย มี 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่การกำาหนดนโยบาย
และเป้าหมาย กระบวนการมีส่วนร่วม การกำาหนดแนวปฏิบัติ กำาหนดโครงสร้างและผู้รับ
ผิดชอบ การจัดทำาแผนกลยุทธ์ การจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี การกำาหนดรายละเอียด
โครงการตามกลยุทธ์ การดำาเนินการ ผลผลิต 

4. การประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน วัดในการพัฒนาคุณธรรม 
จรยิธรรมนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดัศรสีะเกษ ผูว้จิยัสรา้งเครือ่งมอืประกอบ
การประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความ
เป็นประโยชน์ พบว่า รูปแบบที่สร้างขึ้นมีคุณภาพในระดับมากที่สุดถึงมาก เรียงตามลำาดับ
จากค่าเฉลี่ย ( =4.57) มากที่สุดไปหาน้อย ได้แก่ 4.6,4.6,4.6 และ 4.5 ตามลำาดับ 

5. การนำาเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน วัดในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความพึง
พอใจต่อรูปแบบที่สร้างขึ้นโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ( =4.68) 

คำาสำาคัญ: รูปแบบ, การมีส่วนร่วม, คุณธรรม จริยธรรม
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Absrract

The research aimed to study 1)the current conditions and the problems 
in participation of the schools, the communities and the monasteries in the  
development of virtues and ethics in the students in the primary schools in Sisaket 
province, 2) the model of the participation of the schools, the communities and 
the monasteries in the development of virtues and the ethics in students, 3) to 
create the model of the participation, 4) to evaluate the model of participation, 
and 5) propose the model of participation of the schools, the communities and 
the monasteries in the development of virtues and ethics in the students in the 
primary schools in Sisaket province. 

The research was both qualitative and quantitative. The populations were 
305 schools under the jurisdiction of Sisaket’s Educational Service Area 1. The 
sample size was formulated by Yamane’s formula. The samples under the study 
numbered 174. The informants in the study were representatives of the schools, 
the communities and the monasteries. The research instruments were the ques-
tionnaire, the record of the group conversation, and the interview for the satisfac-
tion. Statistics used in data analysis consisted of , S.D. IOC, and triangulation. 

The research findings were as follows:

1. Considering the current conditions and problems in participation of the 
school, the community, and the monastery in the development of students’ moral, 
it was found that an overall participation was from moderate to high levels ( = 
3.89-3.81); the problems in participation were from moderate to less degrees  
(  = 3.40-2.22)

2. A study of the model of participation of the school, the community 
and the monastery in the moral and ethics development of students in the small, 
medium and large sized schools Sisaket province found that the school, the 
community and the monastery participated in four stages: preparation, planning, 
and process and performance evaluation. 

3. As for the creation of the model of participation of the school, the 
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community and the monastery in the development of virtues and ethics in the 
students in the primary schools, the researcher had created a diagram showing 
the relation with nine components: policy and objectives, participation process, 
guidelines, structure and those in charge, strategic plan, yearly operating plan, 
operation and production. 

4. Regarding an evaluation of the participation of the school, the community 
and the monastery in the development of virtues and ethics in the students in 
the primary schools, the researcher had created the evaluation instrument in four 
aspects: conformity, appropriateness, possibility and usefulness. It was found that 
the developed model had the qualify ranging from the most to more as shown 
in a descending order ( ) 4.6, 4.6, 4.6 and 4.5. 

5. Concerning the presentation of the participation of the school, the 
community and the monastery in the development of virtues and ethics for the 
students in the primary schools, it was found that the informants were satisfied 
with the created model at the maximum level ( =4.68). 

Keywords: 1. Model 2. Participation 3. Moral and Ethics

บทนำา

การมีสว่นร่วม เป็นการเปิดโอกาสใหผู้้
เกีย่วขอ้งและผูม้สีว่นไดเ้สียเขา้มามสีว่น รว่ม
คดิ ร่วมทำา รว่มประเมิน และรว่มใชป้ระโยชน์ 
โดยมขีัน้ตอนการดำาเนินงานอยู ่4 ขัน้ตอน คอื 
การเตรยีมการ (Pre-Pare) การวางแผนงาน 
(Plan) การดำาเนินการ (Process) และ การ
ประเมินผล (Performance) ผลการดำาเนิน
งานตามแนวทางการกระจายอำานาจเพือ่เปดิ
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการ
จัดการศึกษา จากการศึกษาสภาพปัญหา

การมีส่วนร่วม พบว่า ผู้เกี่ยวข้องยังเข้ามามี
ส่วนร่วมน้อยมาก (ปัทมา สูบกาปัง. 2552: 
42-59) เนื่องจากการขาดข้อมูล ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและการมี
ส่วนร่วมตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด ในขณะ
ที่ภาครัฐมักจะอ้างความถูกต้องชอบธรรม
ในการใช้อำานาจตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ซึ่งยังมิได้พัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ และทัศนคติและค่านิยมที่แตก
ตา่งกนัระหวา่งเจ้าหนา้ทีร่ฐัและภาคประชาชน
ทำาให้มีการใช้และตีความ “การมีส่วนร่วม” 
ในมติทิีแ่ตกตา่งกนั ดา้นการพฒันาคณุธรรม 



76

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 6 Number 2 May – August 2014

จริยธรรมนักเรียน สำานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (2555: 4-8) กำาหนดพระราช
บญัญติัการศกึษาแหง่ชาตยิดึแนวพระราชดำาริ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง คือยึด
ทางสายกลาง มเีหตผุล มคีวามยัง่ยนื ความ
อยูด่มีสีขุของคนไทย และตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 2 กำาหนดไว้
วา่ ผูเ้รียนมคีณุธรรม จริยธรรม และคา่นยิม
ที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ตาม
มาตรฐานคุณภาพภายนอก ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้
เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ สำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) องค์การ
มหาชน. (2555: 79) แต่จากการดำาเนิน
งานในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ปัญหา
คณุธรรม จรยิธรรมในสงัคมไทยยงัมอีีกมาก 
ซึง่ ธานนิทร ์ กรัยวิเชยีร. (2550: 10-13) ได้
ศกึษาวจิยัพบมหีลายสาเหต ุเชน่ สงัคมไทย
ห่างไกลคำาสอนของศาสนา สังคมไทยเป็น
สังคมที่ตามใจตนเองอย่างไม่มีขอบเขต (A 
Permissive Society)  มักง่าย ไม่มีระเบียบ
วนิยั  และไมน่ำาพาต่อกฎหมายของบา้นเมอืง 
สงัคมไทยเปน็สังคมแหง่วัตถนิุยมยกยอ่งคนมี
ทรพัยส์นิ มัง่คัง่ดา้นวตัถ ุมากกวา่ คนประพฤติ
ดี คนซื่อสัตย์สุจริต สังคมไทยเป็นสังคมที่มี
ความโลภ (Greed) ความอยากมอียากไดใ้น
สิง่ทีต่นเองไมม่สิีทธิจ์ะไดโ้ดยชอบ  สังคมไทย
เปน็สงัคมลทัธเิอาอยา่ง  “คนอืน่ทำาได ้ทำาไม

เราจะทำาบ้างไมไ่ด”้ สังคมไทยมรีะบบอปุถมัภ ์
(Favoritism) มาแทนทีร่ะบบคณุธรรม (The 
Merit System) และ สังคมไทยบกพร่องใน
การปลกูฝงัจิตสำานกึเดก็ เชน่ สอนวา่“ลกูเอย๋...
ขอใหล้กูตัง้อกตัง้ใจเรยีนใหด้นีะ  ตอ่ไปจะได้
เปน็ใหญ่เปน็โต  เปน็เจา้คนนายคน  มอีำานาจ
วาสนา  มบีญุหนกัศกัดิใ์หญ ่ มแีตค่วามมัง่มี
ศรสีขุ  แลว้ลกูจะไดม้าเปน็ทีพ่ึง่พาของพอ่แม ่
พ่ีนอ้ง และลกูหลานของเราตอ่ไป” และ งาน
วจิยัยงัพบอกีวา่ หวัใจสำาคญัของคณุธรรมและ
จรยิธรรม  คอื การยดึมัน่ในสิง่ทีถู่กตอ้งชอบธรรม  
(Integrity)  และเหน็วา่การฝกึอบรมเด็กไทย 

จากเหตผุลดังกลา่วจะเหน็ไดว้า่ การ
เปดิโอกาสใหโ้รงเรยีน ชมุชน และวดัเขา้มามี
บทบาทและมีส่วนรว่มในการพฒันาคณุธรรม 
จริยธรรมนกัเรยีนอย่างตอ่เนือ่ง โดยรว่มคดิ
ร่วมทำา ร่วมประเมิน และร่วมรับผิดชอบทุก
ขัน้ตอนตัง้แต ่การเตรยีมการ การวางแผนงาน 
การดำาเนนิการ และการประเมนิผล จะสง่ผล
ใหก้ารพฒันาคณุภาพนกัเรยีน โดยเฉพาะดา้น
คุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่
กำาหนดไว้ เพื่อให้ได้แนวทางในการดำาเนิน
การ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาวจิยั เรือ่ง “รปู
แบบการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน และ
วดัในการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรมนกัเรยีน
ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จังหวดัศรีสะเกษ”

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้  ผู้ วิจัยกำาหนด
วัตถุประสงค์ ดังนี้
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1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปญัหาการมีสว่นรว่มของโรงเรยีน ชมุชนและ
วดัในการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมนกัเรยีน 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษ 

2. เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียน ชุมชนและวัด ในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนในสถาน
ศกึษาขนาดเลก็ สถานศกึษาขนาดกลาง และ
สถานศึกษาขนาดใหญใ่นสถานศกึษาขัน้พืน้
ฐาน จังหวัดศรีสะเกษ 

3. เพื่อสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียน ชุมชนและวัด ในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษ

4. เพือ่ประเมนิรปูแบบการมสีว่นรว่ม
ของโรงเรียน ชุมชน และวัด ในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษ 

5. เพ่ือนำาเสนอรปูแบบการมสีว่นรว่ม
ของโรงเรียน ชุมชน และวัด ในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม นักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ในการศกึษาวจิยั เรือ่ง รปู
แบบการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน และ
วดัในการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรมนกัเรยีน
ในสถาน ศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดัศรสีะเกษ 
ผูว้จิยัใชโ้รงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
จำานวน 309 แห่ง เป็นหน่วยประชากรใน
การศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ศึกษาแสดงไว้ดัง ตาราง 1

ตาราง 1 จำานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำาแนกตามขนาด และอำาเภอซึ่ง
เป็นสถานที่ตั้ง

อำาเภอ

สถานศึกษา สถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง

จำาแนกตามขนาด
ผู้ให้

ข้อมูล

(คน)

ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่างเล็ก กลาง ใหญ่ รวม เล็ก กลาง ใหญ่ รวม

1. เมือง 23 33 26 82 46 13 19 15 46 138

2. วังหิน 9 21 6 36 20 5 12 3 20 61

3. พยุห์ 9 12 6 27 15 5 7 3 15 45

4. น้ำาเกลี้ยง 6 13 9 28 16 3 8 5 16 49
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ตาราง 1 (ต่อ)

อำาเภอ

สถานศึกษา สถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง

จำาแนกตามขนาด
ผู้ให้

ข้อมูล

(คน)

ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่างเล็ก กลาง ใหญ่ รวม เล็ก กลาง ใหญ่ รวม

5. โนนคูณ 12 17 6 35 20 7 10 3 20 59

6. กนัทรารมย์ 19 43 19 81 46 11 24 11 45 136

7. ยางชมุนอ้ย 4 8 8 20 11 2 4 4 11 34

รวม 82 147 80 309 174 46 83 45 174 522

ที่มา: กลุ่มนโยบายและแผน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบ 
สอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 

ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปญัหาการมีส่วนร่วมระหวา่งโรงเรียน ชุมชน
และวัด ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู้
วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และระดับการมีส่วน
รว่มของโรงเรยีน วดั และชุมชนในการพฒันา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

ขัน้ที ่2 การศกึษารปูแบบการมส่ีวน
รว่มของโรงเรยีน ชุมชนและวดั ในการพฒันา
คณุธรรม จรยิธรรม ผูว้จิยัใชแ้บบบันทกึการ
สนทนากลุ่ม แบบตรวจเอกสาร และแบบ
สังเกต การมีส่วนร่วมของโรงเรียน วัด และ

ชมุชนในการพฒันาคณุธรรม จริยธรรมนกัเรยีน

ขั้นที่ 3 การสร้างรูปแบบการมีส่วน
รว่มของโรงเรยีน ชมุชนและวดั ในการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ผู้วิจัยใช้
แนวคดิของ ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหม
วงศ์ ในการสร้างรูปแบบ ประกอบด้วยองค์
ประกอบ 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 บทนำา ตอน
ที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบ และ ตอนที่ 
3 การนำารูปแบบไปใช้

ขั้นที่ 4 การประเมินรูปแบบ การมี
ส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชนและวัด ในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยใช้ผู้เชี่ยวชาญ 4 คนใน
การประเมินใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความ
สอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และประโยชน์ ของรูปแบบ
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ขัน้ท่ี 5 เปน็การนำาเสนอรปูแบบการ
มีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชนและวัดในการ 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูว้จิยันำาผลการศกึษาวจิยั
ทัง้หมดมาจดัสมัมนากลุม่จาก ผูแ้ทนโรงเรยีน 
ผู้แทนชมุชน และผูแ้ทนวดัเพือ่สอบถามความ
พึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะหข์อ้มลูมกีารดำาเนนิการ
ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

ขัน้ที ่1 เป็นขัน้การศึกษาสภาพปัจจุบนั 
ปญัหาการมีสว่นรว่มของโรงเรยีน ชมุชนและ
วดั ในการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม ใชส้ถติิ
เชิงประมาณ ประกอบด้วย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ขัน้ที ่2 เปน็การศึกษารูปแบบการมี
ส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชนและวัด ในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใช้การวิเคราะห์
เอกสาร การสัมภาษณ์ การสอบถาม จาก
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ตรวจ
สอบความถูกต้อง เที่ยงตรงโดยใชก้ารตรวจ
สอบแบบสามเส้า

ขั้นที่ 3 การสร้างรูปแบบการมีส่วน
รว่มของโรงเรยีน ชุมชนและวดั ในการพฒันา
คณุธรรมจรยิธรรมใหก้บันกัเรยีน การวเิคราะห์ 
สังเคราะห์รูปแบบโดยผู้วิจัยและจัดสัมมนา
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากนักการศึกษา ผู้นำา
ชุมชน และผู้นำาศาสนาในระดับปฏิบัติการ
ตั้งแต่ระดับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลง

ไปถงึระดบัโรงเรยีน ซึง่เปน็หนว่ยปฏบิตักิาร

ขั้นที่ 4 การประเมินรูปแบบ การมี
ส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชนและวัด ในการ
พัฒนาคณุธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน แบบประเมนิความสอดคลอ้ง ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และ ประโยชน์ 
ของรูปแบบ 

ขัน้ท่ี 5 เปน็การนำาเสนอรปูแบบการ
มีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชนและวัดในการ
พฒันาคณุธรรม จรยิธรรมนกัเรยีนสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ผูว้จิยันำาผลการศึกษาวจิยัทีไ่ดจ้าก
ขั้นตอนที่ 1-4 มาวิเคราะห์และปรับปรุงให้
สมบรูณแ์ละจดัทำารายงานผลการศกึษาวจิยั 

สรุปผลการวิจัย 

ข้ันที่ 1 สภาพปัจจุบันและปัญหา
การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน และวัด
ในการพฒันาคณุธรรม จริยธรรมนกัเรยีนใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดัศรสีะเกษ พบ
วา่ ดา้นสภาปจัจบุนัการมสีว่นรว่ม โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( =3.70) เมือ่พิจารณา
รายด้านเรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้ การวางแผนงาน การเตรียมการ การ
ประเมินผล และ การดำาเนินการ ค่าเฉลี่ย  
( ) 3.90 3.84 3.81 3.28 ตามลำาดับ ใน
ด้านสภาพปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =2.91) เมื่อพิจารณารายด้าน
เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ การ
ประเมินผล (Performance) การดำาเนิน
การ (Process) การเตรียมการ (Pre-Pare) 
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การวางแผนงาน (Plan) ค่าเฉลี่ย ( ) 3.09, 
3.41, 2.91, 2.22 

ขัน้ที ่2 การศกึษารปูแบบการมส่ีวน
รว่มของโรงเรยีน ชุมชน และวดัในการพฒันา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน จงัหวัดศรสีะเกษ พบวา่ โรงเรยีน 
ชมุชน และวดัเปดิโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทกุ
คนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ประกอบ
ด้วย การเตรียมการ การวางแผนงาน การ
ดำาเนินงาน และการประเมินผล

ขั้นที่ 3 การสร้างรูปแบบการมีส่วน
รว่มของโรงเรยีน ชุมชน และวดัในการพฒันา
คณุธรรมจรยิธรรมนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน จงัหวดัศรสีะเกษ ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ 
สังเคราะห์ ผลการศึกษาวิจัยระยะที่ 1-2 
และนำามาสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
โรงเรยีน ชมุชน และวัดในการพฒันาคณุธรรม 
จรยิธรรมนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
จังหวัดศรีสะเกษ ได้องค์ประกอบ 9 องค์
ประกอบ ไดแ้ก ่การกำาหนดนโยบายและเปา้
หมาย กระบวนการมีส่วนร่วม การกำาหนด
แนวปฏิบัติ กำาหนดโครงสร้างและผู้รับผิด
ชอบ การจัดทำาแผนกลยุทธ์ การจัดทำาแผน
ปฏบิตักิารประจำาป ีการกำาหนดรายละเอียด
โครงการตามกลยทุธ ์การดำาเนนิการ ผลผลติ 

ขั้นที่ 4 การประเมินรูปแบบการมี
ส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน และวัดในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้

เช่ียวชาญ พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมมี
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่า
เฉลี่ย ( =4.58) เรียงลำาดับจากค่าเฉลี่ย  
( ) มากไปหาน้อย ได้แก่ ความสอดคล้อง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความ
เป็นประโยชน์ ค่าเฉลี่ย ( ) 4.6, 4.6, 4.6 
และ 4.5 ตามลำาดับ 

ข้ันท่ี 5 การนำาเสนอรูปแบบการมี
ส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน และวัดในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในสถาน
ศกึษา ขัน้พืน้ฐาน จงัหวัดศรีสะเกษ ผูว้จิยัสรุป
ผลการศกึษาวจิยัระยะที ่1-4 นำามาวเิคราะห ์
และปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมโดย ได้จัด
ทำาคู่มือการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย บทนำา องค์
ประกอบของรูปแบบ และ การนำารูปแบบไป
ใชแ้ละประเมินความพงึพอใจของผู้เก่ียวขอ้ง 
พบว่า ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมในระดับมากที่สุด ( = 4.68)

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยจากสถานศึกษา
กลุม่ตวัอยา่ง 174 แหง่ ผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นผู้แทนโรงเรียน ผู้แทนชุมชน และผู้แทน
วัดในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถานศึกษาละ 3 คน รวม 518 คน พบ
ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้แทนโรงเรียน 
ผู้นำาชุมชน ผู้แทนวัดจำานวนเท่ากัน คิดเห็น
ร้อยละ 33.30 ต่อกลุ่มจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.8 
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มีส่วนร่วมกับโรงเรียนทุกครั้งท่ีได้รับทราบ
ข่าว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.60 และ
เป็นโรงเรียนที่มีผลงานได้รับรางวัลระดับ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 20.90 

จากการศึกษาวิจัยทั้ง 5 ขั้นตอน มี
ข้อค้นพบที่สำาคัญ ดังนี้ 

ขัน้ที ่1 การศกึษาสภาพปจัจุบนัและ
ปญัหาการมีสว่นรว่มของโรงเรยีน ชมุชนและ
วดัในการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมนกัเรยีน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ 
พบวา่ สภาพการมสีว่นรว่มโดย ภาพรวมอยู่
ในระดับมากถึงปานกลาง ( = 3.89-3.81) 
สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลางถึงน้อย ( = 3.40-2.22) 
ซึ่งสอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับ พระราช
บญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 
8(2) กำาหนดให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา มาตรา 9(5) (6) มาตรา 
57 มาตรา 58(2) การระดมทรัพยากรเพื่อ
การจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้อง
ถิ่นฯ มาจัดการศึกษา การระดมทรัพยากร
เพื่อจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2542: 6,14-16,29) 

ขัน้ที ่2 การศึกษาเชงิลกึรปูแบบการ
สรา้งความร่วมมือโรงเรยีน ชมุชน วดั ในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียน
ต้นแบบที่มีผลการประเมินสภาพการมีส่วน

รว่มของโรงเรยีน ชมุชน และวดัในการพฒันา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษ ในโรงเรียน
ต้นแบบ ที่มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม
ดีเด่น จำานวน 3 แห่ง แยกตามขนาด เป็น 
สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาด
กลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ พบว่า 
โรงเรียนต้นแบบทั้ง 3 แห่งมีรูปแบบการมี
ส่วนร่วม 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การเตรี
ยมการ การวางแผนงาน การดำาเนนิการ และ
การประเมินผล สอดคล้องกับ โคเฮน และ 
อัฟฮอฟฬ์ (Cohen & Uphoff. 1980: 16) 
ได้แบ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วม แบ่งออก
เป็น 4 รูปแบบ คือ 1. การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจ (Decision Making) ประกอบดว้ย 
3 ขึ้นตอน คือการริเริ่มตัดสินใจ การดำาเนิน
การตดัสนิใจ และการตดัสนิใจในการดำาเนนิ
กิจกรรม 2. การมีส่วนร่วมในการดำาเนิน
กิจกรรม (Implementation) ซึ่งอาจเป็นไป
ในรปูของการเขา้รว่มโดยการใหก้ารสนับสนนุ
ทางดา้นทรัพยากร การเขา้รว่มในการบริหาร 
และการให้ความร่วมมือ 3. การมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์(Benefits) ไม่ว่าจะ
เป็นผลประโยชน์ทางวัตถุผลประโยชน์ทาง
สังคม หรือผลประโยชน์ทางบุคคล 4. การ
มีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
ซึ่งนับเป็นการควบคุมและตรวจสอบการ
ดำาเนินกิจกรรมทั้งหมดและเป็นการแสดง
ถงึการปรบัตัวในการมส่ีวนร่วมต่อไป ซึง่เปน็
ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมทางสงัคม
และวัฒนธรรมของชาวไทยที่สืบทอดกันมา
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คือ มักจะให้ความช่วยเหลือกัน ซึ่งบางครั้ง
จะใหค้วามรว่มมอืโดยไมต้่องร้องขอ ทัง้งาน
ทีเ่ปน็สว่นตวัและสว่นรวม สอดคลอ้งกับงาน
วิจัยของ Tekaa (อ้างถึงในเมตต์ เมตต์กา
รุณ์จิต. 2541: 36) ซึ่งได้ศึกษาทัศนะของ
ชาวอินเดียในประเทศแคนนาดา เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ศึกษา พบวา่ การจัดการศกึษาประสบความ
สำาเรจ็ในชมุชนทีม่ปีระชาชนมสีว่นรว่ม และ
เป็นการจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เมื่อประชาชนมี
ส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งการจัดการศึกษาจะ
มีผลสำาเร็จ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กรมสามัญศึกษา (2544: 47) พบว่า การ
มีส่วนร่วมของชมุชนในโรงเรยีนมธัยมศกึษา
จะช่วยให้การดำาเนินงานของโรงเรียนเป็น
ไปในแนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการ
และความเหมาะสมกับชุมชน ทัง้น้ีรฐัตอ้งส่ง
เสรมิให้ชมุชนมบีทบาทในการสรา้งสงัคมการ
เรียนรู้ โรงเรียนเป็นองค์ประกอบนำาในการ
สรา้งความเขม้แขง็ เพือ่ใหช้มุชนสามารถพึง่
ตนเองได้ เมื่อชุมชนเข้มแขง็จะสามารถดูแล
ประชาชนในชมุชนไดด้กีวา่พึง่บคุคลภายนอก 
และจะนำาเขา้ไปสูก่ารมสีว่นรว่มในการจดัการ
ศกึษาอยา่งแทจ้รงิ ในระยะเริม่ตน้การมส่ีวน
ร่วมของชุมชนเป็นลักษณะการให้ความร่วม
มือในส่ิงท่ีโรงเรยีนรอ้งขอมากกวา่การมสีว่น
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วม
ประเมินผล ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การมีส่วน
ร่วมของชุมชนในเรื่องการทำาหลักสูตรเรื่อง

งบประมาณ เรือ่งบคุลากร ยงัมนีอ้ยมาก จงึ
เป็นหน้าท่ีของโรงเรียนท่ีต้องให้โอกาส ให้
ความรู้ และให้เวลาแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชน
มีความรู้ความเข้าใจ ได้เรียนรู้ จึงจะทำาให้
แสดงบทบาทไดอ้ยา่งเหมาะสมและสรา้งสรรค์

ขั้นที่ 3 การสร้างรูปแบบการมีส่วน
รว่มของโรงเรยีน ชมุชนและวดัในการพฒันา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษ มีสาระและ
ประเด็นสำาคัญที่จะนำามาอภิปราย ดังนี้ รูป
แบบการดำาเนินการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม
นกัเรยีนมอีงคป์ระกอบสำาคัญ 9 องคป์ระกอบ 
คอื ได้แก ่การกำาหนดนโยบายและเปา้หมาย 
กระบวนการมสีว่นรว่ม การกำาหนดแนวปฏบิตั ิ
กำาหนด โครงสร้างและผู้รับผิดชอบ การจัด
ทำาแผนกลยุทธ์ การจัดทำาแผนปฏิบัติการ
ประจำาปี การกำาหนดรายละเอียดโครงการ
ตามกลยุทธ์ การดำาเนินการ ผลผลิต ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของโอวาท สุทธนา
รักษ์ (2540: 53) ซึ่งทำาการวิจัยเรื่อง การ
มสีว่นรว่มของประชาชนในการจัดการศึกษา
ภายใต้โครงการการบริหารและการจัดการ
ศึกษาท่ีไม่กระจายอำานาจ กรณีศึกษาภาค
กลาง ได้เสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการ
ศึกษาคอื 1) ให้มกีารกระจายอำานาจในการ
จัดการศึกษาไปสู่ชุมชนท้องถิ่นให้เขามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาด้านต่างๆ ทั้งด้าน
งบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนความสัมพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีน
กับชุมชน 2) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
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ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและครู ให้เกิดวิสัยทัศน์
ทางการศกึษาทีต่ระหนกัถึงความสำาคญัของ
การมสีว่นร่วมของประชาชน สามารถทำางาน
กับประชาชนโดยให้ความ สัมพันธ์แบบแนว
ราบ 3) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้
ชุมชนมีขีดความสามารถในการแก้ปัญหาที่
เกดิขึน้ในชุมชนดว้ยตนเองมากทีส่ดุโรงเรยีน
กับชมุชน มคีวามสมัพนัธก์นัโดยธรรมชาตอิยู่
แลว้ เนือ่งจากโรงเรยีนเกิดจากความต้องการ
ของชมุชนโรงเรยีนจงึมหีนา้ทีใ่หบ้รกิารชมุชน 
การมีความสัมพันธ์ที่ดีย่อมทำาให้เข้าใจถึง
ความต้องการและข้อจำากัดของแต่ละฝ่าย 
ซึ่งจะนำาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานให้
สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับ
บริการและความเข้าใจดีต่อกัน การสร้าง
โอกาสและความตอ่เนือ่งใหเ้กดิความสมัพนัธ์
ท่ีดกีบัชมุชน โรงเรยีนตอ้งบรูณาการใหเ้ขา้กบั
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนซ่ึงเป็นงาน
ประจำาทีป่ฏบิติัเปน็ปกติอยู่แลว้ และเช่ือมโยง
ให้สัมพันธก์บัชุมชนโดยมีนักเรียนเปน็สือ่กลาง 
การทีช่มุชนรบัรูแ้ละมสีว่นรว่มเปน็ประจำาจะ
ทำาใหก้จิกรรมการเรยีนการสอนเปน็เหมอืน
กิจกรรมหน่ึงของชุมชน จะทำาให้เกิดการ
ซึมซับรับรู้และมีส่วนร่วมโดยอัตโนมัติ และ
การพัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศกึษาของชมุชนอยา่งแท้จริงซึง่สอดคลอ้งกับ
งานวจิยัของชชูาต ิพว่งสมจติร (2540: 89) 
ทีไ่ดท้ำาการวิจยัเรือ่งการวิเคราะหป์จัจยัทีส่ง่
เสรมิและปจัจยัทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การมสี่วน
ร่วมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตปรมิณฑลกรงุเทพมหานคร และณฐัพงศ ์

แกว้ตาป ี(2543: บทคดัยอ่) ทีไ่ดท้ำาการวจิยั
เรือ่งปญัหา สาเหตแุละแนวทางแกไ้ขปัญหา
การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ท่ีตั้งอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว, ไทยลาว-
ไทยเขมร,ไทยลาว-ไทยส่วย, ไทยลาว-ไทย
เยอ สงักดักรมสามัญศกึษาจังหวดัศรีสะเกษ 
พบวา่ ดา้นการวางแผนงานขาดความชดัเจน
และระบบสารสนเทศไมเ่ปน็ปจัจบุนักจิกรรม
ไมห่ลากหลาย ดา้นการเปน็ผูน้ำาและใหค้วาม
รว่มมอืในการพฒันาชมุชนมกีารจดักจิกรรม
ที่ไม่ต่อเนื่อง

ขัน้ที ่4 การประเมนิความสอดคลอ้ง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความ
เปน็ประโยชน์ของรปูแบบการมสีว่นร่วมของ
โรงเรยีน ชมุชนและวดัในการพฒันาคณุธรรม 
จรยิธรรมนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
จงัหวดัศรสีะเกษ มสีาระและประเดน็สำาคญั
ที่จะนำามาอภิปราย ดังนี้ องค์ประกอบของ
รปูแบบม ี9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่การกำาหนด
นโยบายและเปา้หมาย กระบวนการมสีว่นรว่ม
การกำาหนดแนวปฏบิตั ิกำาหนดโครงสรา้งและ
ผู้รับผิดชอบ การจัดทำาแผนกลยุทธ์ การจัด
ทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี การกำาหนดราย
ละเอยีดโครงการตามกลยทุธ์ การดำาเนนิการ 
ผลผลิต ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบ 4 
ด้าน ประกอบด้วย ความสอดคล้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ ผลการประเมิน พบว่า รูปแบบ
ที่สร้างขึ้นโดยภาพรวมมีความสอดคล้อง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความ



84

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 6 Number 2 May – August 2014

เป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด 

ขั้นท่ี 5 การนำาเสนอรูปแบบการมี
ส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชนและวัดในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษ มีองค์
ประกอบสำาคญั 9 องคป์ระกอบ คอื ไดแ้ก ่การ
กำาหนดนโยบายและเปา้หมาย กระบวนการ
มีส่วนร่วม การกำาหนดแนวปฏิบัติ กำาหนด
โครงสร้างและผู้รับผิดชอบ การจัดทำาแผน
กลยุทธ์ การจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี 
การกำาหนดรายละเอยีดโครงการตามกลยทุธ ์
การดำาเนนิการ ผลผลติ ซ่ึงสอดคลอ้งองคก์าร
สหประชาชาติ (United Nation. 1981: 
8) ได้สรุปรูปแบบและระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในโครงการพัฒนาว่า มี 3 รูป
แบบใหญ่ คือ 1. การมีส่วนร่วมแบบเป็นไป
เอง (Spontaneous) ซ่ึงเป็นการร่วมโดย
อาสาสมัครหรือ การรวมตัวกันขึ้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาของตนเอง โดยเป็นการกระทำาที่มิได้
รับความช่วยเหลือจากภายนอก 2. การมี
ส่วนร่วมแบบชักจูง (Induced) เป็นการเข้า
ร่วมโดยความต้องการความเห็นชอบหรือ
การสนบัสนุนจากรฐับาล  3. การมสีว่นรว่ม
แบบบังคบั (Corecived) ซึง่เป็นผูม้สีว่นรว่ม
ภายใต้การดำาเนินนโยบายของรัฐบาล ภาย
ใต้การจัดการของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือโดยการ
บังคับโดยตรงและสอดคล้องกับวรรณวิไล  
วรวิกโฑษิก (2540: 17 – 18) ได้ให้ความ
หมายของการมส่ีวนรว่มวา่เปน็กระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคล อาจ
มีความเกี่ยวข้องทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์ 

และสังคม ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดการมีส่วน
รว่มในการคิดรเิริม่ ตัดสนิใจ วางแผนปฏบิติั
ตลอดจนติดตามและประเมินผล เพื่อบรรลุ
ถึงเป้าประสงค์เป็นสำาคัญ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สวัสดิ์ ยศบุญเรือง (2541: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมชุมชน
ใหม้สีว่นรว่มในการจดัการศกึษาศกึษากรณี
บทบาทและหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
ลำาปาง สรุปว่ามีความจำาเป็นต้องให้ความรู้ 
ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้เกิด
ขึน้กบัผู้ปฏบิตังิาน และตอ้งระดมความร่วม
มือร่วมใจให้เกิดข้ึน จึงจะช่วยให้งานความ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีผลใน
ทางปฏิบัติและดำาเนินการต่อไปได้ 

จากการศกึษาวจิยั เรือ่ง รปูแบบการ
มีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชนและวัดในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในสถาน
ศึกษาขัน้พ้ืนฐาน จังหวัดศรีสะเกษ เร่ิมต้ังแต ่
การศกึษาสภาพปจัจบุนัและปญัหา การศึกษา
รปูแบบการมสีว่นรว่มของโรงเรยีน ชมุชนและ
วัด การสร้างรูปแบบ การสร้างรูปแบบ การ
ประเมินรูปแบบ และการนำาเสนอรูปแบบ 
เปน็กระบวนการสร้างรูปแบบทีม่ ีการพฒันา
รูปแบบมีขั้นตอนที่สำาคัญ 3 ขั้นตอน คือ ขั้น
ที ่1 ศกึษาวเิคราะหเ์กีย่วกบัหลกัการ ขอ้มลู
พ้ืนฐาน ระบุปัญหา ความต้องการจำาเป็น
แลว้นำาไปสรา้งรปูแบบเบือ้งตน้ ขัน้ที ่2 การ
ตรวจสอบหรอืทดสอบรปูแบบ โดยประมวล
ความคิดเห็นจากการตรวจสอบและเปรียบ
เทยีบรูปแบบกบัองคป์ระกอบและภารกจิจรงิ
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หรือทดสอบ และขั้นที่ 3 ทบทวน ปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนาให้สมบูรณ์ รูปแบบ ควรมี
เพียงสองขั้นตอนหลัก คือ ขั้นที่ 1 การสร้าง 
การพัฒนารูปแบบ และ ขั้นที่ 2 การตรวจ
สอบหรือทดสอบรูปแบบ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้ 

1. ผูอ้ำานวยการในฐานะผูม้หีนา้ทีใ่น
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านจริยธรรม
โดยตรงจะตอ้งมภีาวะผูน้ำา มนีโยบายในการ
สร้างการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง 

2. ผูแ้ทนโรงเรยีน ผูแ้ทนชมุชน และ
ผูแ้ทนวดัจะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งเขา้
มามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่ การเตรียม
การ การวางแผนงาน การดำาเนินการ และ
การประเมินผล

3. โรงเรียน วัด และชุมชนจะต้อง
วิเคราะห์บริบทของชุมชน สภาพการมีส่วน
รว่มในการปฏบิตังิานให้ชดัเจนเพือ่ปรบัปรงุ
รูปแบบให้เหมาะสม 

4. ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษาคู่มือ
การใช้รูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบให้
ชัดเจนและมีการจัดทำารายละเอียดเพิ่มเติม 
โดยเฉพาะ การจัดทำายุทธศาสตร์ การจัด
ทำาแผนปฏิบัติการ การจัดทำารายละเอียด
โครงการ และปฏิทินงานให้เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน

2. ขอ้เสนอแนะในการศกึษาวจิยัควร
นำารปูแบบการมีสว่นรว่มของโรงเรยีน ชมุชน 
และวัดในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด
ศรสีะเกษ ไปทดลองใชใ้นรปูการวจิยัเชงิปฏบัิติ
การเพือ่ตรวจสอบและปรับปรงุใหเ้หมาะสม
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
Factors Affecting the Transformational of School Administrators 
under Secondary Educational Service Area Office 30.

ศศิธร รักษาชนม์1, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์2, เพียงแข ภูผายาง3 

Sasithorn Raksachon1, Sutham Thamtasananon2, Piangkae Poophayang3

บทคัดย่อ

ความมุ่งหมายในการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 2) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 3) เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ปจัจยักบัการมภีาวะผูน้ำาการเปล่ียนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 4) เพื่อสร้างสมการพยากรณป์ัจจยัที่ส่งผลตอ่ภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 80 คน ครู จำานวน 314 คน ในสังกัด
สำานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั วิเคราะห์ขอ้มลู โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเพือ่หาคา่ความถี ่ร้อยละ ค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) และวเิคราะหก์ารถดถอยพหคูุณแบบขัน้ตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) 



89

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ด้านการบริหารแบบมีส่วน ด้านการสื่อสารในองค์กร ด้านการกำาหนดวิสัย
ทัศน์และด้านการกระจายอำานาจ 

2. ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจและด้านกระตุ้นทางปัญญา

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการมีภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความสัมพันธ์ทาง
บวก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
พหุคูณ เท่ากับ 0.835 มีอำานาจพยากรณ์ ร้อยละ 69.8 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Y/= .089 + .320 (X
5
) + .325(X

4
) + .186(X

2
) +.131(X

3
)

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z/= .332 (X
5
) + .311(X

4
) + .173(X

2
) +.133(X

3
)

คำาสำาคัญ: ปัจจัย, ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

Absrract

The objectives of this research were: 1) to study factors affecting the 
transformational leadership of school administrators under Secondary Educational 
Service Area Office 30 2) to study the transformational of school administrators 
under Secondary Educational Service Area Office 30 3) to study the relationship  
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between the factors affecting the transformational leadership of school  
administrators and the transformational of school administrators under  
Secondary Educational Service Area Office 30 4) to construct a regression  
equation for prediction of transformational leadership of the school  
administrators under Secondary Educational Service Area Office 30

The sample were school administers and teachers total of 394. They were 
selected by Stratified Random Sampling. The instrument included the questionnaire 
in 5 levels as Rating Scale with reliability coefficient 0.97 . Data were analyzed  
by using computer program to calculate the Frequency, Percentage, Mena,  
Standard Deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, and 
Stepwise Multiple Regression Analysis. 

The study finding as follow: 

1. The factors affecting the transformational leadership of school adminis-
trators under Secondary Educational Service Area Office 30, were in “high” level 
in every aspect.

2.The transformational leadership of school administrators under Secondary 
Educational Service Area Office 30, were in “high” level in every aspect.

3.The relationship between factors affecting transformational leadership and 

transformational leadership of school administrators under Secondary 
Educational Service Area Office 30, was positive with statistical significance of .01

4.The regression equations for prediction of transformational leadership 
of school administration under Secondary Educational Service Area Office 30, 
with correlation coefficient 0.835, predictive value 69.8 at .01 significant level .  
The predictive equation could be written as follows: In terms of raw scores: 

Y/= .089 + .320 (X
5
) + .325(X

4
) + .186(X

2
) +.131(X

3
)

 In terms of standardized scores: 

Z/= .332 (X
5
) + .311(X

4
) + .173(X

2
) +.133(X

3
)

Keywords: Factors, The transformational leadership.
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บทนำา

ภายใต้รูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา ในยุคของการบริหารจัดการ
ศึกษาไทยในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ภายใต้เง่ือนไข 
การปรับเปลี่ยนการแข่งขัน เพื่อสร้างข้อได้
เปรียบ และความมุ่งมั่นของสังคมที่ดำาเนิน
ไป อย่างรวดเร็ว รุนแรง และมีความหลาก
หลายนั้น ต่างก็ส่งผลกระทบต่อวงวิชาชีพ 
โดยเฉพาะดา้นการศกึษา ซึง่เป็นผลสบืเนือ่ง
มาจากการปรบัเปลีย่นบรบิท และ โครงสรา้ง
การบรหิาร ของการบรหิารจดัการศกึษา ภาย
ใต้สาระแห่ง บทบัญญัติ ของกฎหมายการ
ศึกษา ที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542” เป็นการจัด โครงสร้าง
การบริหารการศึกษา โดยยึดหลักของการมี
เอกภาพ เชิงนโยบาย หลากหลาย ในการ
ปฏิบัติ โดยเน้นระบบการกระจายอำานาจ 
และการยึดหลักการมีส่วนร่วม ของท้องถิ่น
เปน็สำาคญั สาระสำาคญั ของพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ. ศ. 2542 นัน้ ไดเ้สนอ
แนวคิด และ วิธีการจัดการศึกษา ที่ท้าทาย
หลายดา้น จงึเป็นเสมือนกฎหมายปฏรูิปการ
ศกึษา ดงัจะเหน็ไดว้า่ ในพระราชบญัญตักิาร
ศึกษาแห่งชาตินี้ ให้ความสำาคัญกับการปฎิ
รูปในด้านต่างๆ คือ ปฏิรูประบบการศึกษา 
ให้สอดรับซึ่งกันและกัน ท้ังระบบ ปฏิรูป
แนวการจัดการศึกษา โดยให้ยึดผู้เรียน เป็น
สำาคัญ ปฏิรูปหลักสูตร และเนื้อหาสาระ วิธี
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน ปฏิรูประบบการบริหาร 

และการจัดการศึกษา ท้ังหน่วยงานของรัฐ 
องคก์รปกครองทอ้งถิน่ และเอกชน โดยเนน้
เรือ่ง การกระจายอำานาจ และการมส่ีวนร่วม 
ปฏิรปูระบบคร ูคณาจารยแ์ละบคุลากรทางการ
ศกึษา มุง่เน้นใหม้กีารยกระดบั สถานภาพของ
วิชาชีพครู การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
ครู ปฏิรูประบบทรัพยากร และการลงทุน
เพื่อการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรมาให้
เพือ่การศกึษา ปฏริปูระบบประกนั คณุภาพ
การศกึษา เนน้เรือ่งของการประกนัคณุภาพ
ภายใน และใหมี้การรับรอง และประเมินผล
มาตรฐาน จากองค์กรภายนอก และปฏิรูป
สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา มุ่งให้มี
การผลิตใช้สื่อ และเทคโนโลยี ในรูปแบบที่
หลากหลาย ที่มีคุณภาพ ( สำานักงานปฏิรูป
การศึกษา 2544:15-18) 

การปฏรูิปการศกึษา มุง่ให้เกดิคณุภาพ 
ทั้งในด้านผลผลิต กระบวนการจัดการ และ
ปัจจัยต่างๆ โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษา 
พฒันาทัง้ระบบ ( Whole School Approach: 
WSA) บุคคลที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง ที่จะ
ทำาใหเ้กดิการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้กค็อื ผู้
บริหารสถานศกึษา เพราะต้องเป็นผู้นำา และ
ผูป้ระสานความรว่มมอื จากทกุฝา่ย ทีม่คีวาม
สามารถทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในเรื่อง
การเรียน การสอน และการเรียนรู้ รวมทั้ง
ประสานสมัพนัธ ์ระดมและจดัสรรทรพัยากร 
ไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ ( สพุล วงัสนิธ.์ 2545: 
29) นโยบายของสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับหลักสูตรผู้นำาการเปล่ียนแปลงเพ่ือ
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รองรับการกระจายอำานาจโดยมีความคาด
หวัง กระจายอำานาจที่มีต่อสถานศึกษา 
สถานศึกษาทีเ่ขม้แขง็เปน็ผูน้ำารอ่งกอ่น เพือ่
ดำาเนินการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมและสามารถเป็นต้นแบบให้สถาน
ศึกษาอื่นๆ ในรุ่นต่อไปจะขยายเพิ่มขึ้นตาม
เวลาที่วางแผนไว้ จนสถานศึกษาทั้งหมด
เป็นสถานศึกษาที่เข้มแข็ง การใช้หลักสูตร
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระ
จายอำานาจของสถานศึกษาที่มีความพร้อม
สูงอยู่แล้วที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการ
พัฒนา เป็นการต่อยอดการพัฒนาที่แต่ละ
สถานศึกษาดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมี
จุดเน้นที่หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ของหลักสูตร
ผูบ้รหิารสถานศึกษา คือ การปฏริปูการเรยีน
รูเ้พือ่พัฒนาผูเ้รยีนตามมาตรฐานการศกึษา
ของชาติ โดยดำาเนนิการในลักษณะบูรณาการ
หลักสูตรผู้บริหารและหลักสูตรครู ศึกษา นิ
เทศก์เข้าด้วยกัน (สำานักงานคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550: 3)

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสังคม
จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้นำา
การเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นผู้กำาหนดให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ผู้ที่เห็นด้วยกับการ
เปลี่ยนแปลง ผู้ท่ีต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
การเปลี่ยนแปลงในองค์กรจะเกิดขึ้นสำาเร็จ
หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มใดมีอิทธิพล
มากกวา่กนั พฤตกิรรมการเหน็ดว้ยสนบัสนนุ
หรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
นี้ เรียนกว่าวัฒนธรรมองค์กร (กรองแก้ว 
อยู่สุข,2545: 45) ทฤษฎีภาวะผู้นำาการ

เปลีย่นแปลงใหค้วามสำาคญักบัการมุง่ทีว่สัิย
ทัศน์ การบันดาลใจ และการกระจายอำา
นาจของผู้นำานับเป็นทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นเพ่ือ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกยุคที่มี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ภาวิดา 
ธาราศรีสุทธิ (2549: 15) ผู้บริหารรุ่นใหม่
ทุกคนควรทำาความเขา้ใจและให้ความสำาคญั 
กับวฒันธรรมองคก์ร เป็นกระบวนการสำาคญั
อยา่งหนึง่ทีมี่อิทธพิลมากต่อความสำาเรจ็ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

จากการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที ่2 ของสำานกังานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศึกษา ในระดับการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พบวา่ ผลการประเมนิในภาพรวม
ของประเทศอยู่ในระดับต่ำา (สำานักทดสอบ
ทางการศกึษา, 2551: 5 ) ถงึแมว้า่จะมกีาร
ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำาการเปล่ียนแปลงให้
สถานศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำานาจ
ในการบรหิารแต่สถานศึกษายังขาดความเข้ม
แขง็ในการดำาเนนิการ ยงัไมม่คีวามพรอ้มใน
การเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร จากปัจจัยต่างๆ 
ดังกล่าวและสภาพการบริหารองค์กรของ
สถานศกึษาในสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 30 ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั 
คงปฏเิสธไมไ่ดว้า่ผูน้ำาองคก์ารและบคุคลากร
ในองคก์ารเป็นหวัใจสำาคญัของความสำาเรจ็ใน
การบริหารจัดการองค์การ ฉะนั้นผู้บริหาร
ต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน
เพือ่ใหโ้รงเรยีนมคีวามก้าวหนา้ ผู้บรหิารทีม่ี
พฤตกิรรมภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง มคีวาม
สามารถสงู มวีสิยัทศันแ์ละเปน็ทีย่อมรบัของ
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องคก์าร ยอ่มสง่ผลให้การพฒันาสถานศึกษา
ใหม้คีณุภาพยิง่ขึน้ และ ถ้าหากผูบ้รหิารท่าน
ใดมพีฤติกรรมภาวะผูน้ำาท่ีไมเ่หมาะสม ไมม่ี
ความสามารถ ไม่มีศักยภาพ ไม่มีวิสัยทัศน์
และไมเ่ปน็ทีย่อมรบัขององคก์าร ยอ่มสง่ผล
ใหก้ารพฒันาคณุภาพการศกึษาและคณุภาพ
ของนักเรียนด้อยไปด้วย

ดงันัน้ ผู้วจิยัในฐานะครทูีเ่ก่ียวข้องกบั
การจัดการศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปจัจัยทีส่่งผลตอ่ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำานกังานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหาร
สถานศึกษาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บทบาทหน้าท่ี
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะครูให้มีความผูกพัน มี
ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของหน่วยงานที่
มีส่วนเก่ียวข้องได้มีการพัฒนาองค์การของ
ตนเองซ่ึงผลการวิจัยยังสามารถนำาไปเป็น
แนวทางในการปรับปรงุพฤตกิรรมภาวะผู้นำา
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ 
ประสบผลสำาเร็จบรรลุเป้าหมายของการ
จดัการศกึษาต่อไป โดยใชก้รอบแนวคิดเก่ียว
กบัภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของ แบส และ 
อโวลิโอ (Bass & Avolio,1990: 83 อ้าง
ถึงใน ธีระพงษ์ นามสง่า, 2554: 27 ) ใน 
4 องค์ประกอบ คือ 1) การมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) 
การกระตุ้นการใช้ปัญญา 4)การคำานึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งได้รับการยอมรับ
และเปน็ทีน่ยิมจากนกัการศกึษา นำามาใชใ้น
การศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รหิารโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาระดับของปจัจยัท่ีสง่ผล
ต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

2. เพือ่ศึกษาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยกับการมีภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

 4. เพือ่สรา้งสมการพยากรณ์ปจัจัย
ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้
บรหิารสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

สมมติฐานของการวิจัย

1. ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับการ
มีภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
สถานศึกษา อย่างมีนัยสำาคัญ

2. มีปัจจัยอย่างน้อย 1 ปัจจัย ที่
ส่งผลต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ 



94

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 6 Number 2 May – August 2014

ผู้บริหารสถานศึกษา

วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้
บริหารสถานศึกษา จำานวน 100 คน และ
ครูผู้สอน จำานวน 1,719 คนรวมทั้งหมด 
1,819 คน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศกึษาเขต 30 ปีการศกึษา 2555

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 80 คน
และครู จำานวน 314 คน รวมทั้งหมด 394 
คนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 ปีการศึกษา 2555 
ซึ่งกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบ
ประชากรกับตารางเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) ใชว้ธิกีารเลอืกกลุม่
ตวัอยา่งแบบแบง่ช้ันภมู ิ(Stratified Random 
Sampling)

ตัวแปรที่ศึกษา

2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็น
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกับคณุลักษณะ

ของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ตำาแหน่ง ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ขนาดของสถานศึกษา ลักษณะ
ของแบบสอบถามเปน็แบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)

ตอนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ประกอบด้วยข้อคำาถามดังนี้ 
1) การกำาหนดวิสัยทัศน์ 2) การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 3) การกระจายอำานาจ 4) 
การสื่อสารในองค์กร 5) การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ 

ตอนที ่3 ขอ้มลูผูน้ำาการเปลีย่นแปลง
ประกอบดว้ยขอ้คำาถามดงันี ้1) การมอิีทธิพล
อยา่งมอีดุมการณ ์2) การสรา้งแรงบนัดาลใจ 
3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การคำานึงถึง
ความเปน็ปจัเจกบคุคล เปน็แบบมาตราสว่น
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

การดำาเนินการวิจัย

1. ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู โดยของหนงัสอืจากคณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคามไปยงัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 เพือ่ขอ
ความอนเุคราะหต์อบแบบสอบถามไปยงักลุม่
ตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและครู

 2. ผู้วิจัยนำาหนังสือจากสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 ถึงผู้
อำานวยการสถานศกึษาเพ่ือขอความอนุเคราะห์
และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ทางไปรษณย์ี พรอ้มสง่แบบสอบถามคนืตาม
ทีจ่า่หนา้ซองพรอ้มตดิแสตมปถ์งึผูว้จิยั และ
แบบสอบถามบางสว่นผู้วจิยัไปส่งและตดิต่อ
ขอรับคืนด้วยตนเอง

3. ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่ได้รับ
ตอบกลับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ของการ
ตอบแล้วนำาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยวิธี
การทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดร้วบรวม
มาดำาเนินการตามลำาดับ ดังนี้

นำาแบบสอบถามทัง้หมดทีไ่ดร้บัคนืมา
ตรวจสอบความสมบรูณข์องแบบสอบถามและ
ใหค่้าน้ำาหนกัเปน็คะแนนตามเกณฑท่ี์กำาหนด 
บนัทกึขอ้มลูลงคอมพวิเตอร ์วเิคราะห์ข้อมลู
ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ SPSS for 
windows โดยมีรายละเอยีดของการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้

1. หาค่าสถิติพื้นฐาน เพื่อให้ทราบ
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะ
การแจกแจงตัวแปรโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ(Percentage) ค่า
เฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธิ์
ของการกระจาย

2. ข้อมลูเกีย่วกบัปจัจยัทีส่่งผลตอ่ภาวะ
ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารสถานศึกษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 30 วิเคราะห์หาความ สัมพันธ์ระหว่าง
สภาพภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงและปจัจัย

ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง โดย
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Product-Moment Correlation 
Coefficient) และสร้างสมการถดถอยเพ่ือ
พยากรณ์ตัวแปรตาม โดยการวิเคราะห์สาม
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) (สัมพันธ์ 
พันธ์พฤกษ์, 2550: 125)

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาและ
คร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยม 
ศึกษา เขต 30 พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
สว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิ คดิเปน็รอ้ยละ 50.5 
ที่มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
47.5 จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีเป็นสว่น
ใหญ ่คดิเปน็รอ้ยละ 55.6 ดำารงตำาแหนง่ คร ู
คิดเป็นร้อยละ 79.7 มีประสบการณ์ในการ
ทำางานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.5 
ตามลำาดับ

2. ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบว่า โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม ด้านการสื่อสารในองค์กร ด้าน
การกำาหนดวิสัยทัศน์ และด้านการกระจา
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ยอำานาจตามลำาดับ 

3. ผลการศึกษาภาวะผู้นำาการ
เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
30 ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการมี
อทิธิพลอยา่งมอีดุมการณ ์ดา้นการสรา้งแรง
บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ
ดา้นการคำานงึถงึความเปน็ปจัเจกบคุคล โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ เรยีงจากมากไปหานอ้ย ด้านการ
มอีทิธพิลอยา่งมอีดุมการณด้์านการคำานึงถงึ
ความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ และด้านการกระตุ้นทางปัญญา
ตามลำาดับ

4. ผลการศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ปัจจัยกับการมีภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบว่า
คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ระหว่างปจัจยัทีส่ง่
ผลตอ่ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิาร
การศกึษา กบัภาวะผูน้ำาการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้รหิารสถานศึกษา มคีวามสัมพนัธ์ในทาง
บวก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และเมือ่พจิารณาเปน็ปจัจยัแตล่ะดา้น พบวา่ 
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ทุกด้าน โดย
เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปัจจัย
ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ปัจจัยด้าน
การสื่อสารในองค์กร ปัจจัยด้านการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการกระจายอำา
นาจ ตามลำาดับ

5. ผลการสร้างสมการพยากรณ์
ปัจจยัทีส่่งผลต่อภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศกึษาสงักดั สำานกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 โดยการ
วเิคราะหส์มการถดถอยพหคุณูแบบมขีัน้ตอน 
จากปัจจัย 5 ปัจจัยที่สามารถทำานาย ภาวะ
ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศึกษา 
มผีลมาจากปจัจยัทีเ่ปน็ตวัทำานาย คอื ปจัจัย
ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X5) ปัจจัย
ดา้นการส่ือสารในองคก์ร (X4) ปจัจัยดา้นการ
เปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู ้(X2) ดา้นการกระ
จายอำานาจ (X3) ตามลำาดับ มคีา่สมัประสทิธ์ิ
การถดถอยพหคุณู เทา่กบั 0.835 มอีำานาจ
พยากรณ์ ร้อยละ 69.80 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ และสามารถสร้างสมการในรูปของ
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Y/= .089 + .320 (X
5
) + .325(X

4
) 

+ .186(X
2
) +.131(X

3
)

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z/= .332 (X
5
) + .311(X

4
) + 

.173(X
2
) +.133(X

3
)

อภิปรายผล

จากการศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อภาวะ
ผู้นำาการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่า
สนใจและควรนำามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
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1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำาการ
เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 ตามความคดิเห็นของผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาและคร ูพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงจากมาก
ไปหาน้อย คือ ด้านการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการบริหารแบบมี
ส่วนรว่ม ดา้นการสือ่สารในองคก์ร ดา้นการ
กำาหนดวิสัยทัศน์ และด้านการกระจายอำา
นาจ สอดคล้องกับ Davis (1997 อ้างอิง
มาจาก สิทธิพล พหลทัพ,2552: 56-57) 
ไดศ้กึษาเกีย่วกบัภาวะผูน้ำาการเปล่ียนแปลง
และองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยได้ศึกษาใน
แง่การปฏิบัติกิจกรรมของผู้บริหารในการก
ระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรม
และการปฏิบัติของผู้นำาการเปล่ียนแปลง
มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม สอดคล้องกับ สมศักด์ิ วิไลแก้ว 
(2552: 80 ) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ
ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารสถานศึกษา 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า 
ปัจจัยท่ีส่งผลตอ่ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงผู้
บรหิารสถานศึกษา โรงเรียนในสงักดัเทศบาล
นครขอนแกน่ โดยภาพรวมสง่ผลอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงสูงสุด รองลงมาเป็นด้าน
องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการกระจายอำา
นาจ การสื่อสารในองค์การและการกำาหนด

วสิยัทศัน ์เมือ่พจิารณาตามความคดิเหน็ของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา พบวา่องคก์ารแหง่การ
เรียนรู้ส่งผลต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
เป็นอันดับแรก ส่วนครูมีความคิดเห็นว่า
เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ส่วนอันดับ
สุดท้ายตามความคิดเห็นของผู้บริหาร คือ 
การสือ่สารในองคก์าร สว่นครเูปน็การกำาหนด
วสิยัทศัน ์และสอดคลอ้งกบั ผกาพรรณ ์เชือ้
เมอืงพาน (2553: 94) ศกึษาปจัจัยทีส่ง่ผล
ต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในจังหวัดลำาปาง พบว่า ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารสถานศึกษาในจังหวัดลำาปางอย่างมี
นยัสำาคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .01 มเีพยีงปจัจยั
เดียว คือ ปัจจัยการบริหารจัดการในสถาน
ศึกษา เฉพาะในด้านการเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ (X6) และด้านการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม (X9) โดยการเป็นองค์กรแห่งการเรียน
รู้ส่งผลต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารสถานศึกษา

2. ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดย
ภาพรวม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี
ระดับภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำาดับจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์ ด้านการคำานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
และด้านการกระตุ้นทางปัญญาตามลำาดับ 
สอดคลอ้งกบัแอนนา รตันภกัด ี(2553: 114 
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-119 ) ได้ศึกษาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบ
ว่าภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกดา้น ความคดิเห็นของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาที่มีตำาแหน่งและประสบการณ์
ในการเป็นผู้บริหารต่างมีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงดา้นการมอิีทธิพล
อยา่งมอีดุมการณ ์ดา้นการสรา้งแรงบนัดาล
ใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญาและด้านการ
คำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ดา้นการมอีทิธพิล
อย่างมีอุดมการณ์ด้านการสร้างแรงบันดาล
ใจ และด้านการกระตุ้นทางปัญญา ไม่แตก
ต่างกัน ส่วนด้านการคำานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอคล้อง
กับ ฉวีวรรณ จันทร์เม่ง (2554: 114-115) 
ได้ศึกษา ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของผู้
บริหารท่ีส่งผลต่อมาตรฐานด้านผู้เรียนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษานครปฐม เขต 1 พบวา่ ภาวะ
ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารสถานศึกษา 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ การสร้างแรงบันดาลใจ การคำานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล การมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์ และการกระตุ้นทางปัญญา 

ภาวะผูน้ำาการเปล่ียนแปลงของผูบ้รหิารโดย
ภาพรวมส่งผลต่อมาตรฐานด้านผู้เรียนโดย
ภาพรวมและมาตรฐานที่ 1,2,3,4 และ 7 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมีอย่าง
มีอุดมการณ์ส่งผลต่อมาตรฐานด้านผู้เรียน
โดยภาพรวมและมาตรฐานที่ 2,6,8 ด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจส่งผลต่อมาตรฐาน
ที่ 7 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาส่งผลต่อ
มาตรฐานที ่5,6 และสอดคลอ้งกบั ธรีะพงษ์ 
นามสง่า ( 2554: 74-75) ได้ศึกษาภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ในอำาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบ
ว่า ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ และด้านท่ีต่ำาท่ีสดุคอื ด้านการ
มอีทิธพิลเชงิอดุมการณ ์ผลการเปรยีบเทยีบ
ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงจำาแนกตามระดบั
การจัดการศึกษา โดยรวมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษามีภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง
สูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนประถมศึกษา อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถติทิีร่ะดับ .01 ไม่มีความ สมัพันธ์ระหว่าง
เพศและระดับการศึกษาต่อภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษานำาเอาหลักการ
บริหาร จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาใช้
ในการบรหิารงานเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง
ที่จะเกิดขึ้น ทำาให้ผู้บริหารได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต่างๆ ใฝ่หาความรู้ในการพัฒนา
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ตนเอง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในการ
บริหารสถานศึกษา จัดการศึกษาให้สนอง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เข้ารับการอบรม 
ประชุม สัมมนา ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก กระแสการปฏิรูปการศึกษา
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 2545 และพระราช
บัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ไดป้รบัโครงสร้างการกระจายอำา
นาจสู่สถานศึกษา และให้สถานศึกษาเป็น
นิติบุคคล และการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน Bass ( 1997: 130 - 
139) ไดศ้กึษาและรวบรวมงานวจิยัทีพิ่สูจน์
และยืนยันว่าความสัมพันธ์ที่เป็นลำาดับขั้น 
(Hierarchy of Correlations) ระหว่างรูป
แบบภาวะผู้นำาแบบต่างๆ และผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ ความพยายาม และความพึง
พอใจพบว่า ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงมี
ประสิทธิภาพมากกว่า และทำาให้เกิดความ
พยายาม และความพึงพอใจมากขึ้นกว่า
ภาวะผู้นำาแบบให้รางวัลตามสถานการณ์ 
การบรหิารแบบวางเฉย แบบเชงิรกุ แบบเชงิ
รับ และปล่อยตามสบาย และ รัตติกรณ์ จง
วิศาล (2544: 5) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหาร 
หมายถึงกระบวนการที่ผู้นำามีอิทธิพลต่อผู้
ร่วมงานโดยการเปลีย่นแปลงความพยายาม
ของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายาม
ท่ีคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วม

งานให้สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ทำาให้
ตระหนักรู้ในภารกิจ จูงใจให้ผู้ร่วมงานมอง
ไกลเกินกว่าความสนใจของตน ซึ่งจะนำาไป
สู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคม

3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยกับการมีภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบว่า
ปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับการมี
ภาวะผูน้ำาการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถาน
ศกึษา โดยรวมมคีวามสมัพนัธท์างบวกอยา่ง
มนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01 โดยมคีวาม
สัมพันธ์อยู่ในระดับสูง เรียงตามลำาดับ คือ 
ปัจจัยด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ปัจจัย
ด้านการสือ่สารในองคก์ร ปัจจยัด้านการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยด้านการก
ระจายอำานาจ คู่ที่มีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับสูง (rxy = .782) คือ การสร้างแรง
บนัดาลใจ (Y2) กบัการบรหิารแบบมสีว่นรว่ม 
(X5) รองลงมา (rxy = .761) คือ การกระ
ตุ้นทางปัญญา (Y3) กับ การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม (X5) ส่วนคู่ที่มีความสัมพันธ์ทาง
บวกในระดับปานกลาง (rxy = .502) คือ 
การคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล แสดง
ให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สิ่งที่
ต้องคำานึงถึงเป็นอันดับแรก คือ การบริหาร
แบบมสีว่นรว่ม การสือ่สารในองคก์ร การเปน็
องคก์รแหง่การเรยีนรู ้และการกระจายอำานา
จมีความสำาคัญที่จะนำาไปสู่การมีภาวะผู้นำา
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
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สอดคล้องกับ ผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน 
(2553: 93) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ
ผู้นำาการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถาน
ศกึษาในจงัหวดัลำาปาง พบวา่ ปจัจัยทีน่ำามา
ศกึษามคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัภาวะผู้นำา
การเปล่ียนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในจังหวัดลำาปาง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ผลการทดสอบสมมติฐาน มี 
2 ปัจจัย คือ ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ 
และปัจจัยการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
ซึ่งได้แก่ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม การใช้หลักการกระ
จายอำานาจ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 
และการกำาหนดวิสัยทัศน์และเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อ 1 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับ
การมภีาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศกึษา อยา่งมนียัสำาคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 สอดคล้องกับ พัทธ์สิตา มีบุญ (2553: 
59-74) ไดศึ้กษาความสัมพนัธร์ะหว่างภาวะ
ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารกบัองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดเทศบาล
เมืองชลบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูผู้สอนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จำานวน 
123 คน พบว่า ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้รหิาร และระดบัองคก์ารแห่งการเรยีน
รูข้องโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงชลบรุ ีโดย
รวมและรายด้าน อยูใ่นระดับมาก ภาวะผูน้ำา
การเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารกบัองคก์ารแหง่
การเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ชลบุรีโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์
กนัทางบวก อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 โดยเรียงลำาดบัภาวะผู้นำาการเปลีย่นแปลง
ที่สัมพันธ์กันกับองค์การแห่งการเรียนรู้จาก
มากไปน้อย ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ 
การกระตุ้นทางปญัญา ดา้นการคำานึงถงึความ
เป็นปัจเจกบุคคล และการมีอิทธิพลอย่างมี
อดุมการณ ์ตามลำาดบั สอดคลอ้งกบักนัทมิา 
ชัยอุดม (2556: 199 - 225) ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 
และพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบ
ว่า ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 3 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำาดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านการเป็น
ผู้สร้างแรงจูงใจ ด้านการเป็นผู้สร้างความ
สัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล ด้านการ
เป็นผู้กระตุ้นการใช้ปัญญา และการเป็นผู้มี
บารมี พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครูที่ปฏิบัติการสอน โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำาดับจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์
และการมีอิทธิพลร่วมกัน การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน และการติดต่อสื่อสาร ความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 
และพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผล
ของสถานศกึษามคีวามสมัพนัธก์นัทางบวก
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อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ว่า การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความ
สามารถที่จะเรียนรู้ เพื่อเปลี่ยนแปลงความ
รู้ ความสามารถ และเจตคติให้ทันสมัยอยู่
เสมอ ผู้บริหารควรใช้กระบวนการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม โดยให้มีการประชุมกำาหนด
นโยบาย วางแผนการบรหิารแบบมสีว่นรว่ม 
โดยใหม้กีารประชุมกำาหนดนโยบายวางแผน
การบริหารจัดการร่วมกัน เปิดโอกาสให้ครู
และผู้เก่ียวขอ้ง เขา้มามสีว่นรว่มในการเสนอ
แนวความคดิตอ่การวางแผนพัฒนาบุคลากร 
แผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาทัง้หมดในแผน
กลยทุธ์หรอืแผนปฏบิตักิารประจำาป ีมสีว่นรว่ม
ในการรบัรูข้้อมลู การเสนอความคดิเหน็เก่ียว
กับหลักสูตรสถานศึกษา กำาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและการประเมิน
คุณภาพของสถานศกึษา การสรา้งความรูส้กึ
เป็นส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงและความ
ตอ้งการในการเปลีย่นแปลง เปน็สิง่ทีจ่ำาเปน็
และสำาคัญที่ต้องสร้างในองค์กร ซึ่งต้องเริ่ม
จากการรับรู้ที่ชัดเจนถึงที่มาของเหตุผลของ
การเปลีย่นแปลง ตอ้งเกดิจากการมสีว่นรว่ม 
การสือ่สารทำาความเขา้ใจในองคก์รใหไ้ดร้บัรู้
ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้เห็นถึงเป้าหมายของ
องคก์รเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั นำาไปสูก่าร
วางแผนและกำาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
องค์กรที่มีประสิทธิภาพต่อไป วิโรจน์ สาร
รัตนะ (2546: 11) ได้กล่าวไว้ว่า องค์การ

แหง่การเรยีนรูเ้ปน็องค์การท่ีสมาชกิในองคก์าร
มคีวามตืน่ตวัและมแีรงบนัดาลใจทีจ่ะพฒันา
ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความ
คิดริเริ่มที่จะสร้างสรรค์สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ 
ให้เกิดขึ้นกับองค์การ มีความสัมพันธ์ เพื่อ
การเรยีนรูร่้วมกนัระหวา่งสมาชกิ และสมยศ 
นาวกีาร ( 2545: 1) กลา่วไว้วา่ การบรหิาร
แบบมีส่วนร่วม คือกระบวนการให้ผู้ใตบั้งคับ
บญัชามสีว่นเกีย่วขอ้งในกระบวนการตดัสนิ
ใจ เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขัน
ของบุคคล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
ความเช่ียวชาญของพวกเขาในการแก้ไขปญัหา
ของการบริหารที่สำาคัญ การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของการแบ่ง
อำานาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ประการ
สุดท้าย การบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่บน
พื้นฐานแนวคิดของการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงในกระบวนการ
ตัดสินใจที่สำาคัญขององค์กร 

4. การสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดย
เลือกรูปแบบการคัดเลือกตัวพยากรณ์ท่ีดี
ที่สุด พบว่า มีอยู่ 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านการ
สื่อสารในองค์กร ปัจจัยด้านการเป็นองค์กร
แห่งการเรยีนรู ้และดา้นการกระจายอำานาจ
ที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาได้
ร้อยละ 69.80 สอดคล้องกับ สมศักดิ์ แก้ว
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วิไล (2552: 80-81) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำา
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ส่งผลต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสูงสุด 
รองลงมาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การก
ระจายอำานาจ การสื่อสารในองค์การและ
การกำาหนดวิสัยทัศน์ จากการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) ปัจจัย
ทั้ง 5 ปัจจัยสามารถทำานายภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีผล
มาจากปจัจยัทีเ่ปน็ตวัทำานายคอื การสือ่สาร
ในองค์กร การบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
การกำาหนดวิสัยทัศน์ มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยพหุคูณเท่ากับ 0.691 มีค่าอำานาจ
การพยากรณร์อ้ยละ 47.0 อยา่งมีนยัสำาคัญ
ทางสถิตทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้งกบั ณชัญานชุ 
สุดชาด ี( 2553: 184 ) ได้ศกึษา ภาวะผูน้ำา
การเปลีย่นแปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียน
ตน้แบบการใชห้ลักสูตร จังหวัดขอนแก่น ผล
การวจิยัพบว่า ผู้บรหิารโรงเรยีนตน้แบบการ
ใชห้ลกัสตูร จงัหวดัขอนแกน่ มภีาวะผูน้ำาการ
เปล่ียนแปลงในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย

พหุคูณมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
เทากับ 0.776 ค่าสัมประสิทธิ์การทำานาย
ร้อยละ 60.20 และสอดคล้องกับ อินทุอร 
โควังชัย (2554: 108-118) ได้ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแกน่ เขต 4 พบวา่ ระดับภาวะผูน้ำา
การเปลีย่นแปลง ของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน่ เขต 4 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านมีอิทธิพล
อย่างมอุีดมการณ์มคีา่มากทีส่ดุ ระดบัคณุภาพ
การบรหิารงานวชิาการในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 
ด้าน ร่วมกันพยากรณ์คุณภาพการบริหาร
งานวิชาการ โดยรวม ได้ร้อยละ 51.2 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า การพัฒนาภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สิ่งที่
ผูบ้รหิารตอ้งคำานงึถงึเปน็อนัดับแรก คอืการ
บรหิารแบบมีสว่นรว่ม การสือ่สารในองคก์าร 
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการกระ
จายอำานาจ ขบัเคลือ่นองค์กรอันจะสง่ผลให้
บรหิารสถานศกึษาเปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงที่
มปีระสทิธภิาพ ชว่ยใหท้ศิทางของการเปลีย่น
แปลง่มคีวามชดัเจน สรา้งความมัน่ใจในการ
บรรลุเปา้หมายเพ่ือสร้างภาพการพัฒนาของ
องค์กร สิ่งนี้ถือเป็นปัจจัยสำาคัญต่อความ
สำาเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุธรรม ธรรม
ทัศนานนท์ (2554: 26) ได้กล่าวไว้ว่า การ
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บรหิาร หมายถึง กระบวนการทำางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยความ
รว่มมอืของบคุคลและกลุม่ ผูบ้รหิารเปน็ผูท้ี่
ต้องรับผิดชอบต่อความสำาเร็จหรือความล้ม
เหลวของงานทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้การบรหิารยงั
ถือเป็นศาสตร์ที่มีวิทยาการ สามารถเรียนรู้
ได้และเป็นทั้งศิลป์ที่มีลักษณะเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ การประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ เพื่อมา
ใชใ้นการบรหิาร และแนวคดิของ รสัเซลล ์ท ี
เกรก (Russell T Gregg, 1957: 115 ) ผู้
บรหิารตอ้งใช้กระบวนการบริหารการศกึษา 
(DPOCICE) 7 ขัน้ในการบริหารงาน คอื การ
วินิจฉัยส่ังการ ผู้บริหาร ควรตัดสินใจด้วย
ความรอบคอบ รวดเรว็ โดยอาศยัข้อมลูและ
ระเบียบแบบแผนประกอบผู้บริหารจะต้อง
ทำางานอย่างมีแผน มีการคิดเตรียมการแก้
ปัญหาล่วงหน้า ผู้บริหารจะต้องจัดองค์การ
อยา่งมปีระสิทธิภาพ ผูบ้รหิารจะต้องจดัชอ่ง
ทางในการตดิตอ่ประสานงานทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์การให้ทั่วถึงสะดวก รวดเร็ว 
ผู้บริหารจะต้องใช้เทคนิคในการจูงใจคนใน
หน่วยงานให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ

จากผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัย 4 
ปัจจัย ที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของผู้
บรหิารสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศึกษา เขต 30 ซึง่เปน็ไปตาม
สมมุติฐานข้อที่ 2 ที่ว่า มีปัจจัยอย่างน้อย 1 
ปจัจัย ทีส่ง่ผลตอ่ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ผลการวจิยัพบวา่ปจัจยัทีส่ง่ผล
ต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงจากมาก
ไปหาน้อย คือ ด้านการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการบริหารแบบมี
สว่นรว่ม ดา้นการสือ่สารในองคก์ร ดา้นการ
กำาหนดวิสัยทัศน์ และด้านการกระจายอำา
นาจ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนา
และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมภาวะผู้นำาการ
เปลีย่นแปลงในทกุดา้นให้สงูข้ึนและมากทีส่ดุ

1.2 ผลการวิจยัพบว่า ปจัจยัทีส่ง่ผล
ต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้อยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาควรพัฒนาครูและบุคลากรในสถาน
ศกึษาใหม้คีณุลกัษณะองคก์รแหง่การเรยีนรู ้
11 ประการ เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับมากที่สุด

1.3 ผลการวิจัยการศึกษาความ
สมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยักบัการมภีาวะผู้นำาการ
เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา สังกดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
30 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง 
ทุกดา้น ดงันัน้สำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 30 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรใหค้วามสำาคญัและพฒันาปจัจยัทีส่ง่ผล
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ตอ่ภาวะผูน้ำาการเปล่ียนแปลง โดยเรียงลำาดับ
ความสำาคัญตามข้อค้นพบ ดังนี้ ปัจจัยด้าน
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านการ
สื่อสารในองค์กร ปัจจัยด้านการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ด้านการกระจายอำานาจ ให้
เกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษา 

1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
นำาผลการวิจัยไปปรับใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารสถานศึกษา ในยุคปฏิรูปการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

1.5 ผูบ้ริหารควรประเมินตนเองตาม
สภาพความเป็นจริง โดยสังเกตจากผลการ
ปฏบิตังิานในสถานศกึษาวา่บรรลวัุตถปุระสงค์
มากน้อยเพียงใด และสังเกตจากพฤติกรรม
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการ พัฒนาตนเองให้มีภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

2. ขอ้เสนอแนะในการศกึษาคน้ควา้
ต่อไป

2.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนา
ภาวะผูน้ำาการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถาน
ศึกษาในด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ

2.2 ควรวเิคราะหอ์ทิธพิลของภาวะ
ผูน้ำาการเปล่ียนแปลงทีม่อีทิธพิลตอ่การเปน็
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา เพื่อ
สรา้งสมการพยากรณท์ำานายความเปน็องคก์ร
แห่งการเรียนรู้ต่อไป

2.3 ศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผล
ต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เช่น ด้านการ
สรา้งนวตักรรมและการคดิเชงิสรา้งสรรค ์การ
สร้างทีมงาน เป็นต้น เพื่อพัฒนาพฤติกรรม
ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง และผลการศกึษา
จะไดห้ลากหลายอนัจะเปน็ประโยชนต์อ่การ
จดัการศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาอยูใ่น
ระดับสูง
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การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทีส่ง่ผลต่อคณุภาพชีวิตการทำางานของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ
Elements that affect the quality of working life of the school 
administrators in Si sa ket Province.

พิมพ์ โหล่คำา1, อัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์2, ชวนชัย เชื้อสาธุชน3

Pim lokham1, Asavarit Uthairat2, Chuanchai Chuesathuchon3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การทำางานของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในจงัหวัดศรสีะเกษ จำานวน 440 
คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม จำานวน 5 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1เป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ตอนที่ 2 เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรกลุ่มปัจจัยกระตุ้น 
ตอนที่ 3 เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรกลุ่มปัจจัยค้ำาจุน ตอนที่ 4 เป็นความคิดเห็นเกี่ยว
กบัตวัแปรกลุม่คณุลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษา และตอนท่ี 5 เป็นความคดิเหน็เก่ียวกับ
คุณภาพชีวิตการทำางานของผู้บริหารสถานศึกษา มีจำานวน 176 ข้อ มีความเชื่อมั่นตั้งแต่ 
0.86 ถึง 0.96 และมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารสถาน
ศึกษามีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี โดยที่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
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อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน บูรณาการทางสังคม ความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ทำางานและชีวิตส่วนตัว ลักษณะการบริหารงาน ความเก่ียวข้องของสังคมสัมพันธ์ อยู่ใน
ระดับมาก 2. ตัวแปรทำานายที่ดีของคุณภาพชีวิตการทำางานของผู้บริหารสถานศึกษา มี 6 
ตัวแปรประกอบด้วย ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยกระตุ้น 2 ตัวแปร ได้แก่ ลักษณะงาน และความ
รับผิดชอบ กลุ่มปัจจัยค้ำาจุน 1 ตัวแปร ได้แก่ ความเหมาะสมของรายได้ และตัวแปรในกลุ่ม
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษา 3 ตวัแปร ได้แก ่การเปดิโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งมสีว่นรว่ม 
ความเพยีงพอในชวีติ และความสามารถในการสือ่สาร และตวัแปรทำานายทีดี่ทัง้ 6 ตวัแปรนี ้
ร่วมกันทำานายคุณภาพชีวิตการทำางานของผู้บริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ 73.8 ซึ่งสามารถ
เขียนเป็นสมการทำานายในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ สมการทำานายในรูป
คะแนนดิบ คือ Y/ = 44.762 + .768X
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 3. ตัวแปรกลุ่มปัจจัยกระตุ้น ได้แก่ ความสำาเร็จของ

งาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงาน โอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต และความ 
รบัผดิชอบ ตวัแปรกลุม่ปจัจยัค้ำาจนุไดแ้ก ่การบงัคบับญัชา นโยบายบรหิาร สภาพการทำางาน 
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน และความเหมาะสมของรายได้ ตัวแปรกลุ่มคุณลักษณะของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ความรู้ความสามารถสำาหรับการทำางาน การให้มีส่วนร่วม  
ความเพียงพอในชีวิต และความสามารถในการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการ
ทำางานของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับมาก (R = .867) และร่วมกันสามารถทำานาย
คุณภาพชีวิต การทำางานของผู้บริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ 75.1 4. ตัวแปรทำานายในกลุ่ม
ปัจจัยกระตุ้น 5 ตัวแปร กลุ่มปัจจัยค้ำาจุน 5 ตัวแปร และตัวแปรในกลุ่มคุณลักษณะของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา 4 ตวัแปร รวม 14 ตวัแปร สามารถทำานายความแปรปรวนของคณุภาพ
ชวีติการทำางานของผูบ้ริหารสถานศกึษา ไดม้ากกวา่ตวัทำานายในกลุม่ปจัจัยกลุม่ใดกลุม่หนึง่
เพียงกลุ่มเดียวทั้งในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยที่แบ่งตาม เพศ และอายุ

คำาสำาคัญ: ปจัจยักระตุน้ ปจัจัยค้ำาจนุ คณุลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษา คณุภาพชวีติ
การทำางาน

Absrract

This research aims to investigate elements that affect the quality of life of 
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the school administrators in Si sa ket Province. Samples of school administrators, 
Office of the Basic Education Commission, in Si sa ket province, 440 people 
were selected by stratified random sampling, Instruments used in this study was 
a questionnaires of 5 parts, the Part 1 the basis of the respondents, including 
sex, age, part 2 is on variable motivator factors, part 3 the variable hygiene  
factors. part 4 the variable characteristics of school administrators, and Part 5 the 
quality of working life of school administrators, have 176 items with confidence 
farm 0.86 to 0.96 and accurate structural analysis confirmed the composition. 
The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, confirmatory factor analysis, correlation coefficient of Pearson, and 
multiple regression analysis.

The results are summarized below: 

1. School administrators and the overall quality of life was good. By receiving 
adequate and fair compensation, safe and healthy working condition, competency 
Developed, growth and security, social integration, constitutionalism, the total life 
space, social relevance. at a high level. 

2. Variables to predict the quality of working life, including school ad-
ministrators there are 6 variables. Variables in the two variable motivator factors 
such as types of work and responsibilities. Variable hygiene factors such as one’s 
income. and the variable characteristics of school administrators in three variants, 
including the participation aspects. the sufficient. and the communicate. The six 
variables and variables that together can predict the quality of working life, school 
administrators, 73.8 percent of which can be written as an equation to predict 
the raw scores and standard scores were as follows. Equation derived from the 
raw scores. Y/ = 44.762 + .768X
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 + .429X

5
 + 1.602X

14
 +1.540X

10
 + .858 X

13
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3
 Prediction equation in standard score is. Z’

Y
 = .176ZX
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 + .101ZX

5
 + 
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 + .257ZX
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 + .148ZX
13
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3
 2. Variables motivator factors, including 

accomplishment, admittedly respected, types of work, opportunities to progress 
in the future, and responsibilities. Variable hygiene factors, including command-
ing, policies administration, working conditions, colleagues, and the adequacy of 
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income. Variable characteristics, including the performance, participation aspects, 
the sufficient, and the communicate correlated with the quality of work life in 
high school administrators (R = .867), and quality of life can predict the results 
of the study were 75.1 percent. 4. Variables motivator to predict the five variable 
hygiene the five variables and the variable characteristics of school administrators 
four variables and 14 variables to predict the variability of the quality of working 
life of the school administrators, than the predicted one in the group and only 
one in the group. and subgroups divided by sex and age.

 

Keywords: motivator, hygiene characteristics the quality of working life

บทนำา

ยุคนี้เป็นยุคโลกาภิวัตน์ และเป็น
สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge - 
based society and economy) ซึง่เปน็การ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การบริหาร
จดัการในทกุวชิาชพี จำาเปน็ตอ้งปรบัตวัอยา่ง
มาก จึงนำาไปสู่ความสำาเร็จ และความเจริญ
ก้าวหน้า การจัด และการบริหารการศึกษา
ก็เช่นเดียวกันต้องปรับเปล่ียนแนวทางใน
การดำาเนินการจึงจะบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้
เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากร
หลักท่ีสำาคัญของสถานศึกษาและเป็นผู้นำา
ไปสู่ การจัดและการบริหารสถานศึกษาที่ดี 
มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ (ธีระ รุญ
เจริญ 2550: 1) เมื่อกล่าวถึงการบริหารจะ
เกี่ยวข้องกับคน งาน และระบบ ดังนั้นการ
บริหารจะมุ่งประเด็นให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลงานตาม
เป้าหมายสอดคล้องกับความต้องการของ

หน่วยงาน (ใจเด็ด พรไชยา 2536: 58) 
คนทำางานในระดับ ผู้บริหารหลายๆ คนท่ี
ไดร้บัมอบหมายความรบัผดิชอบจากองคก์ร 
มกัจะ ภมูใิจมคีวามสุขในความกา้วหนา้ของ
ชีวิตการทำางานของตนเอง แต่ความกดดัน
จากงานก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ต้อง ทุ่มเททำางาน
หนักมากขึ้น ต้องดูแลรับผิดชอบการทำางาน
ของบุคลากรในองคก์ร เกิดความเครียด พัก
ผอ่นนอ้ย ไม่มีโอกาส ออกกำาลังกาย สุขภาพ
เส่ือมโทรม ถ้ามาทำางานแต่เชา้ กลบัมดืแสดง
วา่เป็นคนทุ่มเทกบังานมาก ชวีติส่วนตวั เริม่
ถดถอยไม่มีเวลาดูแลทั้งตัวเอง ครอบครัว 
คนรอบข้างมากนัก แล้วจะมีคุณภาพชีวิตที่
ดีได้อย่างไร ถ้าคุณภาพชีวิตการทำางานกับ
ชีวิตส่วนตัวมีปัญหา การสร้างความสมดุล
นั้นจึงเป็นหน้าที่และความ รับผิดชอบของ
องค์กรที่จะทำาให้พนักงานเกิดความสมดุล
ในคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างผลงานและมีขวัญ 
กำาลังใจที่ดีในการทำางาน คุณภาพชีวิตเป็น
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สิ่งสำาคัญซึ่งต้องสร้างความสมดุลให้ลงตัว
ที่สุด แต่ความสมดุลนั้นไม่ได้หมายความ
ว่า งานกับครอบครัวต้องหารสองเสมอไป 
ความสมดุลน้ันสามารถสร้างได้จากตนเอง
และความจรงิใจของ ผูบ้รหิารองคก์รท่ีอยาก
จะมคุีณภาพชวิีตทีด่ขีึน้ (ศริพิร กาฬกาญจน์ 
2550: 1-3) 

เมือ่แตล่ะบคุคลไดใ้ชช้วีติการทำางาน
อยู่กับสิ่งท่ีตนเองพอใจก็จะทำาให้มีสภาพ
จิตใจ และอารมณ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้ทำางานดี
ตามไปด้วย ดังนั้นจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละ
องค์การจะต้องศึกษาหรือแสวงหาหนทาง
ให้เกิดความสอดคล้องต้องกันของความพึง
พอใจระหว่าง พนักงานและองค์การ เพื่อ
ให้องคก์ารสามารถบรรลเุปา้หมายสงูสดุ เรา
คงได้ยนิได้ฟงัหรอืเหน็ภาพความขดัแยง้ภาพ
การหยดุงานเพื่อประทว้งหรือเรียกร้องสทิธิ
อนัพงึมพีงึได้ของผูใ้ช ้แรงงานอยูเ่สมอ หรอื
เหตกุารณใ์นบางประเทศทีม่กีารประทว้งจน
เกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้น นั่นเป็นเพราะผู้ใช้
แรงงานมีความรู้สึกว่ากำาลังถูกลิดรอนสิทธิ์ 
คุณภาพชีวิตการทำางานต่ำาลง ผลท่ีตามมา
คือ ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงที่เกิดขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตที่ต้อง หยุด
ชะงัก จนมีผลทำาให้การส่งออกไม่สามารถ
ดำาเนินการไปตามเป้าหมายได้ ซึ่งนอกจาก
องค์การจะสูญเสียรายได้จำานวนมหาศาล
แล้ว พนกังานเองกต็อ้งประสบความลำาบาก 
และขาดรายได้ อกีทัง้สง่ผลกระทบตอ่สงัคม
และประเทศชาติโดยรวมด้วย (ผจญ เฉลิม
สาร 2550: 1-5)

ดังนั้นคุณภาพชีวิตการทำางานเป็น
เรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงกับตัวบุคคลที่
ปฏิบัตงิาน ในองคก์ร ซึง่ผู้บรหิารควรให้ความ
สนใจ บคุคลในองคก์รเปน็ทรพัยากรทีส่ำาคญั
ยิง่ การสรา้งขวญักำาลงัใจในการทำางาน ชว่ย
ใหอ้งคก์รและบคุคลตา่งได้รบัความพึงพอใจ
ดว้ยกนัทัง้สองฝา่ยการศกึษาคณุภาพชีวติการ
ทำางานของผู้บริหารสามารถนำาไปประยุกต์
ใช้เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีคุณภาพดี 
(Healthy) ดำาเนินการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(บญุแสง ชีระภากร 2533: 5) ดงันัน้ผู้บริหาร 
มบีทบาทสำาคัญในการบรหิารงาน การดำาเนนิ
งานขององคก์ารจำาเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งอาศยัผู้
บริหารทีม่คีวามรู้ ความสามารถ จงึนำาพาให้
องคก์ารสามารถอยูร่อดปลอดภยั เพราะโลก
มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ความสำาเร็จ 
ความล้มเหลวในการดำาเนินงาน จึงขึ้นอยู่
กบักลยทุธต์า่งๆ ทีผู่บ้รหิารนำามาใช้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสถานการณร์วม
ถงึคณุลกัษณะของผู้บรหิาร การพฒันา และ
เพิ่มทักษะทางด้านการจัดการให้เป็นระบบ
ที่ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง ด้วย
เหตุผลดงักล่าวผูวิ้จยัจงึสนใจทีจ่ะศึกษาองค์
ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางาน
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในจังหวัดศรสีะเกษ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาคณุภาพชวีติการทำางาน
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในจังหวัดศรสีะเกษ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
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ตวัแปรกลุม่ปจัจัยกระตุน้ ตวัแปรกลุม่ปจัจัย
ค้ำาจุน และตัวแปรกลุ่มคุณลักษณะของผู้
บริหาร กับคุณภาพชีวิตการทำางานของผู้
บริหารสถานศึกษาทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่ม
ย่อยที่แบ่งตาม เพศ และอายุ

3. เพ่ือวิเคราะห์ตัวแปรท่ีดีท่ีส่งผล
ตอ่คณุภาพชวีติการทำางานของผูบ้ริหารสถาน
ศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ
ในการทำานายของ ตวัแปรกลุม่ปจัจยักระตุน้ 
ตัวแปรกลุ่มปัจจัยค้ำาจุนและตัวแปรกลุ่ม
คุณลักษณะต่อคุณภาพชีวิตการทำางานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มรวมและกลุ่ม
ย่อยที่แบ่งตาม เพศ และอายุ

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยคร้ังน้ีเปน็การศกึษาปจัจัยท่ี
ส่งผลต่อคณุภาพชวีติการทำางานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษซึ่งประกอบ
ด้วยดังนี้ ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จำานวน 
964 คน ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรทำานาย 
ประกอบด้วย ตัวแปร 3 กลุ่ม ดังนี้ ตัวแปร
กลุ่มปัจจัยกระตุ้น ได้แก่ ความสำาเร็จของ
งาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะ
งาน โอกาสท่ีจะก้าวหน้าในอนาคต ความ
รับผิดชอบ ตัวแปรกลุ่มปัจจัยค้ำาจุน ได้แก่ 

การบงัคบับญัชา นโยบายบรหิาร สภาพการ
ทำางาน ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ความ
เหมาะสมของรายได ้ตัวแปรกลุม่คุณลกัษณะ
ของผูบ้รหิารสถานศึกษา ไดแ้ก ่ความรูค้วาม
สามารถสำาหรับการทำางาน การใหมี้ส่วนร่วม 
ความเพียงพอในชีวิต ความสามารถในการ
สือ่สาร ตัวแปรเกณฑ ์ไดแ้ก่ คณุภาพชีวิตการ
ทำางานของผู้บริหารสถานศกึษาซึ่งประกอบ
ดว้ย คา่ตอบแทนทีเ่ปน็ธรรมและเพยีงพอ สิง่
แวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย พัฒนา
ความรูค้วามสามารถของบคุคล ความกา้วหนา้
และความมัน่คงในงาน บรูณาการทางสงัคม 
ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำางานและ
ชีวิตส่วนตัว ลักษณะการบริหารงาน ความ
เกี่ยวข้องของสังคมสัมพันธ์

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวจัิยครัง้นี ้ผูว้จิยัประยกุตท์ฤษฎี
และแนวคิดที่สำาคัญดังนี้ ทฤษฎีปัจจัยคู่ของ 
Fredrick Herzberg (Herzberg, 1959 ) 
ที่กล่าวว่าปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) 
หรือปจัจัยกระตุน้ และ ปจัจยัค้ำาจุน (Hygiene 
Factors) หรือ ปจัจยัสุขอนามยั คณุลกัษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาอาศัยงานวิจัยของ
ทศันา แสวงศกัดิ ์(2549: 76) คณุภาพชวีติ
การทำางานอาศยัแนวคดิของ Walton (1974: 
12-16) สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการ
วิจัยได้ดังภาพที่ 1.1 
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แบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร
สถานศึกษาแล้วนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ทาง
สถติซิึง่มีรายละเอียดดงันี ้1. ประชากร ไดแ้ก ่
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัด
ศรีสะเกษ จำานวน 964 คน กลุ่มตัวอย่าง 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ในจงัหวดั
ศรีสะเกษ จำานวน 440 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) มีขัน้ตอนการดำาเนินการดงัน้ี แบ่ง
ประชากรตามเขตพื้นที่การศึกษาจำานวน 5 
เขต ประกอบดว้ยเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 2 เขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 
4 และ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
28 (ศรีสะเกษ) ซ่ึงเปน็ผูบ้ริหารสถานศกึษา
ในจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จำานวน 964 
คน คำานวณจำานวนกลุ่มตัวอย่าง 

เนือ่งจากมตีวัแปรทีศ่กึษาท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ต้องใช้จำานวนกลุ่ม
ตัวอย่างตัวแปรดังน้ันผู้วิจัยได้กำาหนดกลุ่ม
ตัวอยา่งโดยใชเ้กณฑพ์จิารณาขนาดของกลุม่
ตวัอย่างประมาณ 20 เทา่ของตวัแปรสงัเกต
ได้ ในงานวจัิยน้ีมีตวัแปร 15 ตวัแปร 20×15 
= 300 ซึง่อาจเกดิผลความคลาดเคลือ่นของ
ผลการวจิยัและปอ้งกนัความไมส่มบรูณข์อง

(2549 : 76)  คุณภาพชีวิตการทํางานอาศัยแนวคิดของ 

Walton (1974 : 12-16) สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิด

การวิจัยไดดังภาพที่ 1.1  
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ 

(correlational research)  ผูวิจัยไดกําหนดประชากร  

สุมกลุมตัวอยาง สรางแบบสอบถามและตรวจสอบ

คุณภาพของแบบสอบถาม  รวบรวมขอมูลจากผูบริหาร

สถานศึกษาแลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ ซ่ึง มี

รายละ เ อียดดั ง น้ี   1. ประชากร   ได แก  ผู บ ริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ในจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 964 คน  กลุม

ตัวอยาง ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดศรีสะเกษ 

จํานวน  440 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น 

(Stratified Random Sampling) มีขั้นตอนการ

ดําเนินการดังน้ี แบงประชากรตามเขตพื้นที่การศึกษา

จํานวน 5 เขต   ประกอบดวยเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และ เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ) ซ่ึง เปนผูบริหาร

สถานศึกษาในจังหวัดศรี สะเกษ สั งกัด สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน   964   คน   

คํานวณจํานวนกลุมตัวอยาง  

 เ น่ืองจากมีตั วแปรที่ศึกษาที่ ใช ในการ

วิเคราะหถดถอยพหุคูณ ตองใชจํานวนกลุมตัวอยางตัว

แปรดังน้ันผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑ

พิจารณาขนาดของกลุมตัวอยางประมาณ 20 เทาของตัว

แปรสังเกตได ในงานวิจัยน้ีมีตัวแปร 15 ตัวแปร  20×15 

= 300 ซ่ึงอาจเกิดผลความคลาดเคล่ือนของผลการวิจัย

และปองกันความไมสมบูรณของแบบสอบถามจึงเก็บกับ

กลุมตัวอยางเปนจํานวนท้ังหมด 440 คน (นงลักษณ  

วิรัชชัย 2538 :  46 อางอิงจาก Saris & Stronkhorst 

ตัวแปรกลุมปจจัยกระตุน 

1.ความสําเร็จของงาน 

2.การไดรับการยอมรับนับถือ 

3.ลักษณะงาน 

4.โอกาสที่จะกาวหนาใน

อนาคต 

5.ความรับผิดชอบ 

ตัวแปรกลุมปจจัยค้ําจุน 

1.การบังคับบัญชา 

2.นโยบายบริหาร 

3.สภาพการทํางาน 

4.ความสัมพันธกับผูรวมงาน 

5.ความเหมาะสมของรายได   

ตัวแปรกลุมคุณลักษณะของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

1.ความรูความสามารถ

สําหรับการทํางาน 

2.การใหมีสวนรวม 

3.ความเพียงพอในชีวิต 

4.ความสามารถในการส่ือสาร 

 

คุณภาพชีวิตการทํางาน

ของผูบริหารสถานศึกษา 

         1 ตอบแทนที่เปนธรรมและ

เพียงพอ  

            2 ส่ิงแวดลอมที่ถูกลักษณะ

และปลอดภัย   

            3 พัฒนาความรู

ความสามารถของบุคคล   

            4 ความกาวหนาและความ

ม่ันคงในงาน   

 5 บูรณาการทางสังคม   

 6 ความสมดุลระหวางชีวิต

การทํางานและชีวิตสวนตัว   

 7 ลักษณะการบริหารงาน   

 8 ความเก่ียวของของสังคม

สัมพนัธ 

 

ตัวแปรกลุมดานชีวสังคม 

1.เพศ        2.อายุ 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสห
สัมพันธ์ (correlational research) ผู้วิจัย
ได้กำาหนดประชากร สุ่มกลุ่มตัวอย่าง สร้าง
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แบบสอบถามจึงเก็บกับกลุ่มตัวอย่างเป็น
จำานวนทั้งหมด 440 คน (นงลักษณ์ วิรัชชัย 
2538: 46 อา้งองิจาก Saris & Stronkhorst 
1984: 213-214; Anderson & Gerbing 
1984: 155-173; Lindeman Merenda 
& Glod, 1980: 163) คำานวณจำานวนกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละเขตพ้ืนที่ตามสัดส่วนโดย
การสุ่มแบบอย่างง่ายได้ 2. เครื่องมือที่ใช้ใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู เปน็แบบสอบถาม 1 
ฉบบั มลีกัษณะเปน็แบบสอบถามแบบตรวจ
สอบรายการ (checklist) และแบบมาตรา
การประเมิน (rating scale) ประกอบด้วย
ข้อความ 5 ตอน ตอนที่ 1 ตัวแปรกลุ่มชีว
สังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ เพศ 
อาย ุตอนที ่2 เปน็ตวัแปรเกีย่วกบักลุม่ปจัจยั
กระตุ้น ไดแ้ก ่ความสำาเร็จของงาน การได้รับ
การยอมรับนับถือ ลักษณะงาน โอกาสที่จะ
ก้าวหน้าในอนาคต ความรับผิดชอบ ตอนที่ 
3 กลุ่มปัจจัยค้ำาจุน ได้แก่ การบังคับบัญชา 
นโยบายบริหาร สภาพการทำางาน ความ
สมัพนัธ์กบัผู้รว่มงาน ความเหมาะสมของราย
ได้ ตอนที่ 4 กลุ่มคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้แก่ ความรู้ความสามารถ
สำาหรับการทำางาน การให้มีส่วนร่วม ความ
เพยีงพอในชวิีต ความสามารถในการส่ือสาร 
ตอนที ่5 คณุภาพชวีติการทำางานของผู้บรหิาร
สถานศึกษา ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
และเพียงพอ สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและ
ปลอดภัย พัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคคล ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 
บูรณาการทางสังคม ความสมดุลระหว่าง

ชวีติการทำางานและชวีติสว่นตัว ลกัษณะการ
บรหิารงาน ความเกีย่วขอ้งของสงัคมสมัพนัธ์

วิธีการวิจัย

1. ศึกษาแนวทางการสรา้งเครือ่งมอื
เพือ่ตรวจสอบรปูแบบ ซึง่เปน็ แบบสอบถาม
แบบแบบเตมิคำาตอบ แบบตรวจสอบรายการ 
(checklist) และมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) สำาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง โดยประเด็นคำาถามจะ
เกดิจากการศกึษาแนวคดิทฤษฎแีละเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวแปรกลุ่มปัจจัยกระตุ้น 
ตัวแปรกลุ่มปัจจัยค้ำาจุน และตัวแปรกลุ่ม
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาและ
คุณภาพชีวิตการทำางาน 

2. กำาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของ
แบบสอบถาม โดยกำาหนดประเด็นคำาถาม
ที่สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะของแต่ละ
ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรกลุ่มปัจจัยกระตุ้น 
ตัวแปรกลุ่มปัจจัยค้ำาจุน และตัวแปรกลุ่ม
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาและ
คุณภาพชีวิตการทำางาน 

3. ดำาเนินการสรา้งแบบสอบถามโดย
ปรับปรงุและแกไ้ขแบบสอบถาม ใหส้อดคล้อง
กับนิยามปฏิบัติการ จำานวน 176 ข้อ มี
ลกัษณะเปน็แบบมาตรการประเมนิ (Rating 
scale) 5 ระดับ คือ จริงมากที่สุด จริงมาก 
จรงิปานกลาง จรงิน้อย จรงิน้อยทีส่ดุ เกณฑ์
การให้คะแนนในแต่ละขอ้มีคะแนน 5 อนัดบั 
ในกรณีที่เป็นข้อความทางบวก “มากที่สุด” 
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ให้ 5 คะแนน และลดลงตามลำาดับ “น้อย
ที่สุด” ให้ 1 คะแนน ในกรณีที่เป็นข้อวาม
ทางลบให้คะแนนกลับกัน

4. การปรับปรุงผู้วิจัยดำาเนินการ
ปรับปรุงตามคำาแนะนำาของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

5. ขอความอนเุคราะหผ์ูท้รงคณุวฒุิ
ทางด้านการบริหารการศึกษา และผู้ทรง
คุณวุฒิทางด้านการวิจัย หรือวัดผลและ
ประเมินผล จำานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างประเด็นคำาถามกับ
นิยามเชิงปฏิบัติการในแต่ละปัจจัย เป็นการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) หลงัจากผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างประเด็นคำาถามกับนิยาม
เชงิปฏบิตักิารในแต่ละปัจจัยแลว้ ผู้วิจยัจะนำา
ขอ้มลูจากผูเ้ชีย่วชาญมาวเิคราะหด์ชันคีวาม
สอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) 
โดยมเีกณฑใ์นการคดัเลอืกขอ้คำาถามทีเ่หมาะ
สม จากการพจิารณา คา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง 
IOC ของข้อคำาถามที่ค่าตั้งแต่ 0.6 -1.00 

6. ตรวจสอบคุณภาพรายข้อ ผู้วิจัย
นำาแบบวดัไปทดลองกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จำานวน 100 คน จากนัน้นำาผลการดลองมา
หาค่าอำานาจจำาแนก (Discrimination) กับคา่
ความเทีย่งตรง (Validity) ของแบบสอบถาม

แลว้ปรบัปรงุแบบสอบถามโดยการพจิารณา
จากคา่อำานาจจำาแนกของแตล่ะข้อคำาถาม โดย
การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายขอ้ และคะแนนรวมทีหั่ก
คะแนนข้อนั้นออก (Corrected Item-Total 
Correlation ) ไดค้ดัเลอืกขอ้ทีม่นียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 ได้ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 
0.17 ถึง 0.95 ยกตวัอยา่ง เช่น ตวัแปรกลุ่ม
ปัจจัยกระตุ้น ด้านความสำาเร็จของงาน ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง IOC 0.6-1.00 ค่า
อำานาจจำาแนก 0.30-0.71ความเชื่อมั่น.
878ความเทีย่งตรงเชิงโครงสรา้ง Chi-square= 
59.691, df= 62, P-value= 0.560, CMIN/
DF= .963, GFI= 0.928, AGFI= 0.878, 
RMSEA= 0.000, RMR= 0.022

7. ตรวจสอบความชือ่มัน่ (Reliability) 
ของแบบวดัผูว้จัิยไดน้ำาข้อความทีค่ดัเลอืกไว้
มาหาค่าความเชื่อถือได้โดยค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า Alpha ของ Cronbach (Cronbach’ 
s Alpha Coefficient) ไดค้า่ความเชือ่มัน่ของ
แบบสอบถามตั้งแต่ 0.86 ถึง 0.96 

8. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง (Construct validity) โดยการ
วิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยัน ความเท่ียง
ตรงเชงิโครงสร้างของแบบสอบถาม เชน่ ความ
สำาเรจ็ของงาน Model Fit Summary CMIN
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Chi -square= 59.691, df= 62, 
P-value= 0.560, CMIN/DF= .963, GFI= 
0.928, AGFI= 0.878, 

RMSEA= 0.000, RMR= 0.022

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป

1.  ในการศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทำางานของผู้บริหารสถานศึกษาใช้ ค่าเฉลี่ย 
(Mean, ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviations, S) แลว้เทยีบกบัเกณฑท์ีก่ำาหนด
ดังนี้ 

1.1 เกณฑ์สำาหรับคะแนนในกลุ่ม
ตัวแปรกลุ่มปัจจัยกระตุ้น กลุ่มปัจจัยค้ำาจุน 
กลุ่มคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
และตัวแปรคุณภาพชีวิตการทำางานของผู้

6.  ตรวจสอบคุณภาพรายขอ ผูวิจัยนําแบบวัดไป

ทดลองกับผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 100 คน 

จากน้ันนําผลการดลองมาหาคาอํานาจจําแนก 

(Discrimination) กับคาความเที่ยงตรง (Validity) 

ของแบบสอบถามแลวปรับปรุงแบบสอบถามโดยการ

พิจารณาจากคาอํานาจจําแนกของแตละขอคําถาม โดย

การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง

คะแนนรายขอ และคะแนนรวมที่หักคะแนนขอน้ันออก 

(Corrected Item-Total Correlation ) ไดคัดเลือกขอ

ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดคาอํานาจจําแนก

ตั้งแต 0.17 ถึง 0.95   ยกตัวอยาง เชน ตัวแปรกลุม

ปจจัยกระตุน ดานความสําเร็จของงาน คาดัชนีความ

สอดคลอง  IOC 0.6-1.00 คาอํานาจจําแนก 0.30-0.71

ความเชื่อม่ัน.878ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง Chi-

square= 59.691, df= 62, P-value= 0.560, 

CMIN/DF= .963, GFI= 0.928, AGFI= 0.878, 

RMSEA= 0.000, RMR= 0.022 

 7.  ตรวจสอบความชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบวัด

ผูวิจัยไดนําขอความที่คัดเลือกไวมาหาคาความเชื่อถือได

โดยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา Alpha ของ Cronbach    

(Cronbach’ s Alpha  Coefficient)   ไดคาความ

เชื่อม่ันของแบบสอบถามตั้งแต 0.86 ถึง 0.96    

8.  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct 

validity) โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ความ

เ ท่ีย งตรง เ ชิ ง โ ครงส ร างของแบบสอบถาม  เช น 

ความสําเร็จของงาน Model Fit Summary  CMIN 
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Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
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Chi -square= 59.691, df= 62, P-value= 0.560, 

CMIN/DF= .963, GFI= 0.928, AGFI= 0.878,  

RMSEA= 0.000, RMR= 0.022 

 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
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2.50-3.49     พอใช 
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1.00-1.49     ไมดีเลย 

2. ในการศึกษาตัวแปรทํานายที่ดีของคุณภาพชีวิตการ
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ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Selection) 

3. ในการศึกษาความสัมพันธตามวัตถุประสงคไดใชการ

วิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบ (Enter Selection) 

4. เปรียบเทียบความสามารถในการทํานายคุณภาพชีวิต

การทํางานของผูบริหารสถานศึกษา ไดใชการทดสอบ

เอฟ (F- test) 

 

ผลการวิจัย  

1.  ผูบริหารสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตโดยรวมและราย

ดานอยูในระดับดี โดยที่ไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม อยู
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ความม่ันคงในงาน ไดรับความรวมมือและสนับสนุนจาก

ผูเก่ียวของ มีความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและ

ชีวิตสวนตัว  บริหารงานดวยความเสมอภาคและ

ยุติธรรม และไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน อยูใน

ระดับมาก   

2.  ตัวแปรทํานายที่ดีของคุณภาพชีวิตการทํางานของ

ผูบริหารสถานศึกษา มี 6 ตัวแปรประกอบดวย ตัวแปร

ในกลุมปจจัยกระตุน 2 ตัวแปร ไดแก ลักษณะงาน และ

ความรับผิดชอบ  กลุมปจจัยค้ําจุน 1 ตัวแปร ไดแก 

ความ เหมาะสมของราย ได  และ ตั วแปร ในกลุ ม

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 3 ตัวแปร ไดแก 

การเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวม ความเพียงพอใน

ชีวิต และความสามารถในการส่ือสาร และตัวแปร

ทํานายที่ดีทั้ ง 6 ตัวแปร น้ี รวมกันสามารถทํานาย

6.  ตรวจสอบคุณภาพรายขอ ผูวิจัยนําแบบวัดไป

ทดลองกับผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 100 คน 

จากน้ันนําผลการดลองมาหาคาอํานาจจําแนก 

(Discrimination) กับคาความเที่ยงตรง (Validity) 

ของแบบสอบถามแลวปรับปรุงแบบสอบถามโดยการ

พิจารณาจากคาอํานาจจําแนกของแตละขอคําถาม โดย

การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง

คะแนนรายขอ และคะแนนรวมที่หักคะแนนขอน้ันออก 

(Corrected Item-Total Correlation ) ไดคัดเลือกขอ

ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดคาอํานาจจําแนก

ตั้งแต 0.17 ถึง 0.95   ยกตัวอยาง เชน ตัวแปรกลุม

ปจจัยกระตุน ดานความสําเร็จของงาน คาดัชนีความ

สอดคลอง  IOC 0.6-1.00 คาอํานาจจําแนก 0.30-0.71

ความเชื่อม่ัน.878ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง Chi-

square= 59.691, df= 62, P-value= 0.560, 

CMIN/DF= .963, GFI= 0.928, AGFI= 0.878, 

RMSEA= 0.000, RMR= 0.022 

 7.  ตรวจสอบความชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบวัด

ผูวิจัยไดนําขอความที่คัดเลือกไวมาหาคาความเชื่อถือได

โดยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา Alpha ของ Cronbach    

(Cronbach’ s Alpha  Coefficient)   ไดคาความ

เชื่อม่ันของแบบสอบถามตั้งแต 0.86 ถึง 0.96    

8.  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct 

validity) โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ความ

เ ท่ีย งตรง เ ชิ ง โ ครงส ร างของแบบสอบถาม  เช น 
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บริหารสถานศึกษาด้านย่อยๆ (ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ 2555: 75) 

ค่าเฉลี่ย   ระดับ

4.50-5.00  มากที่สุด

3.50 -4.49  มาก

2.50-3.49  ปานกลาง

1.50-2.49  น้อย

1.00-1.49  น้อยที่สุด

1.2 เกณฑ์สำาหรับคะแนนคุณภาพ
ชีวิตการทำางานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย   ระดับ

4.50-5.00  ดีมาก

3.50 -4.49  ดี

2.50-3.49  พอใช้

1.50-2.49  ไม่ดี

1.00-1.49  ไม่ดีเลย

2. ในการศกึษาตวัแปรทำานายท่ีดขีอง
คุณภาพชีวิตการทำางานของผู้บริหารสถาน
ศกึษา ไดใ้ชก้ารวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณูแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Selection)

3. ในการศึกษาความสัมพันธ์ตาม
วัตถปุระสงคไ์ดใ้ช้การวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณู
แบบ (Enter Selection)

4. เปรยีบเทยีบความสามารถในการ
ทำานายคณุภาพชีวติการทำางานของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา ได้ใช้การทดสอบเอฟ (F- test)

ผลการวิจัย 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพ
ชวีติโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัด ีโดยที่
ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม อยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ได้
รบัการพฒันาความรู ้ความสามารถ มคีวาม
กา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ไดร้บัความ
รว่มมอืและสนับสนนุจากผูเ้กีย่วขอ้ง มคีวาม
สมดลุระหวา่งชวีติการทำางานและชวีติสว่นตวั 
บรหิารงานดว้ยความเสมอภาคและยติุธรรม 
และได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน อยู่
ในระดับมาก 

2. ตัวแปรทำานายที่ดีของคุณภาพ
ชีวิตการทำางานของผู้บริหารสถานศึกษา มี 
6 ตวัแปรประกอบด้วย ตวัแปรในกลุม่ปจัจยั
กระตุ้น 2 ตัวแปร ได้แก่ ลักษณะงาน และ
ความรบัผดิชอบ กลุม่ปจัจยัค้ำาจนุ 1 ตวัแปร 
ได้แก่ ความเหมาะสมของรายได้ และตวัแปร
ในกลุม่คณุลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
3 ตวัแปร ไดแ้ก ่การเปิดโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้ง
มีส่วนร่วม ความเพียงพอในชีวิต และความ
สามารถในการสื่อสาร และตัวแปรทำานาย
ที่ดีทั้ง 6 ตัวแปรนี้ ร่วมกันสามารถทำานาย
คุณภาพชีวิตการทำางานของผู้บริหารสถาน
ศึกษาได้ร้อยละ 73.8 ซึ่งสามารถเขียนเป็น
สมการทำานายในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานได้ดังนี้

สมการทำานายในรูปคะแนนดิบ คือ 
Y/ = 44.762 + .768X

12
 + .429X

5
 + 

1.602X
14

 +1.540X
10

 + .858 X
13

 + .597X
3
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สมการทำานายในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
Z’

Y
 = .176ZX

12
 + .101ZX

5
 + .280ZX

14
 

+ .257ZX
10

 + .148ZX
13

 + .147ZX
3
 

3. ตัวแปรกลุ่มปัจจัยกระตุ้น ได้แก่ 
ความสำาเร็จของงาน การได้รับการยอมรับ
นับถือ ลักษณะงาน โอกาสที่จะก้าวหน้าใน
อนาคต และความรับผิดชอบ ตัวแปรกลุ่ม
ปจัจยัค้ำาจนุได้แก ่การบงัคบับญัชา นโยบาย
บริหาร สภาพการทำางาน ความสัมพันธ์กับ
ผู้ร่วมงาน และความเหมาะสมของรายได้ 
ตัวแปรกลุ่มคุณลักษณะของผู้บริหารสถาน
ศึกษา ได้แก่ ความรู้ความสามารถสำาหรับ
การทำางาน การใหม้สีว่นร่วม ความเพยีงพอ
ในชีวิต และความสามารถในการสื่อสารมี
ความสมัพนัธก์บัคณุภาพชวีติการทำางานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (R = 
.867) และร่วมกันสามารถทำานายคุณภาพ
ชีวิตการทำางานของผู้บริหารสถานศึกษาได้
ร้อยละ 75.1 

4. ตัวแปรทำานายในกลุ่มปัจจัย
กระตุ้น 5 ตัวแปร สามารถทำานายความ
แปรปรวนของคณุภาพชวีติการทำางานของผู้
บริหารสถานศึกษา ได้ร้อยละ 56 และร่วม
กนัทำานายไดม้ากกวา่ตวัทำานายในกลุม่ปจัจยั
กระตุน้ตวัใดตวัหนึง่เพยีงตวัเดยีวทัง้ในกลุม่
รวม และกลุ่มย่อยที่แบ่งตาม เพศ และอายุ 
ยกเว้น กลุ่มหญิง 

ตวัแปรทำานายในกลุม่ปจัจยัค้ำาจนุ 5 
ตวัแปร สามารถทำานายความแปรปรวนของ
คุณภาพชีวิตการทำางานของผู้บริหารสถาน

ศึกษาได้ร้อยละ 63 และร่วมกันสามารถ
ทำานาย ได้มากกว่าตัวทำานายในกลุ่มปัจจัย
ค้ำาจุนตัวใดตัวหนึ่งเพียง ตัวเดียวทั้งในกลุ่ม
รวม และกลุ่มย่อยที่แบ่งตาม เพศ และอายุ 

ตัวแปรทำานายในกลุ่มคุณลักษณะ
ของผู้บริหาร 4 ตัวแปร สามารถทำานาย
ความแปรปรวนของคณุภาพชวีติการทำางาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ 65 และ
รว่มกนัทำานาย ไดม้ากกวา่ตวัทำานายในกลุม่
คุณลักษณะของผู้บริหารตัวใดตัวหนึ่งเพียง
ตัวเดียวทั้งในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยที่แบ่ง
ตาม เพศ และอายุ 

ตวัแปรทำานายในกลุม่ปัจจยักระตุน้ 
5 ตัวแปร กลุ่มปัจจัยค้ำาจุน 5 ตัวแปร และ
ตวัแปรในกลุม่คณุลกัษณะของผู้บรหิารสถาน
ศึกษา 4 ตัวแปร รวม 14 ตัวแปร สามารถ
ทำานายความแปรปรวนของคณุภาพชวีติการ
ทำางานของผูบ้รหิารสถานศกึษา ไดม้ากกวา่
ตวัทำานายในกลุม่ปจัจยักลุม่ใดกลุม่หนึง่เพยีง
กลุม่เดยีวทัง้ในกลุม่รวม และกลุม่ยอ่ยทีแ่บง่
ตาม เพศ และอายุ

อภิปรายผล

1. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
สถานศกึษามีคณุภาพชวิีตโดยรวมและรายดา้น
อยู่ในระดับดี โดยที่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภยั ได้รบัการพัฒนาความรู ้ความ
สามารถ มคีวามกา้วหน้าและความมัน่คงใน
งาน ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้
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เกีย่วขอ้ง มคีวามสมดลุระหวา่งชวีติการทำางาน
และชวีติสว่นตวั บรหิารงานดว้ยความเสมอ
ภาคและยุตธิรรม และไดร้บัการยอมรบัจาก
เพือ่นรว่มงาน อยูใ่นระดับมาก ทัง้นีเ้น่ืองจาก
แรงกระตุน้ทำาใหบ้คุคลแสดงความรู ้สามารถ
ตอบสนองความต้องการภายในของแต่ละ
บุคคลและมวัีตถปุระสงคก์ารพฒันาคณุภาพ
ชีวิตการทำางานท่ีตอบสนองความต้องการ
และความจำาเป็น ความคาดหวังและความ
ต้องการที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ
ตัดสินใจ และการส่ือสารชัดเจนในการส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมดังนั้นแรงจูงใจภายใน
ท่ีเกิดจากการทำางานจะเน้นความต้องการ
ของมนษุยท์ีม่คีวามตอ้งการทางกายภาพสงู 
โดยเฉพาะค่าตอบแทนต่างๆ เป็นสิ่งสำาคัญ
เพราะชว่ยสง่เสริมใหม้นษุย์ทำางานตอบสนอง
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ความพอใจกับชีวิตการทำางานและชีวิตส่วน
ตัว ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง การสร้าง
ความไวว้างใจ ความมัน่คงทางอารมณ ์ความ
กระตือรือร้น มีอารมณ์ขัน เป็นคนดูอบอุ่น
หรือมีความเอื้ออารี มีความอดทนสูงต่อ
ความตงึเครยีดรูจั้กตนเองและมวัีตถุประสงค์
ในการทำางานประสิทธิภาพ เป็นการสร้าง
ความเข้าใจที่ดีและถูกต้อง ช่วยลดปัญหา
และความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น ดังนี้ ผู้บริหาร
ตอ้งอาศยัหลกัการประชาสมัพันธ ์เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การทำางานและหน่วยงานให้ทุกคนยอมรับ
ศรทัธาหนว่ยงานและพร้อมทีจ่ะทำางานดว้ย
ความสขุทำาใหเ้กดิความสมดลุในการทำางาน

องคก์ารสนบัสนนุการสรา้งวัฒนธรรมความ
สัมพันธ์และการยอมรับนับถือขององค์การ

2. จากสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
ที่ว่าตัวแปรกลุ่มปัจจัยกระตุ้น ได้แก่ ความ
สำาเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ 
ลักษณะงาน โอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต 
ความรับผิดชอบ ตัวแปรกลุ่มปัจจัยค้ำาจุน 
ได้แก่ การบังคับบัญชา นโยบายบริหาร 
สภาพการทำางาน ความสมัพนัธก์บัผูร้ว่มงาน 
ความเหมาะสมของรายได้ และตัวแปรกลุ่ม
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
ความรูค้วามสามารถสำาหรบัการทำางานการ
ใหม้สีว่นรว่ม ความเพียงพอในชีวติ และความ
สามารถในการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตการทำางานของผู้บริหารสถาน
ศึกษา ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรกลุ่มปัจจัย
กระตุ้น กลุ่มปัจจัยค้ำาจุน กลุ่มคุณลักษณะ
ของผูบ้ริหารสถานศกึษา มคีวามสมัพนัธก์บั
คุณภาพชีวิตการทำางานของผู้บริหารสถาน
ศึกษาอยู่ในระดับสูง

3. จากสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
ที่ว่าตัวแปรกลุ่มปัจจัยกระตุ้น ตัวแปรกลุ่ม
ปัจจัยค้ำาจุน และตัวแปรกลุ่มคุณลักษณะ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปร
เป็นตัวแปรทำานายที่ดีของคุณภาพชีวิตการ
ทำางานของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการ
วิจัยพบว่า ตัวแปรทำานายที่ดีของคุณภาพ
ชีวิตการทำางานของผู้บริหารสถานศึกษา มี 
6 ตัวแปรประกอบด้วยตัวแปรในกลุ่มปัจจัย
กระตุ้น 2 ตัวแปร ได้แก่ ลักษณะงาน และ
ความรับผิดชอบกลุ่มปัจจัยค้ำาจุน 1 ตัวแปร 
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ได้แก่ ความเหมาะสมของรายได้ตัวแปรใน
กลุม่คณุลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษา 3 
ตวัแปร ไดแ้ก ่การเปดิโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งมี
ส่วนร่วม ความเพียงพอในชีวิต และความ
สามารถในการสือ่สาร ตวัแปรทำานายทีด่ชีดุ
นี้ร่วมกัน สามารถทำานายคุณภาพชีวิตการ
ทำางานของผู้บริหารสถานศึกษา ได้ร้อยละ 
73.8 ทัง้นีเ้นือ่งจากธรรมชาติของมนุษย์แล้ว
ทุกคนย่อมปรารถนาสิ่งที่ดีกว่าเดิม สำาหรับ
ตนเองและคนทีต่นรกัเสมอ และคนทีม่คีวาม
รูค้วามสามารถมากกวา่ก็มโีอกาสดีกวา่ทีจ่ะ
ประสบความสำาเร็จตามทีป่รารถนา สามารถ
ชว่ยตนเองและสังคมได้เปน็อย่างด ีดังนัน้ คน
ทีห่วงัความสุขและความเจรญิจงึหาความรูอ้ยู่
เสมอ ซึ่งสามารถทำาได้หลายทาง เป็นต้นว่า 
การศกึษาหาความรูแ้ละประสบการณจ์ากสิง่
ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำาวัน ศึกษา
จากสื่อต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนามาก
ขึ้นช่วยให้การทำางานประสบผลสำาเร็จตาม
เป้าหมายและมีการให้คำาปรึกษา พัฒนา
ทีมงาน การเปิดโอกาสให้มีอิสระในการแก้
ปัญหาการมีส่วนรวม หรือความรับผิดชอบ
เต็มที่ การมีอำานาจเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเน้นผลงานเป็นหลัก นอกจากจะ
มีการพัฒนาการบริหารให้เกิดประสิทธิผล
ดังกล่าวแล้วก็มีการพัฒนาเทคนิค วิธีการ
บริหารให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการ
มคีวามรอบรูใ้นเร่ืองราวหรือเหตุการณต่์างๆ 
จะทำาให้สามารถวางแผนและตัดสินใจใน
การดำาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมใน
ทุกๆ ด้าน ซึ่งนำามาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

เพราะปจัจบุนัเปน็โลกแห่งขอ้มลูขา่วสาร ผูท้ี่
มขีา่วสารขอ้มลูมากกวา่จึงเปน็ผูที้ไ่ดเ้ปรยีบ
และมีโอกาสประสบความสำาเร็จในชีวิตรวม
ทัง้เงนิเดอืนกม็สีว่นเกีย่วขอ้งกบัปจัจัยทีท่ำาให้
ผู้ปฏิบัติงาน เกิดความพอใจในการทำางาน 
อันเนื่องมาจากมีแรงจูงใจภายในที่เกิดจาก
การทำางานจะเนน้ความต้องการของมนษุย์ท่ี
มีความต้องการทางกายภาพสูง โดยเฉพาะ
ค่าตอบแทนต่างๆ เป็นสิ่งสำาคัญเพราะช่วย
ส่งเสริมให้มนุษย์ทำางานตอบสนองหน่วย
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งค่าตอบแทน
เป็นการให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูป
แบบตา่งๆ ของการจ่ายเงินหรอืรางวลัให้แก่
พนกังานทีเ่กดิขึน้จากการทำางานรวมทัง้การ
รูจ้กัพอในการบรโิภคและการใชช้วีติ ลด ละ 
และเลกิ วฒันธรรมการบรโิภคทีไ่รส้าระ การ
มีจิตสำานึกท่ีตระหนักถึงความพอใจในการ
ใช้ชีวิตอย่างพอดี และรู้จักระดับความพอ
เพียง จะนำาไปสู่การประกอบสัมมาชีพหา
เลีย้งตนเองอยา่งถกูตอ้ง ไมเ่กดิความโลภจน
เบียดเบียนผู้อื่น แต่มีความพอเพียงที่จะคิด
เผื่อแผ่แบ่งปันไปยังคนอื่นๆ ในชุมชน หรือ
องค์กรและสังคมได้ 

4. จากสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่3 และ 
4 ทีว่า่ตวัแปรกลุม่ปจัจยักระตุน้ ตวัแปรกลุม่
ปจัจัยค้ำาจนุ และตวัแปรกลุม่คณุลกัษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
ทำานายคณุภาพชีวติการทำางานของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาได้มากกว่าตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง
เพียงตัวเดียวและตัวในชุดใดชุดหนึ่งเพียง
ชุดเดียว ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรทำานาย
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ในกลุ่มปัจจัยกระตุ้น 5 ตัวแปร สามารถ
ทำานายความแปรปรวนของคุณภาพชวีติการ
ทำางานของผูบ้รหิารสถานศกึษา ไดม้ากกวา่
ตวัทำานายในกลุม่ปจัจยักระตุน้ตวัใดตวัหนึง่
เพียงตัวเดียวทั้งในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย
ที่แบ่งตาม เพศ และอายุ ยกเว้น กลุ่มหญิง 
ตวัแปรทำานายในกลุม่ปจัจัยค้ำาจุน 5 ตัวแปร 
สามารถทำานายความแปรปรวนของคณุภาพ
ชีวิตการทำางานของผู้บริหารสถานศึกษา ได้
มากกวา่ตวัทำานายในกลุม่ปจัจยัค้ำาจนุตวัใด
ตวัหนึง่เพยีง ตัวเดยีวทัง้ในกลุม่รวม และกลุม่
ยอ่ยทีแ่บง่ตาม เพศ และอาย ุตวัแปรทำานาย
ในกลุ่มคุณลักษณะของผู้บริหาร 4 ตัวแปร 
สามารถทำานายความแปรปรวนของคณุภาพ
ชีวิตการทำางานของผู้บริหารสถานศึกษา ได้
มากกวา่ตวัทำานายในกลุม่คณุลกัษณะของผู้
บริหารตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวทั้งในกลุ่ม
รวม และกลุ่มย่อยที่แบ่งตาม เพศ และอายุ 
ตวัแปรทำานายในกลุม่ปจัจยักระตุน้ 5 ตวัแปร 
กลุ่มปัจจัยค้ำาจุน 5 ตัวแปร และตัวแปรใน
กลุ่มคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
4 ตัวแปร รวม 14 ตัวแปร สามารถทำานาย
ความแปรปรวนของคณุภาพชวีติการทำางาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ได้มากกว่าตัว
ทำานายในกลุ่มปัจจัยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียง
กลุ่มเดียวทั้งในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยที่
แบ่งตาม เพศ และอายุ ทั้งนี้เนื่องจากการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำางานส่วนใหญ่ จะ
เกีย่วข้องการพฒันาทรัพยากรมนษุย ์โดยใช้
วธิกีารหลากหลาย ทัง้ดา้นการฝกึอบรม การ
ประชมุสังสรรค ์การใหก้ารนเิทศ การพฒันา

ตนเองให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะท่ี
จำาเป็นในการพัฒนางาน ตลอดจนใช้วงจร
คุณภาพในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ใหก้ารทำางานประสบผลสำาเรจ็ตามเปา้หมาย
ขณะเดียวกนัการสร้างขวัญกำาลงัใจและจงูใจ
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน การทำางานเป็น
ทีมสามารถแบ่งเบาภาระการทำางาน การ
ระดมความคิด ความรู้มาใช้ในการปรับปรุง
พฒันาการปฏบิตังิาน รวมทัง้การสรา้งมนษุย์
สมัพันธ ์การสง่เสรมิความใกลช้ดิ ความรว่ม
มือในการทำางาน การยอมรับจากเพื่อนร่วม
งาน มบีรรยากาศความเปน็มติร อบอุ่น เอ้ือ
อาทรตอ่กัน ชว่ยเหลอืซึง่กันและกนั มโีอกาส
ปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ เหลา่นีเ้ปน็สว่นสำาคญัที่
สง่เสรมิคณุภาพชีวติการทำางานใหป้ระสบผล
สำาเร็จต้องอาศยัความร่วมมอืจากเพือ่นร่วม
งานต่างกันทั้งความสามารถ และคุณภาพ
ตามธรรมชาตขิองบคุคลตามทางพนัธุก์รรม 
สิง่แวดล้อมและมปีระสบการณใ์นการดำาเนนิ
ชวีติหรอืมกีารเผชญิปัญหาท่ีแตกตา่งกนัทำาให้
รับรู้ต่อคุณภาพชีวิตต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ

ขอ้เสนอแนะการนำาผลการวจิยัไปใช้

1. สำาหรบัสำานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

1.1ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารให้มีการ
พฒันาตนเองในเรือ่งการสือ่สารดา้นภาษาที่
หลากหลายซึง่จะชว่ยใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา
มีคุณภาพชีวิตการทำางานที่ดี

1.2ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความ
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ประพฤติเกี่ยวกับความเหมาะสมของราย
ได้โดยยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

1.3 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้
บริหารเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

1.4 ควรส่งเสริมและสนับสนุน
จัดสรรงบประมาณให้ผู้บริหารได้ฝึกอบรม
การจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การทำางาน ส่งเสริมให้มีการทำาผลงานทาง
วิชาการเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจแก่ผู้
บริหารสถานศึกษา

2. สำาหรับสถานศึกษา

2.1 ควรนำาผลการวจิยัไปเปน็ขอ้มลู
พืน้ฐานในการพฒันาเกีย่วกบัคุณภาพชวีติการ
ทำางานของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเก่ียวกับเพศ
ชายเพศหญงิและกลุม่อายมุาก กลุม่อายทุีมี่
คณุภาพชวีติการทำางานทีม่คีวามแตกตา่งกนั

2.2 ควรนำาผลการวจิยัไปเปน็ขอ้มลู
พื้นฐานในการกำาหนดนโยบาย และการ
วางแผนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำางาน 

2.3 ควรนำาผลการวิจัยไปเพ่ิม
ประสิทธภิาพในการทำางาน สร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการทำางาน ในการเสริมสร้างเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพและนำาไปสู่การบริหารจัดการ
องค์กรที่ได้มาตรฐาน 

2.4 สถานศกึษาควรใหค้วามตระหนกั
และเห็นความสำาคัญในตัวแปรกลุ่มปัจจัย
กระตุน้ กลุม่ปจัจยัค้ำาจุนและคุณลกัษณะของ

ผู้บริหารสถานศึกษาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณภาพชีวิตการทำางาน

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยต่อไป

1. ควรศกึษาตวัแปรกลุ่มปจัจยักระตุน้ 
กลุม่ปจัจยัค้ำาจนุกลุม่คณุลกัษณะของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาและคณุภาพชวีติการทำางานโดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ

2. ควรศึกษาตัวแปรกลุ่มปัจจัย
กระตุ้น กลุ่มปัจจัยค้ำาจุน กลุ่มคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและคุณภาพชีวิต
การทำางานในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ

3. ควรมกีารศกึษาตวัแปรอืน่ๆ เพิม่
เติมเนื่องจากการศึกษา พบว่า ความรับผิด
ชอบ ความเหมาะสมของรายได ้การใหม้สีว่น
ร่วม ความพอเพียงในชีวิต ความสามารถ
ในการสื่อสารรวมกันทำานายคุณภาพชีวิต
การทำางานได้ร้อยละ 50.8-74 ซึ่งแสดงว่า
ยังมีตัวแปรอ่ืนอีกที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การทำางาน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และวัฒนธรรม

4. ควรศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่
ครอบคลุมและตัวแปรเพิ่มเติมอื่นๆที่ส่งผล
ต่อการพยากรณ์ เพิ่มเติม เช่น ความเครียด 
คุณธรรมจริยธรรม ด้านเศรษฐกิจ

5. ควรนำาปจัจยัทีเ่ปน็ตวัทำานายทีด่ไีป
ศกึษาตอ่ในเชงิคณุภาพ เพือ่ใหไ้ดข้อ้เท็จจรงิ
และมุมมองเชิงลึกที่ลึกซึ้ง ครอบคลุมปัจจัย
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางาน

6. ควรนำาปัจจัยที่ได้จากการศึกษา
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ครั้งน้ีไปศึกษาต่อกับผู้บริหารในภาคอื่นที่
มีบริบทแตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างที่มี

ความหลากหลายเพ่ือให้ได้ข้อ2สารสนเทศ
ที่ครอบคลุมมากขึ้น
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ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของการบรหิารสถานศึกษาในสงักดัสำานักงาน
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 ้เพือ่ศึกษา 1) ระดบัปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของ
การบริหารสถานศึกษา 2) ระดับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของการ
บริหารสถานศกึษาและ4) สรา้งสมการพยากรณป์ระสทิธิผลของการบรหิารสถานศกึษาจาก
ตัวแปรด้านภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง องค์การแห่งการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจำานวน 394 คน ในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวิจัยพบว่า

1. ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสิทธผิลของการบรหิารสถานศกึษาพบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เมื่อพิจารณาทั้ง 3 ด้านโดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ปัจจัยองค์การแห่ง
การเรยีนรู ้(X2) สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การเรยีนรู ้(X3) และภาวะผู้นำาการเปลีย่นแปลง (X1) 

2. ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

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

4. จากสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุดพบว่า ตัวแปรพยากรณ์ของปัจจัยองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (X2) และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (X3) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล
ของการบริหารสถานศึกษา (Y) ได้ร้อยละ 76.80 และสามารถร่วมกันทำานายได้อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และได้สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนในรูป
มาตรฐานได้ดังนี้

สมการในรูปคะแนนดิบคือ

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

3
) 

สมการในรูปมาตรฐานคือ

Z/
Y
 = .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 
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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 
the data included Pearson product moment correlation coefficient and stepwise 
multiple regression analysis. 

The findings were the follow : 

1. 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 (X2), secure learning environment (X3) and transformational 
leadership (X1).

2. 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.

3. 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

4. According to the best prediction equation, it indicated that factors of 
the learning organization (X2) and secure learning environment (X3) could be 
used as predictor for the effectiveness of education administration in schools 
(Y) as a whole at 76.80 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

Z/
Y
 = .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 (สำานกังานเลขาธิการสภา
การศกึษา. 2552 : 19) โดยสถานศึกษาเปน็
องคก์ารทีม่คีวามสำาคัญทีส่ดุในการนำานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
สามารถบรหิารจดัการและใหก้ารบริหารการ
ศกึษาแกป่ระชาชนอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค 
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546 : 30) ท้ังน้ีส่ง
ผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาจำาเป็นต้องอาศัย
การบรหิารการเปลีย่นแปลงอยา่งเปน็ระบบ 
แต่ละหน่วยงานจะต้องดำาเนินกิจกรรมท่ี
สัมพันธ์เชื่อมกันทั้งในระดับองค์การและ
ระดับตัวบุคคล ซึ่งในระดับบุคลากร การ
สร้างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงให้มีภาวะ
ผูน้ำาทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถกำาหนดทศิทาง
การเปลีย่นแปลงได้อยา่งชดัเจนเปน็สิง่สำาคญั
มาก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550 : 7-8)

นอกจากสถานศึกษาจะต้องอาศัย
ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงแล้ว ความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่
องค์การหลายองค์การกำาลังพัฒนาให้เกิด
ขึ้นในองค์การ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารยุคใหม่จะ
ต้องสร้างขึ้น ด้วยความเชื่อว่า “คนยิ่งเรียน
รู ้กจ็ะยิง่ขยายขดีความสามารถของตนออก
ไป” และ “องคก์ารทีก่อ่ให้เกดิการเรยีนรูก้จ็ะ

เติบโต และพฒันา ต่อไปได้โดยไม่มทีีส่ิน้สดุ” 
(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
การปฏิรูปการศึกษาท่ีผ่านมา 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
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สภาการศึกษา. 2552 : 19 – 22, 42) 
และจากผลดำาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 30 ดา้นคุณภาพการจัดการ
ศึกษา พบว่าผลการประเมินคุณภาพ ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาหลักค่าเฉลี่ย
ไม่เป็นที่น่าพอใจและมีแนวโน้มลดลงทุก
ปี อันเนื่องมาจากโรงเรียนส่วนหนึ่งขาดสื่อ
ท่ีมีคุณภาพ และขาดทักษะการเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม (สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30. 2555 : 4) 
ซึง่บทสรปุดงักลา่วสะทอ้นใหเ้หน็ถงึสภาพการ
บริหารงานและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทียั่งไมบ่รรลเุจตนารมณ์ตามพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 อยา่งแทจ้รงิ

ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครู
สายปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาน
ศึกษาในสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
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. เพือ่ศึกษาระดบัปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาใน
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 30 

2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธิผลของการบรหิาร
สถานศึกษา กับประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษา ในสงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา
จากตัวแปรด้านภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 
องค์การแหง่การเรยีนรู้ สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้
ต่อการเรียนรู้ ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30

สมมติฐานของการวิจัย

1. ปัจจยัภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง 
องค์การแหง่การเรยีนรู้ สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้
ตอ่การเรยีนรู ้มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิล
ของการบรหิารสถานศกึษาในสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

2. มีน้ำาหนักความสำาคัญของปัจจัย
อยา่งนอ้ยหนึง่ตัวแปรทีส่่งผลต่อประสิทธผิล
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ของการบริหารสถานศึกษาในสังกดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30

วิธีการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแ้ก ่
ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 100 คน และ
ครูผู้สอน จำานวน 1,719 คนรวมทั้งหมด 
1,819 คน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศกึษาเขต 30 ปีการศกึษา 2555

1.2 กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบง่ช้ันภมู ิ(Stratified Random 
Sampling) จากประชากร ได้แก่ โรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
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

การวิจยัครัง้นี ้ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิ
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ Bass และ 
Avolio (Bass & Avolio. 1994 : 2-6) 
องคก์ารแหง่การเรยีนรูต้ามแนวคดิของ Senge  
(ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. 2551 : 288 
; อ้างอิงมาจาก Senge. 1990) สภาพ

แวดลอ้มทีเ่อ้ือต่อการเรยีนรู ้ตามแนวคดิของ 
นรา สมประสงค์ (2546 : 67) และแนวคิด
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาโดย
ยึดตามขอบข่ายและภารกิจบริหารท่ีพระ
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 สภาพแวดล้อมทางสงัคม

2.4 ประสทิธผิลของการบรหิารสถาน
ศึกษา 4 งาน คือ

 2.4.1 การบริหารงานวิชาการ

 2.4.2 การบริหารงบประมาณ

 2.4.3 การบริหารงานบุคคล
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 2.4.4 การบริหารทั่วไป

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็น
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

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

ตอนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วยข้อคำาถามดังนี้ 1) ภาวะผู้นำา
การเปลีย่นแปลง 2) การเป็นองคก์ารแหง่การ
เรียนรู้ 3) สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน
รู้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ 

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

1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปยัง
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
30 เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ออกหนังสือ
ถึงโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

2. ผูว้จิยันำาหนงัสอืขอความอนเุคราะห์

เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่ใชใ้นวทิยานพินธ ์จาก
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 ไปยังโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
จำานวน 37 โรง

3. ผูว้จิยัดำาเนินการแจกแบบสอบถาม
จำานวน 400 ชดุ ดว้ยตนเอง และเกบ็รวบรวม
แบบสอบถามคนืดว้ยตนเองและทางไปรษณีย์
ได้กลับคืนมาจำานวน 395 ชุด คิดเป็นร้อย
ละ 98.75

4. นำาแบบสอบถามที่ได้รับตอบ
กลับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ของการตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 99.75 แล้วนำาข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วจัิยวเิคราะหข์อ้มลูท่ีไดรั้บการตรวจ
สอบความสมบูรณ์และความน่าเช่ือถือแล้ว 
ตามลำาดับดังนี้

1. บนัทกึขอ้มลูในแบบสอบถาม แตล่ะ
ฉบับลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป

2. หาค่าสถิติพื้นฐาน เพื่อให้ทราบ
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะการ
แจกแจงตัวแปรโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธผิลของการบรหิารสถานศกึษา โดยหาคา่ 
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson  
Product-Moment Correlation Coefficient)
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4. วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสทิธผิลของการบรหิารสถานศึกษา โดย
นำาเสนอสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
และในรูปคะแนนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

1. ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของ
การบริหารสถานศกึษาโดยรวม พบวา่อยูใ่น
ระดับมาก (  = 3.95) เมื่อพิจารณาทั้ง 3 
ปจัจัยโดยเรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่จากมากไปนอ้ย
ดังนี ้ปจัจัยองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้(  = 4.01) 
ปจัจยัสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้(  

= 3.94) ปัจจยัภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง (
 = 3.91) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

1.1 ปัจจัยภาวะผูน้ำาการเปล่ียนแปลง 
พบวา่ทกุด้านอยูใ่นระดับมาก เมือ่เรยีงลำาดบั
คา่เฉลีย่จากมากไปน้อย ดังนี ้การมอิีทธพิล
อยา่งมอีดุมการณ์ (  = 3.96) การสรา้งแรง
บันดาลใจ (  = 3.93) การคำานึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล (  = 3.91) และการกระ
ตุ้นทางปัญญา (  = 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 ้พบว่าทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดย
เรียงลำาดบัคา่เฉลีย่จากมากไปนอ้ยดงันี ้ดา้น
สภาพแวดล้อมทางสังคม (  = 3.95) และ
ด้านสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (  = 3.94)

2. ประสทิธผิลของการบรหิารสถาน
ศึกษาโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก (  = 
4.05) เมือ่พจิารณารายดา้น โดยเรยีงลำาดบั
คา่เฉลีย่จากมากไปนอ้ยดงันี ้การบรหิารงาน
บุคคล (  = 4.16) การบริหารงานทั่วไป (  

= 4.06) การบริหารงานวิชาการ (  = 4.03) 
และการบรหิารงานงบประมาณ (  = 3.96)

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่ง
ผลตอ่ประสทิธผิลของการบรหิารสถานศกึษา 
กับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 
พบวา่ปจัจยัภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงมคีา่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับสูง (r

xy 

= .635) ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับสูงมาก 
(r

xy 
= .862) และปจัจยัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้

ตอ่การเรยีนรูม้คีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธก์บั
ประสิทธผิลของการบรหิารสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับสูง (r

xy
= .731) โดยทุกปัจจัยมีความ

สมัพนัธก์บัประสทิธผิลของการบรหิารสถาน
ศึกษาในทางบวก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

4. ผลการวเิคราะห์การสรา้งสมการ
พยากรณ์โดยใชว้ธิคีดัเลอืกตวัแปรพยากรณท์ีด่ี
ทีส่ดุจากทัง้ 3 ปจัจยั พบว่า ปจัจยัทีส่ามารถ
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พยากรณ์ประสิทธิผลของการบริหารสถาน
ศึกษามี 2 ปัจจัย ได้แก่ องค์การแห่งการ
เรยีนรู ้(X2) และสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการ
เรยีนรู ้(X3) โดยทัง้ 2 ปจัจยัรวมกนัสามารถ
พยากรณ์ประสิทธิผลของการบริหารสถาน
ศึกษาได้ร้อยละ 76.80 ได้สมการพยากรณ์
ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธิผลของการบรหิาร
สถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษาเขต 30 ในรปูแบบคะแนน
ดิบและคะแนนในรูปมาตรฐานได้ดังนี้

สมการในรูปคะแนนดิบคือ

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

3
) 

สมการในรูปมาตรฐานคือ

Z/
Y
 = .694(X

2
) + .233(X

3
)

อภิปรายผล

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

1.1 ปัจจัยภาวะผูน้ำาการเปล่ียนแปลง 
ผลการศกึษาพบวา่มกีารปฏบิตัทิกุดา้นอยูใ่น
ระดับมาก สอดคล้องกับการวิจัยของ พิสิฐ
ธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์ (2552 : 79) ได้ศึกษา
ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารทีส่ง่
ผลต่อการบรหิารโดยใชโ้รงเรียนเปน็ฐานสังกดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชัยภมูเิขต 3 พบ

ว่าภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมี
ระดับภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงอยู่ในระดับ
มากทกุดา้น ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของ
ผู้บริหารที่แสดงออกมากกว่าด้านอื่นคือ
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และ
ยังสอดคล้องกับการวิจัยของ จันธิดา ผ่าน
สอน (2553 : 107) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของผู้
บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษารอ้ยเอด็ พบวา่
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและราย
ดา้นอยู่ในระดบัมาก และดา้นท่ีมีคา่เฉลีย่จาก
สงูสดุคอื ดา้นการมอีทิธพิลอยา่งมอีดุมการณ์
หรอืภาวะผูน้ำาเชงิบารม ีทัง้น้ีอาจเปน็เพราะ
วา่ กระทรวงศกึษาธกิารไดก้ำาหนดใหม้กีารก
ระจายอำานาจการบริหารจัดการศกึษาไปยงั
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในด้าน
วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและ
บรหิารทัว่ไป เปน็ผลใหม้กีารฝกึอบรมผูน้ำาการ
เปล่ียนแปลง เพ่ือรองรับการกระจายอำานาจ 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552 
: 19) มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มให้
กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และศึกษานิเทศก์จำานวน 14,273 คน 
ท่ัวประเทศ แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม
ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2550 สำาหรับในระยะ
ต่อเนื่องมีการดำาเนินการโดยให้ผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน นำา
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ประสบการณ์ความรู้ และผลงานจากการ
ปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (ศร
คม ศรีเงิน. 2551 : 29) จึงทำาให้ระดับการ
ปฏิบติัตามปจัจัยภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง 
อยู่ในระดับมาก

1.2 ปัจจัยองค์การแห่งการเรียน
รู้ ผลการศึกษาพบว่ามีการปฏิบัติทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการวิจัยของ 
ของวัชราภรณ์ ศรีเมืองช้าง (2552 : 85) 
ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์ารเรยีน
รูก้บัประสทิธผิลของโรงเรยีนสงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษานครพนม เขต 2 พบว่าการ
เปน็องค์การแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีน โดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และยัง
สอดคล้องกับการวิจัยของ ศิริพร โงนสาย 
(2552 : 78-79) ไดศ้กึษาปจัจยับรรยากาศ
โรงเรยีนกบัองคก์ารแหง่การเรยีนรูท้ีส่ง่ผลตอ่
ประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักัดสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว พบว่าองค์การแห่ง
การเรยีนรูข้องโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน
ทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก และดา้นทีม่คีา่เฉลีย่
มากที่สุด คือ การเรียนรู้เป็นทีม ทั้งนี้อาจ
เปน็เพราะวา่ความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีน
รูเ้ปน็สิง่ทีอ่งคก์ารหลายองคก์ารกำาลงัพฒันา
ให้เกิดขึ้นในองค์การ เป็นส่ิงที่ผู้บริหารยุค
ใหม่จะต้องสร้างขึ้น เป็นสิ่งท่ีจะต้องแสดง
ความเปน็ภาวะผูน้ำาในการจดัหาหรอืแสวงหา
โอกาสเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูใ้หม่ๆ  ใหเ้กดิขึน้
อย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อว่า “คนยิ่งเรียน

รู ้กจ็ะยิง่ขยายขดีความสามารถของตนออก
ไป” และ “องค์การท่ีก่อให้เกิดการเรยีนรูก็้จะ
เตบิโต และพฒันาตอ่ไปไดโ้ดยไมม่ทีีส่ิน้สดุ” 
(วิโรจน์ สารรัตนะ. 2546 : 6 ; อ้างอิงมา
จาก Senge. 1990) และจากสภาพปจัจุบนั
ทีก่ำาลงัอยูใ่นยคุแหง่การปฏริปูการศกึษาเพือ่
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน ผู้
บริหารและครูผู้สอนต่างตระหนักและเห็น
ความสำาคญัในการพฒันาองคก์ารหรอืสถาน
ศกึษาของตนใหมี้ความเปน็องคก์ารแหง่การ
เรยีนรู ้เพือ่สนบัสนนุ สง่เสรมิใหผู้เ้รยีน และ
บคุลากรในสถานศกึษาสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่ง
ต่อเนื่อง และเป็นบุคคลที่สามารถเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 
อันจะนำาไปสู่คุณภาพของการจัดการศึกษา
อย่างแท้จริง

1.3 ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่ามีการปฏิบัติ
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการ
วิจัยของ สายสมร พุทธิไสย (2551 : 90) 
ไดศ้กึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสิทธผิลองคก์าร
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่าระดับปัจจัย
ลกัษณะองคก์าร ลกัษณะสิง่แวดลอ้ม ลักษณะ
บคุลากร และการจดัการนโยบายการบริหาร
และการปฏบิติัของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 
และยงัสอดคล้องกบัการวจิยัของ สา สีลากลุ 
(2552 : 142) ได้ศึกษาการบริหารสภาพ
แวดล้อมในสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่าความ
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คิดเห็นของข้าราชการครูท่ีมีต่อการบริหาร
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ท้ังโดยรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารสภาพ
แวดลอ้มทีเ่อ้ือต่อการเรยีนรู ้ดา้นการบริหาร
การสง่เสรมิสขุภาพอนามยัและความปลอดภัย
ของผูเ้รยีน ดา้นการบรหิารการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และด้านการ
บริหารห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
พืน้ทีส่เีขยีว และสิง่อำานวยความสะดวก มกีาร
ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากทัง้หมด ทัง้นีอ้าจเปน็
เพราะวา่ พระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาต ิ
พทุธศกัราช 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบั
ที ่2) พ.ศ.2545 ได้ใหค้วามสำาคญัตอ่สภาพ
แวดล้อม โดยบัญญัติไว้ในหมวด 4 มาตรา 
24 (5) กำาหนดให ้“สง่เสรมิใหผู้ส้อนสามารถ
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
และอำานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียน
รู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ” (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2546 : 29) และตามขอบข่าย
การบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ได้
กำาหนดงานด้านการบริหารจัดการอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อมไว้ในด้านการ
บริหารทั่วไป จึงเป็นภารกิจสำาคัญที่สถาน
ศึกษาจะต้องจัดการทรัพยากรและวางแผน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศกึษาใหย้ัง่ยนื 

2. ประสทิธผิลของการบรหิารสถาน
ศึกษาในสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
มธัยมศึกษาเขต 30 ตามความคดิเหน็ของผู้
บริหารและครูผู้สอน ผลการศึกษาพบว่ามี

ระดบัประสิทธผิลอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้ง
กับการวิจัยของ ปิติพงษ์ วรรณรี (2551 : 
153-154) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเปน็องคก์ารแห่งการเรียนรูใ้นโรงเรยีนกับ
ประสทิธผิลการบรหิารงานในโรงเรยีนสงักัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสกลนคร เขต 1 
พบว่า โรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาสกลนคร เขต 1 มีระดับประสิทธิผล
การบรหิารงานในโรงเรยีนโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น ดา้นท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ
คอื ดา้นการบรหิารทัว่ไป และยงัสอดคลอ้งกบั
การวจัิยของ ผดุงศักด์ิ ม่ันบุปผชาติ (2554 : 
86-87) ไดศ้กึษาประสทิธิผลการบรหิารสถาน
ศึกษาในฐานะนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยองเขต 1 พบว่าประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทั้ง 4 ด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยมีด้านการบริหารงาน
งบประมาณมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการ
บริหารงานบุคคลเป็นด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อย
ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผลการปฏิรูป
ระบบบรหิารกระทรวงศกึษาธกิารมกีารกระ
จายอำานาจการบรหิารใหส้ถานศกึษามีฐานะ
เป็นนิติบุคคล ซึ่งตามขอบข่ายและภารกิจ
การบริหารและจัดการสถานศึกษาโรงเรียน
ในฐานะที่เป็นนิติบุคคลจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องมีการดำาเนินกิจการหรือบริหารงานทั้ง
งานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคลและ
บริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก
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การบรหิารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School 
Based Management) ที่ยึดหลักนิติธรรม 
หลกัคณุธรรม หลักการมสีว่นร่วม หลกัความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าเป็นเครื่อง
มือในการทำาวิสัยทัศน์และนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 75) 
อกีทัง้การประเมนิระบบการประกนัคณุภาพ
การศกึษาทีเ่ปน็กระบวนการสำาคญักจิกรรม
หนึ่งที่สถานศึกษาต้องดำาเนินการควบคู่ไป
กบัการบรหิารสถานศกึษา ทำาใหส้ถานศึกษา
ต่างมุ่งส่งเสรมิประสิทธภิาพและประสทิธผิล
ในการบรหิารและการจดัการศกึษาให้เปน็ไป
ตามหลักการบริหารงานทีมุ่่งเนน้ผลสมัฤทธิ์
ของงานเป็นหลัก 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาน
ศึกษากับประสิทธิผลของการบริหารสถาน
ศึกษา ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา
อยูใ่นระดบัสงู ปจัจยัองคก์ารแหง่การเรยีนรู้
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับสูงมาก 
และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน
รูม้คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธผิลของ
การบรหิารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัสงู ซึง่เปน็
ไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า ปัจจัยภาวะ
ผูน้ำาการเปลีย่นแปลง องคก์ารแหง่การเรยีน
รู ้สภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ มีความ
สมัพนัธก์บัประสทิธผิลของการบรหิารสถาน
ศึกษาในสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษาเขต 30 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นันทนา บุรีจันทร์ (2551 : 83) ได้
ศกึษาปจัจยัภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผู้
บรหิารทีม่ผีลตอ่ประสทิธผิลของสถานศกึษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ขอนแกน่ 
เขต 4 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ
ประสทิธผิลของสถานศกึษาโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง มคีวามสมัพนัธก์นัในทาง
บวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ วชัราภรณ ์ศรี
เมืองช้าง (2552 : 79-80) ได้ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับ
ประสทิธผิลของโรงเรียน สงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษานครพนม เขต 2 พบวา่ความ
สัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียน มีความ
สัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งสอดคล้องกับ
การวิจัยของ วิภา ร่วมโพธิ์ (2553 : 84) 
ไดศึ้กษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการจดัสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนกับ
มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาด้านผู้เรียน 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรี พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการจัด
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
ในโรงเรยีนกบัมาตรฐานคณุภาพด้านผูเ้รยีน
ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา โดยภาพรวมมีความ
สมัพนัธใ์นทางบวกอยูใ่นระดบัสูงมากอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 ทัง้น้ีอาจเปน็
เพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันจะ



137

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

ต้องเปน็ผูท่ี้มคีวามเป็นนกับรหิารมอือาชพี มี
ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง มคีวามสามารถ
ในการบรหิารจดัการ และมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะ
นำาสถานศกึษาไปสูว่สิยัทศันท์ีก่ำาหนด สถาน
ศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
และบุคลากรคำานึงถึงคุณภาพองค์รวมทั้ง
ระบบในการปฏบัิตงิาน อกีทัง้ผูบ้ริหารสถาน
ศกึษาและครูผูส้อนเหน็ความสำาคญัของการ
จดัสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพราะ
บรรยากาศทีเ่หมาะสมเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้เปน็
ปจัจยัสำาคญัทีม่สีว่นสนบัสนนุการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรในสถานศึกษาและการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

4. ผลการวเิคราะห์การสรา้งสมการ
พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การบรหิารสถานศกึษา โดยเลอืกรปูแบบการ
คัดเลือกตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด พบว่า มีอยู่ 2 
ปจัจยั คอื ปจัจยัองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้และ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่
สามารถรว่มกันพยากรณป์ระสทิธผิลของการ
บริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ 76.80 ส่วน
ปัจจัยภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (X1) ถูก
คัดออกจากสมการเนื่องจากทดสอบความ
สัมพันธ์แล้วไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งเป็น
ไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2 ที่ว่า มีน้ำาหนัก
ความสำาคัญของปจัจยัอยา่งนอ้ยหนึง่ตวัแปร
ทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของการบรหิารสถาน
ศึกษาในสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 30 สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ 
นงลกัษณ ์เรือนทอง (2550 : 162) ได้ศกึษา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 

พบว่าองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนทีม่ปีระสทิธิผลประกอบดว้ย 8 องค์
ประกอบคอื 1) การเปน็องคก์รแหง่การเรยีน
รู้ 2) ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ 3) การ
ประกนัคณุภาพ การตรวจสอบไดแ้ละความ
น่าเช่ือถือ 4) สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 5) การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์
ร่วมกัน 6) เน้นการเรียนการสอน 7) การ
สอนที่มีวัตถุประสงค์ 8) มีความคาดหวัง
ต่อนักเรียนสูง ซึ่งมีความเหมาะสมถูกต้อง 
เป็นไปได้ และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการ
วิจัย และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ ศิริ
พร โงนสาย (2552 : 78) ได้ศึกษาปัจจัย
บรรยากาศโรงเรยีนกบัองคก์ารแหง่การเรยีน
รู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระแกว้ พบวา่
ปัจจัยบรรยากาศโรงเรียน ด้านบรรยากาศ
แบบเปิด องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการ
เรียนรู้เป็นทีม ความคิดเชิงระบบ และความ
รอบรูแ้หง่ตน สามารถพยากรณป์ระสทิธผิล
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาสระแก้วได้ร้อยละ 73.90 รวมทั้ง
สอดคล้องกับการวิจัยของ สาวิตา น้อยทรง 
(2552 : 86) ได้ศึกษาปัจจัยด้านภาวะ
ผู้นำาและองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัด
สว่างฟ้าพฤฒาราม) สำานักการศึกษาเมือง
พทัยา พบวา่องค์การแหง่การเรยีนรู ้การคิด
อยา่งเปน็ระบบ สามารถพยากรณแ์ละสง่ผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
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จากผลการศกึษา เมือ่พิจารณาปจัจยั
ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงทีถ่กูคัดออกจาก
สมการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การพัฒนา
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจา
ยอำานาจทีผ่า่นมาไมไ่ดส้ง่ผลตอ่ประสทิธผิล
ของการบริหารสถานศึกษาอย่างแท้จริง ดัง
รายงานสรุปผลการดำาเนนิงาน 9 ป ีของการ
ปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ.2542 - 2551) ท่ี
สำานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2552 : 
20-22) ไดส้รุปปญัหาการดำาเนินงานในสว่น
ของประสิทธิภาพการบริหารไว้ว่า การกระ
จายอำานาจสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถาน
ศึกษายังไม่เป็นไปตามหลักการกระจายอำา
นาจที่แท้จริง ส่วนกลางและเขตพื้นที่การ
ศึกษายังคงมีอำานาจต่อสถานศึกษาอยู่มาก 
และสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานยงัไมม่อีสิระหรอื
ความคล่องตัว ในการบริหารจัดการเท่าที่
ควร ไม่เป็นนิติบุคคลที่แท้จริง อีกทั้งผลการ
ประเมนิของ สมศ. พบวา่ผูบ้รหิารสถานศกึษา
ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นผู้นำาทางวิชาการ สถาน
ศึกษาส่วนใหญ่ขาดความพร้อมที่จะรองรับ
การเป็นนิติบุคคล 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 สถานศึกษาควรนำาผลการ
วิจัยที่ได้ไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการ
เปน็องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้สถานศกึษาควร
มีการจัดทำาโครงการที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์

ระหวา่งกนัของบคุลากรในสถานศกึษา เนน้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันให้มากขึ้น 
รวมถงึการสง่เสรมิการใหค้นในชมุชน และผู้
มสีว่นไดส้ว่นเสยี เขา้มามบีทบาทและมสีว่น
รว่มในการดำาเนนิงานตามโครงการตา่งๆ ที่
สนบัสนนุตอ่การเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้
และการจดัสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ตอ่การเรยีน
รู้ในสถานศึกษา

1.2 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 ควรให้ความสำาคัญ
ในการกำากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำา
การเปลีย่นแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษาใน
สงักดั โดยเฉพาะด้านการกระตุน้ทางปญัญา 
และควรมีโครงการทีส่ง่เสรมิยกย่องให้รางวลั
เชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารท่ีมีพฤติกรรมภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับสูงและมี
ผลงานเป็นท่ีประจักษ์ เพื่อสร้างขวัญกำาลัง
ใจและกระตุน้ผู้บริหารใหเ้กิดความตระหนัก
ในการพัฒนาศกัยภาพของตนเองและสถาน
ศึกษาต่อไป

2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคน้คว้า
ต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
โดยจำาแนกตามขนาดของสถานศึกษา เพื่อ
เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้สำาหรับการ
บรหิารงานตามบรบิทของสถานศกึษาตอ่ไป

2.2 ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของ
ภาวะผูน้ำาการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถาน
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ศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงาน 4 
ด้านของผู้บริหารสถานศึกษา

2.3 ควรมกีารศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืน 
ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลของการ

บรหิารสถานศกึษา เชน่ ปจัจยัความสมัพนัธ์
กบัผูป้กครองและชมุชน ปัจจัยภาวะผูน้ำาทาง
วชิาการ และปจัจยัการประกนัคุณภาพ เปน็ตน้
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บทคัดย่อ

จุดประสงค์ในการศึกษา รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ 
1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบพัฒนา
ภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ เพื่อสร้าง
และพัฒนารูปแบบ หาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียน
รู้ ดำาเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การกำาหนดกรอบแนวคิดและองค์ประกอบ 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน ที่ 2 การศึกษาจาก
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ผู้เชี่ยวชาญ และขั้นตอนที่ 3 ศึกษาสำารวจโดยการตอบแบบสอบถามจากครูผู้สอนโรงเรียน
มธัยมศกึษา สังกดัองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดั ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื จำานวน 368 คน 
จาก จำานวน 46 โรงเรียน ระยะที่ 2 การออกแบบและปรับปรุงรูปแบบ การพัฒนา ระยะที่ 
3 การนำาไปทดลองใช้ภาคสนามและสรุปผลการทดลอง 

คำาสำาคัญ: รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนรู้, การวิจัยและพัฒนา

Absrract

The purposes of a model for developing teacher leadership in learning 
management secondary school under the Provincial Administration in the Northeast  
are: 1) to study the composition of teacher leadership development learning  
management secondary school under the Provincial Administration in the Northeast, 
2) to construct and develop a model for teacher leadership development learning 
management secondary school under the Provincial Administration Organization 
in the Northeast, and 3) to validate the effectiveness of the developed model  
for developing teacher leadership in learning management secondary school  
under the Provincial Administration in the Northeast. This research actualizes  
a three-phase Research and Development approach as follows: Phase I was  
related to investigation of a conceptual framework and the composition of  
teacher leadership development learning management. There were three-stage 
investigations: Stage I Document inquiry, Stage II Experts’ Reviews, and Stage III 
Questionnaire from teachers’ secondary school under the Provincial Administration 
in the Northeast 368 from 46 schools . Phase II design and improve the model 
development, and Phase III implementation experiments fieldwork and results 
demonstration, data were analyzed by using the average and standard deviation. 

Keywords: a model for developing teacher leadership, สearning management
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บทนำา

ในยุคปัจจุบันสังคมไทย และสังคม
โลก ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้ง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งการ
สือ่สารและเทคโนโลยตีา่งๆ ลว้นแลว้ยงัตอ้ง
อาศยัการเรยีนรู ้เพือ่ใหส้ามารถดำารงชวีติได้
อยา่งมีคุณภาพพร้อมกบัการแขง่ขนั ใหอ้ยู่รอด
สำาหรบัสงัคมโลกในยคุปจัจุบนั การศึกษาจึงมี
บทบาททีส่ำาคญัยิง่ในการพฒันาประชากรให้
เป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาต ิสามารถดำารงชวีติให้
สอดคล้องกับสภาพ ความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิ สงัคม และความเจรญิกา้วหนา้ทาง
วทิยาการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มส่ีวน
รว่มในการจัดการศกึษาเพือ่พฒันามาตรฐาน
คณุภาพการศกึษาใหเ้ทา่เทยีมและสอดคลอ้ง
กับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รับผิดชอบ
จัดการศึกษาให้มีมาตรฐานและคณุภาพ ให้
สอดคลอ้งกบัแผนการศกึษาแหง่ชาต ิฉบับที ่
11 (พุทธศักราช 2555 – 2559) มุ่งเน้น
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยให้มีความ
พร้อมทั้งกาย ทั้งใจ สติปัญญา มีจิตสำานึก
ของความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองที่ดี 
ตระหนักและรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อทิศทาง 
การพฒันาประเทศ ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี11 (พุทธศักราช 
2555 -2559) ซึ่งหากพิจารณาให้ดีแล้ว 

หัวใจของการพัฒนาคนคือการศึกษา และ
การศกึษาทีด่ตีอ้งมคุีณภาพ มมีาตรฐานโดย
ความร่วมมือของทุกๆ ฝ่ายช่วยกันพัฒนา

องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั ไดรั้บถา่ย
โอนโรงเรยีนจากสำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วได้ดำาเนินการจัดการ
ศึกษาต่อเน่ืองจากสังกัดเดิมของโรงเรียนที่
รบัการถา่ยโอนมา โดยทีอ่งคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดั โรงเรียน และชมุชน มกีารกำาหนดจดุ
มุ่งหมายหรือวิสัยทศันร่์วมกัน ปฏบัิตงิานทกุ
ดา้นโดยการประสานงานกนั มีการใช้ทรัพยากร
รว่มกนั มลีกัษณะการมอบอำานาจบางอยา่ง 
เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตัวในการทำางาน เมือ่
โรงเรียนได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัแลว้ การจดัการศกึษาตอ้งไดร้บั
การพฒันาใหด้ขีึน้โดยการมสีว่นรว่มจากฝา่ย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและโรงเรียน ใน
การจดัการศกึษาซึง่องค์การบรหิารสว่นจงัหวดั 
มรูีปแบบการบริหารราชการสว่นทอ้งถิน่ทีย่งั
ไมเ่คยมปีระสบการณใ์นการจดัการศกึษาใน
สถานศกึษา ครสูว่นมากและองคก์ารบรหิาร
สว่นจงัหวดัจงึมคีวามจำาเปน็ตอ้งศกึษาเรยีนรู้
รว่มกนั อนันำาไปสูก่ารเสรมิสรา้งศกัยภาพใน
การจดัการศกึษาใหส้งัคมมัน่ใจวา่ผูเ้รยีน ทกุ
คนมคีวามรู ้ความสามารถ บคุลิกลักษณะและ
คณุสมบตัติามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ครู
จงึเปน็บคุคลทีม่บีทบาททีส่ำาคญัเขา้ไปมสีว่น
ร่วมในการพัฒนาเพื่อให้เกิดภาวะผู้นำาใน
การจดัการเรยีนรู ้ใหส้อดคล้องกบัมาตรฐาน
การศึกษาด้านกระบวนการทางการศึกษา 
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ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553, หน้า 
13-16) โดยมหีลกัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผู้
เรียนเป็นสำาคัญ เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมอง มีการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นคุณธรรม จริยธรรม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจดัการศกึษาและทำาหนา้ทีจ่ดัการเรยีน
รู้ให้เกิดคุณภาพมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เปา้หมายสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ใหบ้รรลเุปา้ประสงคท์ีต่ัง้ไว ้(เมตต ์เมตตก์า
รุณ์จิต, 2549, หน้า 8-11) ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จดัการศกึษามบีทบาทและความสำาคญัยิง่ครู
เปน็ผูท้ีม่ ีบทบาทสำาคญัในการจดัการเรยีนรู ้
เพื่อตอบสนองความต้องการและเหมาะสม
กับสภาพของผู้เรียน ครูจะต้องเป็นผู้ชี้แนะ
และดำาเนินการจัดกิจกรรมในห้องเรียน ครู
จะต้องเป็นผู้นำาในการเปล่ียนแปลงและมี
ความจำาเป็นที่จะต้องมีภาวะผู้นำาครู เพื่อ
ให้องคก์รบรหิารงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผล (ไชยา ภาวะบุตร, 2555, 
หน้า 303-316)

มาตรฐานการศึกษาของการจัดการ
ศกึษาระดบัมธัยมศึกษาจงึตอ้งมกีารพฒันา 
เพือ่นำาไปสูค่วามสำาเรจ็ในการปฏบิติัสามารถ
บรรลมุาตรฐานหรอืเปา้หมายของแผนพฒันา
สถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน และครู 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553, หน้า 
13-16) ครูจงึตอ้งเปน็ผูรู้แ้ละสามารถชีน้ำาใน

การจัดทำาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ครูจะ
เป็นผู้ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ (ทิศนา 
แขมมณี, 2553, หน้า 2-14) ครูจะต้องมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธิก์ระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามความ
ถนัดและความสามารถในท้องถิ่น สามารถ
เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ไปสู่แหล่งการ
เรียนรู้ในท้องถิ่นให้เหมาะสมกับส่ือตามส่ิง
แวดลอ้มทีเ่อือ้อำานวยและทนัตอ่การกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ครูจึงเป็นผู้นำา
ในการจัดการเรียนรู้ซึ่งในทัศนคติของสัมมา 
รธนธิย ์(2553, หนา้ 15) ไดก้ลา่วถงึผู้นำาวา่
เปน็บคุคลทีช่ว่ยในการสนบัสนนุ ซึง่ภาวะผูน้ำา
มพีฤตกิรรมท่ีสามารถสัง่การให้ผูร้ว่มดำาเนนิ
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วาดไว้ ให้การ
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยม ในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับ
กนัทัว่ไปตามที ่สเุทพ พงษศ์รวีฒัน ์(2550, 
หน้า 29) ได้กล่าวถึงการเป็นผู้นำาที่จะช่วย
ให้ครผููส้อนเกดิทกัษะการเป็นผูน้ำา สามารถ
จัดการเรียนรู้ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนด
ไว้ สิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์ทำาให้เกิดประสิทธิผล
ของภาวะผู้นำานั้นมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) ผู้นำา 2) ผู้ตาม 3) บริบทสถานการณ์ 
และ 4) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ง McEwans 
(2000, pp. 1-8) เชื่อว่าสิ่งใหม่ที่จะเกิดผล
ตอ่การจดัการเรยีนรูแ้ละมผีลตอ่การเกิดภาวะ
ผู้นำาในการจัดการเรียนรู้มีทั้งหมด 7 อย่าง
ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะ
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สมและเกิดประสิทธิภาพควรกำาหนดเป้า
หมายในการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน 2) เป็น
ฝ่ายสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้และเป็น
ที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 3) เป็น
ผู้สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การจดัการเรยีนรู ้4) เผยแพรว่สิยัทศัน ์และ
พนัธกจิในการจดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีน 5) 
เปน็ภาวะผู้นำาในการจดัการเรยีนรูท้ีน่า่เชือ่ถอื 
6) มกีระบวนการพฒันาใหเ้กดิภาวะผูน้ำาคร ู
7) เกิดทัศนคติที่ดีระหว่างนักเรียน ครู และ
ผูป้กครอง และ ได้สนบัความคดิเรือ่งการเปน็
ผู้นำาในจัดการเรียนรู้ควรมี 5 องค์ประกอบ
ทีส่ำาคญัท่ีมุ่งไปสูค่วามสำาเรจ็และเอือ้อำานวย
ตอ่การจัดการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย 1) เทคนคิ
ในการจดัการเรยีนรู้ 2) การสือ่สารและสรา้ง
แรงจงูใจในการจดัการเรยีนรู ้3) หลกัสตูรซึง่
เป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษา ผู้นำาใน
การจดัการเรียนรู้ จะต้องมบีทบาทสำาคัญใน
การขบัเคลือ่นในการจดัการศกึษา 4) ความ
สามารถของผูน้ำาจะเปน็สัญลกัษณใ์นการตัง้
เป้าหมายของสถานศึกษา 5) มีวัฒนธรรม
องค์กรที่มีหลักการไปในทางเดียวกัน

ด้วยเหตุผลและปัญหาดังกล่าวผู้
วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำาแนวคิดลักษณะ
รูปแบบการพัฒนา มาทำาการวิจัยเรื่อง “รูป
แบบการพฒันาภาวะผูน้ำาครดูา้นการจดัการ
เรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ” เพื่อมีรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา
ด้านการจัดการเรียนรู้ของครูที่สอนระดับ
มธัยมศกึษา สังกดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ที่เหมาะ
สมกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่โดยให้ครเูกดิ
ภาวะผู้นำาในการจัดการเรียนรู้ จนสามารถ
จัดการเรียนรู้ไปตามเป้าหมายและทิศทาง 
ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำาหนด
ไว้ในมาตรฐานด้านกระบวนการทางการ
ศกึษาไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม และใหผู้ท้ีม่ี
สว่นรว่มในทอ้งถิน่เขา้มามบีทบาทเพือ่จดัทำา
หลกัสตูรและโครงสรา้งในการจดัการเรยีนรูใ้ห้
เหมาะสมกบัโรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวัด ดังนั้น หากได้มีการศึกษาเรื่อง
ดังกล่าวนี้ น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากใน
การพัฒนา ภาวะผูน้ำาครดูา้นการจัดการเรยีน
รู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัด ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบและวิธี
การพฒันาภาวะผู้นำาครดูา้นการจดัการเรยีน
รู ้โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัองคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.2 เพือ่สรา้งและพฒันารปูแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.3 เพือ่ตรวจสอบประสทิธิผลของรูป
แบบพัฒนาภาวะผูน้ำาครูดา้นการจัดการเรียน
รู ้โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัองคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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วิธีดำาเนินการวิจัย

การวจัิยครัง้น้ีใช้ระเบยีบวธิวีจัิยและ
พัฒนา (Research and Development: 
R&D) ดำาเนินการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 
ระยะ ดังนี้

ระยะที ่1 การกำาหนดกรอบแนวคดิ
และองคป์ระกอบภาวะผูน้ำาครู ดา้นการจดัการ
เรยีนรู ้การวจิยัระยะนีม้วีตัถปุระสงคเ์ฉพาะ
เพ่ือใหไ้ดอ้งคป์ระกอบ และรายละเอยีดของ
องค์ประกอบภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ มีการดำาเนินการวิจัย เป็น 3 ข้ัน
ตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนท่ี 
2 การศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และขั้นตอนที่ 
2 ศึกษาสำารวจ

ระยะที ่2 การออกแบบและปรับปรงุ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาครู ด้านการ
จัดการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อให้
สามารถออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
พฒันาภาวะผูน้ำาครดูา้นการจดัการเรยีนรู ้มี
การดำาเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้น ประกอบด้วย
ขัน้แรกคอืขัน้ยกรา่งรปูแบบการพฒันาภาวะ
ผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนรู้ และขั้นที่สอง 
คือขั้นปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้

ระยะที่ 3 การนำาไปทดลองใช้ภาค
สนาม และสรปุผลการทดลอง มวีตัถปุระสงค์
เฉพาะเพือ่ตรวจสอบประสิทธผิลของรปูแบบ
การพฒันาภาวะผูน้ำาคร ูดา้นการจัดการเรยีน
รู ้โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัองคก์ารบรหิาร

ส่วนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 
ดังนี้คือ ขั้นการออกแบบทดลอง ขั้นดำาเนิน
การทดลอง และขั้นสรุปผลการทดลอง

สรุปผลการวิจัย

1. องค์ประกอบภาวะผู้นำาครูด้าน
การจดัการเรยีนรู ้โรงเรียนมัธยมศกึษา สงักดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ด้าน
การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 2) ดา้นความ
รูค้วามสามารถในการจดัการเรยีนรู ้3) ดา้น
ความรู้ความสามารถในการวัดและประเมิน
ผล 4) ด้านการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ 
และ 5) ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยา
บรรณวชิาชพี และมวีธิกีารพฒันาภาวะผูน้ำา
ครดูา้นการจดัการเรยีนรู ้8 วธิ ีดงัต่อไปนี ้1) 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) การศึกษาดู
งานจากโรงเรียนที่ประสบความสำาเร็จทาง
ด้านการจัดการเรียนรู้ 3) การติดตาม และ
ประเมินผลการพัฒนา 4) การใช้ชุดการ
พฒันาภาวะผูน้ำาคร ู5) การแลกเปลีย่นเรยีน
รู้ภายใน 6) การสร้างเครือข่ายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 7) การให้มีคู่มือการพัฒนาด้าน
การจัดการเรียนรู้ และ 8) วิธีอื่นๆเช่น การ
ศึกษาดูงานต่างประเทศ 

2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สงักดัองค์การบรหิารสว่นจังหวดัในภาคตะวนั
ออกเฉยีงเหนอื มส่ีวนประกอบและลกัษณะ
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ดังต่อไปนี้

2.1 หลักการของรูปแบบการพฒันา 
คอื 1) การพฒันาภาวะผูน้ำาครดู้านการจัดการ
เรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ นำาผลการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติงาน
ในหนา้ท่ี 2) รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้เทคนิค วิธี
การ หรือกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
และสะดวกในการนำาไปปฏิบัติ 3) รูปแบบ
การพฒันาภาวะผูน้ำาครดูา้นการจดัการเรยีน
รู ้โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัองคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัด ในภาคะวันออก เฉียงเหนือ มี
รปูแบบการพฒันาทีม่คีวามยืดหยุน่ในการนำา
ไปใช้พัฒนาทั้งในโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเดียวกัน และ
โรงเรยีนทีส่งักดัในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

2.2 จุดมุ่งหมายของรูปแบบ คือ 1) 
เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักและเจตคติเกี่ยวกับภาวะผู้นำาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั ในภาคตะวนั
ออกเฉยีงเหนือ 2) เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและ
ทกัษะดา้นภาวะผูน้ำาครูด้านการจดัการเรยีน
รู ้โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัองคก์ารบรหิาร
สว่นจงัหวดั ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 3) 
เพือ่ใหค้รผููส้อนในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั ในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ นำาความรู้และทักษะด้านภาวะ

ผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 กระบวนการพัฒนา แบ่งการ
ดำาเนินงานออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
การปฐมนิเทศ การประเมินตนเอง เป็นการ
พบปะชีแ้จง การดำาเนนิงาน มีการตอบแบบ
ประเมนิ แลว้เดินทางไปศกึษาดงูานโรงเรยีน
ทีป่ระสบความสำาเรจ็ในดา้นการจดัการเรยีนรู ้
เพือ่เพิม่พนูประสบการณใ์นการพฒันาภาวะ
ผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนรู้ และประชุม 
สรุปผลการศึกษาดูงาน เพื่อวิเคราะห์หาจุด
เดน่จดุทีค่วรพฒันาของโรงเรยีนท่ีปฏบิตักิาร
สอนอยูแ่ละวิเคราะหห์าแนวทางในการปฏบิตัิ
งานของตนเองเพือ่พฒันาการปฏบัิติของตน
ในโรงเรยีนใหม้ปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ระยะที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะ
ที่ 3 การฝึกปฏิบัติการ และระยะที่ 4 การ
กำากับ ติดตาม และประเมินผล 

2.4 ชดุการพฒันาภาวะผูน้ำาครูดา้น
การจดัการเรยีนรู ้ม ี5 ชุด แต่ละชุดประกอบ
ดว้ย วตัถปุระสงค ์เนือ้หา วธิกีารพฒันา ส่ือ
และแหลง่เรยีนรู ้เอกสารอา้งองิ และกจิกรรม
การพัฒนา

2.5 การตดิตามและประเมินผลมีการ
ติดตามผลโดยทิ้งช่วงห่างหลังการพัฒนาไป
แล้ว 4 สัปดาห์ จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดย
เฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.90) เมื่อ
พิจารณาในรายองค์ประกอบ จะพบว่าอยู่
ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
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ระหวา่ง 4.88-4.94 เมือ่พจิารณาหาคา่รอ้ย
ละความก้าวหน้าของภาวะผู้นำาครูในระยะ
ติดตามผลพบว่ามีค่าร้อยละความก้าวหน้า
โดยเฉลี่ยร้อยละ 50.00

3. ประสทิธผิลของรปูแบบการพฒันา
ภาวะผูน้ำาครดูา้นการจดัการเรยีนรู ้ตรวจสอบ
ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 ความเหมาะสมของรปูแบบการ
พฒันาภาวะผูน้ำาดา้นการจดัการเรยีนรู ้มีความ
เหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และ
หากพิจารณารายด้าน คือ หลักการ จุดมุ่ง
หมาย และกระบวนการพัฒนา อยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนชุดการพัฒนาในแต่ละองค์
ประกอบ และการติดตามและประเมินผล 
มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุภาวะ
ผูน้ำาครดูา้นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่ปลีย่นแปลง
จากการทดลองใช้

3.2 รปูแบบการพัฒนาภาวะผูน้ำาครู
ดา้นการจดัการเรียนรู้ พบว่า ทุกองคป์ระกอบ
มีผลการประเมินภาวะผู้นำาด้านการจัดการ
เรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ โดยหาค่าร้อยละความก้าวหน้า เพิ่ม
ขึน้จากกอ่นการทดลองใชร้ปูแบบ โดยเฉลีย่ 
92.86

3.3 การตดิตามความคงทนของภาวะ
ผูน้ำาครดู้านการจัดการเรยีนรู ้ซึง่เปน็การเปรยีบ
เทียบระหว่างพฤติกรรมหลังการทดลองกับ
พฤติกรรมระยะติดตาม พบว่ามีภาวะผู้นำา
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.90) เป็นค่าร้อย

ละความกา้วหนา้ พบวา่ มคีา่ความกา้วหนา้
ร้อยละ 50.00

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการ
วิจัยไปใช้

จากผลการวจิยัเรือ่งรูปแบบการพฒันา
ภาวะผูน้ำาครดูา้นการจดัการเรยีนรู ้โรงเรยีน
มธัยมศกึษา สงักัดองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั 
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ผูว้จิยัมขีอ้เสนอ
แนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้ดังนี้

1. ภาวะผู้นำาครู ประกอบด้วย 
ความรู้ความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษา มี
ความรูค้วามสามารถในการจดัการเรยีนรู ้มี
ความรู้ความสามารถในการวัดและประเมิน
ผล มีการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ และ
คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี 
เนื่องจากครูท่ีมีภาวะผู้นำาสูงจะส่งผลต่อผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนและคณุภาพของผูเ้รยีน 
สามารถนำาพาเพือ่นรว่มงานปฏบิตังิานไปสู่
เป้าหมายได้สำาเร็จ

2. จากผลการวิจัยพบว่า เมื่อครู
สามารถพฒันาภาวะผูน้ำาในเรือ่งการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ ความรู้ความสามารถ
ในการวัดและประเมินผลการพัฒนาตนเอง
สู่ครูมืออาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จะช่วยให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจ มีพฤติกรรม ทักษะ และความ
ตระหนกั เจตคตใินการจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่ง
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มีคุณภาพ มีความตั้งใจ เอาใจใส่ มุ่งมั่นต่อ
การปฏิบัติงาน ซึ่งย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีน และประสทิธภิาพ
ขององค์กร

3. ผลการวจัิยพบวา่ ประสทิธผิลของ
รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาคร ูประกอบดว้ย 
หลักการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการพัฒนา 
ชดุการพฒันาในแต่ละองคป์ระกอบ และการ
ติดตามและประเมินผล ดังนั้น การพัฒนา
ภาวะผูน้ำาครดูา้นการจดัการเรยีนรู ้โรงเรยีน
มธัยมศกึษา สังกดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเหมาะ
สมของรูปแบบการพัฒนา พฤติกรรมภาวะ
ผู้นำาครูที่เปลี่ยนแปลงภายหลังการทดลอง
ใช้ และความคงทนของพฤติกรรม

4. ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนา
ภาวะผูน้ำาคร ู5 ดา้น คอื การพฒันาหลกัสตูร
สถานศึกษา ความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ ความรู้ความสามารถในการ
วดัและประเมนิผล การพฒันาตนเองสูค่รมูอื
อาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
บรรณวชิาชพี ดงัน้ันจงึควรมีการจดัอบรมเชงิ
ปฏิบัติการ และมีการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศกึษา การอบรม เชงิปฏบิตักิารพฒันาภาวะ
ผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ให้
แก่ผู้ครูอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้ได้ครูที่มีการ
พัฒนาภาวะผู้นำาอย่างต่อเนื่อง

5. การพัฒนาภาวะผู้นำาครูควรมี
การวางแผน การพัฒนาตลอดระยะเวลา 
มีการนิเทศ กำากับติดตามอย่างสม่ำาเสมอ

และต่อเนื่อง จากหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
ระดับโรงเรียน 

6. การพัฒนาภาวะผู้นำาครู ควรถือ
เป็นเรื่องสำาคัญที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรให้
ความสำาคัญ และควรใช้รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาครูและวิธีการในการพัฒนาแบบ
หลากหลาย เพื่อให้ครูภาวะผู้นำาในการ
จัดการเรียนรู้

7. เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การกำาหนดระยะเวลา
ทำากจิกรรมตา่งๆ เพ่ือการพัฒนา ควรมีการ
วางแผนร่วมกันจากหลายฝ่าย โดยให้ครู ผู้
บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนมี
ส่วนร่วมด้วย 

8. เพื่อให้เกิดผลดีของการพัฒนา
ภาวะผูน้ำาครดูา้นการจดัการเรยีนรู ้โรงเรยีน
มธัยมศกึษา สงักัดองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั 
ควรนำาไปเปน็แนวทางการวางแผนการพฒันา
ภาวะผู้นำาครูอย่างต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้ง
ต่อไป

จากผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้
วจัิยมขีอ้เสนอแนะเพือ่การวจัิยครัง้ตอ่ไปดงันี้

2.1 ควรดำาเนนิการวจิยัรปูแบบการ
พฒันาภาวะผูน้ำาครดูา้นการจัดการเรยีนรูใ้น
ภูมิภาคอื่น หรือในบริบทอื่นๆ   
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2.2 ควรทำาการวิจัยเปรียบเทียบใน
ประเด็นเดียวกัน ระหว่างโรงเรียน ที่จัดการ
ศึกษาระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
และสำานำางานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
ในเขตอื่นๆ 

2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อรูป
แบบการพฒันาภาวะผูน้ำาครดู้านการจดัการ
เรียนรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของโรงเรียน
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ผลของการฝึกปฏิบัติโปรแกรมการเจริญสติ-สัมปชัญญะเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการเผชญิและฟนัฝา่อปุสรรคของพยาบาลโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
The Effects of Mindfulness and Conscience Practice Program 
to Develop Adversity Quotient Of Nurses at King Chulalongkorn 
Memorial Hospital of Thai Red Cross Society

ขนิษฐา ผลงาม1

Khanittha Phon-ngam1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคของพยาบาลกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติโปรแกรมการ
เจริญสติ-สัมปชัญญะ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของ
พยาบาลกลุ่มทดลองท่ีได้รับการฝึกปฏิบัติโปรแกรมการเจริญสติ-สัมปชัญญะกับพยาบาล
กลุ่มควบคุมท่ีได้รับโปรแกรมข้อสนเทศธรรมศึกษา 3) เปรียบเทียบความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของพยาบาลกลุ่มทดลองหลงัการฝกึปฏบิตัโิปรแกรมการเจริญสต-ิ
สมัปชญัญะกบัระยะตดิตามผล 4) ศกึษาความคดิเหน็ของพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์
สภากาชาดไทยต่อการฝึกปฏิบัติโปรแกรมเจริญสติ-สัมปชัญญะในกลุ่มทดลอง

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยจำานวน 70 
คนซึง่มคีวามสมคัรใจในการรว่มโครงการวจิยั โดยสุม่กลุม่ตวัอยา่งออกเปน็ 2 กลุม่คอื กลุม่
ทดลองเข้าอบรมโปรแกรมการเจริญสติ-สัมปชัญญะ จำานวน 35 คน และกลุ่มควบคุมได้
รับโปรแกรมข้อสนเทศธรรมศึกษา จำานวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
โปรแกรมการเจริญสติ-สัมปชัญญะ แบบวัดความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
และ แบบวัดความคิดเห็นต่อการฝึกปฏิบัติโปรแกรมเจริญสติ-สัมปชัญญะ มีความเที่ยงของ
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แบบวัดความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค เท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) หลังการทดลองพยาบาลกลุ่มทดลองมีความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.
01 2) หลังการทดลอง พยาบาลกลุ่มทดลองมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อปุสรรคสงูกวา่พยาบาลกลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดบั.01 3) พยาบาลกลุม่
ทดลองหลังการทดลองและระยะติดตามผล 3 สัปดาห์มีความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฟันฝ่าอุปสรรคแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และ 4) ความคิด
เห็นของกลุ่มทดลองต่อการฝึกปฏิบัติโปรแกรมเจริญสติ-สัมปชัญญะอยู่ในระดับมาก

คำาสำาคัญ: การเจริญสติ-สัมปชัญญะ, ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค

Absrract

The objectives of this research were: 1) to compare the adversity quotient 
of nurses in the experimental group before and after their practicing mindfulness 
and conscience practice program. 2)to compare the adversity quotient of nurses 
in the experimental after their practicing mindfulness and conscience practice 
program and control groups after their self - educated mindfulness and conscience 
program. 3) to compare the adversity quotient of nurses in the experimental group 
after and at a three week follow-up their practicing mindfulness and conscience 
practice program. 4) to study opinions of the nurses who practice the mindfulness 
and conscience practice program. The subjects of this study were 70 volunteer 
nurses at King Chulalongkorn Memorial Hospital of Thai Red Cross Society,  
chosen by from random technique. The experimental group was 35 nurses  
practicing mindfulness and conscience practice program, and the control group 
was 35 nurses who had self-educated with mindfulness and conscience program. 
The research instruments used for the study were mindfulness and conscience 
practice program, adversity quotient scale and opinion of mindfulness and  
conscience practice program scale. The reliability of which measured by the co – 
efficient was 0.93. The data was analyzed by using the mean, standard deviation 
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and t- test. The study found that:1) the adversity quotient score of the nurses in the 
experimental group increased significantly at the level of .01 after the experiment. 
2) The adversity quotient scores of the nurses in the experimental group was 
significantly higher than control group at the level of 01. 3) the adversity quotient 
score of the nurses in the experimental group after and at a three week follow 
– up were not different. 4) The opinion of the nurses who practiced mindfulness 
and conscience practice program were positive at high level. 

Keywords: Mindfulness and Conscience Practice Program, Adversity Quotient

บทนำา

ในสภาพปจัจบุนัมกีารเปลีย่นแปลง
ทางสังคมมีความไม่เป็นระเบียบของสังคม
เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐาน
ของสังคม ดจุฤด ีคงสุวรรณ ์(2554:online) 
กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของ
สงัคมคือในกลุม่หรอืองค์กรทางสงัคมแต่ละ
กลุ่มองค์กรทางสังคมหรือโครงสร้างของ
สังคมนั้นเปลี่ยน- แปลงจากความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจนถึง
ความสัมพันธ์ในกลุ่มทั้ง สังคมเลยทีเดียว
ดังนั้นในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิปญัหาทีส่ำาคญัดงันี ้การ
เปลีย่นแปลงจากสงัคมชนบทเปน็สงัคมเมอืง 
การเปลีย่นแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปเปน็
สงัคมอตุสาหกรรม มกีาร การเพิม่ ประชากร
อย่างรวดเร็ว มีการอพยพมีการตั้งถิ่นฐาน
เป็นชุมชนถาวรและชุมชนเมืองมากขึ้น มี
ผลผลิตทางวัฒนธรรม(เช่นข่าวสารความ
รู้ และบันเทิง) การจัดระเบียบทางสังคมมี

ความซับซ้อนมากข้ึน มีความไม่เท่าเทียม
ภายในสังคมและระหว่างสังคมเพิ่มขึ้น สิ่ง
ตา่งๆเหลา่น้ี ย่อมกอ่ใหเ้กดิปญัหาการเปลีย่น
บรรทดัฐานของสงัคม การเปลีย่นแปลงต่างๆ 
ดังที่กล่าวมานี้ สามารถแทรกแซงเข้าไปใน 
ทุกหน่วยงานและองค์กรรัฐบาลและเอกชน

สำาหรบัองคก์รของโรงพยาบาลกม็กีาร
เปล่ียนแปลงตามสังคมและมีความสัมพันธ์
ตอ่สงัคมคอ่นขา้งมากและซบัซอ้นมากขึน้ทกุ
ระบบ มีผูป้ว่ยมาเข้ารบัการรกัษาพยาบาลที่
หลากหลายมากขึ้น ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา 
ภาวะโรคมคีวามซบัซอ้น รนุแรงและแตกตา่ง
ออกไป ทัง้ทางดา้นรา่งกายและดา้นจติใจ ซึง่
ทำาให้บุคคลากรพยาบาลมีภาระงานที่หนัก
มากขึน้ ตอ้งพยายามปรบัตวักบัความรูด้า้น
โรคและภาวะจติใจของผู้ปว่ยปรบัตวักับการ
รกัษาพยาบาลและเทคโนโลยีท่ีเปลีย่นแปลง
ไปโอกาสการพกัผอ่นนอ้ย เกดิความเหนือ่ย
ล้า ความกดดันในงานที่ทำา และปัจจุบันมี
สิทธิของผู้ป่วย ที่เจ้าหน้าที่และบุคคลากร
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โรงพยาบาลตอ้งยอมรบัและปฏบิตัติาม สภา
การพยาบาล(2540:online) กล่าวถึง สิทธิ
ของผูป้ว่ย คือ สทิธทิีจ่ะยอมรับ “ความเปน็ผู้
ปว่ย”,สทิธท่ีิจะทราบข้อเทจ็จรงิทัง้หมด,สทิธิ
ที่จะได้รับความคุ้มครอง,สิทธิที่จะออกจาก
สถานพยาบาลและกลับเข้าไปใหม่,สิทธิที่
จะแสดงความเห็นและความต้องการของ
ตน,สิทธิท่ีจะได้รับความช่วยเหลือก่อนคน
ทัว่ไป, สทิธทิีจ่ะอนญุาตหรอืปฏเิสธการรกัษา
พยาบาล, สิทธทิีจ่ะตาย และสทิธทิีจ่ะไดร้บั
การรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม จากสิทธิ
ของผูป้ว่ยดังกลา่ว มผีูป้ว่ยและญาตบิางราย
มกัเขา้ใจผดิเกีย่วกบัหลกัการ เหตผุลและขัน้
ตอนการรักษาพยาบาล และเรียกร้องฟ้อง
ร้อง ถึงผู้บริหาร การเขียนข้อความลงใน
สื่ออินเตอร์เน็ต ทำาให้มีผลกระทบเสียหาย
ต่อโรงพยาบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้
ปฏบิตังิานคอืพยาบาล มคีวามเครยีด เหนือ่ย
หน่ายในงานที่ทำา ขาดกำาลังใจในการปฏิบัติ
งานตอ่ไป เกดิความทอ้แทต้อ่การปฏบัิตงิาน
อาชีพพยาบาล

พระราชบญัญัตวิชิาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (2540:2) กล่าวว่า การ
พยาบาล หมายถงึ การกระทำาต่อมนุษย์เก่ียว
กบัการชว่ยเหลอืดแูลผูป้ว่ยเพือ่บรรเทาอาการ
โรคและ/หรอืยับยัง้การ ลกุลามของโรค รวม
ถึงการประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริม
และฟืน้ฟสูขุภาพอนามยัและการปอ้งกนัโรค 
ทั้งนี้โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ และศิลปะ
การพยาบาล ซึ่งหลักในการดูแลพยาบาล 
ต้องดูแลทั้ง กาย จิต วิญญาณ สังคม และ 

อารมณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นโรง
พยาบาลตติยภูมิ มีภาระงานการดูแลผู้ป่วย
ทีม่โีรคซบัซ้อน การรักษาพยาบาลจงึมคีวาม
ซับซ้อนตามมาด้วย พยาบาลเป็นวิชาชีพที่
มีโอกาสดูแลผู้ป่วยทำาให้ทราบข้อมูลและ
ปญัหาทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ ดา้นสงัคม ดา้น
ครอบครวัและเศรษฐกจิ นอกจากมหีนา้ทีใ่น
ดา้นการพยาบาลแลว้ ยังมหีนา้ทีเ่ปน็ตวักลาง 
ในการประสานงานกบับคุลากรแผนกต่างๆ
ท่ีเกี่ยวกับตัวผู้ป่วยทุกด้าน ต้องเผชิญกับ
ปัญหาที่ไม่คาดคิดบ่อยครั้ง และต้องตัดสิน
ใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้โดยพยายาม
ไม่ให้เกิดผลเสียต่อหน่วยงาน ผู้ป่วย และ
ตนเอง ความต้องการดูแลรักษาพยาบาลที่
เปลีย่นไป มคีวามตอ้งการการดแูลทีม่ากขึน้ 
นอกจากดแูลผูป้ว่ยแลว้ยงัตอ้งดแูลใหข้อ้มลู
กบัญาตขิองผูป้ว่ยดว้ยซึง่มคีวามคาดหวงัใน
การดูแลรักษาพยาบาลที่สูง จากหน้าที่รับ
ผดิชอบที่มากขึ้นดว้ยสภาพสิ่งแวดลอ้มและ
สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง พยาบาลจงึจำาเปน็ตอ้ง
มีการปรับตัวเองตามลักษณะสภาพสังคม
ท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน จากการทำางาน
ของพยาบาลต้องมีความละเอียดรอบคอบ 
ภาระงานม่ีค่อนหนัก และลักษณะงานของ
พยาบาลเป็นงานที่ต้องอยู่เวร หมุนเวียน
กัน เวรเช้า เวรบ่าย และเวรดึก เพ่ือตอบ
สนองความต้องการของผู้ป่วยตลอดทั้ง 
24 ชั่วโมง ส่งผลทำาให้เกิดภาวะเครียดและ
กดดันกับพยาบาลซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้ (ทัณฑิ
กา เทพสุริวงค์ 2550:2) กล่าว่า แม้จะทำา
ตามหลักการวิชาชีพก็มีโอกาสเกิดความผิด
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พลาดด้วยสาเหตุเหล่านี้ทำาให้ ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดความท้อแท้ เหนื่อยล้า ความสามารถ
การแก้ปัญหาในการทำางานลดลง ทำาให้ไม่
อยากทำางาน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหา
การลาออก และ การขาดแคลนพยาบาลตาม
มา การที่วิชาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่ค่อน
ข้างประสบกับปัญหาค่อนข้างหลากหลาย
แตกต่างกัน ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้อง
ใช้สติและความสามารถเพื่อให้ปัญหาผ่าน
ไปได้โดยไม่เกิดผลเสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
จำาเป็นต้องมีความ สามารถในการจัดการ
กับปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม จึงจำาเป็นต้องมีการ
ฝึกเจรญิสต-ิ สัมปชญัญะ ในการรบัรูอ้ารมณ์
ตนเองและสามารถจดัการกบัเหตกุารณต์า่งๆ
ที่มากระทบได้

กระแสการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน
พยาบาลประจำาการ มีหน้าท่ีบริการท้ังผู้
ป่วย ญาติและประชาชนทั่วไป รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาตั้งแต่ง่ายจนไปถึงยากและซับซ้อน 
ขอบเขตหน้าท่ีรับผิดชอบของพยาบาลจึง
ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทางสังคม
และเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางการแพทย์
และเทคโนโลยี Stoltz (1997:7) กล่าวว่า 
ผู้ท่ีมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและ
ฟันฝา่อุปสรรคสงูจะสามารถสรา้งผลงานได้
มากกว่าผู้อื่น มีประสิทธิภาพในการทำางาน
มากขึ้น พัฒราภรณ์ กล้าหาญ (2550:48) 
กล่าวว่า การส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ในการเผชญิและฟนัฝา่อปุสรรคของบคุลากร
จงึจำาเปน็ตอ้งดำาเนนิการใหเ้กดิข้ึนอยา่งเปน็

รูปธรรมชัดเจนทุกองค์กร จำาเนียร ช่วงโชติ 
(2549:1)กล่าวว่า การที่คนเราจำาเป็นต้อง
พัฒนาจิต เพราะชีวติคนเราประกอบด้วย 2 
สว่นใหญ ่คอืกายหรอืรา่งกายหรอืเรยีกวา่ รปู
ธรรม ใจหรอืจติหรือเรยีกวา่ นามธรรม การ
ทีค่นเรา ดำารงชวีติโดยสมบรูณต์ามธรรมชาติ
ได้ ต้องรักษาทั้งกายและใจให้มีสุขภาพแข็ง
แรงสมบรูณ ์เราจะดแูลรกัษากายโดยไมค่ำานงึ
ถึงใจ หรือรักษาแต่ใจโดยไม่คำานึงถึงกายไม่
ไดเ้พราะ กายและใจมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่ง
ใกล้ชิดสนิทแน่น คนป่วยทางกาย เมื่อนาน
วนัจติใจกอ็อ่นแอไปตามรา่งกาย ในทางตรง
กันขา้ม คนทีเ่ดมิจากรา่งกายแขง็แรงเปน็ปกติ 
ถา้เริม่ปว่ยทางใจ กจ็ะเกดิผลกระทบทางกาย
เช่น กินไม่ได้นอนไม่หลับ ผลสุดท้าย กายก็
จะป่วยตามไปด้วย กายเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้
อะไรเลย ชอบสงบนิง่ไมช่อบการเคลือ่นไหว 
ต้องการพักผ่อนนอนหลับ ในขณะที่ใจหรือ
จิต เป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ตลอดเวลา
ชอบเคลื่อนท่ี ชอบท่องเท่ียวไปไม่หยุดนิ่ง 
ชอบคิด ชอบฝัน คนเราจะปล่อยกายใหเ้ป็น
ไปธรรมชาตไิมไ่ด ้กลา้มเนือ้จะไมท่ำางาน ดงั
นั้นคนเราจึงต้องบริหารกาย คือออกกำาลัง
กาย เพือ่ให้รา่งกายแขง็แรง มพีลังให้ทำางาน
ได ้และเปน็ภมูคิุม้กนัโรคภยัไขเ้จบ็ สำาหรบัจติ
กเ็ชน่เดยีวกนั ถา้เราปลอ่ยใหจ้ติคดิและทอ่ง
เที่ยวไปโนน่ไปนีต่ลอดเวลาก็จะเปน็จติทีไ่ม่
สงบ ฟุง้ซา่นอยูแ่ตใ่นอดตีและอนาคต ไมอ่ยู่
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ในที่สุดจิตก็จะ
ออ่นเปลีย้ขาดพลงัและสรา้งปญัหา กอ่ทกุข์
ให้แกบ่คุคลนัน้ตลอดไป จงึจำาเปน็ตอ้งพฒันา
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จิตหรือบริหารจิต กล่าวคือทำาจิตให้สงบนิ่ง 
ดว้ยการฝกึสติและสมาธ ิซ่ึงเปน็วิธกีารเจรญิ
สตปิฏัฐาน 4 ตามคำาสอนของ พระสมัมาสมั
พุทธเจ้า จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาการพัฒนาความสามารถในการ
เผชญิและฟนัฝา่อปุสรรคในการทำางาน ของ
พยาบาลเพื่อนำามาใช้ในการพัฒนาตน และ
พัฒนางาน จากประสบการณ์ที่ผู้วิจัยได้เข้า
ฝกึปฏิบตัโิปรแกรมการเจริญสต-ิสัมปชัญญะ 
เพื่อพัฒนาตนพัฒนางาน จากการเข้าฝึก
ปฏบิตัผิูว้จิยัไดน้ำาความรู ้ประสบการณ ์และ
ทกัษะมาปรบัใชก้บัการดำาเนนิชวีติ และการ
ทำางานจรงิ จงึสนใจนำาโปรแกรมน้ีมาทดลอง
กับกลุ่มพยาบาล และได้ขอคำาแนะนำาและ
คำาปรึกษาจาก รศ.จำาเนียร ช่วงโชติ ท่านได้
แนะนำาเกี่ยวกับหลักสูตรนี้เพิ่มเติมเพื่อปรับ
มาใช้กับกลุ่มพยาบาล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็น
วา่เหมาะกบัสภาพสงัคมปจัจบุนัโดยเฉพาะ
วิชาชีพพยาบาลที่มีภาระงานค่อนข้างมาก 
เวลาสว่นตวัคอ่นขา้งจำากดัในการเขา้ฝกึอบรม 
และเปน็อาชพีทีต่อ้งเผชญิกบัเหตกุารณท์ีต่อ้ง
ใชส้ติ และความสามารถในการแกป้ญัหาคอ่น
ข้างมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจการทำา
วจิยัผลของการฝึกปฏิบัตโิปรแกรมการเจรญิ
สต-ิสมัปชญัญะ เพือ่พฒันาความสามารถใน
การเผชญิและฟนัฝา่อปุสรรคของพยาบาลโรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดย
การทำาวิจยัครัง้นีใ้นกลุม่ทดลองม ีรศ.จำาเนยีร 
ช่วงโชติ เป็นผู้ดำาเนินการสอนในโปรแกรม
การเจรญิสต-ิสมัปชญัญะโดยมีความมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาความสามารถในการเผชิญและ

ฟันฝ่าอุปสรรคของพยาบาลโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของพยาบาล
กลุ่มทดลอง ระหว่างก่อน และหลัง การฝึก
ปฏิบัติโปรแกรมการเจริญสติ-สัมปชัญญะ

2. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของพยาบาล
กลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกปฏิบัติโปรแกรม
การเจริญสติ-สัมปชัญญะกับพยาบาลกลุ่ม
ควบคุมที่ ได้รับโปรแกรมข้อสนเทศธรรม
ศึกษา ในระยะหลังทดลอง

3. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของพยาบาล
กลุ่มทดลอง หลัง การฝึกปฏิบัติโปรแกรม
การเจรญิสต-ิสมัปชญัญะ กบัระยะตดิตามผล

 4. เพ่ือศกึษาความคดิเห็นของพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยต่อ
การฝกึปฏบิตัโิปรแกรมเจรญิสต-ิสมัปชัญญะ 
ในกลุ่มทดลอง

สมมุติฐานของการวิจัย

1. พยาบาลกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
ฝกึอบรมโปรแกรมเจริญสต-ิสมัปชญัญะ จะมี
คะแนนความความสามารถในการเผชญิและ
ฟนัฝา่อปุสรรคระยะหลงัทดลองสงูกวา่ระยะ
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ก่อนการทดลอง

2. พยาบาลกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
ฝึกอบรมโปรแกรมเจริญสติ-สัมปชัญญะ มี
คะแนนความความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝา่อปุสรรคสงูกวา่กลุม่ควบคมุที ่ได้
รับโปรแกรมข้อสนเทศธรรมศึกษา ในระยะ
หลังการทดลอง

3. พยาบาลกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
ฝึกปฏิบัติโปรแกรมเจริญสติ-สัมปชัญญะ มี
คะแนนความสามารถในการเผชญิและฟนัฝา่
อุปสรรค ระยะหลังการทดลอง กับระยะ
ติดตามผลไม่แตกต่างกัน

วิธีการดำาเนินการวิจัย

ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่ง
ทดลอง โดยใชร้ปูแบบการทดลองแบบมกีลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อน 
หลัง และระยะติดตามผลการทดลอง

ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ดา้น ประชากร เปน็พยาบาลประจำา
การทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์
สภากาชาดไทย ซ่ึงมีจำานวนทัง้หมด 1,392 คน

ด้าน กลุ่มตัวอย่าง เป็นพยาบาลที่
ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย จำานวน 70 คน ที่ได้มาโดย
การสมคัรใจเขา้รว่มโครงการวจิยั จากนัน้จงึ
สุม่อยา่งงา่ยเปน็ 2 กลุม่ คอืกลุม่ทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 35 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. โปรแกรมการเจรญิสต-ิสมัปชญัญะ

2. แบบวดัความสามารถในการเผชญิ
และฟันฝ่าอุปสรรค

3. แบบวัดความคดิเหน็ตอ่โปรแกรม
การเจริญสติ-สัมปชัญญะ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการดำาเนนิการวจัิย โดยใช้โปรแกรม
การเจริญสติ-สัมปชัญญะเพื่อพัฒนาความ
สามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
ของพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย โดย ขออนญุาตคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ดำาเนนิการใหร้บัรอง
โครงการวิจัยในคนท่ีเป็นมาตรฐานสากล  
ผูว้จิยัเขยีนโปรแกรมการเจรญิสต-ิสมัปชญัญะ 
เพื่อ พัฒนาความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคของพยาบาล โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย โดยอยูใ่นกรอบ
คำาแนะนำาของ รศ.จำาเนียร ช่วงโชติ และ 
ผูช้ว่ยวทิยากร ผูท้รงคณุวฒิุในการตรวจสอบ
เครื่องมอื 5 ทา่น และอาจารยท์ี่ปรกึษางาน
วจัิยไดเ้กบ็รวบรวม ข้อมลูโดยมข้ัีนตอนดงันี้

1. นำาแบบวัดความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ไปใช้วัดกับกลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุมกอ่น
การเข้าโปรแกรม 1 วัน

2. ผูว้จัิยดำาเนินการทดลองดงัน้ี กลุม่
ทดลองเข้าโปรแกรมฝึกปฏิบัติการเจริญสติ- 
สัมปชัญญะเพื่อพัฒนาตนพัฒนางาน กลุ่ม
ควบคุม ได้รบัโปรแกรมขอ้สนเทศธรรมศกึษา
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3. นำาแบบวัด วัดความคิดเห็นต่อ
โปรแกรมการเจรญิสต-ิสมัปชญัญะเพือ่พฒันา
ตนพฒันางานมาวดัในกลุ่มทดลองภายหลงั
สิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ และวัดความสามารถ
ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค มาทำาการ
ทดสอบหลังเข้าโปรแกรม 1 วันและระยะ
ติดตามผล 3 สัปดาห์ ทั้งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่า
เฉลีย่ การหาคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานใช้ในการ
แบ่งระดับความคิดเห็นโปรแกรมการเจริญ
สติ-สัมปชัญญะ

2. สถิตทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมุตฐิาน

2.1 สถติทิีใ่ชท้ดสอบความแตกตา่ง 
ของพยาบาลกลุ่มทดลอง กอ่นและหลงัการเขา้
ฝกึปฏิบตัโิปรแกรมการเจริญสต-ิสัมปชัญญะ 
ใช้ t-test แบบ Dependent

2.2 สถิตท่ีิใช้การวเิคราะหค์วามแตก
ตา่ง ของพยาบาลกลุม่ทดลองทีเ่ขา้ฝกึปฏบิตัิ
โปรแกรมการเจริญสติ-สัมปชัญญะ กับกลุ่ม
ควบคุมที่ ได้รับโปรแกรมข้อสนเทศธรรม
ศึกษา ใช้ t-test แบบ Independent

ผลการวิจัย

1. ความสามารถในการเผชญิปญัหา
และฟันฝ่าอุปสรรค

1.1 พยาบาลกลุ่มทดลอง หลังการ
ฝกึปฏิบัตโิปรแกรมการเจรญิสต-ิ สมัปชญัญะ 

มคีวามสามารถในการเผชญิปญัหาและฟนัฝา่
อปุสรรค ท้ังด้านความสามารถในการควบคุม
ดา้นตน้เหตแุละความรบัผดิชอบ ดา้นท่ีแสดง
ผลกระทบที่จะมาถึง และด้านความอดทน
และ ภาพรวมสูงข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .01

1.2 พยาบาลกลุ่มทดลอง หลังการ
ฝกึปฏบิตัโิปรแกรมการเจรญิสต-ิ สัมปชัญญะ 
มคีวามสามารถในการเผชญิปญัหาและฟนัฝา่
อปุสรรคสงูกว่าพยาบาลกลุม่ควบคมุ ทัง้ดา้น
ความสามารถในการควบคมุดา้นตน้เหตแุละ
ความรบัผดิชอบ ดา้นทีแ่สดงผลกระทบทีจ่ะ
มาถึง และด้านความอดทน และภาพรวม
อย่างมีนัยสำาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01

1.3 พยาบาลกลุ่มทดลอง หลังการ
ฝกึปฏบิตัโิปรแกรมการเจรญิสต-ิ สัมปชัญญะ 
และระยะติดตามผล 3 สัปดาห์ มีความ
สามารถในการเผชญิปญัหาและฟนัฝ่าอปุสรรค 
ทัง้ดา้นความสามารถในการควบคมุดา้นต้น
เหตุและความรับผิดชอบ ด้านที่แสดงผลก
ระทบที่จะมาถึงและด้านความอดทน และ 
ภาพรวมแตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ0.5

2. ผลความคดิเหน็ของพยาบาลโรง
พยาบาลจฬุาลงกรณส์ภากาชาดไทย ตอ่การ
ฝึกปฏิบัติโปรแกรมเจริญสติ-สัมปชัญญะใน
กลุ่มทดลอง

2.1 ผลการวิเคราะห์ คำาถามมาตร
ประมาณค่าด้านการให้คะแนน

 1) สรุปภาพรวมของการจดัการ
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ฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 

 2) ภาพรวมด้านความรู้ความ
เข้าใจดา้นพธิกีรรมและการบรรยายประกอบ
การฝึกปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

  3) ภาพรวมความคิดเห็นด้าน
ความสามารถการฝึกปฏิบัติการเจริญสติ-
สัมปชัญญะ อยู่ในระดับมาก

 2.2 ผลการวิเคราะห์ คำาถามปลาย
ประโยคเปดิ เปน็การแสดงความคดิเหน็โดย
อิสระ

  1) มจีติใจทีส่งบ ไมฟุ่ง้ซา่น มสีต ิ
มีสมาธ ิมีความสขุ ทำาใหใ้จเยน็ลง ไมห่งุดหงิด
เหมือนที่ผ่านมา มีความอดทนพากเพียรใน
การฝึกปฏิบัติที่ค่อนข้างเข้มงวดอย่างมาก

  2) รูจ้กัพธิกีรรมทีถ่กูตอ้งทีส่งัคม
ปฏบิตั ิเชน่ การสวดมนต ์การกราบพระ และ
กราบบุคคลต่างๆ ตลอดการฝึกปฏิบัติ โดย
ทำาอย่างมีสติสัมปชัญญะ

  3) ได้รู้จักการฝึกปฏิบัติให้มี
สตสิมัปชญัญะไดเ้จรญิสตติลอดเวลา อยูก่บั
ปัจจุบัน ทั้ง อิริยาบถใหญ่ ยืน เดิน นั่ง นอน 
และการฝึกอิริยาบถต่างๆในชีวิตประจำาวัน
จริงๆ เช่น การออกกำาลังกาย การเดิน วิ่ง 
การซักผา้ รดีผา้ อาบน้ำา การต้ังสติเม่ือเผชญิ
วิกฤตชีวิต

  4) ทำาให้รู้ทุกขณะว่ากำาลังจะ
ทำาอะไรและทำาอะไรอยู่ มีสติมั่นคง มีจิต
จดจ่อตั้งใจ ทำาได้โดยไม่เผลอ ไม่ผิดพลาด 
ทำากิจกรรมได้

 5) มโีอกาสไดอ้ยูก่บัตนเอง ดแูล
จติใจตนเอง ไดค้น้หาตนเอง รูว้ธิกีำาจดักิเลส
ตัวเอง รู้เท่าทันอารมณ์ ห้ามใจตนเองไม่ให้
ทำาส่ิงท่ีไมด่ ีเพราะการอยูร่วมกนัหลายๆคน 
ทำากจิกรรมรว่มกนั มกีารกระทบทัง้กายและ
ใจ ถ้าไม่มีการกำาหนดจิต ให้มีสติรู้ตัว ก็จะ
ไม่รู้ตัว เกิดการตามใจตนเองทำาให้อยู่ร่วม
กับผู้อื่นลำาบาก

 6) ทำาให้รู้จักการฝึกตนให้มี
สติสัมปชัญญะ นำาไปใช้ในการทำางานได้ทุก
กิจกรรม ที่เราทำาในชีวิตประจำาวัน ทำาให้มี
พลังกายและใจ นำาไปช่วยเหลือผู้อื่น เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม

 7) สามารถนำาไปประยกุต์ใชใ้น
ชีวิตประจำาวัน การดูแลผู้ป่วยต้อง มีความ
ระมัดระวังอย่างมาก การกำาหนดว่าจะทำา
อะไร ทำาให้เรารู้ตัวป้องกันการลืม มีความ
ระมัดระวัง เพราะถ้าไม่มีสติก็จะเสี่ยงต่อ
ความผดิพลาด มผีลตอ่ชวีติของผูป้ว่ย ทำาให้
ใช้ชีวิตและการทำางานได้ไม่ดี ไม่เหมาะสม

อภิปรายผลการวิจัย

1. หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มี
ความสามารถในการเผชญิปญัหาและฟนัฝา่
อุปสรรคสูงขึ้นกว่า ก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01เป็นไปตาม
สมมุตฐิานทีต่ัง้ไวใ้นข้อที ่1 สอดคลอ้งกบั สุ
พรรณ ีเขียวชอุม่ (2552)การปฏบิตักิรรมฐาน 
ทีม่ผีลตอ่ความเครยีด เชาวอ์ารมณแ์ละความ
สามารถในการเผชญิและฟนัฝา่อปุสรรค พบ
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วา่ หลงัการปฏิบตั ิ1)ผู้ปฏบิตัิมคีวามเครียด
นอ้ยกวา่ก่อนปฏบิตั ิ2)ผูป้ฏบิตัมิเีชาวอ์ารมณ์
โดยรวมสงูกวา่กอ่นปฏิบัต ิ3)ผูป้ฏิบัติมคีวาม
สามารถในการเผชญิและฟนัฝา่อุปสรรคโดย
รวมและความสามารถในการเผชญิและฟนัฝา่
อปุสรรคทกุมติสิงูกวา่กอ่นปฏบัิตอิยา่งมนียั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. หลังการทดลอง พยาบาลกลุ่ม
ทดลอง มีความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฟันฝ่าอุปสรรคสูงกว่าพยาบาลกลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สอดคลอ้งกบั ปยิพร นสิสัยกล้า (2550) 
ผลการฝึกการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวต่อ
ความเครียด ความเจ็บปวด และพฤติกรรม
ความเจ็บปวดในระยะที่ 1 ของการคลอด 
พบว่า สตรีในระยะตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝึก
การเจริญสติแบบเคล่ือนไหว มีค่าคะแนน
เฉลี่ยของความเครียด ความเจ็บปวดและ
ควบคุมพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวด
ในระยะท่ี 1 ของการคลอดน้อยกว่ากลุ่ม
ที่ได้ รับการดูแลแบบปกติของโรงพยาบาล
อำานาจเจริญ จังหวัดอำานาจเจริญ

3. หลังการทดลอง พยาบาลกลุ่ม
ทดลองมี ความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฟนัฝ่าอุปสรรค หลงัการทดลอง กบัระยะ
ติดตามผล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญ
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.5 สอดคลอ้งกับ ญาณกิา 
สวัสดิพง (2549) การพัฒนาเชาว์อารมณ์ 
เหตุผลเชิงจริยธรรม และความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ด้วยการฝึก
สมาธิ พบว่า ภายหลังฝึกสมาธิผู้ที่ได้รับ

การฝึกสมาธิมีความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝา่อปุสรรคสงูกว่ากอ่นการฝกึสมาธิ
และมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค ในทุกมิติสูงขึ้น ระยะติดตามผล
ภายหลังการฝึกสมาธิ 4 สัปดาห์ ผู้ที่ได้รับ
การฝึกสมาธิมีความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ขอ้เสนอแนะการนำาผลการวจิยัไปใช้

1. นำาไปใชฝ้กึปฏบิตั ิกบับคุคลากรใน
หนว่ยงานหรอืองคก์รทีม่บุีคคลากร มปีญัหา 
ดา้นการเผชญิปญัหาและฟนัฝา่อปุสรรค เพือ่
ช่วยในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร,การ
ทำางานและเพิ่มความสุขในการทำางานร่วม
กันภายในองค์กร

2. จากการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า 
การฝึกโปรแกรมการเจริญสติ- สัมปชัญญะ 
สามารถพัฒนา ความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคได้ ถ้าหาก บุคลากร
อื่นในโรงพยาบาล หรือองค์กรต่างๆ นำาไป
ใช้เพื่อการอบรมฝึกปฏิบัติ ต้องเตรียมการ
ให้พร้อมจึงประสบความสำาเร็จ เน่ืองจาก
โปรแกรมการเจรญิสต-ิสมัปชัญญะมลีกัษณะ
เฉพาะ ซึ่งผู้นำาไปใช้ ต้องเตรียมความพร้อม 
คอื1) ความเขา้ใจในโปรแกรมอยา่งลกึซึง้ 2) 
การเตรียมความพร้อมด้านวิทยากร อาคาร
สถานที ่ชว่งเวลาของการอบรม รวมทัง้ผูเ้ขา้
รับการอบรมควรเปดิใจและมคีวามพร้อมใน
การอบรม
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3. องค์กรหน่วยงานควรจัดให้มีขึ้น
เป็นประจำาสม่ำาเสมอต่อเนื่อง เพราะการ
เจริญสติ-สัมปชัญญะ ช่วยให้พัฒนาร่างกาย
และจติใจของบคุคลเปน็ไปอยา่งตอ่เนือ่งและ
เกิดผลระยะยาว

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศกึษาผลการใช้โปรแกรมการ
เจริญสติ-สัมปชัญญะเพื่อไปการพัฒนาด้าน

อืน่ๆ เชน่ ดา้นการลดความเครยีด ดา้นเชาว์
อารมณ์ ด้านคุณธรรม และด้านคุณธรรม
จริยธรรมเป็นต้น

2. ควรศึกษาผลการใช้โปรแกรม
การเจริญสติ-สัมปชัญญะ ไปใช้กับกลุ่มอา
ชีพอื่นๆที่มีปัญหาด้านความสามารถเผชิญ
ปัญหาและอุปสรรค
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รูปแบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
Model of the Small School Curriculum Administration

เชษฐพงศ์ สุขปาน1, สุวิมล โพธิ์กลิ่น2, อนุศักดิ์ เกตุสิริ3

Chettapong Sookpan1, Suwimon Phoglin2, Anusak Ketusiri3

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่นำาเสนอรปูแบบการบรหิารหลักสตูรสถานศกึษาใน
โรงเรยีนขนาดเลก็ โดยมวัีตถปุระสงคย์อ่ย ดงันี ้1) เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนั ปญัหาและความ
ต้องการการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 2) เพื่อสร้างและประเมินผล
รูปแบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก และ 3) เพื่อนำาเสนอรูปแบบ
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กโดยมีวิธีดำาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 
1) ศกึษาสภาพปจัจบุนั ปญัหาและความตอ้งการ 2) สรา้งรปูแบบและประเมนิรปูแบบ และ 
3) นำาเสนอรูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ ความต้องการ สรุปได้ 10 องค์ประกอบ
หลักและ 74 องค์ประกอบย่อย

2. ผลการสรา้งและประเมนิรปูแบบการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาในโรงเรยีนขนาด
เล็กพบว่า มีองค์ประกอบหลัก 10 องค์ประกอบและคู่มือมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด

3. ผลการนำาเสนอรูปแบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กพบ
ว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เห็นด้วยกับรูปแบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

คำาสำาคัญ: รูปแบบ, การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา, โรงเรียนขนาดเล็ก
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Absrract

The research aimed to study the current conditions, problems and wants of 
a curriculum administration in the small -sized schools, to construct and evaluate 
the curriculum administrative model and to propose the curriculum administrative 
model in the small-sized schools. The research methodology consisted of three 
stages: 1) A study of the current conditions, problems and wants 2) A curriculum 
administrative model and a handbook to implement the model were constructed 
and evaluated.3) A curriculum administrative model for the small-sized schools 
was presented. Statistics used were percentage, mean, standard deviation and 
content analysis.

The research findings were as follows. 

1. Current conditions, problems and wants there were 10 main compo-
nents and 74 secondary components.

2. The construction and evaluation of the curriculum administrative model 
in the small-sized schools could be described was comprised of 10 components 
. The handbook which was evaluated was found to be most suitable.

3. The result of presenting the curriculum administrative model for the 
small-sized schools indicated that the experts and those concerned approved 
the curriculum administrative model for the small-sized schools. 

Keywords: Model, curriculum administration, small -sized schools.

บทนำา

การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
เพือ่ใหมี้ประสทิธภิาพในการจดัการและการ
บริหารงานทั้งด้านวิชาการด้านบุคลากรงบ
ประมาณการบริหารทั่วไปต้องคำานึงถึงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเป็น

หลกั สำานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐานจงึไดก้ำาหนดแนวทางการดำาเนนิงาน
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาขนาด
เล็กไว้คือบริหารส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กการ
รวมสถานศึกษาขนาดเล็ก การยุบหรือการ
เลิกล้มสถานศึกษาขนาดเล็กการบริหาร
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จดัการเพือ่นำาไปสู ่การพฒันาประสทิธภิาพ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
เป็นสำาคัญมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนผู้
เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเกิด
ทกัษะในการแสวงหาความรูจ้ากแหลง่เรยีน
รูห้ลากหลายสามารถนำาวธีิการเรยีนไปใชใ้น
ชวิีตจรงิได้และมุง่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งทกุคนมสีว่น
รวมในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดวัย
เรียน การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาด
เล็กจึงจำาเป็นต้องจัดรูปแบบอย่างเหมาะ
สมให้สอดคล้องและความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นซึ่งมีความผูกพันกับโรงเรียน
อย่างแนบแน่นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน 2550: 10 - 36)กระบวนการจัดการ
ศึกษาต่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ จดัการ
เรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้า้น
ต่างๆอย่างไดส้ดัสว่นสมดลุกนั รวมทัง้ปลกู
ฝงัคุณธรรม คา่นยิมทีด่งีามและคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ มีการประสานความร่วมมือ
กับบิดามารดา ผูป้กครอง และบคุคลในชมุชน
ทกุฝา่ย การบรหิารหลกัสตูรสถานศึกษานัน้
ตอ้งมคีวามเชือ่มโยงตอ่ผลผลติทางการศกึษา
ทีก่ำาหนด เพ่ือพฒันาผูเ้รยีนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานทีก่ำาหนดตอ้งมกีารทำางานเปน็ทมี 
มีการกระจายอำานาจและให้ทุกฝ่ายการมี
ส่วนร่วมโดยให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการ
จัดการศึกษาในท้องถิ่นของตนเอง ให้มีการ
จัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการ

ศึกษา มเีอกภาพเชิงนโยบายและมคีวามหลาก
หลายในทางปฏิบัติเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ความเช่ือมโยงใกล้ชิดกับการดำาเนินกิจการ
และการตัดสินใจและเกิดความภาคภูมิใจ  
(จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2555: 228)

จากทีก่ลา่วมาสรุปไดว่้าสถานศึกษา
ต้องอาศัยองค์ประกอบและวิธีดำาเนินการ
หลายประการในการบริหารหลักสูตรสถาน
ศึกษาให้ประสบผลสำาเร็จโดยมีหลักการ
การมสีว่นร่วม หลกัการทำางานเปน็ทมี หลกั
ความรบัผดิชอบและหลกัการกระจายอำานาจ 
เป็นสำาคัญ

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

1. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

2. เพือ่สรา้งและประเมนิผลรปูแบบ
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก

3. เพื่อนำาเสนอรูปแบบการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

วิธีการศึกษาค้นคว้า

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงผสม
ผสาน คือ การวจิยัเชงิปรมิาณและวธิกีารวจิยั
เชงิคณุภาพ โดยการสมัภาษณเ์ชงิลกึผูบ้รหิาร
โรงเรียน และการจัดประชุมสัมมนาผู้ทรง
คุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร
โรงเรียนขนาดเล็ก 
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ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปญัหาและความตอ้งการการบรหิารหลักสตูร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

1.1 ศึกษากรอบสาระเพื่อพิจารณา
เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารหลักสูตรสถาน
ศึกษา จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
เพื่อนำามาเป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับความคิด
เหน็ของผูบ้ริหารโรงเรยีนเกีย่วสภาพปจัจบุนั 
ปญัหาและความตอ้งการเกีย่วกับรปูแบบการ
บรหิารหลกัสตูรสถานศึกษากลุ่มเปา้หมายที่
ใชใ้นการสำารวจไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาใน
โรงเรียนขนาดเลก็ ในเขตตรวจราชการท่ี 13 
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน มีขั้น
ตอนดังนี้ 1) สุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการ
ที่ 13 โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 50 จากจังหวัด
ทัง้หมด 4 จงัหวัดโดยใชวิ้ธสีุม่อยา่งงา่ยดว้ย
วิธีการจับสลาก ได้แก่ สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาใน 2 จังหวัด ได้เขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาทีใ่ชใ้นการวจิยั
เพื่อสำารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรสถาน
ศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก จำานวน 1 เขต 
2) เลือกโรงเรยีนและผูบ้รหิารโรงเรยีนขนาด
เล็กไดก้ลุม่เป้าหมาย จำานวน 118 โรงเรียน 
จำานวน 118 คน

1.2 การศกึษากรณศีกึษาการบรหิาร
หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ในโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นโรงเรียนรางวัล
พระราชทานหรือโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่าน
การประเมนิจากสำานกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3 

จำานวน 3 โรงเรียน

1.3 ประเมินความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ขององค์ประกอบของรูปแบบการ
บรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาในโรงเรียนขนาด
เล็ก จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบไปด้วยผู้
บริหารโรงเรยีนขนาดเลก็ ศกึษานเิทศกแ์ละ
ผูท้รงเชีย่วชาญเกีย่วกบัหลกัสตูรสถานศกึษา 
จำานวน 21 คน

ระยะที ่2 การสรา้งและการประเมนิ
รูปแบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก

นำาข้อมูลที่ได้จากระยะที่ 1 มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปเพื่อสร้างรูป
แบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีขั้นตอนการดำาเนิน
การ 3 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 การสร้างรูปแบบการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 
เบื้องต้น

2.2 การสร้างคู่มือการใช้รูปแบบ
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก

2.3 ประเมินความเหมาะสม ความ
เปน็ไปได ้และความเปน็ประโยชนจ์ากผูท้รง
คณุวฒิุจำานวน 21 ท่าน ซึง่เป็นผู้มีวฒิุทางการ
ศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท หรือ
วิทยฐานะเชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการ
ศกึษา เปน็ผู้มคีวามรู้ดา้นหลกัสตูรการศกึษา/
หลกัสตูรสถานศึกษา และ เปน็ผูม้คีวามรูด้า้น
การวิจัย การวัดผลและประเมินผล
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ระยะที ่3 การนำาเสนอรปูแบบการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก

การวิจัยระยะนี้เป็นการนำารูปแบบ
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็กเบื้องต้น ที่ได้จากระยะที่ 2 มา
ปรับปรุง และสรุปเพื่อนำาเสนอรูปแบบการ
บรหิารหลักสตูรสถานศกึษาในโรงเรียนขนาด
เล็ก ซึ่งมีขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย ดังนี้

3.1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็กโดยการประชุมสัมมนาผู้
เชี่ยวชาญจำานวน 25 ท่าน ซ่ึงประกอบไป
ดว้ย ผูบ้ริหารการศกึษา ผู้บรหิารสถานศกึษา 
ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์และผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรการศึกษา 

3.2 ปรับปรุงรูปแบบการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 
เพื่อให้มีความสมบูรณ์ตามคำาแนะนำาของผู้
เชี่ยวชาญที่ได้จากการสนทนากลุ่ม สรุปผล
การวิเคราะหค์วามคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ
ในการสอบถามให้มีความสมบูรณ์ มีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำาไป
สู่การปฏิบัติ

3.3 สรุปเป็นรูปแบบการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดย
การจดัทำารายงานการวจิยัและบทความทาง
วิชาการเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยต่อไป

การจัดกระทำาและการวิเคราะหข์อ้มลู

ศึกษาและทำาความเข้าใจข้อมูลเชิง
คณุภาพทีเ่กบ็รวบรวมมาจากแบบสมัภาษณ์
แล้วหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้นใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ เพือ่กำาหนดทศิทาง
ของการสร้างข้อสรุป โดยยึดหลักสามเส้า
และนำาเสนอโดยอิงกรอบการศึกษาค้นคว้า
โดยการบรรยายพร้อมอ้างอิงข้อมูลบางสว่น
ที่เป็นมาของข้อสรุปนั้น สำาหรับข้อมูลเชิง
ปรมิาณทีเ่กบ็รวบรวมจากแบบสอบถาม แบบ
ประเมนิความเหมาะสม ความเปน็ไปได ้และ
ความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
นำามาตรวจสอบความสมบูรณ์ ตรวจสอบ
คะแนนจดัหมวดหมู ่แยกประเภทแลว้นำามา
วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ยและแปลผล

ผลการศึกษาค้นคว้า

1. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนั ปญัหา 
และ ความต้องการ 

ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันในการ
บรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาในโรงเรียนขนาด
เล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มาก
ท่ีสุดคอื ด้านการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา
รองลงมาคอื ดา้นการเตรยีมความพรอ้มของ
สถานศกึษา และดา้นทีม่คีา่เฉลีย่นอ้ยทีส่ดุคอื
ดา้นการมอบหมายงานกบัผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้ง
ในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปญัหาใน
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การบรหิารหลักสูตรสถานศึกษา พบวา่ ขาด
การเตรยีมความพรอ้มในการจัดทำาหลกัสตูร
สถานศกึษา ขาดการจดัทำาแผนการเรยีนการ
สอนทีห่ลากหลาย ขาดการนเิทศตดิตามผล 
ขาดการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะ
สมและเปน็ไปตามความตอ้งการของผูเ้รยีน 
รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร
ส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำาคัญและไม่เข้าใจใน
บทบาทหนา้ทีส่ว่นผลการศกึษาความตอ้งการ
ในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า 
ตอ้งการให้จดัทำาหลกัสตูรท่ีกระชับเหมาะสม
มลีกัษณะเฉพาะ มกีารสร้างเคร่ืองมอืวดัผล
ทีส่อดคลอ้งกับหลกัสตูรมกีารนำาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ ผู้มีส่วนร่วมมีความตระหนัก
และเข้าใจบทบาทหน้าที่ทำางานอย่างจริงจัง
และตอ่เนือ่ง และ ผลการศกึษาองคป์ระกอบ
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเลก็ ซึง่สรุปผลการวเิคราะหข้์อมลูจาก
การสงัเคราะหเ์อกสาร จากการใชแ้บบสอบถาม
สภาพปจัจุบนั ปญัหาและความตอ้งการการ
บรหิารหลักสตูรและผลจากการสมัภาษณเ์ชงิ
ลกึผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่กีารปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ 
จำานวน 3 โรงเรยีน สรปุได ้10 องคป์ระกอบ
หลักและ 74 องค์ประกอบย่อย

2. ผลการสรา้งและประเมนิรูปแบบ
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็กพบว่า มีรายละเอียดดังนี้

2.1 ผลการสร้างรูปแบบพบว่ารูป
แบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก มีองค์ประกอบหลัก 10 
องคป์ระกอบไดแ้ก ่1) ดา้นการเตรยีมความ

พรอ้ม 2) ดา้นการจัดทำาหลกัสตูร 3) ดา้นการ
กำาหนดแผนบริหารจดัการ 4) ดา้นการมอบ
หมายงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 5) ด้านการ
พฒันากระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธกีาร
ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 6) ด้าน
การส่งเสรมิสนบัสนนุการเรยีนรูแ้ละกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน 7) ด้านการนิเทศติดตามผล 
8) ด้านการวัดและประเมินผล 9) ด้านการ
ปรบัปรงุบรหิารจดัการและ 10) ด้านผูมี้สว่น
ร่วมในการบริหารหลักสูตร

2.2 ผลการสร้างคู่มอืการดำาเนนิงาน
ตามรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษา
ในโรงเรียนขนาดเล็กประกอบด้วย 1) หลัก
การและเหตผุล 2) วตัถปุระสงค ์3) ขอ้จำากดั
ในการนำาคู่มือไปใช้ 4) วิธีการนำาคู่มือไปใช้ 
5) วิธีดำาเนินการ 6) เกณฑ์การประเมิน 7) 
แบบประเมนิผล และ 8) เง่ือนไขความสำาเรจ็
ของรปูแบบ โดยมผีลการประเมนิความเหมาะ
สมของคูม่อืพบวา่ในภาพรวมมคีวามเหมาะ
สมอยู่ในระดับมากที่สุด 

2.3 ผลการประเมนิความเหมาะสม 
ความเปน็ไปไดแ้ละความเปน็ประโยชนข์องรปู
แบบ พบว่ามีความเหมาะสม ความเปน็ไปได้
และความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดับมากท่ีสดุ

3. ผลการนำาเสนอรูปแบบการบรหิาร
หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

ผลการนำาเสนอการสร้างรูปแบบการ
บรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาในโรงเรียนขนาด
เล็ก พบว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เห็นดว้ยกบัรปูแบบการบรหิารหลักสูตรสถาน
ศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กดังนี้
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แผนภาพที่ 1รูปแบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

หลักการ 

วัตถุประสงค 

วิธีดําเนินงาน 

การประเมินผล 

เง่ือนไขความสําเรจ็ 

1.หลักการมีสวนรวม 2.หลักการทํางานเปนทีม 

3.หลักความรับผิดชอบ 4.หลักการกระจายอํานาจ 

รูปแบบการ
บริหาร

หลักสูตร
สถานศึกษาใน
โรงเรียนขนาด

เล็ก 

1.เพื่อใหมีการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กที่

เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

2.เพื่อเปนแนวทางในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน

ขนาดเล็ก 

3. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูมีสวนรวม มีความรู

ความสามารถในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนขนาด

1.ประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

2.ตรวจสอบความรู ความสามารถในการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

1 ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  และผูมีสวนเก่ียวของ  มีความพรอม 

และ ความมุงม่ันในการพัฒนามีเปาหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

2 ผูที่มีสวนเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมและทํางานเปนทีม 

3 มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ 

4ไดรับความชวยเหลือจากเครือขาย/โรงเรียนขนาดใหญ 

 
 

ผูมีสวนรวมในการบริหาร

ฯ

 
กระบวนการ

บริหารหลักสูตร
ฯ 

 

แผนภาพที่ 1 รูปแบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
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อภิปรายผลการวิจัย

สภาพปจัจบุนัผูบ้รหิารสถานศกึษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก เห็นว่า สภาพปัจจุบันใน
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่า
เฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการจัดทำาหลักสูตร
สถานศึกษารองลงมาคือ ด้านการเตรียม
ความพรอ้มของสถานศกึษาซึง่สภาพปจัจบุนั
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2552:1) กล่าวถึง
การบริหารจดัการหลักสูตรทีม่ขีอบขา่ยกวา้ง
ขวางครอบคลมุหลายมติ ิเกีย่วขอ้งกบับคุคล
หลายฝา่ยและต้องอาศยัองคป์ระกอบปจัจยั
เกื้อหนุนต่างๆมากมาย เปรียบเสมือนการ
บริหารกจิกรรมทกุชนดิในโรงเรยีนทีเ่ก่ียวข้อง
กับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้
ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสถาน
ศกึษาตอ้งมีการวางแผนเพือ่ใชห้ลกัสตูรใหม ่
ผู้บริหารสถานศกึษาและคณะกรรมการสถาน
ศกึษาจะตอ้งศกึษาทำาความเขา้ใจหลกัสตูรเต
รีมความพร้อมในการใช้หลักสูตร พิจารณา
ถึงงบประมาณและอาคารสถานท่ีว่ามีพอ
เพยีงหรอืไม ่การเตรยีมบคุลากรเกีย่วกบัการ
ใช้หลักสูตรจะดำาเนินโดยวิธีการใด มีการส่ง
เสริมการนำาหลักสูตรไปใช้อย่างเหมาะสม

ปัญหาและความต้องการในการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและผู้มี
ส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร ขาดการเต

รียมความพรอ้มในการจดัทำาหลกัสตูรสถาน
ศึกษา ขาดการจัดทำาแผนการเรียนการสอน
ทีห่ลากหลาย ขาดการนเิทศตดิตามผล ขาด
การปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้คีวามเหมาะสมและ
เป็นไปตามความตอ้งการของผู้เรยีน รวมท้ังผู้
มสีว่นร่วมในการบรหิารหลักสตูรสว่นใหญไ่ม่
ให้ความสำาคญัและไม่เขา้ใจในบทบาทหน้าที ่
ตอ้งการใหห้น่วยงานทกุระดบัทีเ่กีย่วขอ้งได้
จัดทำาหลักสูตรที่กระชับ มีความเหมาะสม
กับโรงเรียนขนาดเล็ก มีลักษณะเฉพาะที่
เนน้การพฒันาผูเ้รียนใหม้คีณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์มกีารนำาเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใชใ้น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียง
พอ ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรทุก
ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังสอดคล้อง
กับไพรฑูรย์ สินลารัตน์ (2540: 3) ที่ได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับทิศทางของหลักสูตรการ
ศึกษาไทย สรุปได้ว่าระบบการศึกษาและ
ระบบการพัฒนาหลักสูตรของไทยนั้นเป็น
ไปในลักษณะของการตั้งรับมาโดยตลอด
เป็นการตั้งรับตามกระแสนิยมตะวันตกตั้ง
รับความต้องการในการแก้ปัญหาของสังคม
ตลอดมาด้วยเหตุนี้หลักสูตรการศึกษาไทย
จึงเป็นหลักสูตรที่เป็นเครื่องมือของ “สังคม
ธุรกิจและราชการเป็นสำาคัญ” 

2.จากการสังเคราะห์รูปแบบการ
บรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาในโรงเรียนขนาด
เล็ก พบว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 
10 องค์ประกอบและองค์ประกอบย่อย 74 
องค์ประกอบ มีรายละเอียดดังนี้
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องค์ประกอบที่ 1 ด้านการเตรียม
ความพรอ้มของสถานศกึษา ทางดา้นเอกสาร
และบุคคลเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร
สถานศกึษาประกอบด้วย 1)จดัประชมุ เพือ่
วางแผน ทำาความเขา้ใจ สร้างความตระหนกั
กับบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ยในการบรหิาร
หลกัสตูรสถานศกึษา 2) จัดเตรียมความพร้อม
ด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสถาน
ศึกษา 3) จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้
มีความพร้อมในการบริหารหลักสูตรสถาน
ศึกษา เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ศึกษาดูงาน 4) จัดทำาข้อมูล สารสนเทศ
ของสถานศึกษาให้เป็นระบบ 5) การจัดทำา
แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา ซึง่สอดคลอ้ง
กับ สำานักงานคณะกรรมการาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2552: 8) กล่าวว่าการที่จะก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน การเตรียมบุคลากรหรือ
การเตรียมคนเปน็ภาระสำาคญั การศึกษาต้อง
มกีารจดักระบวนการเรยีนรูท้ัง้ดา้นการสรา้ง 
การพัฒนา ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุน
เด็กของเราให้มีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานที่ทุก
คนตอ้งมี ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีการเตรียม
ความพร้อมในทุกๆ ด้าน

องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการจัดทำา
หลกัสตูรสถานศกึษาประกอบดว้ย1)ประชมุ 
ปรกึษา วางแผน 2)แต่งต้ังคณะกรรมการจดั
ทำาหลักสูตร 3) การวิเคราะห์ ภาพปัจจุบัน 
ปัญหา ความต้องการ 4) กำาหนดวิสัยทัศน์ 
ภารกจิและเปา้ประสงค ์5) กำาหนดคุณลกัษณะ
อันพึงประสงค์ 6) กำาหนดโครงสร้าง 7) 
วเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู ้8) จดัทำาสาระ

และมาตรฐานการเรยีนรู ้9)จดัทำาคำาอธบิาย
รายวิชา 10) ออกแบบกิจกรรรมการเรียน
รู้ 11) กำาหนดรูปแบบ วิธีการ เกณฑ์การ
ตัดสนิ การประเมนิผล12) นำาหลกัสตูรสถาน
ศึกษาไปใช้ 13) ติดตามผลการใช้หลักสูตร 
14) ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ 15) 
นำาผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุง และ 16) 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับ กรม
วิชาการ (2545: 30) มีข้อเสนอแนะแนว
ทางกระบวนการจดัทำาหลกัสตูรสถานศกึษา
ไว้ดังนี้1. กำาหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมาย
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2. การจัด
โครงสรา้งหลกัสตูรสถานศกึษา 3. การจดัทำา
สาระหลักสูตรสถานศึกษา 4. การออกแบบ
การเรียนรู้ 5. การออกแบบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 6. การกำาหนดรูปแบบวิธีการและ
เกณฑ์การตัดสินการวัดผลและประเมิน
ผลและเอกสารหลักฐานการศึกษา 7. การ
พัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุน 8. การ
เรียบเรียงเป็นหลักสูตร

องคป์ระกอบที ่3 ดา้นการกำาหนดแผน
บริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย 1) แต่ง
ตัง้คณะทำางาน 2) รวบรวมขอ้มลูสารสนเทศ 
3) วิเคราะห์ข้อมูล 4) จัดทำาแผนบริหาร
หลกัสตูรสถานศกึษา 5) ดำาเนนิการตามแผนที่
วางไว้และ6)กำากับ ติดตามและประเมินผล 
สอดคล้องกับ สำานักวิชาการและมาตรฐาน
การศกึษา(2552: 37) กลา่วถงึการกำาหนด
แผนบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษาเปน็ก
ระบวนการท่ีต้องอาศยัการมสีว่นร่วมของฝ่าย
ตา่งๆ อาท ิฝา่ยบรหิาร ครผููส้อน ผูป้กครอง 
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ชุมชนซึ่งโดยทั่วไปมีการดำาเนินการ 2 ส่วน 
คอื การดำาเนนิการในระดบัสถานศกึษาและ
การดำาเนินการในระดับช้ันเรียน โดยมีข้ัน
ตอนหรือกระบวนการจัดทำาหลักสูตรสถาน
ศึกษา ดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะ
ทำางาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
งานวิชาการของสถานศึกษา 2) วิเคราะห์
ข้อมูลจากแหล่ง 3) จัดทำาหลักสูตรสถาน
ศกึษา4) คณะกรรมการสถานศกึษาพจิารณา
ให้ความ 5) ใช้หลักสูตรสถานศึกษา 6)วิจัย
และติดตามผลการใช้หลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรยีนการสอนดว้ยวธิกีารทีห่ลาก
หลายเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำาคัญประกอบด้วย 
1) สำารวจความต้องการ/ความสนใจ2) ครู
เตรยีมเกีย่วกับสาระการเรยีนรู3้) วางแผนการ
เรยีนการสอน4) การดำาเนินกจิกรรมการเรยีน
รู5้) ครวูเิคราะหอ์ภปิรายผลงาน/องคค์วาม
รู้ 6) ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และ7)สรปุและนำาไปประยุกตใ์ช้ สอดคลอ้ง
กับ กระทรวงศึกษาธิการ ( 2546:58) การ
จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลง ความต้องการด้าน
เศรษฐกิจสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
โดยยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ

องค์ประกอบที ่5 ด้านการมอบหมาย
งานกบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการบรหิารหลกัสตูร
สถานศกึษาประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาวางแผนดำาเนนิ
งาน2)ประชมุ ตกลงผู้รับผิดชอบงาน 3) แบง่
งานและความรับผิดชอบ 4)ออกคำาสั่งแต่ง

ตั้งคณะกรรม5) การติดตามผลสอดคล้อง
กับ อนงค์ศิริ วิชาสัย (2530: 16) ได้กล่าว
ถึงบทบาทและการมอบหมายงานของผู้
บริหารในการบริหารหลักสูตรดังนี้ 1) การ
ปรับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำาไปสู่การ
สอน 2) จัดเตรียมดำาเนินการจัดประชุมครู 
และ 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

องค์ประกอบที่ 6 ด้านการส่งเสริม 
สนับสนุนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้
เรียนประกอบด้วย 1) ประชุม ชี้แจ้ง 2) ส่ง
เสริมให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนัก3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้4) จัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรสื่อ วัสดุ และ5) ส่งเสริมให้
ครูทำาวิจัยในชั้นเรียนสอดคล้องกับสำานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 
38 ) การพัฒนาบุคลากรมีความสำาคัญ
มากต่อการพัฒนาหลักสูตรและใช้หลักสูตร 
ซึ่งในที่สุดจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและ
ใช้หลกัสตูรแบบองิมาตรฐานใหป้ระสบความ
สำาเร็จ สถานศึกษาจะต้องพัฒนาบุคลากร
อยา่งเปน็ระบบตอ่เนือ่ง เนน้การสรา้งความ
เข้าใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ในการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวัด
ประเมินผล 

องค์ประกอบที่ 7 ด้านการนิเทศ
ติดตามผลการดำาเนินงานบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาประกอบด้วย 1) ประชุมคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 2) 
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จัดทำาปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน 3) 
ดำาเนนิการนเิทศตามปฏทินิการนเิทศภายใน 
4) รายงานผลการนเิทศ เพือ่นำาผลการนเิทศ
ไปปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 
และ5) การนำาผลการนิเทศไปปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ 
จันทรานี สงวนนาม (2545:154) กล่าว
ว่า กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาที่
ผูบ้รหิารสามารถดำาเนินการไดมี้หลายอยา่ง 
การทีจ่ะนำาวธิกีารใดมาใชค้วรคำานงึถงึสภาพ
ปจัจบุนั ปญัหา และความตอ้งการของสถาน
ศึกษาแต่ละแห่ง ประโยชน์ของการนิเทศจะ
ทำาให้ครูสามารถสอนได้ตรงตามเป้าหมาย 
การนิเทศจะชว่ยให้สถานศกึษาสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ของการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

องค์ประกอบที่ 8 ด้านการวัดและ
ประเมินผลประกอบด้วย 1)ประเมินผล
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 2) 
ประเมินผลการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา 
3)ประเมนิผลการกำาหนดแผนบรหิารจดัการ
หลักสูตรสถานศึกษา 4) ประเมินผลการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธี
การที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
5)ประเมนิผลการมอบหมายงานกบัผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
6)ประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุนการ
เรยีนรูแ้ละกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 7)ประเมนิ
ผลการนเิทศตดิตามผลการบริหารหลกัสตูร
สถานศกึษา 8)ประเมนิผลผูม้สีว่นเก่ียวขอ้ง
ในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและ 9)

ประเมินผลการปรับปรุงการบริหารจัดการ
หลกัสตูรสถานศกึษาสอดคลอ้งกบั จนัทราน ี
สงวนนาม (2545:148) กล่าวถึง ขอบข่าย
งานวดัผลและประเมนิผลวา่แบง่ออกเปน็ 3 
ระดับ คือ 1)การประเมินผลระดับชั้นเรียน 
2)การประเมินผลระดับสถานศึกษาและ 3) 
การประเมนิผลระดบัชาต ิขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
ประเมนิจะนำาไปใช้ในการพฒันาคณุภาพของ
ผูเ้รยีน และคณุภาพในการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง

องค์ประกอบที่ 9 ด้านการการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรสถาน
ศกึษาประกอบดว้ย 1) มกีารวางแผนปรบัปรงุ
หลกัสตูรสถานศกึษา 2)มกีารรวบรวมผลการ
ดำาเนนิการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษา 3)มี
การตรวจสอบผลการบรหิารหลักสตูรสถาน
ศึกษา 4)มีการปรบัปรุงการบรหิารหลกัสูตร
สถานศกึษาใหม้คีวามเหมาะสมกบัโรงเรยีน 
5)มกีารวจิยัเกีย่วกบัการบรหิารหลกัสตูรสถาน
ศกึษาและ 6)มกีารนำาผลการปรบัปรงุไปใชใ้น
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้อง
กบัไพรสนัตค์ำาเอีย่ม (2552: 23) ได้สรุปการ
ดำาเนนิการดา้นการพฒันาหลกัสตูรว่าหมาย
ถงึการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงแต่งเสรมิการเพิม่
เติมหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมกับ
สภาพทอ้งถิน่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สภาพสังคมเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่ง
หมายและสนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้รยีน

องค์ประกอบที่ 10 ด้านการผู้มี
ส่วนรว่มในการบรหิารหลักสูตรสถานศึกษา
ประกอบด้วย 1)ผู้บริหารโรงเรียน 2)ครู 3)
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นกัเรยีน 4)ผูป้กครอง 5)ชมุชน 6)ประชาชน 
7)คณะกรรมการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ 8)คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 9)คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการ และ10)ผู้ทรงคุณวุฒิและ
วิทยากรท้องถิ่นสอดคล้องกับศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ (2545: 320)กล่าวถึง รูป
แบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีหลายรูป
แบบ เชน่ การบรหิารจดัการคณุภาพโดยรวม 
ซ่ึงเป็นแนวทางการสร้างคุณภาพเข้าไปใน
ทกุๆ กระบวนการขององค์การ ซึง่เกีย่วข้อง
วงจรคุณภาพและทีมงานปรับปรุงคุณภาพ 
โดยถือว่าคุณภาพเป็นความรับผิดชอบของ
สมาชิกทุกคนภายในองค์กร และต้องสร้าง
คุณภาพเข้าไปในกระบวนการทุกจุด ทั้งท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงหรือทางอ้อมกับความพึง
พอใจของลูกค้า

2.จากผลการสร้างและประเมิน รูป
แบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ได้พัฒนารูปแบบ
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา มี 5 องค์
ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 
3) วิธีดำาเนินงาน 4) การประเมินผล และ 
5) เงื่อนไขความสำาเร็จ สรุปได้ว่า รูปแบบ
ได้พัฒนามาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง มีการร่างรูปแบบเพื่อนำาเสนอ
ผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะ มีการประเมิน
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูป
แบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคล้องกับธีระ 
รุญเจริญ (2550:308) กล่าวถึงรูปแบบมี
องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบคือ 1)หลัก

การของรูปแบบ 2)วัตถุประสงคข์องรูปแบบ 
3) ระบบและกลไกของรปูแบบ 4)วธิดีำาเนนิ
การของรูปแบบ 5)แนวทางการประเมินผล
ของรูปแบบ และ 6) เง่ือนไขความสำาเร็จ
ของรูปแบบ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวจัิยไปใช้

1. ควรนำารปูแบบการบรหิารหลกัสตูร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ไปใช้ใน
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาในโรงเรยีนขนาดเลก็ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การจดัทำาหลกัสตูรสถานศกึษา การ
กำาหนดแผนบริหารจัดการศึกษาและการ
พฒันากระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธกีาร
ที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

2. ควรนำาสภาพปัญหาและความ
ต้องการของผูบ้ริหารสถานศึกษา บุคลากรที่
มสีว่นร่วมในการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษา 
ไปปรบัใชใ้หเ้ปน็ประโยชนใ์นการบรหิารจดัการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. การใชร้ปูแบบการบริหารหลกัสตูร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ควรให้ผู้มี
ส่วนรว่มในการบรหิารหลักสูตรสถานศึกษา
มีสว่นรว่มในทกุขัน้ตอนและปฏบัิตติามคู่มือ
การใช้รูปแบบให้มากที่สุด

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการวจิยัและทดลองใชร้ปูแบบ
การบริหารสถานศึกษาในทุกขนาดโรงเรียน
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2. ควรมกีารวจิยัพฒันารปูแบบการ
บรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาในภาพรวมของ
ประเทศ

3. ควรมกีารวจิยัรปูแบบการบรหิาร
หลกัสตูรสถานศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับการบริหาร
การศกึษาของหนว่ยงานทกุระดบัทีเ่กีย่วข้อง
กับการจัดการศึกษาของชาติ
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รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
Administration Model Information and Communication  
Technology of Primary Educational Service Area Office.

กิตติภัทท์ ไกรเพชร1 

Kittipat Kraipetch1

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค ์เพือ่สรา้งรปูแบบการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา วธิดีำาเนินการวจิยั แบง่เปน็ 4 ขัน้
ตอน คือ 1) การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สารของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 2) การสรา้งรปูแบบการบรหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 3) ทดลอง
ใชร้ปูแบบการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาและ4)การประเมินรูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและคู่มือการดำาเนินการตามรูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพปัญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการจัดองค์การ รองลงมา คือ ด้านการวางแผน 
ด้านการนำา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การควบคุมและความต้องการในการบริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ในภาพ
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รวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน
การจัดองค์การ รองลงมา คือ ด้านการวางแผน ด้านการนำา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ด้านการควบคุม 

2. รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา มีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การ
วางแผน องค์ประกอบที่ 2 การจัดองค์การ องค์ประกอบที่ 3 การนำาและองค์ประกอบที่ 4 
การควบคมุ ซึง่ครอบคลมุภารกจิดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในสำานกัเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งาน
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ สามารถนำามาบูรณาการ
เป็นองค์ประกอบย่อยได้ 22 องค์ประกอบและคู่มือการดำาเนินการตามรูปแบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ประกอบดว้ย 1) หลกัการและเหตุผล 2) วตัถปุระสงค ์
3) ข้อจำากัดในการนำาคู่มือไปใช้ 4) วิธีการนำาคู่มือไปใช้ 5) เกณฑ์การประเมินการใช้รูปแบบ 
6) แบบประเมินผลการใช้รูปแบบ 7) เงื่อนไขความสำาเร็จของรูปแบบ 8) บรรณานุกรม 9) 
ภาคผนวก และผลการประเมนิความเหมาะสมของคูม่อืการดำาเนนิการตามรปูแบบการบรหิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสภาพจริง ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบ
การบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
พบวา่ กอ่นการทดลองใชร้ปูแบบ โดยรวมผลการประเมนิอยูใ่นระดบัคณุภาพพอใช้ สว่นผล
การประเมินหลังการทดลองใช้รูปแบบ โดยรวมผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
สำานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษา พบวา่ผลการประเมนิความเหมาะสม ความเปน็
ไปไดแ้ละความเป็นประโยชน ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ดุ เม่ือพจิารณาเปน็รายด้าน พบ
ว่า มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
โดยผู้ประเมินเห็นว่ารูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประโยชน์
ต่อสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรนำาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละเขต
พืน้ท่ีการศกึษาและใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิวา่ควรจดัทำาแผนแมบ่ทดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร ควรมโีครงสรา้งการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในระดับเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา ควรกำาหนดขอบขา่ยงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารใหช้ดัเจน 
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ควรมบีุคลากรทางการศึกษาที่มคีวามรู ้ความสามารถและทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร ควรม ีHardware, Software ทีท่นัสมยัและเพยีงพอและผูบ้ริหารการศกึษา 
ควรใหค้วามสำาคญั เหน็ประโยชนใ์นการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาประยกุต์
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนรู้และการให้บริการทางการศึกษา
อย่างจริงจัง 

คำาสำาคัญ: รูปแบบการบริหาร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Absrract

The purpose of this research was to construct the administration model 
ICT of primary educational service area office. The procedure of this research was 
divided into 4 stages:1) study of the problems and needs in the ICT of primary  
educational service area office.2) construct the administration model ICT of  
primary educational service area office.3) implement the administration model 
ICT of primary educational service area office. 4) evaluation the administration  
model ICT of primary educational service area office. The research tool was 
a questionnaires, depth interview forms, and guide’s use of the administration 
model ICT were used to gather data. The data were analyzed using percentages, 
means, standard deviations and content analysis.

The research findings were as follows:

1. The problems in the administration of ICT of primary educational  
service area office, overall was moderate. Considering of aspect was found that 
the average was the most valuable of organizing aspect, the next, the planning 
and leading aspect and an average minimum of controlling aspect. The needs’ 
administration of ICT of primary educational service area office, overall was the 
most. Considering of aspect was found that the average is the most valuable 
of organizing aspect, the next, the planning and leading aspect and an average 
minimum of controlling aspect.

2. The construction of the administration model ICT of primary  
educational service area office components: 1. Planning 2. Organizing 3.  
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Leading and 4. Controlling which covered the missions of ICT of primary  
educational service area office consists of information and communication  
technology system, and information and communication technology and  
knowledge management services and support. They can be integrated as  
a sub-element into 22 elements and guide’s use of The administration model 
information and communication technology include: 1) Introduction 2) Objectives 
3) Limitations of guide’s use to use 4 ) how to use guide’s use 5) evaluation 
criteria to forms 6) evaluation forms 7) the conditions’ success of the model  
8) Reference 9) Appendix. The result of appropriate assessment of the guide’s 
use through the administration model ICT of primary educational service area 
office, overall was the most appropriate level.

3. The results implementing of the administration model ICT of primary 
educational service area office in real conditions that pre and post the experiment  
of implementing the administration model information and communication  
technology of primary educational service area office was found that pre- 
experiment of implementing, the overall is fair and post-experiment of  
implementing, the overall is the most.

4. The evaluation of the administration model ICT of primary educational 
service area office found that assessment was appropriate of possible and useful, 
the overall was the most. Considering aspect was found that it was appropriate of 
possibility and useful in the most of each aspect. Evaluators were agreed of the 
administration model information and communication technology was beneficial 
to the educational service area office and it should be applied to fit the context 
of each the educational service area office and offered suggestions about how to 
prepare a master plan and structured or set for ICT to be clear. The organizations 
should set the knowledgeable and skillful educational personnel on ICT including 
hardware, software was adequate and modern. The educational administrators  
should set priority and benefits of using ICT through learning and teaching  
management seriously. 

Keywords: Administration Model, Information and Communication Technology
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บทนำา

ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้
ให้ความสำาคัญต่อบทบาทของเทคโนโลยี
ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดย
เฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 จะเป็นยุคที่มี
การนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้กันอย่างมาก
และเทคโนโลยเีหลา่นัน้กม็กีารเปลีย่นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว แต่ละประเทศจึงให้ความ
สำาคญักับการลงทนุทางเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนา
ประเทศใหอ้ยูบ่นฐานความรูแ้ละเทคโนโลยทีี่
ทนัสมัย ดังนัน้ การพฒันาประเทศตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) จึงเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน พร้อมทั้ง
เสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการ
พัฒนาประเทศ ซึง่มยีทุธศาสตรก์ารพฒันาที่
ใหค้วามสำาคญักบัการใชป้ระโยชนเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
การใช้สื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่าง
สรา้งสรรคแ์ละการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชเ้ป็นเคร่ืองมอืในการสือ่สาร (สำานกังาน
คณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ 2555: 10) 

ทิศทางในการพัฒนาประเทศ รัฐได้
กำาหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร ระยะ พ.ศ.2554-2563 
ของประเทศไทย (ICT 2020) โดยกำาหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

แหง่อนาคตและจดัทำาแผนแมบ่ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) เน้น
การพัฒนากำาลงัคนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และบุคคลทั่วไปให้มีความ
สามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้
สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่า
ทัน เพื่อสนับสนุน การสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการและการบริการของภาครัฐ 
(กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
2552: 9) และพระราชบัญญตักิารศกึษาแหง่
ชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่
3) พ.ศ. 2553 หมวดที ่9 เทคโนโลยเีพือ่การ
ศึกษา มาตรา 63-69 สรุปได้ว่าการพัฒนา
เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา การใชเ้ทคโนโลยทีี่
เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่ง
เสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและ
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้ง
การตดิตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2553: 37-
38) และสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศึกษาพ.ศ. 
2554-2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มี
ทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ เร่ง
นำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อการศึกษามาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2554: 4-8) 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงได้นำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดความ
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รวดเร็ว คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ได้มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ ส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ จัดทำาโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา จัด
ตั้งศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และจัดทำาโครงการทดลองนำารอ่งจดัตัง้กลุม่
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อแสวงหา
รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สารและสนับสนนุการปฏบิตังิาน
ของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ใหมี้ความ
เขม้แข็งย่ิงขึน้ (สำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 2553: 1)

จากภารกจิดงักลา่ว พบวา่ มปีญัหา
หลายด้าน เช่น ด้านการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ทีไ่ม่มีประสทิธภิาพ 
ขาดบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้และ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ขาดแผนงานในการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ขาด
งบประมาณและการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า 
สอดคล้องกับบทสรุปผู้บริหารแผนแม่บท
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบับที ่
2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 พบ
วา่ การบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร ในภาพรวมยงัดอ้ยประสทิธภิาพ ขาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำากับ ตดิตาม

อยา่งชดัเจน (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 2552:5) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของทินกร พูลพุฒ (2552:199) 
พบวา่ การบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
มีข้อจำากัดที่แตกต่างกันไปท้ังในด้านบริบท
ด้านปัจจัยและด้านกระบวนการ อย่างไร
ก็ตาม ยังพบสภาพที่เป็นปัญหาร่วมกันคือ
ขาดการกำาหนดวิสัยทัศน์ร่วม ไม่มีผู้รับผิด
ชอบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
และไม่มีการติดตามและประเมินผลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่าง
จริงจัง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากนโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้
อำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาแตก
ต่างกนัและไม่มีผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

จากความสำาคญัและปัญหาดังกลา่ว
ขา้งตน้ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษา จงึมคีวามตระหนกัและเหน็ความสำาคญั
ในการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร โดยนำากระบวนการบริหารมาเปน็องค์
ประกอบในการบริหารเพือ่ใหก้ารปฏิบติังาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ อยา่งไรกต็าม การพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ย่อม
ต้องมีการวางแผน การจัดองค์การ การนำา
และการควบคุมอย่างเป็นระบบ จึงจำาเป็น
ที่จะต้องมีรูปแบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีความเหมาะ
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สมและมีความเป็นไปได้ เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร ผูว้จิยัจงึไดส้นใจศกึษาวจิยัเพือ่สร้าง
รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วัตถุประสงค์หลัก

1. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วัตถุประสงค์เฉพาะ

1. เพือ่ศึกษาสภาพปญัหาและความ
ตอ้งการในการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารของสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา

2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

3. เพือ่ทดลองใชร้ปูแบบการบรหิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

4. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย

การวจิยัครัง้นี ้เปน็การวจิยัแบบผสม 
(Mixed Methods Research) ซึ่งผู้วิจัยได้
กำาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ระยะที ่1 ศกึษาสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการในการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศกึษาประถมศกึษาในเขตตรวจราชการที ่14 
และสัมภาษณ์ผู้บริหารการศึกษา

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่ผู้
บรหิารการศกึษาและบคุลากรทางการศกึษา
จากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 14 ทั้ง 17 เขต 
จำานวน 51 คน และสัมภาษณ์ผู้บริหารการ
ศึกษา จำานวน 3 คน

ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
ผูบ้รหิารการศกึษาและบคุลากรทางการศกึษา
จากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 14 ทั้ง 17 เขต 
จำานวน 39 คน และผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 9 คน

ระยะที ่3 ทดลองใชร้ปูแบบการบรหิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการ
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ศึกษาสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ท่ีทดลองใช้รูปแบบ 
จำานวน 15 คน 

ระยะที ่4 ประเมนิรปูแบบการบรหิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก ่ผู้
บริหารการศกึษาและบคุลากรทางการศกึษา
จากสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาที่ทดลองใช้รูปแบบ จำานวน 15 คน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษา
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
รปูแบบการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร มีองค์ประกอบหลักการบริหาร 
คือ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) 
การนำา และ 4) การควบคุม ซึ่งครอบคลุม
ภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในสำานักเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา ประกอบด้วย งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศและงานสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้

3. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ทำาการ
ศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2556

วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ดำาเนินการ
ศึกษาวิจัย แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้

ระยะที ่1 ศกึษาสภาพปัญหาและความ

ตอ้งการในการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร ทำาการศึกษาข้อมูล ดังนี้

1. วเิคราะหข์อ้มลูจากเอกสารทีเ่ปน็
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

2. ศึกษาความคิดเหน็เกีย่วกบัสภาพ
ปัญหาและความต้องการในการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

3. กรณศีกึษาสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษาทีม่กีารบรหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารทีป่ระสบผลสำาเรจ็

4. สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อร่างองค์
ประกอบหลักของรปูแบบการบรหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
และคู่มือการดำาเนินการตามรูปแบบการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ดำาเนินการดังนี้

1. นำาขอ้มลูท่ีได้จากการวจิยัระยะท่ี 
1 มาจัดทำาร่างรูปแบบขั้นต้น

2. ตรวจสอบความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ขององค์ประกอบหลักร่าง
รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

3. จัดทำาคู่มือและประเมินความ 
เหมาะสมของคู่มือการดำาเนินการตาม 
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รปูแบบการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร

ระยะที ่3 การทดลองใชร้ปูแบบการ
บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ของสำานักงาน

1. เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา 
ได้แก่ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุรินทร์ เขต 2 

2. ประชุมชีแ้จงกบัผูบ้รหิารการศกึษา
และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับปฏิทิน
การปฏิบัติงาน วิธีการดำาเนินการตามคู่มือ
และวธิปีระเมนิผลกอ่นทดลองและหลงัเสร็จ
สิ้นการทดลอง

3. ดำาเนนิการตามคูม่อืการดำาเนนิการ
ตามรปูแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร (ตัง้แตเ่ดอืนกนัยายน-ธนัวาคม 
2555) โดยผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการดำาเนิน
การ ให้ข้อเสนอแนะและเก็บรวบรวมข้อมูล
และมีผู้ช่วยวิจัย จำานวน 7 คน 

4. ประชุมกลุ่มผู้ทดลองใช้รูปแบบ
เพ่ือประเมินผลก่อนทดลองและหลังเสร็จ
สิ้นการทดลองใช้รูปแบบ

ระยะที่ 4 การประเมินรูปแบบการ
บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ของสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษา ดำาเนินการดังนี้

1. ประชุมกลุ่มผู้ทดลองใช้รูปแบบ
เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้และประโยชน์

2. สมัภาษณก์ลุม่ผูท้ดลองใชร้ปูแบบ
เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค์และข้อเสนอแนะ

3. สรุปผลการประเมินรูปแบบ

เครื่องมือการวิจัย

1. แบบสอบถาม

2. แบบสัมภาษณ์

3. แบบประเมินรูปแบบ

4. คูม่อืการดำาเนนิการตามรปูแบบการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. สอบถามความคิดเห็นผู้บริหาร
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในเขตตรวจราชการที่ 14

2. สอบถามความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ

3. สมัภาษณเ์ชงิลกึผูบ้รหิารการศกึษา 

4. จดัประชมุกลุม่ผูท้ดลองใชร้ปูแบบ

5. สรุปผลการประเมิน

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้

1. วิเคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถาม 
โดยหารอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน

2. วเิคราะห์ขอ้มลูจากแบบประเมนิ 
โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้

1. การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร 
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
(Documentary Study)

2. การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม
ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกับปัญหาและความ
ตอ้งการในการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยการสรุปประเด็นและ
หลอมรวมประเด็นสำาคัญๆ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

สรุปผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัยเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที ่1 ผลการศกึษาสภาพปญัหา
และความต้องการในการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า สภาพ
ปญัหาการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารของสำานักงาเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( =3.07) ส่วนผลความต้องการใน
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.31)

ระยะที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการ
บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ของสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษา นำาผลการศึกษาวิจัย ระยะที่ 1 มา
ร่างรูปแบบ ดังนี้

1. รูปแบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การวางแผน 
2) การจัดองค์การ 3) การนำา และ4) การ
ควบคมุ ซึง่ครอบคลมุภารกจิด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารในสำานกัเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและงาน
สนบัสนนุการจดัการเรยีนรู ้นำามาบรูณาการ
เป็นองค์ประกอบย่อยได้ 22 องค์ประกอบ 

2. ผลการการตรวจสอบองค์ประกอบ
หลกัของรปูแบบการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษา พบว่า ความเหมาะสม
ของรปูแบบโดยรวมและรายองคป์ระกอบอยู่
ในระดบัมาก ( =4.42) ทัง้องคป์ระกอบหลกั
ที่สำาคัญ 4 องค์ประกอบและองค์ประกอบ
ย่อย 22 องค์ประกอบและความเป็นไปได้
ของรูปแบบโดยรวมและรายองค์ประกอบ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.64) ทั้งองค์
ประกอบหลักที่สำาคัญ 4 องค์ประกอบและ
องค์ประกอบย่อย 22 องค์ประกอบเช่นกัน 

3. ผลการสร้างคู่มือการดำาเนินการ
ตามรปูแบบการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย 1) หลัก
การและเหตผุล 2)วตัถปุระสงค ์3) ขอ้จำากดั
ในการนำาคู่มือไปใช้ 4) วิธีการนำาคู่มือไปใช้ 
5) เกณฑก์ารประเมนิการใชร้ปูแบบ 6) แบบ
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ประเมินผลการใช้รูปแบบ 7) เงื่อนไขความ
สำาเรจ็ของรปูแบบ 8) บรรณานกุรม 9) ภาค
ผนวก ซึง่มผีลการประเมินความเหมาะสมของ
คู่มือการดำาเนินการตามรูปแบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบ
ว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด ( =4.71) 

ระยะที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาไปใชใ้นสภาพจรงิ ปรากฏผลดงันี้

1. ผลการเปรียบเทียบสภาพก่อน
และหลังการทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในสภาพจริง จากการสังเกตและการศึกษา
เอกสาร พบว่า กอ่นการทดลองใชรู้ปแบบการ
บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ยงัไม่มีรูปแบบการบรหิารทีช่ดัเจน เชน่ ไมม่ี
โครงสร้างการบริหารและไม่มีภารกิจด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เปน็ตน้ 
และหลังการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เช่น มีโครงสร้างการ
บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
มีบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบและมี
ภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เป็นต้น 

2. ผลการประเมินการทดลองใช้รูป
แบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา พบว่า ก่อนการทดลองใช้รูป

แบบ โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ คิด
เปน็รอ้ยละ 72.22 และผลการประเมินหลงั
การทดลองใช้รูปแบบ โดยรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96.78

ระยะที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา มีดังนี้

1. ผลการประเมินความเหมาะสม 
ความเปน็ไปได ้และความเปน็ประโยชนข์อง
รปูแบบการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สารของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( =4.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
มคีวามเหมาะสม ( =4.69) ความเปน็ไปได ้
( =4.62) และความเปน็ประโยชน ์( =4.63) 
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

2. ผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ทดลอง
ใช้รูปแบบ เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อ
เสนอแนะในการนำารปูแบบไปใช ้พบวา่ การ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ยงัขาดแผนพฒันาดา้น เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร ขาดการสนบัสนนุงบประมาณ 
ขาดบคุลากรทางการศกึษาทีร่บัผดิชอบงาน
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ขาด
โครงสรา้งการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร โดยมขีอ้เสนอแนะในการบรหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารวา่ควร
มีการจดัทำาแผนพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร โดยกำาหนดวิสัยทศันร์ว่มใน
การดำาเนนิงาน ควรจดัหาวสัด ุอปุกรณด์า้น
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทันสมยั 
มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน มีการ
กำาหนดกรอบอัตรากำาลัง และผู้บริหารการ
ศกึษาควรใหค้วามสำาคญั เหน็ประโยชนจ์าก
การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
มาใช้ในหน่วยงาน

อภิปรายผลการวิจัย

1. ผลการวเิคราะหส์ภาพปญัหาและ
ความตอ้งการในการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารของสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษา พบวา่ สภาพปญัหาการ
บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ของสำานกังาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.07) 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวิชัย สุขพันธ์ 
(2551:231) ; ชัยภักดิ์ นิลดี (2554: 54) 
และบทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 พบว่า การ
บรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร ขาดการบรูณาการในภาพรวมยังดอ้ย
ประสทิธภิาพและขาดหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ
ในการกำากับ ติดตามอย่างชัดเจนและความ
ตอ้งการในการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( = 4.31) สอดคล้องกับงานวจิยัของฐติารยี ์
วิลัยเลิศ (2554:226) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
สภาพปญัหาและความต้องการในการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
แต่ละสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษา มีนโยบายและการบริหารที่แตกต่าง
กัน เช่น การกำาหนดโครงสร้างการบริหาร
ด้าน ICTและภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสน
เทศและการสื่อสาร กระจายอยู่ในทุกกลุ่ม
งาน ขาดการกำากับ ติดตามและขาดผู้รับ
ผิดชอบที่ชัดเจน เป็นต้น ดังนั้น สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจึงมีความ
ตอ้งการในการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร โดยผา่นกระบวนการบริหาร 
4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ 
การนำาและการควบคุม เพื่อให้การบริหาร
ด้าน ICT มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เมือ่วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหร์ปูแบบการบรหิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
พบว่า มีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ 
และองค์ประกอบย่อย 22 องค์ประกอบ 
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้อำานวยการ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
พบวา่ การบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีประสบความสำาเรจ็ตอ้งประกอบ
ด้วย องค์ประกอบสำาคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) 
การวางแผน 2) การจัดองค์กร 3) การนำา 
และ 4) การควบคุม ซึ่งกระบวนการบริหาร
ดังกล่าวครอบคลุมภารกิจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารประกอบดว้ย งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและงาน
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สนบัสนนุการจดัการเรยีนรู ้สอดคลอ้งกบังาน
วจิยัของฐติารยี ์วลิยัเลศิ (2554:326) สรปุ
ไดว้า่ รปูแบบการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร ประกอบดว้ยองคป์ระกอบที่
สำาคญั 2 สว่น ได้แก ่ส่วนทีเ่ปน็กระบวนการ
บรหิาร ซึง่ประกอบดว้ย 4 กระบวนการ ทีม่ี
ความสมัพนัธ์ต่อเนือ่งกัน ได้แก่ กระบวนการ
วางแผน กระบวนการจดัองค์การ กระบวนกา
รบูรณาการและกระบวนการควบคุม ส่วนที่
เปน็ปจัจยัทีส่นบัสนนุการบรหิาร ประกอบด้วย 
6 ปัจจัย ได้แก่ โครงสร้างองค์การ บทบาท
ของบุคลากร กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การ
และภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิาร โดยปัจจยัหลกัที่
มีผลมาก คือ ได้แก่ ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร 
กลยทุธแ์ละโครงสร้างองคก์าร และสอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของเนตรพ์ณัณา ยาวริาช (2546: 
2-3) ; ศริวิรรณ เสรรัีตน์ (2545: 37) ; นภา
พร ขันธภาและกรรณกิาร ์นยิมศลิป ์(2545: 
5) ท่ีเหน็สอดคลอ้งกนัวา่กระบวนการบริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบ
ด้วย 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) 
การนำา และ 4) การควบคุม 

3. ผลการทดลองใชร้ปูแบบการบรหิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในสภาพจริง จากการสังเกตและการศึกษา
เอกสารสภาพ ก่อนและหลังการทดลองใช้
รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยภาพรวม พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงหลังทดลองใช้เพิ่มขึ้นทุกด้าน 
ส่วนผลการประเมินการทดลองใช้รูปแบบ 

พบว่า ก่อนการทดลองใช้รูปแบบ โดยรวม
อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 
72.22 และผลการประเมินหลังการทดลอง
ใชร้ปูแบบ โดยรวมอยูใ่นระดบัคณุภาพดมีาก 
คิดเป็นร้อยละ 96.78 สอดคล้องกับงาน
วิจัยวาสนา ต่อชาติ (2555:312) ; สุรีย์
รัตน์ นนท์ตุลา (2555:306) พบว่า ผลการ
ประเมนิการทดลองใชรู้ปแบบ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัคณุภาพดมีาก ทัง้นี ้อาจเปน็เพราะวา่ผู้
บรหิารการศกึษาและบคุลากรทางการศกึษา 
มคีวามรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการและขัน้
ตอนของการทดลองใชร้ปูแบบ และผูว้จิยัได้
สร้างคู่มือประกอบการดำาเนินการตามรูป
แบบขึน้มานัน้ผา่นกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสมและเป็นระบบ จึงสามารถนำาไปสู่
การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

4. ผลการประเมนิรปูแบบการบรหิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
มีดังนี้

4.1 ผลการประเมนิความเหมาะสม 
ความเปน็ไปได ้และความเปน็ประโยชนข์อง
รปูแบบการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สารของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( =4.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
มคีวามเหมาะสม ( =4.69) ความเปน็ไปได ้
( =4.62) และความเปน็ประโยชน ์( =4.63) 
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของฐิตารีย์ วิลัยเลิศ (2554:326) 
; ศักดา พันธุ์เพ็ง (2555:306) พบว่า ผล
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การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้และความเป็นประโยชน์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด

4.2 ผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้รูป
แบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ได้สะท้อนปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะวา่ปญัหาการบรหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยังขาดแผน
ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ขาดการสนบัสนนุงบประมาณ ขาดบคุลากร
ทางการศึกษาที่รับผิดชอบ ขาดโครงสร้าง
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการ
จดัทำาแผนพัฒนาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร โดยกำาหนดวสัิยทศันร์ว่มใน
การดำาเนนิงาน ควรจดัหาวสัด ุอปุกรณด์า้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทัน
สมัย มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มี
การกำาหนดกรอบอัตรากำาลัง และผู้บริหาร
การศกึษาควรให้ความสำาคญั เห็นประโยชน์
จากการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1.1 ระดับสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ควรนำารปูแบบการบรหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของสำานกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีคน้พบจากงาน
วิจัย ไปเป็นข้อมูลในการกำาหนดนโยบายให้
สอดคลอ้งกบัการกระจายอำานาจในการบริหาร
จัดการให้แก่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา โดยการกำาหนดโครงสร้าง
การบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใหช้ดัเจน 
มีการติดตาม ประเมินผลให้เป็นรูปธรรม

1.2 ระดบัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาควรนำา
ผลการวจิยัไปทดลองใชใ้นการบรหิารจดัการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ระดับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป

2.1 ควรศึกษาการนำารูปแบบการ
บริหารสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยนำา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
เป็นเครือ่งมือในการพฒันาคณุภาพการศกึษา
อย่างเป็นระบบ

2.2 ควรศกึษาเปรยีบเทยีบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
ที่มีประสิทธิภาพ
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คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์

วารสารบริหารและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น
วารสารวิชาการสาขาวิชาทางการศึกษา พิมพ์เผยแพร่ผลงานในรูปแบบบทความวิจัย 
บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความทั่วไปทางการศึกษา 
บทความที่ได้รับการพิจารณาพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นงาน
ทบทวนความรู้เดิมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้
อา่น เปน็บทความทีไ่มเ่คยพมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารอืน่ใดมากอ่น และไมอ่ยูใ่นระหวา่ง
การพิจารณาพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดๆ บทความอาจได้รับการปรับปรุงตามที่กอง
บรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการเห็นสมควร เพื่อให้วารสารมี
คุณภาพระดับมาตรฐานสากลและนำาไปอ้างอิงได้ 

การส่งต้นฉบับ 

1. ภาษา พิมพ์ต้นฉบบัเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ การใชภ้าษาไทยใหย้ดึ
หลกัการใชค้ำาศพัทแ์ละการเขียนทบัศพัทภ์าษาองักฤษตามหลกัของราชบณัฑติยสถาน 
คำาศพัทภ์าษาอังกฤษใหใ้ช้ตวัเลก็ท้ังหมดยกเวน้ชือ่เฉพาะ ถา้ตน้ฉบบัเปน็ภาษาอังกฤษ
ควรไดร้บัการตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นการใชภ้าษาจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาอังกฤษ
ก่อน 

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

3. ชนิดและขนาดตัวอักษร ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร 
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 

เนื้อเร่ืองในหัวข้อหลักและหัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. 
ตัวปกติ 
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เชงิอรรถหนา้แรกทีเ่ปน็ชือ่-สกลุ ตำาแหนง่ทางวชิาการ และหนว่ยงานตน้สงักดั
ของผู้นิพนธ์ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ

4. จำานวนหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า รวมตาราง ภาพ
ประกอบ 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 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อม
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail address ทุกคนที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
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บทความวจิยัและบทความวทิยานพินธ ์ประกอบดว้ยหวัข้อและจดัเรียงลำาดบั 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: 
สุวีริยาสาส์น. 

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. 
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3. วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

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

ดรุณนภา นาชัยฤทธ์ิ. (2550). ผลการเรียนจากบทเรียนมัลติมีเดียบนระบบเครือข่าย
ที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ในห้องเรียน ของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. 
วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

นงเยาว์ ธรรมวงศา. (2549). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมเรื่องเพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
มหาสารคาม. 

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

4. หนังสือรวมเรื่อง 

ชื่อผู้นิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ (ครั้งที่
พิมพ์ ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป, หน้า). เมืองที่พิมพ์: สำานักพิมพ์. 

ประสาท เนืองเฉลิม. (2549). วิทยาศาสตร์พื้นบ้าน: การจัดการเรียน
รู้มิติทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 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. 



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

201

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. 

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



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

202

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.

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:



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

203

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 
44000, Tel: 0-4374-3143-4 ext. 101, 102, 0-4375-4321-40 ext. 6074, Fax: 
0-4372-1764. The author can also submit to: Edujad@msu.ac.th

The original file should include name (s) of the author (s), telephone 
number (s), facsimile number (s), and email address (es).

Organization of research and thesis articles: Should be arranged in 
the following order;

1. Title in Thai and English 

2. Name (s) of the author (s) in Thai and English

3. Abstract in Thai (Abstract should be no more than 300 words)

4. Keywords in Thai

5. Abstract in English (Abstract should be no more than 300 words) 

6. Keywords in English

7. Introduction

8. Objectives

9. Hypothesis (if any)



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

204

10. Research methodology: population and samples, variables, instru-
ments, procedures/experiments, and data analysis

11. Research results 

12. Discussion

13. Suggestion

14. References

Organization of review articles: Should be arranged in the following 
orders:

1. Title in Thai and English 

2. Name (s) of the author (s) in Thai and English

3. Abstract in Thai (Abstract should be no more than 300 words)

4. Keywords in Thai

5. Abstract in English (Abstract should be no more than 300 words) 

6. Keywords in English

7. Introduction

8. Contents

9. Summary

10. References

References: Listed and referred to in the American Psychological 
Association (APA) Style



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

205

วันที่ (Date) …………………………………………………………………………………………………………………………................
ชื่อ-สกุล (First Name and Surname) ………………………………………………………………………………........
ที่อยู่สำาหรับจัดส่งวารสาร (Mailing Address) ……………………………………….……………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………….….......................
จังหวัด (State/Province) …………………………………………………………………………………………………..............
รหัสไปรษณีย์ (Post/Zip Code) ………………………………………………………………………………………….........
ประเทศ (Country) ……………………………………………………………………………………………………………................
โทรศัพท์ (Telephone No.) ………………………………………………………………………………………………...............
โทรสาร (Fax No.) ……………………………………………………………………………………………………………..................
Email Address …………………………………………………………………………………………………………………....................

[ ] ค่าสมัครสมาชิก 1 ปี 270 บาท (One-year Membership 270 ฿)
[ ] ค่าสมัครสมาชิก 2 ปี 480 บาท (Two-year Membership 480 ฿)
[ ] ค่าสมัครสมาชิก 3 ปี 700 บาท (Three-year Membership 700 ฿)

สั่งจ่ายธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปณ. โนนศรีสวัสดิ์
ในนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ งานวารสารภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำาบลตลาด อำาเภอเมือง  
จังหวัดมหาสารคาม 44000
Please send your personal check or money order to the following address: 
Prof. Dr. Suthum Thammatasananon, The Journal of Administration and  
Development, Faculty of Education, Mahasarakham University, Tambon Talat, 
Amphoe Mueng, Maha Sarakham 44000.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำาหรับเจ้าหน้าที่ (Officer only)
สมาชิกเลขที่ .........................................................................................
รับวารสาร เล่มที่..................................................................................

ใบสมัครสมาชิกวารสารการบริหารและพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 (Membership Application Form)



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

206



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

207

Guest Advisory Board in International
 Prof. Dr. Wijit Srisaarn Walailak University
 Prof. Dr. Pote Sapianchai National Research Council of Thailand (Education)
 Prof. Dr. Kriengsak Chareonwongsak Institution of Future Studies for Development
 Prof. Dr. Teera Runcharoen Vongchavalitkul University
 Prof. Dr. Chaiyong Brahmawong Assumption University
 Prof. Dr. Duangduen Bhanthumnavin National Institution of Development Administration
 Prof. Dr. Suthat Yoksan Srinakharinwirot University
 Prof. Dr. Krasae Chanawongse College of Bundiththasia
 Prof. Dr. Chutima Sacchnand Sukhothai Thammathirat University
 Prof. Dr. Phaithoon Sinlarat Dhurikij Pundit University
 Prof. Dr. Suchart Prasithrat College of Patoomtani
 Prof. Dr. Pruet Siribanpitak Chulalongkorn University

Guest Advisory Board in International
 Prof. Dr. Marilyn Waring Deakin University, Australia
 Prof. Dr. Matthew H.S.Kuofie University of Michigan, USA
 Prof. Dr. Gary Price University of Wisconsin-Madison, USA
 Prof. Patricia Klass Illinois State University, USA
 Asst. Prof. Dr. Richard Smith Nanyang Technical University, Singapore

Peer Reviewers
 Prof. Dr. Teera Runcharoen Vongchavalitkul University
 Prof. Dr. Pruet Siribanpitak Chulalongkorn University
 Assoc. Prof. Dr. Pissamai Sri-Ampai Mahasarakham University
 Assoc. Prof. Dr. Neon Pinpradit Khonkaen University
 Assoc. Prof. Dr. Suntorn Kontbantau Buriram Rajabhat University
 Assoc. Prof. Dr. Nit Bungamongkon Khonkaen University
 Assoc. Prof. Dr. Boonchom Srisa-ard Mahasarakham University
 Assoc. Prof. Dr. Chalard Chantarasombat Mahasarakham University
 Assoc. Prof. Dr. Wimonrat Soonthornrojana Mahasarakham University
 Assoc. Prof. Dr. Vichien Chiwapimai Vongchawalitkul University
 Assoc. Prof. Dr. Lakkana Sariwat Mahasarakham University
 Assoc. Prof. Dr. Chanya Apipalakul Khonkaen University
 Assoc. Prof. Dr. Thooptong Kwangsawad Mahasarakham University
 Assoc. Prof. Dr. Montree Yamkasikorn Burapha University
 Assoc. Prof. Dr. Saman Asawapoom Ubonrachathani Rajabhat University 
 Assoc. Assoc. Prof. Dr. Boonchauy Sirikes Loei Rajabhat University
 Assoc. Prof. Dr. Weerawat Uthairat Eastern Asia University
 Asst. Prof. Dr. Pongsin Viseshsiri Chulalongkorn University
 Asst. Prof. Dr. Jinnawatara Pakotang Ubonrachathani Rajabhat University
 Asst. Prof. Dr. Chayakan Ruangsuwan Rajabhat Mahasarakham University
 Asst. Prof. Dr. Napadon Poonsawat Surindra Rajabhat University
 Asst. Prof. Dr. Charoenwit Sompongtam Burapha University
 Asst. Prof. Dr. Paradee Anannawee Burapha University
 Asst. Prof. Dr.Songsak Phusee-orn Mahasarakham University
 Dr.Teerawat Yiamsang Rajabhat Mahasarakham University
 Dr. Phanayuth Choeybal Udon Thani Rajabhat University
 Dr. Nikhom Chomphulong Mahasarakham Educational Service Area Office 
 Dr. Manoon Siwarom North Eastern University
 Dr. Udomphan Petprasert Sisaket Rajabhat University



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

208

Aims and Scopes 
The Journal of Administration and Development, Mahasarakham University is published quarterly and 
dedicated to the promotion and dissemination of academic results in the field of education, including 

research articles, thesis articles, book review articles, and review articles. 

Ownership 
Faculty of Education, Mahasarakham University, Tambon Talat, Amphoe Mueang, 

Maha Sarakham 44000 Tel. 0-4374-3143-4 Fax. 0-4372-1764 

Advisor 
Assoc. Prof. Dr. Prawit Erawan 

Dean of Faculty of Education, Mahasarakham University
Assoc. Prof. Dr. Boonchom Srisa-ard, National Award in the Lecturer 2005 

Editor-in-chief 
Prof. Dr. Suthum Thammatasananon

Associate Editors-in-chief
Prof. Dr. Pacharawit Chansirisira

Dr. Suwat Julsuwat

Editorial Board
Prof. Dr. Pote Sapiachai, Prof. Dr. Kriengsak Chareonwongsak,

Prof. Dr. Chaiyong Brahmawong, Prof. Dr. Teera Runcharoen, Prof. Dr. Gary Price,
Prof. Dr. Marilyn Waring, Assoc. Prof. Dr. Nit Bungamongkon,

Assoc. Prof. Dr. Nareerat Rakvichitkul, Asst. Prof. Dr. Karn Ruangmontree,
Dr. Kowat Tesaputa, Dr. Amnart Chanawongse, Dr. Surachaet Noyrit,

Assoc. Prof. Dr. Chalard Chantarasombat, and Dr. Paiboon Anurit 

management division
Miss Chitlada Arsatham 

Miss Jiraporn Wicharapote

The articles in The Journal of Administration and Development, Mahasarakham University are authors’ 
own opinions. The editorial board has not always agreed absolutely with.

80 ฿ Web site: www.edu.msu.ac.th
Date of Publication: May 21, 2014 E-mail: Edujad@msu.ac.th

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University 
Volume 6 Number 2 May – August 2014


